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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

AUD0240 

SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 

ORDEM DE AUDITORIA ORDINÁRIA No. 18/2011 - TRADICIONAL 

SERVIÇO REGIONAL DE AUDITORIA DE PASSO FUNDO - SRPF 

Plano Operativo: 2011/1 

Órgão: 46900 - PM DE ERECHIM 

Período de AUDITORIA : de 11 a 14 de julho de 2011 (3 dias úteis) 

Exercício examinado: 2011 

O Supervisor de Auditoria Municipal, no uso de suas atribuições e em cumprimento 
ao Plano Operativo elaborado para o desempenho das funções de auditoria deste 
Tribunal, baixa a presente ORDEM DE AUDITORIA, com vista aos objetivos que seguem: 

1 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

2 - SOLICITAÇÕES E INFORMAÇÕES 

Para a análise de gestão referente ao presente Órgão, a Equipe de Auditoria também 
está verificando informações, relativas ao exercício financeiro de 2011, constantes nos 
sistemas informatizados aos quais este Tribunal tem acesso. 

SAM/Gab., em 05 de julho de 2011. 

LEO ARNO RICHTER, 
Supervisor. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Of DCF Gab. n°. 4315 

Senhor Prefeito: 

Porto Alegre, 05 de julho de 2011. 

M'41°EedL 

M, , 

R 	, 

Tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Senhoria e, na 
oportunidade, comunico-lhe que, de acordo com a programação de trabalho aprovada para o 
presente exercício, esta Corte de Contas realizará AUDITORIA ORDINÁRIA nesse Poder. 

Assim, solicito suas providências no sentido de assegurar à 
representação deste Tribunal todos os meios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, 
compreendendo, especialmente, o amplo acesso às instalações desse Poder e o fornecimento 
de documentos e informações solicitadas pela Equipe de Auditoria, condições indispensáveis 
ao pleno exercício de nossas atribuições, definidas pela Constituição Federal. 

Agradeço a atenção que dispensar aos termos do presente oficio e a 
colaboração que for prestada à representação desta Corte. 

Atenciosamente, 

edee , 
DiÍar de ontró e e Fiscalizaç,ão. 

Ilustríssimo Senhor 
Paulo Alfredo Polis, 
MD. Prefeito 
PM de Erechim 
Praça da Bandeira, 354 
99700000- ERECHIM - RS 

Rua Sete de Setembro, 388 - Fone: (51) 3214-9700 - Fax: (51) 3214-9899 - CEP: 90010-190 - Porto Alegre - RS 
Home paga: http://www.tce.rs.gov.br/e-mai  tcers@tce.rs.gov.br  
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CONTRATO 	DE 	CONCESSZO 	PARA 6.- EXPLORAC 	 IM ZO, EXECUCZO DE MAS, 
,AMPLIACSES E MELHORIAS DOS SERVIÇOS 
DE ABASTECIMENTO DE 4GUA E DE 
COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E 
DESTINO FINAL DE ESGOTOS SAN/TRIOS, 
NA 4REA URBANA CONTÍNUA DA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE ERECHIM. 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um 
lado a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN, sociedade 
de economia mista, com sede em Porto Alegre, à Rima Caldas Junior 
r% 120, 18". andar, inscrita no CGC sob no. 92.802.784/0001-90, 
neste ato representada por seu Presidente, Sr. LLIQ MIGUEL 
ANTUNES DE SOUZA, portador do CPF no. 007.295.150-57, e por seu 
Diretor Geral, Sr. GERALDO PORTANOVA LEAL, portador do CPF no. 
294.357.060-53, 	abaixo • assinados, 	doravante 	denOminada 
simplesmente CONCESSIONdRIA, e de outro lado o MUNICIPIO DE 
ERECHIM, com sede - Prefeltura_Nunicipal - em Erli,Chim,'à Praça dm Vandeira, 354, inscrito ii&COC'sob no. 87.613.477i/0001-20, neste ,ato representado por seti-Pr'efelto MuniciPal, 'Sr. LUIZ FRANCISCO .9cHmIrr, devidamente autorizado pela Lei Municipal,n".3.061 de 
'42/07/98, a_seguIr denominado simplesmente CONCEDENTE,,tem entre 

	

Justa e' contratada a concessão para exploração 	execução de 'obras, ampliaçães e melhdrias . dosiservicos de -abastecimento de 'água e de coleta, transporte, '• tratamento •e 'destino flnal de 
ésuntos sanitários na área urbana cont (nua da Sede do .municipio 
de Erechim, tudo mediante as , cláusulas e conIcSes~guintes: 

REFERENCIAS HISTdRICAS 

CL6USULA PRIMEIRA - A CONCESSION4RIA, criada pela Lei 
Estadual 	5.167/65, constitui o instrumento instituída pelo 
Estado do Rio Grande do Sul para realizar estudos, , projetos, 
Construção, operação- e exploração dos serviços públicos de 
abastecimento de água potável e de esgotos sanitáriws. Na 
qualidade de -  sucessora do Estado do Rio Grande do Sul assumiu 

. ela, desde a sua criação, as atividades e a titularidade walare'o 
.p,atrimanio concernentes ao saneamento básico da cidade de 
:.'-ERECHIM, incluindo abastecimento de água e prestacão dos serviços 
.:de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos' 

OBJETO 

CUUSULA -SEGUNDA - O CONCEDENTE outorga à CONCESSION4RIA 
o direito de ampliar, melhorar, explorar e administrar, com 
exclusividade, os serviços de abastecimento de água potável e de 
esgotos saritários, na área urbana continua do município de 
Erechim. 

PAR4GRAFO (MICO - O presente Instrumento é celebrado com 
, dispensa de licitação, com base no permissivo constante do inciso 
VIII, do Art. 24, da Lei Federal iv'„ 9,666/93, devendo reger-se 
pela Lei Federal n'”„ 8.987/95 e demais normas legais pertinentes. 

, • 	»1 da Ilandeira. 354 
CflP U971104100 • EreeliiinIRS) 

5iigisoir)  
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PRAZO 

CL4USULA TERCE/R- A concessão ora outorgada vigorará 
Pelo prazo de 10 .(dez) anos, a contar da data da assinatura deste 
contrato. 

PAR4GRAFO ONICO - A 	concessão 	será 	automaticamente 
renovada pelo período de 5 (cinco) anos, a menos que uma das 
partes notifique a outra com a antecedncia mínima de J. (um) ano, 
a contar da data de seu término normal. 

DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE 4GUA E ESGOTO 

CL4USULA QUARTA - As obras necessárias à execução do 
presente contrato farão parte do Programa Estadual de 
Abastecimento de 4gua e de Esgoto .SaMtário, o qual será 
Implantado obedecendo as prioridades, objetivos e normas gerais 
introduzidas pela atual Constituição Federal e legislação 
subseqUente. 

DAS TARIFAS 

CL4USULA QUINTA - As tarifas dos serviços concedidos 
serão 	as 	resultantes 	dos 	estudos 	de 	viabilidade 
econômico-financeira realizados pela CONCESSION4RIA, e em 
consonância com as diretrizes e legislação pertinentes. 

PAR4GRAFO LINICO - As tarifas estabelecidas segundo o 
disposto nesta Cláusula serão reajustadas periodicamente, de modo 
a serem mantidos seus valores reais e cobertos os investimentos, 
custos operacicnais, manutenção e expansão dos serviços e ser 
assegurado o equilíbrio econômico e financeiro da concessão, nos 
termos da Lei Federal 	8.987/95, no parágrafo 2% do,Art. 

NOVOS RECURSOS 

CL4USULA SEXTA - Quaisquer valores ou bens que entidades 
publicas ou privadas, nacionais ou internacionais, destirrarem mo 
serviço de água e de esgotos sanitários do Município de Erechim, 
vinculados a este contrato, serão aplicados pela CONCESSION4RIA, 
cabendo a esta recebe-los diretamente ou por intermédio do 
CONCEDENTE. 	Os 	recursos repassados pelo. CONCEDENTE serão 
contabilizados em nome do município, como integralização de 
capital ou crédito compensável no final do. contrato, conforme 
previsão constante das Cláusulas Décima Terceira e Décima Quarta 
deste instrumento. 

e 

.DIREITOS DA CONCESSION4RIA.,- 

CL4USULA Sé I

\

MA - Na exploração dos serviços a 
. CONCESSION4RIA poderá= 

2 
• 
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TRIESUNA! 

ri  
/ - utilizar-se, 	sem anus, 'de vias publicas, estradas, 
e terrenos do domínio municipal, desde que após a 
do reparo ou obra''; a via pdblica ou estrada fique nas 

condiçUes em que se encontrava anteriormente, devendo para 
a CONCESSION4R/A recuperar ãs.  Suas expensas RIS 

repavimentacSes, dentro das normas, especificaçOes e fiscalização 
do poder CONCEDENTE, ficando o Ultimo autorizado a instituir, em 
favor da CONCESSIONARIA, servidges administrativas onerando bens 
Pdblicos municipais, sendo que nos respectivos decretos o Poder 
Executivo estabelecer á as condicWes de sua utilização bem como a 
sujeição das obras aos regulamentos específicos; 

prediais; 
II - examinar InstalacVes 	hidráulico-sanitárias 

/II - suspender o fornecimento de água nos usuários em 
débito, após aviso-prévio, -conforme faculdade contida na Lei 
Federal n"•  8.987/95, de 13.02.95'.-Art.6"., parágrafo 3'., inciso 
II; 	 • 	 • -• 

WW 
• 	 t'Mt • 

IV - nos termos daj.ei, poderá,a CO4CESSION4RIA Promover 
desapropriacão de bens - indispensável.% 	emecUção de seus 

servicos, WIR vez expedidosciiN-itíliectivOs "decretos declaratórios 
de 	utilidade pdbflica por it5arter.do. CONCEDENTE ou, 	quando 
necessário, do Eseado do Riso!Gr.an'pe:. doSul, ficando a ~go dm 
CONCESSION4RIA -a 1iquidaçgo,.o pagamento dm respectiva 
indenização; 	 I 

V - expedir regujaMentos .de instalaciles prediais de água 
e de esgotos sanitários e dOs;resp,eçtivos sistemas tarifários. 

OBRIOACUS DA CONCES8ION4RIA 

CL4USULA OITAVA - A CONCESSION4RIA se obriga a: 
a 	 j. 

) / I - responsabilizar-se pela execução direta ou indireta  
de projetos e obras, objetivando equacionar e solucionar, de 
forma satisfatória, os problemas de abastecimento de água, 
obedecendo as prioridades, objetivos e normas gerais dos planos 

. oficiais de saneamento; 

,Ár 	 . 
VII - não conceder ou manter qualquer gratuidade que 

__implique na redução da sua receita, exceto por força de lei 
especifica, federal ou estadual; 

• 
VIII - garantir a qualidade da áqua distribuída aos 

prédios existentes na Sede do Município, obedecendo os padres 
recomendados pelos órgãos competentes; 

IV - monitorar o sistema de abastecimento de água na . 	_. 
_Sede do Município, com a realização dos serviços previstos na 

legislação; 

caminhos 
execução 
MesWas 

isto 

: 
	 --iu4•5444à 
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11  ' V - garantir o funcionamento adequado à continuidade dos 
serviços e atender ao 4rescimento vegetativo.  populacional, 
Promovendo as ampliaçães ne.cessárias, de acordo com os objetivos 
e normas gerais dos planos oficiais de saneamento e a viabilidade 
econômica ,dos investimentos; 

VI - dar ciência prévia ao CONCEDENTE das obras que 
pretenda executar em vias e logradouros públicos, ressalvando-se 
os casos de emergência; 

VII - Indenizar o CONCEDENTE ao preço de 20 UFIR's por 
metro quadrado, independentemente do tipo de pavimentação 
(asfáltica ou com paralelepípedos ou pedras irregulares), pelos 
serviços constantes do item VII da CL4USULA NONA, sempre que 
resultantes de solicitação da CONCESSIONARIA. 

VIII - Emecutar as obras de ampliação do sistema 'de 
água, de acordo com o projeto existentes 

Empreendimentos AMPLIAM) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 
IMPLANTAM) DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA 
CIDADE DE ERECHIM-RS 

Dados Gerais: 

- População Abastecidas 

As obras do presente projeto são para ampliar o Sistema 
de Abastecimento de Agua e implantacão do Sistema de Esgoto 
SanItÁrio na cidade de'Erechim-RS. Resultarão, ao total, as 
seguintes populaçlies atendidas: 

Etapas 96.272 habitantes (95%) - até o ano 2003 
2. Etapa: 108.976 habitantes (95%) - até o ano 2000 

j1.2 - Vazes Nominais: .• • 

   

V ". ETAPA 
(ANO 2003) 

2^. ETAPA : 
(ANO 2000) I 

220 lis 
	 4 

300 1/s 
	 4 

520 1/s 
4 	  

 

ETA EXISTENTE 220 1/s 

ETA NOVA 
4- 

      

      

      

I TOTAL 
. 	

 

370 1/s 

    

O 	atendimento da 2. • Etapa ser; i efetivamente fl>tado no 
futuro, tendo em vista que .a capacidade dos mananciais atuais 
(Arroio Ligeirinho e Rio do Campo) foi limitada em 44i lis. 



71,stado do Sio Grande do Sul 
NIUNICIP10 DE ERECIIIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
l'inça da Ilundeirn. 35.1 
(CP 997110-000 Erechien 

'13600  

TRIBUNi-,1 

2. Análise da Situação Operacional 

V2.1 - Manancial de Superfície: 

Os mananciais atualmente utilizados, 	Arroio Ligeirinho 
com complementação do. Rio do Campo, em épocas de estiagem, 
poderão garantir o abastecimento de Erechim. 

2.2 - Capt ação: 

A barragem do Arrolo Ligeirinho e os equipamentos de 
~tacão apresentam-se em bom estado, com todas as unidades em 
funcionamento. A barragem do Rio do Campo apresenta-se em estado 
precário, necessitando de proteção das ombreiras. 

j2.3 - EstaçVes Elevatórias de 4gua Bruta: 

Arroio' Ligeirinhol 	apresenta-se em bom estado de 
conservação, 'não necessitando- de melhorias para as.  condis 
atuais. é bastante ampla.' 

... 
Rio 	do-Campal _ 1-gualmente, 	apresenta-se em 	boas 

condicBes, entr.etanto;fnecesslta ser ampliada para atender novas 
condiçUes de operaçgo. , ...... 

12.4 - Adutoras de 4gua Ortita: 
V 	 . 

Adutora - Arrolo 	Ligeirinho - ETA: 	Desde 	o 	seu 
assentamento no apresenta problemas. 

Adutora Rio do Campo - Barragem do Arroio Ligefrinho: 

Trecho em Ferro Fundido: Por ser um aproveitamento da 
antiga adutora que abastecia Erechim, os tubos que fazem parte 
dos SOOm a partir do recalque deverão ser substituídos, pois a 
adutora apresentou vários rompimentos quando entrou em operação. 

Trecho em Aco e Ferro Fundido: O trecho'já apresentou 
diversos vazamentos. 

v/2.5 - Tratamento: 

A ETA para absorver um novo acréscimo de vazão deverá 
ser totalmente ampliada. .0 bloco hidráulico atual -jás_sofreu 
ampliaciies, melhorias e no espaço físico atual não tem condicOes 
de absorver novo acréscimo de vazo. A Casa de Química, da mesma 
forma, deverá ser ampliada 'na área de depósito, preparação e 
dosagem dos produtos químicos. Recomenda-se a separação dos 
laboratórios físico-químico e bacteriológico. Desta forma, a 
ampliação da ETA deverá ser realizada em nova área, tendo em 

\-- 

vista que o terreno atual situa-se no centro d, 	cidade , e não 
possui condiçWes de absorver uma nova ampliaçijo. 
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2.6 - ReSCrVaÇãO:  

O Sistema de Reservação apresenta-se insuficiente. 4 

Existe a necessidade de aumento de reservação junto à ETA para 
auxiliar o reservatório de 1500m". Também há a necessidade de 
aumento de reservação para atender a zona altíssima, pois no 
horário de pico há deficiência de abastecimento. Deverá, ainda, 
ser estudado um aumento da reservação na zona média, pois o atual 
reservatório também é utilizado para lavagem dos filtros. 

2.7 - Esta 
çOes Elevatórias de.4g1.La Tratada: 

Tanto a E8A-5 quanto a Ei3A-6 deverão ser ampliadas, pois 

atualmente Já não atendem às necessidades. 

.2.8 - Distribuiçãoe  

A rede de distribu.ição de Erechim apresenta zonas de 
. 	 _ 	. 

pressão independentesent'retanto, Já apresentou índices de 
perdas .bastante significativos. Atualmente,' tal índice é de 
aproximadamente 34% e espera-se chegar a valores inferiores 

Pt 

Tal redução está sendo alcançada com o controle constante . . 

	

dos 	vazamentos, 	substituição 	de 	tubulaçiles- 'antigas 	de 

_fibrocimento e ferro fundido e atroca de ramals'danificados. 

3. Situação Proposta: 

	

V/ 	

-. 	
- • 

. 3.1 - Captação e Elevatária'de 4gua (gruta do Rio doCampos 
• 

. 	
A captação será 'executada na nova 

.barragem de nivel 

existente no Rio do Campo, através de duas canalizaçiíes paralelas 
de ferro fundido, ponta e bolsa com junta elástica. DN 400, com 
comprimento. de 29,30m cada. A captação existente com duas 

canalizaçSes DN 375 deverá ser removida. Será construída uma Casa de Bombas com área de 56,20mM 

para instalação de bombas com as seguintes características: 

Modelo: 	
horizontal, bi-partida 

Vazão: 	
• 	 .340 1/5 

AMT:. • 	
122,73 mca 

Rotação: 	
1775 rpm 

Potênci'a do motor elétrico: 750 CV 

Ndmero: 	
/ operação + 1' reserva 

Estareasa de Bombas irá operar eventualMente quando 
ocorrer. estiagem na região, recalcando, água bruta através de 

uma 

adutora 
para-oAago de acumulação do Arrolo Ligeirinho. 

A Casa de Bombas 
e Câmara de Manobras existentes devera 

ser demolidas 
/ Será construída Uma subestaçgo transformadora com 

área 

de 600.' n'ara atender a Estaçg0 
Elevatória, com' aquisição r 

instalação de dois traAsforinaddr'es trifásVcos de 750 KVA e un 

transformador.trifáslco de 45 KVA. 

„. 
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NA:m5 	3.2 - Adutora de 4gua Bruta Rio do Campo-Arroio 

(;) 

Ligeirinho: 

Será executada uma Aadutora de água bruta em 
desde a Estação Elevatória do Rio do Campo até 
acumulação do Arroio Ligeirinho e à montante 
Elevatória do lo. recalque do Arroio Ligeirinho. A 
constítuida dos seguintes trechos: 

etapa única, 
o lago de 
da Estação 
adutora será 

1". trecho em recalque: 1.981,50m em F"F", K-7 DN 600 
2". trecho por gravidade: 2658m em F"F", K-7 DN 500 

3.3 - Captação e Elevatória de 4gua Bruta do Arroio Ligeirinho 
para ETA Nova: 

A captação será feita no Arroio Ligelrinho através de 
uma tubulação em ferro fundido dúctil DN 700. 

Será construída uma Casa de Bombas com área de 53,53m= 
instalação de bombas com as seguintes características: .para 

Modelo: 
Vazão: 
AMT: 
Rotação: 
Potência do motor 
Ndmero: 

horizontal, bi-partida 
'150 lis 
,96,01 mca 
:1775 rPm 

elétrico: 350 CV 
operação 4- 
operação + 1 reserva (2a. etapa) 

I. reserva (ia. etapa)' 

.Será construída uma subestação transformadora com área 

_de•  40m" para instalação em 1. etapa de um transformador 
trifásico de 500 KVA.. 

Casa de Bombas e Subestação Transformadora existentes 
permanecerão em.• operaçãor 	para atenderem a ETA 

3.4 -Adutora de 4gWa Bruta Arroio Ligeirinho-ETA nova: 

Será executada uma adutora de água bruta desde a 
Estação Elevatória do Arrold Ligeirinho até a ETA nova, que será 
Implantada no Distrito Industrial. 

A adutora será em 'F"F", 'K-7 DN 350 e com extensão de 

3250m. -,.- 
3.5 - Estação de Tratamento de 4gua - ETA Nova: 

.-,,. 
Será executada uma Estação de Tratamento de dgua 

constituída de dois blocos hidráulicos, sendo um deles implantado 
em 1". .etapa, com vazão nominal de cada bloco de 150 1/s. Cl 
Sistema de Tratamento será Compieto,com mistura rápida realizada 
através de vertedor Parshall, -floculação hidráulica' do tipo 
Alabama, decantação horizontal de fluxo turbulento e filtração 

\- -rápida descendente com ,taxa.deol ~ 
	v nte ariável. _ 

A 
no local 

_ existente. 

.1) 
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A Casa de Química será composta de três pavimentos, 
sendo que no primeiro piso ficará a galeria de canaliza cVes dos 
filtros, no segundo plso'''ficarão os depósitos e preparo das 
soluçWes de produtos químicos e no terceiro piso estarão 
localizados os laboratórios fisico-quimico e bacteriológico, 
sãla 	dos dosadores de cloro, sala de dosagens dos produtos 
químicos e comando dos. filtros. 

No parque da ETA serão executados dois reservatórios: 
- Reservatório Elevado de 250m" para lavagem dos 

- Reservatório Semi-enterrado de 1000m" para acumulação 
da produção e poço de sucção do recalque de água tratada. 

As águas servidas da ETA serão dispostas em duas Lagoas 
de Lodo, 	evitando-si 'o lançamento dos 	residuos sólidos 
diretamente no manancial. As águas drenadas das lagoas serão 
recirculadas,!através de uma estação elevatória, para a câmara de 
chegada de água bruta do bloco hidráulico. 

I 
, 	 As águas de lavagem dos filtros serão encaminhadas para 
um adensador de lodos, sendo o lodo encaminhado, pOtteriormente, 
para as lagoas»éo efluente 1(quido 	para a sucção da elevatória 
de recirculação.— -',--::- • 

3.6 - Reservatório Semi-enterrado de 1000m2' - (R-10): 

Será 'constru(do em concreto armado, com capacidade de 
1000m",. localizado 	parque da ETA nova, e será usado como 
volante do sistemae como reservatório de contato para o 2,-*. 
recalque. 

A tubulação'de chegada, vinda do bloco hidráulico, terá 
ON 600, a de saida será através de 03 (três) tubulacães com ON 
500 	e uma com DN 200, que 'se destinam R Estação Elevatória de 
4gua Tratada (2". recalque)..: 

3.7 - Estação Elevatória de 4gua Tratada da ETA nova: 

Será construída para 'atender as duas etapas da nova ETA, 
devendo abrigar R% bombas para o 2. recalque e para o recalque 
de água de lavagem dos .filtros. A sala de bombas terá uma área de 
89,77m". 

As características. das bombas do 2. 
seguintes: 	 - 

recalque" são as 

Modelo: 	 horizontal, bipartida 
Vazão: 	 150 1/s 
AMT: 	 105,57 mca 
Rotação: 	 1775 rpm 
Potência do Motor: 350 CV 
Quantidade:. 	i". Etapa- .2 (1 operação + 1 reserva) 

2". Etapa- 3 (2 operação + 1 reservp),\ 

17"E, 

— — f 

filtros; 
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As características das bombas do recalque de água de 

lavagem dos filtros são as .guintes: 

Modelo: 	
horizontal, monobloco 

Vazão: 	 IS 1/s 

AMT: 	 23,2 mca 

Rotação: 	 3550 rpm 
Potência do Motor: J.O CV 
Quantidade em Etapa Unica: 2 (1 operação + 1 reserva) 

3.9 - 
Reservatório Elevado Tipo Intze de 250m° - (R-II): 

Será' emecutado no parque da ETA nova, sendo utilizado 
para lavagem dos filtros. Está sendo previsto a instalacão de 
pára-raios, sinalização aérea e eletrodos para controle de nivel. 

. 	 • 

9.9 -. Reservatório Apoiado de 200
.0m - 

( 	
(R-2): 

0 reservatório R-2 (2000m11!) seiráconstruído em concreto 

armado Junto a ETA existente e ao. 
 reservatório R-I ,i(1.500m"). A 

tubulação de , saída com 
DN 600, '-deverá' ser Interligada na 

tubulação de saída do reservatório. R...DN400).- 

3.10 - Adutora de 4gua TratadaTA poya: 
. r'-' 	• 	

!-• "í-,.7,t!,":...' .•:•.:: -.i 

Deverá interl 
I ger a. ETA `'..,nova 'com a ETA cgf stente, 

descarregando no reservatório 
apolado'cle2000nP. Será const I tuída 

de 3576m de tubulação de F"F" ,<-7 DN'350.;.  

  

, 	. 	...À. 

3.11 - Reservatório 
Semi-enterrado'de 50m" (R-8): 

Será construido em concreto armado, com capacidade dç 
50m3, devendo servir como reservatório de contato para a E8A-7. 

. .3.12 -. 
Reservatório Elevado de 500m°' - (R-9): 

i 
Será construido na zona .altissima 2, sendo atendido pel 

ERA-7. 	 • • 

-3.i3 - 
Reservatório Elevado de 250m&  - (R -/2): 

  
Será construido na zona altíssima' 2, bairro Paiol Grand 

(Jaboticabal), sendo abastecido pelo booster emistente. 
-Reservatório terá o mesmo nivel mámimo do reservatório R-9 
operará em vasos-comunicantes com o mesmo. 

- 
Elevatória de 4gua Tratada - ERA-7: 

O 7o. recalque deverá ser introduzido no sistema ( 
.forma a abastecer a zona altíssima 2, reservatório R-9 de 500m' 
A estação elevatória deverá ser constituída de um reservatório 
contato de 50m° .e.de uma casa onde ficarão abrigados os conjunt 

motor-bombas. 

... 
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DIÂMETRO (mm) 

50 
75 
100 
150 
2053 
250 
300 

+-.- 
1 MATERIAL 

I 	PVC 15 JE 
PVC 15 JE 

1 
	PVC 15 JE 

PVC DEP"F" 
PVC DEF"r. 

1 	PVC DEFF" 
PVC DEF*"17,-,  

- 
:"1: 	TOTAL . 

4. 

E,1:•10 0.1 .s .c, ”ranue do Sol 
MIJNIC11'10 DE ERECIIINI 
l'REFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 35.$ — 
CEP 99700-000 - Ereehini-JRS) 

. 3.15 - Reservatório Elevado de 250m": 

Será construido no,48airro Atlântico. 

.....-- , 
r----  , 	.-,- -r\--,r TR...., 	•-) 1SUNa. 

 '7'15 
 

mesmo 
de 

O novo' sistema será constituído de seis zonas de 

pressão, ou seja: 
- - Zona Baixa 1: Será abastecida por gravidade através do 

reservatório R-1 de 1500m e R-2 de 200øm- 
Zona.Balma 2: Deverá ser abastecida pelo reservatório 

Zona Média: Será abastecida pelo reservatório R-3 .  de R-4 de 200m". 	
. 	 . 

._..250m" via 2."*. recalque. 
 

- - Zona Alta: Será abastecida. 
 pelo reuervatdrio R-5 de 

250m" via EBA-5 e as Sobras serão encaminhadas para o R-6 de 

  ..r1.500m.  
. 	- 

Zona Altísslma 1:- Será abastecida pelo 

_R-7 de 100m", via EBA-6. 
	 1 

- Zona 	Altíssima 2: 	
Deverá ser 	sbastecida - pelo 

Reservatório R-9 de 50øm', via EBA-7 e pelo reservatório R-12 de 

_.250m" via booster emistente. 

a O projeto prevê..implantação das seguintes quantidades 
da rede de distribuição em 

3.16 - Rede de Distribuição: 

O esquema de rede de distribuição é basicamente o 
da rede existente, sendo proposta uma nova divisão das 

zonas 

pressão. 

reservatÓrio: 

de tubulacBes, referentes'à ampliação 

.1^. Etapa: 

	 + 
COMPRIMENTO (m)t 

	

+ 	
+ 

	

I 	4.540 	I 

1 4.30 I 

	

I 	10.151 
5 

	

. 	7.442 	
. 
t 

	

; 	
3.401 

	

3.186 	
. 
1 

  

	

248 	: 
	)4. 	 + 

.i 

	

. 	33.281 
+ 

' '3.17 - Atendidas ae 
soluçiíes técnicas mais 
CONCESSION4RIA, .tais. 

\
equipamentos; 

-:,.,:i ,$-,. 	• 
neçsssidades previstas neste contrato, 
aprimoradas poderão ser adotadas 

pela 

çornosã:, substituição de 	
motores 	e/ou 

.:. 1.-.  



V.. 	„ , „ „ 	. 	
-- ,-T 

' tstuvio mo 710 •JratloC (.0 .,th 	
. V 

NIUNIC PIO DE ERECIIIM 	
..,__ 

,.-, 

PREFEITURA MUNICIPAL 

LJ.,(3.-- ------- ----- 
Praça da Bandeira. 354 
CEP 99700-000 • Erechim1RS) 	

VI 

IX - Realizar 	os 	estudos 	
técnIco-econamiCos 	para b 

definição de macrosolução do esgotamento sanitário de Erechim, 
com identificação das áreasde terra de interesse para implantar 
os sistemas de tratamento; . 

X - elaborar o projeto básico de todo o sistema dase 
quatro maiores -bacias, no mínimo, as quais serão eleitas por 
critérios sdcio-econômicos, em conjunto com a municipalidade 

local; 

XI - implantar o sistema de esgotamento sanitário, de 
acordo com o projeto elaborado e aprovado pelo 

CONCEDENTE, de 

modo 
a alcançar um índice de cobertura na ordem de 907. (noventa 

por cento) da população urbana; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os projetos e obras mencionados no 

Item VIII serão executados até 30 de abril de 2003. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os compromissos assumidos nos 
itens 

IX e Xacima 
deverãoHtstar implementados no sexto e oitavo anos, 

respectivamente, 'contados a partir da data de assinatura deste 

contrato. 

'PARÁGRAFO TERCEIRO - A implantação do sistema de esgoto 
sanitário 'a que se refere o item XI desta cláusula será 
implementada a partir do oitavo ano, devendo estar executada, de 
modo a atender 60% (sessenta por cento) da população até o décimo 
ano e totalmente concluída (cobertura de 90% da população urbana) 

até 
o décimo-quinto ano, todos estes prazos contados da data de 

assinatura deste instrumento. 

PARÁGRAFO QUARTO - Caso se disponibilizareM fontes de 
recursos de prograrcas oficiais do Governo, que propiciem a 
viabilização econômica e financeira da implantação do sistema, 
mesmo que parcialmente, a CONCESSIONÁRIA antecipará as etapas 
previstas nos itens IX, X e XI, iniciando-as no sexto ano e 
concluindo-as no décimó-quinto ano de vigência. contratual. 

PARÁGRAFO QUINTO - A 	CONCESSIONÁRIA 
	compromete-se, 

1* 	também, a estudar R 
possibtlidade de otimizar o sistema através 

da definição de uma solução hidrossanitária (integraçgo do esgoto 

t 	 sanitário com 	
drenagem pluvial), conseqUentemente reduzir 

I 	 prazos e elevrx a taxa de cobertura. 

1 	 PARÁGRAFO SEXTO - Nos 	termos 	
da .Lei. . 	poderá 	a 

CONCESSION4RIA promover a desapropriação de bens indispensáveis il 
execução de seus serviços, uma vez expedidos ,l,ou respectivos 

decreto% declaratóriOs de utilidade 
pdblida,por parte do 

CONCEDENTE ou, quando necessário, 
 do Estado eo Rio Grande do Sul. 

PARÁGRAFO SáTIM0.-  A CONCESSIONÁRIA 
deverá, 	quando 

efetuar qualquer abertura de vala, comunicar imediatamente 
PO 

CONCEDENTE _a existência 'da ~sina, 	durante o 
-horário 	de 
excetuando-se 

expediente,' no setor competente .do último,  

\-- 
situaciies emergenciais. 

o 

o 
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OBRIGACSES DO. CONCEDENTE 

CLÁUSULA NONA - Constituem, 	ainda, 	obrigacães 	do 
CONCEDENTE: 

I — adotar, 	em relação aos mananciais, 	cursos 	e 

.reservatdrios de água utilizados pela CONCESSIONÁRIA, RS 

disposiçOes estaduais e municipais concernentes à matéria; 

II — fornecer os recursos necessários para alteraçVes ou 
remanejamento das instalaclies de água, sempre que forem 
executados por sua solicitação e não estiverem previstos nos 
programas e cronogramas de obras da CONCESSIONÁRIA, dando 
conhecimento prévio à mesma sobre as alteraçOes necessárias; 

I/I — consultar preliminarmente a CONCESSIONÁRIA sobre a 
.disponibilidade de água e possibilidade de escoamento de esgotos, 
antes de aprovar novos loteamentos, conjuntos habitacionais e a 
instalaçãode novas indústrlaipY, 

IV — fornecer 	os ', 1*ecur3o3 'necessários. quando 	se 
alterarem alinhamentos, .perfisie nivelamentos de qualquer 
logradouro, que exijam modifica4es'ou'remocZes de canalizaçZes; 

V — emecutur servi~ nO-,-Subsolo das vias públicas, de 
tal forma que não comprometa—a rede de'abastecimento de égua, 

_submetendo à aprovação da CONCESSIONÁRIA ou respectiVOs projetos; 

VI — promover a declaraçãO.  de .utilidade pública dos bens 
indispensáveis à CONCESSIONÁRIA parliva"e>cecucão de seus serviços; 

VII — prestar à CONCESSIONÁRIA os serviços de corte de 
_pavimentação asfáltica, recomposição de pavimentação:fasfáltica e 
recomposição de pavimentação com pedra irregular, quando a 

.CONCESSION4RIA solicitar, além de efetuar a abertura de valas 
destinadas às novas irgaçaes e mo conserto de redes de água e de 

,esgoto, serviços pelos quais o.CONCEDENTE será indenizado. 

PARÁGRAFO ONICO —*A solicitação a que se refere o item 
,VII acima deverá ser protocolada pela CONCESSIONÁRIA no setor 
competente do CONCEDENTE, durante o horário de empediente da 
Prefeitura Municipal. 

AMPLIAOES E EXTENSBES 

CLÁUSULA DéCIMA — Correrão por conta da CONCESSIONÁRIA 
projetos e obras de redes e Instalaçes de água executados 

segundo seus programas e cronogramas de empansão, estabelecidos 
nos termos deste Contrato. 

..• 



Emadodlo iGranded 	d oSt 
MUNIC PIO DE ERECIIIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Prno dn Eandeirn. 354 
CEP 99709-000 - Erechitn 

PARÁGRAFO PR/MEIRO - A execução dos projetos e obras 
das redes e instalaçWes de.gua, dos loteamentos particulares 
situados na área urbana continua, caberá aos proprietários ou 
incorporadores, ficando. condicionada a sua ligação à rede da 
CONCESSIONÁRIA à sua prévia doação à CORSAN. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os projetos das redes e instalaçWes 
referidos no parágrafo anterior deverão ter a aprovação da 
CONCESSIONÁRIA, a quem fica atribuída, conseqiientemente, a 
fiscalização da çxecução das obras. 

• 

PARAORAPO TERCEIRO - Nos termos da Lei Federal 	n.... 
6.766, de 19.12.79, não participará a CONCESSIONÁRIA da execução 
de redes em áreas resultantes de parcelamento de solos 
empreendidos por terceiros, a partir dm vigência da referida .Lei, 
porquanto a responsabilidade pela infra-estrutura cabe.  aos 
respectivos empreendedones.- 

PARÁGRAFO QUARTO - Fica perfeitamente esclarecido entre .; 
CONCEDENTE e CONCESS/ONARIA que esta dlt ima se exime de Áualáquer 
responsabilidades referentes a saneamento básico nos loteamentos 
clandestinos ou em áreas Invadidas,-  até que lhe sejam alcançados 
os recursos necessários para a solução do problema social criado. 

CLAUSULA DACIMA'PRIMEIRA - As ligaçWes predlaiwàs redes 
de abastecimento de água 'serão . sempre executadas exclusivamente 
às expensas dos usuários, .apds verificadas as possibilidades de 
atendimento, a juizo da CONCESSIONARIA e desde que observadas 
normas e regulamentos. 

PARAGRAFO PRIME/R0 - A 	CONCESSIONARIA não 	concederá 
llgaçUes prediais àso'redes de água em imdveis públicos do 
Município sem prévia autorização do CONCEDENTE. 

PARAGRAFO SEGUNDO -Qualquer 	parcelamento 	de 	solo, 
dentro do perímetro urbano, promovida pelo poder publico 
municipal dever ser executado, após prévia aprovação dos 
projetos de água e esgoto pela CONCESSION4RIA. 

CLAUSULA DéCIMA SEGUNDA - O CONCEDENTE declara estar 
ciente,. no firmar o presente.. Instrumento, de que é exigência da 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, iÃe;gão que•  poderá financiar obras aqui 
previstas, estar o Munic(plo com WIR situação devidamente 
regularizada perante o Fundo de Garantia por Tempo de • Serviço 
(FGTS) e previdência oficial, sob pena de sofrer preju(zo no 
andamento dos processos de financiamento a serem encaminhados 
àquele órgão. 



.,. 

ri:PIOU.' ,,:.•;.. r:":":"..",:;' --7171, 
, 

...y$' 	3 

I,oado (hl Filo Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECIIIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da !landeira, 354 — 
CEP 9970041130 Ereehim...(RS) 

RESCISZO CONTRATUAL E REVERSO DOS BENS 

4 

CLÁUSULA DéCIMA TERCEIRA - Este 	contrato poderá 	ser rescindido: 

por 	acordo formalizado expressamente, 	entre 	o CONCEDENTE e a CONCES8ION4RIA7 

pelo inadimplemento de qualquer de suas cláusulas; 

findo o prazo da concessão ou de sua eventual 
Prorrogação, nos termos previstos na cláusula terceira. 

CL4USULA DéCIMA QUARTA - Em 	qualquer 	das 	hipóteses previstas na cláusula anterior a rescisão só se efetivará com a conseqUente entrega ao CONCEDENTE Os. todas as instalacVes, móveis 
e utensilios relativosaos serviços de abastecimento de água. 
depois .que a CONCESSIONÁR/A..for.indenizada integralmente pelo valor total dos InvestleilOtospoila-4eealizados, 	inclusive bens 
imóveis, devidamente-deprecIadoscorrigidos monetariamente, até a data da rescisão,'»de-:acordocom a legislação vigente ou 
mediante acordo entre liks:.,[3,ntes.W,. 

PAR4ORAFO dNICO 

	

	
..,

lituitção 'funcional dos servidores 
:. • 

que, na época da transfelidõii'serviços, estiverem vinculados ao sistema Operados'pelaCONCESSIONÁRIA, deverá ser solucionada 
de comum acordo entreAas:'.gOartes, '..obedecendo ... . . 	 RS 	normas constitucionais e legais,qtiíroseacharem-em vigor, no momento da 
reversão. , 	•••,:r.:4:k.À;' z,i,.,;1:1•,!;. .:.•: ,4 

, 	CL4USULA DéC/MA QUINTA - O 	CONCEDENTE obriga-se R 
participar com o percentua1de-0.5X (meio por cento) do custo de 
todas e quaisquer obras que. vier a CONCESSION4RIA a realizar no 
Municipio, por força das.  obri,açães assumidas neste instrumento. 

.., 
PARÁGRAFO NI00 -A-  participação do CONCEDENTE•dar-se-á-

através de prestação de serviços, dação em pagamento ou de 
quaisquer 	outras contribuicSes passíveis 	de . quantificação 
monetária, as quais lhe serão creditadas dentro do mês de sua 
efetiva realização e sujeltás. a atualização monetária, mediante a 
aplicação do imlice que 'vier a ser fixado pelo Governo para este 
fim. 	 . 

CL4USULA DéCIMA SEXTA,- Fica perfeitamente esclarecido 
entre as partes que a CONCESSIONÁRIA não poderá, em qualquer 
época da vigência do presente contrato', ..transferir a terceiros os 
direitos e obrigacVes dele decorrentes, sem'a expressa anuência 
do CONCEDENTE. 

CL4USULA DéCIMA SalTIMA -.As divergências que surgirem na 
interpretação ou execução do presente contrato serão dirimidas, 
preferencialmente, mediante juizo arbitrai, na forma prescrita 
nos 'artigos 1.072 e 1.102, • do Código de Processo 	Civil 
Brasileiro. 
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LéLIO 	OU --;$1 	
ES DE SOUZA 

Presidente a 0 AN-Companhia 
Riograndense ~Saneamento • 

'-''Conciasiónéria - - . . 

TESTEMUNHASs-- 
	• 

SIO 	VA DE BRITO 

O MEDEIROS 

---------- • 

EL 

----- 
NO MIOLA 4 - 

Esiado do 4i,, Cirande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
,PREFEITURA MUNICIPAL 
rraç dfl Bandeira, 354 
CEP 99700-000 - ErechimOS) 

CL4USULA DéCIMA OITAVA - Para 	as 	
questWes 	que 	se 

originarem deste contrato,.vnão resolvidas na fôrma da ,Cláusula 
anterior, elegem as parteS o Foro de Erechim-RS, renunciando a 
qualquer outro, por mais privAlegindo que seja. 

E assim, por estarem justos e contratados, .firmam o 
instrumento em O (oito) vias de Igual teor e forma, na 

das quatro testemunhas abaimo firmadas. 

ERECHIM-RS, 12 DE AGOSTO DE 1999. 

presente 
presença 

1910.4 
LUIZ FRANCISCO SCHMIDT 

Prefeito Municipal. 
- Concedente - 

GERAL O PORTANOVA LEAL 
4". 	.••• 

Diretor Oe 1-da.CORSAN-Companhlar,. 
Riogran en~de Saneamento 

- Concessiongria - 
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EstadodoRioGratukdoSul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

CEP 99700-000 - Erechim (RS) 

ti no. 3.061, DE 02 DE JULHO DE 1998. 

  

  

  

     

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
A FIRMAR CONTRATO DE CONCESSÃO COM A 
CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 
SANEAMENTO, 	E 	D4 	OUTRAS 
PROVIDiNCIAS. 

LUIZ FRANCISCO SCHMIDT, Prefeito Municipal de Erechim, 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuiçes conferidas 
pela Lei Orgânica do Município: 

FAÇO. SABER, que o Poder Legislativo aprovou, e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. lo. - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a firmar, 
com base na Lei Federal no. 8.907/95, contrato de 
concessgo com a Companhia Riograndense de 
Saneamento -CORSAN, para exploraçgo, execuçgo de obras, 
ampliaçgo e melhorias dos serviços de abastecimento de 
água e de coleta, transporte, tratamento e destino 
final de esgotos sanitários, na área urbana continua 
do Município de Erechim. 

Parágrafo io. - A 	minuta do contrato de concessgo e parte 
integrante da presente Lei. 

Parágrafo 2o. - O prazo de vigência do contrato e de 10 (dez) 
anos, podendo ser renovado por mais 5 (cinco) 
anos. 

Art. 2o. - Ficam ratificados os atos da Companhia Riograndense de 
Saneamento praticados durante o período compreendido 
entre 01 de maio de 1990 e a data de assinatura do 
contrato de concessgo, de que trata a presente Lei. 

Art. 30. - Revogadas as disposiç'des em contrário, esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicaçgo. 

PREFEITURA MUNICIPAL D _ERECHI , 02 DE JULHO DE 1990. 

iLUIZ FRA CISCO SCHMIDT 
Prefeito Municipal 

Registre-se ,publique-se. 
Data sj1ra- 

DOUGILUIS SANTIN 
Sec. Mun. de Administração 
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Ida( Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
GABINETE DO PREFEITO 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 3$20 7000 Ramal 2004 
99700-000 Erechim - RS 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO DE CONCESSÃO 

MUNICÍPIO DE ERECHIM/CORSAN 

\.• . 	• 

Pelo presente instrumento -, primeiro aditivo ao Contrato de Concessão 

celebrado em 12 de agosto de 1998 - O Município de Erechim, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, com sede adinírlistrativa junto à Praça da Bandeira, no 354, 

inscfíto no CNPJ nO 87.613.477/001-205 neste ato representado pelo Sr. Eloi João 

a.ilelia-;Rrefeitogçifficipal e a Companhia Rio Grandense de Saneamento - CORSAN, 

sociedade c10.;economia  mista, com sede 	Rilà Caldas Júnior, no 120, 18o andar, 
• 

inscntia no  CNPJ n 92;'à 	 'eSte ato representada pelos seus Diretores 

Jfegõt 	 Árthur Dom, Diretor de Operações, • 

J-coiiSideratido: 
"ê 

aditivent.',.aCC ••• 

A Ver:tente 1eg,a1; cflie',iik,Of'recoinerida, a prorrogação pelo prazo máximo 

previsto nOctifitratoi: 	 • „ 
II- 

	

. 	, 
PtiáàfiMid4dê dê :WÊádÉàtM,: 	'W,*f.pip no Planejamento de Saneamento — 	• 	, , 

	

"do Estado" 	 ipoos.0 de licitação. 

tida:de de ttUe§t0m.o. 	ajustes pata solução definitiva da 

cbriceSSãO, especialmente #0. ag,4.e.,À:;..0ábtai...rieritó Sanitário. 
,• 	, 

IV: e COfripreiidãde- para •s-61'44:60ciiioa 'de Captação de água suficiente que 

garante o abasteCiinento em épiliCaS• de estiagem. 

o fato de eátarein se processando ; as eleições Municipais, e a inconVeniênbia 

de ao final do Mandato tomar-se decisão de tamanha investidura. 

que o bom senso administrativo determina que o Prefeito a ser eleito deva 

além de conhecer õ assunto com profundidade, face os prazos possíveis e os previstos 

no contrato para nova concessão ou renovação, deliberar sobre a solução definitiva. 

a Lei Municipal no 3061 de 02:  de julho de 1998, que autorizou a concessão à 

CORSAN com a possibilidade de renovação automática pelo período de '5 (cinco) ano 

a possibilidade de contestação da prorrogação automática pre 

celebram o presente tenho aditivo, de conformidade às cláusulas abaixo. 

Prefeitura Munitipal de Erechim 
Secretaria de AdministraOão 

Setor de Protocolo 
CONF RE CON1,ORIGI AL 

Em: 



i;iáto dê. 2008. 

Diretor "t'eáãerite da CORSAN 
ALFREDO ARTHUlk DORN 

Diretor de Operaçõés da CORSAN 

Prefeitura Municipal de Erechim 
Secretaria de Administração 

Setor de Protocolo 
CONFRE COM ORIZA±. 
Em .... .._,/ ';' 1 

Me. 	Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
GABINETE DO PREFEITO 
FraOa da Bandeira, 354 
Fone: 54 3520 7000 Ramal 2004 
99700-000 Erechim L RS 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O contrato de concessão para exploração, execução de obras, ampliações e 
melhorias dos serviços de abastecimento de água .e de coleta, transporte, tratamento e 
destino final de Esgotamento Sanitário da área contínua urbana do Município de 
Erechim, ficá prorrogado até à1 de dezembro de 2009. 

SEGUNDA . 	. 

biá dérriaá termos e cláusulas contratuais permanecem em pleno vigor. 

e: d& fiOtiarn o preserite itiàtrument9 em 5 
4'd'ág‘t'esièmtiriháp abaixo firitiáããs. 

Testeniukitiast 



 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPID DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim— RS 

  

Of. Cont. Adm. N° 344/2010 

Erechim, 29 de dezembro de 2010. 
À 
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 
Rua Caldas Júnior, 120 - 18° andar 
Bairro Centro 
CEP: 90.010-260 - Porto Alegre/RS 

Diretor Presidente - Senhor LUIZ ZAFFALON: 

À título de retomada dos acontecimentos, lembramos que na data de 29 de dezembro 

de 2009 o Município procedeu o envio do Of. Gab. Prefeito no 1467/2009, o qual apresentou 

o aditivo contratual no 524/2009, que na ocasião renovou o contrato de concessão para 

exploração, execução de obras, ampliações e melhorias dos serviços de abastecimento de 

água e coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotamento sanitário da área 

contínua urbana de Erechim, por 06 (seis) meses - até 30 de junho de 2010. 

Já na data de 21 de janeiro de 2010, o Município recebeu ofício da Corsan, 

informando a impossibilidade de assinatura do referido aditivo, com o comprometimento de 

manter a continuidade dos serviços até que haja outra concessionária habilitada. 

Na sequência, em 30 de junho de 2010, o Município encaminhou o Of. Gab. Prefeito 

no 754/2010, notificando a Corsan acerca da obrigatoriedade de permanência dos serviços, 

garantindo a sua prestação e os investimentos necessários para o regular abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, até a data de 31 de dezembro de 2010, ou antes mesmo, em 

caso de habilitação de outra concessionária, registrando-se não tratar de renovação 

automática do contrato por prazo indeterminado, nem mesmo de renovação para 

completude do lapso faltante, consoante Lei Municipal no 3.061/1998. 

Em face da proximidade do término do último prazo referido, novamente notificamos 

a Corsan para que mantenha as responsabilidades já pactuadas, em especial, garantindo o 

regular fornecimento de água, com adoção das medidas cabíveis para tanto, até que ocorra 

uma nova CONCESSÃO. 

Externando nosso apreço, subscrevemo-nos. 

GERSON LEANDRO BERTI 
Secretário Municipal de Administração 



Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim— RS 

    

Of. GAB. PREFEITO No 754/2010 

Erechim, 30 de junho de 2010. 

À 
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 
Rua Caldas Júnior, 120 - 180  andar 
Bairro Centro 
CEP: 90.010-260 - Porto Alegre/RS 

Diretor Presidente - Senhor LUIZ ZAFFALON: 

Na data de 29 de dezembro de 2009 essa Municipalidade procedeu 

o envio do Of. Gab. Prefeito no 1467/2009, o qual apresentou o aditivo contratual no 

524/2009, que na ocasião renovou o contrato de concessão para exploração, execução 

de obras, ampliações e melhorias dos serviços de abastecimento de água e coleta, 

transporte, tratamento e destino final de esgotamento sanitário da área contínua urbana 

de Erechim, por 06 (seis) meses - até 30 de junho de 2010. 

Na data de 21 de janeiro de 2010, o Município recebeu ofício da 

Corsan, informando a impossibilidade de assinatura do referido aditivo, com o 

comprometimento de manter a continuidade dos serviços até que haja outra 

concessionária legalmente habilitada. 

Nesse contexto, o presente documento tem o fito de notificar-lhes 

acerca da obrigatoriedade de permanência dos serviços, garantindo a sua prestação e os 

investimentos necessários para o regular abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, culminando com a normal manutenção das condições pactuadas, até a data de 

31 de dezembro de 2010,  ou antes mesmo, em caso de habilitação de outra 

concessionária. 

Por oportuno, cabe registrar, novamente, que não trata-se de 

renovação automática do contrato por prazo indeterminado, nem mesmo de renovação 

para completude do lapso faltante, consoante Lei Municipal no 3.061/1998. 

Externando nosso apreço, subscrevemo-nos. 

PAULO ALFREDO POLIS 
Prefeito Municipal 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 

Secretaria Municipal de Administração 
Departamento de Compras e Licitações 

PROCESSO 

Processo N°: 05571/2011 	Data 	 • 04/05/2011 

N° SAPI 	 Minuta 	  

Data Abert.: 
Hora 	 
SD 1407 
Data de Abert. de Propostas: 	_/__/__  

PROCESSO DE COMPRA - INEXIGIBILIDADE N°___/2011 

Objeto: Contratação da empresa AGKF Serviços de Engenharia 
S/S, para estudo da circulação da área central e 
modernização do sistema de transporte de veículos de 

Erechim/RS. 

Secretaria Municipal de Segurança 

N° Portal.: 	 

_311 M 0011  Contrato 	 

MO= 
Nesta data procedi a abertura do presente Processo a pedido da parte 
Interessada. 

de 200 

Departamento de Compras e licitações. 

Erechim 	de 



ulo Renato Vazatta 
Servidor Requisitante 

Dec, [COM 

Secretário Municipal de 
Segurança pública e 
Proteção Social 

MUNICÍPIO DE ERECHIM- RS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 

1407 
0002 

, 	SOLICITAÇÃO DE DESPESA /4--- 
125/011 

L_ 

biscriminação da Despesa e justificativa de sua necessidade Cronograma 
Solicitamos contratação da empresa AGKF Serviços de Engenharia S/S , 

CNPJ 05961887-0001/06, Curitiba — PR, para Estudo da Circulação da Areai__ 
Central e Modernização do Sistema de Transportes de Veículos 	de 
Erechim-RS. 
Segue em anexo justificativa de lnexigibilidade de licitação, juntamente com 

Curriculum 	Vitae 	do 	Engenheiro 	responsável 	e 	demais 	documentos 
pertinentes. 

Execução/Utilização  
_. 

Imediata 
, 

ORIGEM DOS RECURSOS: - Próprios 

SERVIDOR REQUISITANTE: 
(Que será gestor do contrato, quando foro caso).  

Paulo Renato Vazatta 

CUSTO ESTIMADO (preenchimento pelo Opto. De Compras e Licitações) 
1R$ 150.000,00 	 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DA 
DOTAÇÃO. 	

— DATA TOTAL 
EMPENHAD• 

NO 
EXERCÍCIO 

RESERVA 
DE 

DOTAÇÃO 
(preencliímento 

pela Sec. Da 
Fazenda) 

SALDO 
DISPONÍVEL 
NESTA DATA 

CLASSIF.ORÇAMENTÁRIA-  

PROJETO 
E/011 

ATIVIDADE 

CATEGORIA ECONÔMICA DA DESPESA 

8/04/11 2.094 33.90.39.48.00 
Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto a Secretaria da Fazenda - ÇOfltabilldade. 

.DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE COMPATIBILIDADE COM O 
PLANO PLURIANUAL E COM A LDO. 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000-LRF e considerando as Metas e Prioridades elencadas na LDO, é viável 
a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas para o Exercicio, apresenta adequação 
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a LDO. 

Erechim, 28 de abril de 2011. 

Preenchimento pelo Depto de Compras e Licitações; 	1 	Preenchimento pela Secretaria Municipal da Fazenda.; 

Solicitação de Empenho N°: 

Data _L ..._..j2011. 

Depto. Compras e Licitações  

Empenho N°: 

Data 	/ 	/2011. 

Mun. da Fazend 

03 MAN 2011 

IHora/á 49  Ass 	 
e Setor de Cornorvj 

' 



E cüj-ji-/As/°  
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 
Av: Germano Hoffmann, n° 351 

Nau, 99700-000 Erechim - RS 

De: Secretaria Minicipal de Segurança Pública e Proteção Social 
Para: Diretoria de Compras 
A/C Sr. Itamar Dall'alba 

Erechim, 28 de abril de 2011. 

JUSTIFICATIVA 

A Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, vem por meio desta, 
justificar a necessidade de contratação direta por inexigibilidade de licitação, a empresa AGKF 
Serviços de Engenharia S/S, para Estudo da Circulação da Área Central de Erechim-RS e 
Modernização do Sistema de Transportes. 

A empresa AGKF, possui notória especialização concernente à Sistema 
Viário, sendo que o engenheiro, Senhor André Gustavo Reis Fialho, encaminhou a esta Secretaria 
vasta documentação comprobatória de serviços realizados em diversos órgãos públicos — nacionais 
e internacionais, com inexigibilidade de licitação. 

Salientamos que se faz necessário elaboração de estudo técnico, para 
modernização e remodelação do trânsito em Erechim- RS, possibilitando maior fluidez e 
objetivando reduzir substancialmente o número de acidentes nas vias. 

O valor estabelecido pela empresa AGKF, é compatível com a valor de 

Sendo realizada a contratação da empresa supra, e após a assinatura do 
contrato com a Prefeitura Municipal de Erechim, a mesma deverá concluir os serviços no prazo de 
5(cinco) meses. 

Informamos que o valor fica estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), e deverá ser pago em 5 (cinco) parcelas. 

Atenciosamente. 

mercado praticado. 

Decio icelli 

Secretaria Municipal de Segurança Pública 
e Proteção Social 



Ofício N° 084/2011 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 
Av: Germano Hoffmann, N° 351 
Fone: 3522 — 0814 - 3522 —8406 e 3522- 8396 
99700-000 Erechim - RS 

Erechim, 30 de março de 2011. 

Exmo Senhor: 
Paulo Alfredo Polis 
MD Prefeito Municipal 
Erechim-RS 
Praça da Bandeira 
CEP. 99.700-000 — Erechim-RS 

Assunto: Encaminhamento 

Excelentíssimo Senhor: 

Através deste, encaminhamos a Vossa Excelência, 
Proposta Técnica para a Modernização do Sistema de Transportes e Estudo da 
Circulação da Área Central de Erechim-RS, do Senhor André Gustavo Reis Fialho — 
Diretor Consultor da Empresa AGKF — Serviços de Engenharia SS. 

Atenciosamente. 

, 

-J Decid\Vicelli 

Secretário Municipal de Segurança Pública 

e Proteção Social 



ANO CIDADE POPULAÇÃO N. CONTRATO OBJETO VALOR 

2009 Pato Branco (PR) 66.000 habitantes 1719/2009(*) 
Estudo do Sistema 
Integrado de 
Transportes 

R$ 78.000,00 

2009/ 2010 Alagoinhas (BA) 137.000 habitantes 061/2009(***) 

Estudo do Sistema 
Integrado de 
Transportes e 
Estudo da 
Circulação da Área 
Central 

R$ 150.000,00 + 
R$ 37.500,00 

(aditivo) 

2009 Luis Eduardo 
Magalhães (BA) 52.000 habitantes 278/2009(**) 

Projeto de 
Sinalização e 
Segurança Viária 

R$ 46.601,00 

2011 São Mateus do Sul 
(PR) 41.000 habitantes 002/2011(*) Projeto do Sistema 

de Transportes R$ 80.000,00 

(*) Apenas Estudo de Transporte Urbano 
(**) Apenas Estudo de Transito 
(***) Estudo de Transporte Urbano e Transito 

Cr) 



0006 

Curitiba, 25 de março de 2011. 

Prezado Senhor 

TRidUNAL DE CONTAS 

fria 	 \:èrb  

Temos a satisfação de encaminhar Proposta Técnica para 

a Modernização do Sistema de Transportes e estudo da circulação da área 

Central expandida de Erechim, em atendimento à solicitação de V.Sa. 

Colocamo-nos 	à 	disposição 	para 	quaisquer 

esclarecimentos e aguardamos pronunciamento de V.Sa. 

Atenciosamente, 

ANDRÉ GUSTAVO REIS FIALHO 

Diretor - Consultor 

AGKF Serviços de Engenharia SS 

Ao 

Ilmo. Senhor 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal de Erechim 

Prefeitura Municipal da Cidade de Erechim 



0007 

Cidade de Erechim 

PROPOSTA TÉCNICA PARA A 
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

TRANSPORTES E ESTUDO DA 
CIRCULAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE 

ERECHIM/RS 



0008 

OBJETIVOS 

O Estudo objetiva a melhoria da Mobilidade da região urbana de Erechim, 

para a população usuária, através de um Sistema de Transportes otimizado e 

racionalizado, visando implantar o Projeto do SIT — Sistema Integrado de Transportes, 

através de um sistema de transporte com maior produtividade, cuja oferta estará 

adequada à demanda de transporte, além de um Projeto de Circulação da área 

Central expandida de Erechim. 

O principal objetivo do Projeto de Modernização do Sistema de Transportes e 

do Sistema de Circulação é o de servir de base a um trabalho de organização quanto 

aos aspectos de tráfego, operação e circulação, com ênfase no planejamento da 

Mobilidade. 

Completando a fase de projetos, poderá a Prefeitura Municipal, definir um 

esquema de ações, visando a alteração da situação atual, partindo para o 

investimento em obras e intervenções imediatas contempladas no plano. 

O objetivo geral do Projeto é o de garantir o acesso de pessoas e bens ao 

que a cidade oferece — locais de emprego, locais públicos, de administração, unidades 

de saúde, de educação, praças, áreas de lazer, comercio, entre outros, de forma 

organizada e segura. 

Os objetivos específicos do Projeto são; a melhoria das condições de 

circulação viária por meio do aumento da capacidade viária e das condições de 

segurança do trânsito, a melhoria da mobilidade no sistema viário de modo a incluir e 

privilegiar o pedestre e os meios não motorizados, a melhoria dos sistemas de controle 

do fluxo de tráfego e melhoria dos sistemas de orientação indicativa de trânsito. 

São também objetivos específicos do projeto de Transporte e Circulação: 

avaliar os níveis de serviços atuais, diagnosticar a situação da circulação e do sistema 

de transporte e propor melhorias na estrutura de circulação dos corredores de 

Transporte, além de desenvolver projetos de Circulação da área central para garantir 

a melhoria da fluidez, segurança e organização do tráfego. 



É também parte do projeto, a execução de um plano piloto de Sist 

Integrado, com a definição de uma estação de integração, para implantação prioritária 

pela Prefeitura Municipal. 

Como resultados esperados do projeto do Sistema de Transportes e da 

Circulação da área central se prevêem a melhoria de acessibilidade para os usuários e 

a melhoria da produtividade do Sistema de Transporte. 

Este projeto poderá ser financiado pelo BNDES, Caixa Econômica, BID, CAF 

ou Ministério das Cidades (Programa Pró Transportes, Programa Mobilidade Urbana), 

devendo o projeto constar da solicitação de recursos a ser encaminhado aos órgãos 

de financiamento. 

Com relação á circulação do Trânsito, o projeto traduz a intenção da 

Administração Municipal de Erechim, em promover o equacionamento à problemática 

do tráfego, do aumento da segurança e melhoria da fluidez, alem do ordenamento da 

circulação de veículos particulares e coletivos, na área central da cidade. 

A dinâmica do crescimento e expansão da área urbana e a rápida alteração 

do uso do solo da cidade vêm exigindo do poder público novos instrumentos de ação. 

A administração municipal, através destes instrumentos será possível solucionar a 

questão da circulação, tecnicamente, com previsão de ações de curto e médio prazo, 

de baixo e médio custo, a luz da legislação municipal, estadual e federal. 

Dessa maneira, os produtos desejados do projeto não devem perder de vista 

que é desejo da administração municipal atender a todos os usuários que demandam 

a área central, devendo tais estudos buscar a criação de facilidades à acessibilidade 

de veículos e pessoas, de forma ordenada e hierarquizada. Tal intenção está 

assentada na idéia de que não sendo possível atender a totalidade dos desejos de 

viagens, devem ser atendidas as suas prioridades mais emergentes e prioritárias. 



0 0 0 

-1 MUNA!. DE CONTAS i 	I/  
APRESENTAÇÃO 

A presente Proposta estabelece as premissas básicas para a elaboração de 

um Estudo de Transportes e Circulação, visando a Modernização do Sistema de 

Transportes de Erechim, bem como um Estudo da Circulação da Área Central 

Expandida. 

A exemplo de outras cidades de porte médio, ou inseridas em áreas 

metropolitanas, a cidade de Erechim experimentou nos últimos anos, um importante 

crescimento da população urbana, da frota de veículos e de motocicletas e por 

conseqüência do volume de tráfego. 

Também se destaca a necessidade de ações na área de circulação e tráfego, 

não tendo sido implantados mecanismos modernos de controle de tráfego, sinalização 

e melhorias na circulação viária. 

É bastante evidente a necessidade de um melhor planejamento da circulação 

da área central da cidade, de forma integrada, priorizando o transporte coletivo e 

desconcentrando o trafego que atualmente se concentra na avenida principal da 

cidade. 

A partir de diretrizes emanadas da Reestruturação da Circulação, deverão ser 

propostas intervenções no sistema viário da área central, visando a melhoria da 

circulação e da sinalização viária. 

Ao mesmo tempo, a expansão da frota de veículos particulares exige 

mudanças na operação do sistema viário para que este se adapte a proposta de 

transportes integrado e ao novo esquema de circulação - notadamente na área central. 

Ciente da importância da Modernização do Sistema de Transportes a 

Administração Municipal pretende encaminhar ao BNDES, a Caixa Econômica ou ao 

Ministério das Cidades, o projeto do Sistema de Transportes e Circulação, visando 

obter recursos para a construção de terminais de integração, implantação de 

melhorias viárias. 



0011 

METODOLOGIA 

A realidade com que se defrontam inúmeros núcleos urbanos do Pais 

necessita, para correção e balizamento para o futuro, de abordagem diferente em 

relação às técnicas comumente utilizadas. 

A metodologia normalmente utilizada - de diagnósticos demorados, profundos 

trabalhos de pesquisa e várias opções de propostas - de nada vale; pois ao se concluir 

o estudo, o plano, pela própria dinâmica da cidade, já não dispõe de dados confiáveis. 

Hoje, buscam-se soluções abertas, flexíveis e passíveis de absorver os 

impactos - previsíveis ou não - que as cidades poderão receber; conjugando-se 

determinados fatores com políticas e ações de implantação imediata que, se não 

constituem teoricamente de início a solução ideal, facilmente poderão atingi-Ia. 

A metodologia da Consultoria baseia-se na experiência acumulada dos seus 

consultores e no pragmatismo das proposições. 

A intenção da Consultoria é de minimizar os trabalhos de "diagnóstico" , de 

pesquisas de grande porte e evitar a aplicação de modelos sofisticados. 

A experiência demonstra que a implantação de um estudo exige uma solução 

que beneficie todas as partes envolvidas: a cidade, o governo municipal, as empresas 

operadoras, a circulação e, em primeiro lugar, o usuário. 

Em resumo: a proposta tem que ser um bom negócio para todos. 

APOIO LOGÍSTICO - LEVANTAMENTOS 

A Prefeitura Municipal caberá o apoio logístico à equipe técnica da 

consultora, no sentido de fornecer dados, informações relativas ao transporte e 

trânsito, material de base cadastral, arquivos de mapas, fotos aéreas e de satélites 

existentes, reproduções gráficas e xerográficas de estudos existentes, além de 

fornecer veículo para execução das tarefas de campo por parte da equipe técnica da 

consultoria na cidade de Erechim. 



As informações e o levantamento físico do SVB — Sistema Viário Bási o da 

área central e o levantamento da rede de vias pavimentadas da área urbana da 

cidade, necessárias ao detalhamento e definição do projeto, estarão à cargo da 

Prefeitura Municipal. 

Apesar da estatística disponível, é possível que a Prefeitura Municipal 

tenha que atualizar ou realizar pesquisas no sistema de transportes, pesquisas de 

demanda de passageiros e "origem/destino", e contagens de trafego. Caso necessário, 

a execução das pesquisas é prevista nas atividades de responsabilidade da 

contratante, a Prefeitura Municipal. 

PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

A participação do corpo técnico da Prefeitura Municipal na discussão do 

projeto é fundamental para seu êxito. 

O Contato da equipe técnica da Consultoria com a equipe municipal em todas 

as fases do projeto será direto, aproveitando os meios de comunicação mais rápidos e 

práticos. 

A sistemática operacional entre a consultora e a contratante deverá ocorrer 

em reuniões de trabalho e de levantamentos de dados e em averiguação "in loco". 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO 

A Consultoria deverá apoiar a Prefeitura Municipal de Erechim nas etapas de 

apresentação e discussão do projeto junto aos segmentos envolvidos, como a 

Câmara de Vereadores, associações de comercio e industria, por meio seminários ou 

audiências publicas, assim como orientar a Prefeitura Municipal quanto a divulgação e 

comunicação aos usuários diretos e a sociedade. 
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ESCOPO DO TRABALHO 

 

1.0. ESCOPO DO TRABALHO 

Os serviços de Consultoria a serem contratados, visam o assessoramento à 

Prefeitura Municipal, na Modernização do Sistema de Transportes e Circulação da 

área central, objetivando aprimorar o sistema de transporte e a circulação da cidade. 

O Escopo também prevê a Montagem do Projeto em formato para ser 

encaminhado pelo Governo Municipal visando buscar recursos junto a órgãos 

financiadores, para a implantação de equipamentos, terminais e obras para a 

execução do Projeto de Modernização do Sistema de Transportes e Circulação. Como 

resultado terá uma melhor organização dos serviços de transportes, beneficiando a 

comunidade usuária dos serviços públicos. 

Os produtos desejados com a realização do Plano são a elaboração de um 

Projeto com os aspectos de Transportes e Circulação da área central de Erechim, 

compatibilizando-o às estruturas viárias existentes ou previstas para implantação; 

1.1. MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES 

Este trabalho qualitativo se baseia nos estudos e pesquisas quantitativas de 

campo, existentes ou a serem executadas, principalmente quanto a: 

Dados operacionais da situação atual (linhas, tempo de viagem, frota, 

frequência, viagens, quilometragens, velocidades, itinerários e outros 

elementos de interesse); 

Mapeamento do desenvolvimento e expansão urbana com análise da estrutura 

urbana nos aspectos relativos ao transporte, uso do solo e sistema viário 

através de plano diretor, lei do zoneamento além de planos, programas e 

projetos existentes relacionados com o município; 

Análise de pesquisas existentes visando a determinação da oferta e da 

demanda existentes; 
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Avaliação de estatísticas de carregamento de demandas de passage'  ns. cmn  
Trk.UtAL DE CONTA% sistema existente; Análise da operação dos corredores de transportes; 
FM 	 Me4i. Análise e interpretação dos dados de levantamentos previstos; 

Visitas a campo objetivando a verificação do sistema viário e do sistema de 

linhas de ônibus para execução dos projetos propostos. 

ATIVIDADES 

As atividades ora apresentadas objetivam assessorar a Prefeitura Municipal 

na Modernização do Sistema de Transportes, com um estudo de viabilidade de 

implantação de um Sistema Integrado de Transportes, contemplando: 

Desenvolvimento de um ante-projeto de Terminal de Integração ou Estação 

de Transbordo, de modo a estruturar o Sistema de Transporte com a Modernização do 

Sistema e Implantação de Terminais de Integração dotados de equipamentos e 

sistema de informações e comunicações, visando incentivar o uso e o aproveitamento 

das vantagens da integração. 

Análise e definição em relação às disponibilidades dos terrenos escolhidos 

pelo Município, quanto à circulação viária entorno, no interior do Terminal, acessos e 

mobilidade dos usuários. 

Com relação a localização do Terminal de Integração ou Estação de 

Transbordo, serão identificadas as áreas disponíveis para a sua construção com 

melhor potencial para a racionalização do Sistema de Transportes. Para cada caso, 

define-se: 

A circulação viária - no entorno e externo à área - junto com a circulação de 

pedestres; 

O espaço disponível para eventual atividade comercial (comércio ambulante); 

O dimensionamento de plataformas necessárias para a operação (incluindo a 

futura expansão); 

O layout operacional dos terminais, servindo como orientação para o projeto 

arquitetônico dos mesmos; 

O dimensionamento operacional das linhas que compõe o sistema; 

O dimensionamento da frota. 



A qualidade do nível de serviços do transporte depende também do conforto 

oferecido ao usuário nos terminais e pontos de parada. Serão definidas as diretrizes 

gerais para a remodelação dos pontos de parada e Terminal de Integração: 

Operação do Sistema: 

Orientação das pesquisas necessárias ao dimensionamento da frota, viagens e 

quilometragem, caso necessárias a serem executadas pela Prefeitura 

Municipal; 

Definição do dimensionamento operacional geral das linhas que comporão o 

Sistema de Transportes; 

Dimensionamento da rede de transporte para a ia  Etapa de implantação do 

novo sistema (Plano Piloto); 

Desenvolvimento do Modelo Operacional do Sistema Integrado de 

Transportes: 

Definição de pesquisa de demanda por linhas e pesquisas operacionais 

necessárias; Detalhamento do projeto operacional com relação ao 

dimensionamento da oferta; Extensão das linhas; Demandas por linhas; 

Tempos de viagem; 

Quantificação e especificação da frota de Transporte Urbano, visando atingir 

nível de conforto e segurança adequados; 

1.2. 	PROJETO DE MELHORIA DA CIRCULAÇÃO DA ÁREA CENTRAL 

Os problemas de grande importância para a circulação atualmente são: a 

ausência de gestão e obsoletismo do sistema semafórico, os pontos críticos nos 

cruzamentos de avenidas, as travessias de pedestres, a falta de controle da circulação 

de veículos pesados nas diferentes vias que configuram a área urbana central; e o 

nível de segurança da circulação de pedestres. Também se pode acrescentar o 

excessivo uso para circulação do sistema viário central (a avenida 7 de setembro), 

tanto para o transporte coletivo de passageiros como para o tráfego comum e o 

tráfego pesado. 

Os problemas citados são responsáveis pela diminuição do nível de serviço 

do tráfego nas vias, comprometendo sua capacidade e aumentando o número de 
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acidentes e os tempos de viagem para todos que estejam deslocando-se no interio 

Área Central. 
	 ital DE COOM 

A cidade apresenta grandes volumes de viagens nas vias •e maior 

capacidade de tráfego que acessam o seu centro urbano, sendo urgente a busca de 

soluções de melhoria da circulação que possam vir a caracterizar novos corredores de 

transportes e circulação, importantes definições para a execução de um projeto de 

Transportes e Circulação na área central do Município. 

Para definição das propostas de intervenções, o Projeto terá como 

referência o SVP — Sistema Viário Principal e o SVS — Sistema Viário Secundário, 

além do SVC — Sistema Viário Central. 

ATIVIDADES 

Caracterização e detalhamento de proposta voltada à consolidação de um 

Anel Viário para a Área Central. 

Caracterização, no interior da Área Central, de vias destinadas ao tráfego de 

veículos coletivos e definição de vias para o tráfego pesado e de passagem. 

Identificação e caracterização funcional do Sistema Viário Central através de: 

Visitas a campo objetivando a verificação do sistema viário, para proporcionar 

um conhecimento "in loco" dos problemas existentes; 

Levantamento de estudos, planos e projetos de Trânsito e Sistema Viário 

existentes, exame de estudos, planos e projetos existentes visando o 

conhecimento da estrutura da circulação de veículos, com coleta de dados 

estatísticos, contagem e pesquisas de trânsito e outros elementos disponíveis; 

Avaliação do levantamento das características físicas do sistema viário central; 

Avaliação do desempenho do sistema viário tanto na área operacional como 

institucional: Análise da atual estrutura de gestão do Trânsito municipal; 

Avaliação do sistema semafórico, propostas para a modernização do sistema 

semafórico; 

Alternativas de melhoria da fluidez de trafego na central. 
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Apresentação de propostas de intervenções com o estabelecimento de 

diretrizes e da política de atuação, objetivando a implantação de intervenções 

imediatas de baixo custo e estudo de pontos críticos e o estabelecimento de linh 

ação para o planejamento, a curto e médio prazo, da circulação da área central. 

Estabelecimento de medidas que permitam a melhoria das condições da 

circulação de veículos, dos sentidos de trafego, das condições de segurança viária, 

das operações de carga e descarga e da circulação de veículos pesados na área 

central 

Diretrizes de pavimentação, obras e sinalização (sinalização de controle de 

tráfego) adequadas para o esquema prioritário de circulação do sistema viário central. 

Desenvolvimento de um Estudo de sinalização semafórica. 

Proposta de médio prazo de planejamento de 0.A.E.s (obras de arte) 

estratégicos. 

Proposta de um Plano básico de sinalização direcional na area central 

expandida. 

1.3. 	 APRESENTAÇÃO DO PROJETO JUNTO AOS ORGANISMOS DE 

FINANCIAMENTO 

Em função da necessidade de captação de recursos junto aos órgãos de 

financiamento, é necessária a montagem de apresentação do estudo de 

restruturação e modernização do sistema de transportes e circulação da área central 

da cidade, justificando os investimentos previstos. 

O presente estudo servirá de base para Prefeitura Municipal buscar 

recursos junto a órgãos financiadores, para a implantação de equipamentos e obras 

para a execução do Projeto de Modernização do Sistema de Transportes Públicos e 

do sistema viário. 



EQUIPE TÉCNICA 

Para a execução dos trabalhos, a consultora deverá colocar à disposição •o 

Município, uma equipe técnica com notória experiência na área de planejamento e 

operação de transporte Integrado, Circulação e Trânsito, além de conhecimento da 

área de estudos. 

Para tanto a Consultoria dispõe das seguintes condições: 

Pleno conhecimento da região; 

Especialização na área de transportes urbanos; 

Conhecimento e experiência na área operacional de transportes urbanos; 

Experiência em projetos e implantação de Planos de Circulação e Trânsito; 

Estreito relacionamento e experiência com a concepção, desenvolvimento, 

planejamento, operação e implantação de Sistemas Integrados de Transportes. 

EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica da Consultoria tem perfil que atende perfeitamente as 

condições requeridas pela Prefeitura Municipal de Erechim, no que diz respeito à 

experiência com Sistemas de Transportes (planejamento/operação/ implantação) em 

cidades de pequeno, médio e grande porte, bem como detêm conhecimento da área 

de Circulação e Trânsito; com ênfase na elaboração dos projetos de Sistemas 

Integrados de Transporte e Corredores de Transporte. 

PRAZO DOS TRABALHOS 

A execução dos trabalhos deverá ser completada no prazo Máximo de 5 
(cinco) meses. 

CUSTOS E DESPESAS 

Para a execução do Plano Modernização do Sistema de Transportes Urbanos 

e Estudo de Circulação da Área central de Erechim, o preço total dos trabalhos, 

deverá ser de R$ 145.0000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), a serem pagos 

em 5(cinco) parcelas mensais. 

Os custos de deslocamento aéreo para Erechim e hospedagem do pessoal 

- 
	técnico deverão ser custeados pela contratante. 



No caso de necessidade comprovada, a Prefeitura Municipal deverá re izar 
pesquisas no sistema de transportes e/ou contagens de trafego. Caso 

necessário, a execução das pesquisas é prevista nas atividades de 

responsabilidade da contratante, a Prefeitura Municipal. 

2.0. PRODUTOS DO TRABALHO 

Elaboração de relatório em nível de concepção e planejamento geral do 

Sistema Integrado de Transportes e do Sistema de Circulação, que consiste em 

documentos de suporte, contendo as recomendações e diretrizes do projeto, visando 

atender às demandas dos organismos de financiamento. 

Elaboração de relatório técnico relativo ao detalhamento operacional do Plano 

de Transporte constando do desenvolvimento do Sistema operacional e, ante projeto 

dos terminais de Integração e propostas de Circulação da área central Expandida. 

São produtos de trabalho em resumo: 

Elaboração de um estudo em nível de conceituação e diretrizes gerais de 

planejamento do Sistema Integrado de Transportes, consistindo no 

dimensionamento do sistema, com base em pesquisas e dados fornecidos pela 

Prefeitura, em um documento básico, contendo as recomendações e diretrizes 

gerais; 

Determinação das intervenções físicas necessárias, associadas ao sistema 

viário nas vias da área central expandida e medidas de melhoria da fluidez e 

segurança da circulação da área central expandida; 

Montagem de apresentação do estudo de modernização do sistema de 

transportes e circulação da área central da cidade para encaminhamento aos 

organismos de financiamento; 

Propostas de intervenções imediatas de baixo custo e o estabelecimento de 

linhas de ação para o planejamento, a curto e médio prazo, da circulação da 

Área central Expandida e da circulação do Transporte Público. 



   

TRIBUMVE 

    

    

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE. ESTADO DA IN.FRA-ESTRUTI,  RA SEINFR A 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 1NERA-ESTR1.I11RA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE 

JUSTIFICATIVA DE 1NEXIGIBILIDADE DE LICITM;ÂO N" 003/2009 

CONTRATADO: AGKE Serviços de Engenharia SN 
OBJETO: Serviços de Consultoria por Equipe Multidisciplinar Especializada para Elaboração de Parecer Tecnico 

sobre o Laudo Pericial de fls. 2914 a 4683 do Processo n." 200511200914, em tramite na 12" Vara Uivei da 

Comarca de Aracaju/SE. bem como a Elaboração de Laudo Pericial Alternativo. 

--, VALOR: RS 200.000,00 (duzentos mil reais)./ 

PRAZO: 90 (noventa) dias 
BASE LEGAI.: Ari. 25, ¡MÁS') II, da Lei n." 8.666/1993. 

PROCESSO: 026.203-0003212009-9  

O Departamento Estadual de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe - DE RIS E. ps..i 	 Adnunistrati., a e 

Financeira. verti. pelo presente. apresentar justilicaiivo para a contrataçáo direta por inevigibikdade de lkolaçãe da NOKI 

Ser :o de En2caharia 5/5 para prestação dos, Serviços de Consultoria por Equipe NikiladlsvIg 

Llabera00 de Parece,  Is,enico !,..-Avre o Laudo Pericial de. fis. 2914 a 4h8:.1 d Proce!..:so a 2(11)51120)1-1, e"ni trIrnrn.:e na 12... 

Vat, co,e;. da ',murça de Aracape'Sli.. bem eimlo a Elaboração de 1...ado lei 	ii Allerna,.1 

1  A necessidade çle inanilestacilo acerca do Laudo Pericial eia lume decorre de paraurah) enico do artigo -133 do Cád1,e..• de 

Processo Civil e do Despacho proferido pelo Douto JUIZO da 12,  vw, 1 ivel da (: amaria de Aracam:Si.. no ames 1. 

Kocesso supracinido. A análise de tal Laudo Pericial. por seu turno. requer qualificação especifica. .sei, pelo  

Indenizatório que lal documealo indica, que ultrapassa RS 30).000.000.00 (trezentos milltães de reais). sei., 

eNiensão, que -ultrapassa 1.500 (mil e quinhentas) paginas (lis 2914 ri 4683 dos autos do Processo 	2005 li 20001 't 

rambem pela compk%idade de elementos que ii 1VITIINNem, ahrangeltdO intrincadas quesn.:e.: 	d,ianitar 

ioisprudeiiciais. teellieaS e históricas do serriço de transporte coletivo ('oaoborando com :ai  

Oficio 11.'618.'2008 da Procuradoria Geral do Estado anexo ao presente proces,c. 

O 1)EIUSE, 	.R.R: Vet. reR,  pOS511.11 i11132111111Ve servidor pCnelleellie ao ven Quadro de pe;s,aal ccmi 	1,21'er:da quall;,:"3,-.., 

mormente pelo tato 	0.1111 a edição da dei Estuda:1f a:' 6.00. ..Ie 02 de abra de 2007..1 	 dt: 1 taie,cort,.. 

'todo 9,iatins 	Dl TRANS ;Ora transformada era Din.:orla ae Planclamento Rodo...amo 	DIPLAR e ioda,. e. 

compeu:iwia., aoneffles. a politica estadual de : transportes rodovia:ai. rernoviarto e hidt,viarto deptis,eKr-iii. (orati• 

transtericlat,  para a Secretaria de Estado do Tiansportes e da Imegraçao Alcuopolitau 	 Je 

coreitierando 	SerVOS cm qucslão piyssuern inelatàvel natureza sirq.,:iliar 	,Ruelo expressamentc elericar.: 

serviço.., lei mciii. proliissamais especialmados pelo artigo 13. 0115. 	I. dti lei ii' 	hfif:,..19,“. 

iota etintratação ;breia por MeNigibil idade de iicitaçâo iteno ti p:oftssionais dotado, tli"it,:ot. ia 	 • 

thilotirv. o ;iriam 2.5. inciso Il. de mesmo /pluma I e.eal. 

A A(iKl erviço -à Engenhara: SS. ror Sell tanto. comprovou i'atter a aula notorni 	 ali aves de , 

kasta d 	m ocuentação concernente a similars e contrataeães diretas por inexigibindade de 1telLução por doeisas et:leni,  

Ixdrainistiação Pública. A sua proposta de preço também denionsirou çoimpatibiltdade eorn O s preços praticado 	 , 

revelatitlit-se inclusive corno a menor dealre as coletadas. atenderido-se, purtanio. os requisitos do parati.' ate•i iittui.e. do ali e , 

26 da Lei n. 8.66611993. 

Diante di exposto cai atendimento ao previsto no artigo 26 da Lei a.' 8.666i1093, a Diretoria Administralv, e I. inaneeirii. 

eimt base no Parecer da Procuradoria luridica de n 91012009. aprewnia a Verklite JusiiíIcalil4. para ra tificnoo 

Direlor eddente do DEIUSE e publicação no Diario t)ticial do Estado. a tilo de prodmr os Seus 

Aracaju. 05 t.te inare,r de 2(100. 

HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO 

lbretor AJministann o c1 ¡Rancem, 

RATIFICO. 
Em 06 103 121109. 

1 E-ZIO PRATA FARO 
Diretor Presidente 



PARECER: WINEX 029/2009 
Processo: N° 134/2009 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA AGKF SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 	S/S 	PARA 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
REESTRUTURAÇÃO 	 E 
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
TRANSPORTES E ESTUDO DA 
CIRCULAÇÃO DA ÁREA CENTRAL 
DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. 

PROCEDIMENTO: 
INEXIGIBILIDADE 029/2009  

Homologo e ratifico, na forma do art. 26 
da Lei 8.666/93 o parecer da Comissão. 
Procedam-se às formalidades legais. 

• 

PAUL 
PREF 

SIMÕES SILVA 
III II UNICIPAL 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO - COPEL 

Senhor Prefeito, 

Nos termos da autorização constante nestes autos, foi providenciado o 
competente procedimento de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 029/2009 
visando à contratação de AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S, inscrito no 
CNPJ/MF sob n°05.961.887/0001-06, estabelecido à Rua Nilo Peçanha, 
n°3555, Bom Retiro, Curitiba - Paraná, visando a elaboração do Plano de 
Reestruturação e Modernização do Sistema de Transportes e estudo da 
circulação da área Central do Município de Alagoinhas. Sendo assim com 
fundamento no art. 37, inciso XXI da CF/88, combinado com o Art. 25, II e art. 
13, da Lei 8.666/93, verifica-se no particular, ser o caso de Inexigibilidade de 
Licitação, podendo ser realizada a presente Contratação Direta dos serviços 
técnicos para assessoramento acima especificados, pelo período de 12 (doze) 
meses no valor global de R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais). A 
dotação orçamentária pela qual correrá a presente despesa é a seguinte: 
Proj/Ativ: 2059(SEPLA) — Elemento de Despesa: 3390.39 — Encaminhe-se este 
expediente para ratificação, nos termos do art. 26 do Estatuto das Licitações. 

É o nosso parecer, SMJ. 

Alagoinhas, 27 de março de 2009. 

A COMISSÃO 

ANTONIO CEZA 	EIRA DE JESUS (PRESIDENTE) 

(6ceno.26- 	(5)u-o- ck 
DAN1ELA DEJESUS DOREA DA SILVA (VICE-PRESIDENTE) 

r'ÁARLA GABRIELE VASCONCELOS DA SILVA GOMES (MEMBRO) 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 
CNPJ: 35.576.65110001-09 

PARECER AYSM)  IV' 0157/05 

MEOU ADMINISTRA UIVO - 

IN E MG R IL ID A D E 	D 

LICITAÇÃO - NOTÓRIA 

ESPECIALIZAÇÃO 

(.".OMPROVAÇÃO - EXEGESE Do 

ARTIGO 25, INCISO II, DA LEI N" 

8.666/93 

Sr. Superintendente: 

Trata-se de consulta a esta Assessoria Juriclica quanto à 

possibilidade de promover a contratação direta com a empresa AGKF - 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LIDA, objetivando a prestação de serviços técnicos 

especializados de estudo e elaboração de estudo de Racionalização e Modernização 

do Sistema de Transportes de Campina Grande - PB. 

02. E o relatório. Passamos a decidir. 

Na forma do artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93, que regula o 

instituto das licitações e contratos administrativos, é inexigivel a licitação "para fl 

contrafação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta Lei, de natureza singular, com 

profissionais ou empresas de notória especialização., vedada a inexkibilidade para serviços de 

publicidade e divulgação". O mesmo diploma legal considera., entre outras hipóteses, 

como serviços técnicos especializados, as assessorias ou consultorias técnicas, estudos 

técnicos, planejamento e projetos básicos ou executivos. 
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ir 	
ESTADO DA PARAÍBA 

	

IR 	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
"S. 	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

CO 	
CNPJ: 35.576.651/0001.09 

Obviamente que para que seja caracterizada a inviabilidade de 

competição, na análise do texto legislado, mister que estejam presentes os elementos da 

notória especialiwçáo e o da singularidade do objeto do contrato. 

Partindo-se para as diversas contribuições conceituais e 

notadamente ao que preceitua o §: 10 do artigo 25 da Lei n° 8.666/9.3, temos que 

"considera-se de notória esperializaOlo O profissional ou empresa cujo conceito ao campo de sua 

especialidade, decai-mate de desemmtho anterior, estados, experiências., publicações, 

organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas 

atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à 

plena satisfiição do objeto do contrato". 

No tocante à singularidade do objeto, é mister que o serviço 

reclamado peia Administração mantenha características, requisitos, estilos e exigências 

que, somente através de uma contratação direta, tem-se a certeza da plana satisfação no 

cumprimento dos desígnios estabelecidos pela ad min istracao, através daquele 

profissional ou empresa que está particularmente capacitado a prestar. 

Voltando-se a análise do pedido da (TPI., entendemos ser 

inexigivel a licitação pelas razóes seguintes: 

a) O objeto do presente contrato engloba a execução dos seguintes 

serviços: estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou executivos e assessorias 

ou consultorias técnicas. Os se(viços, portanto, silo técnicos especializados, na forma do 

artigo 13, 1 e W, da Lei II 8.666/93; 

h) A AGKE - ENGENHARIA E CONSULTORIA LIDA, que irá 

prestar os serviços elencados, goza de reconhecida capacidade técnica, porquanto 

presta relevantes serviços a outras pessoas jurídicas de direito público (o que deverá 

ser comprovado nestes autos). Assim, sua -experiência, organização, aparelhamento e 

desempenho anterior satisfatório, (se aprovados) permitem concluir que dos seus 



ESTADO DA PARAIBA ,R 	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SU ERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 
C 

,ÇN 	N; 
J: 35.576.651/0001.09 

estudos técnicos se chegará a plena satisfação do objeto do contrato, o que evidencia 

ainda, a singularidade do serviço a ser oferecido e a sua notória especialização. 

Ante o exposto, e considerando o que preceitua o art. 25, 11, c/c art. 

13, 1 e 	da Lei n" 8.666/93, somos pelo deferimento do pedido, devendo o órgão 

solicitante, excepcionalmente, promover a contratação direta com a empresa aludida, 

face a constatação de inexigibilid.ade de licitação. 

Consoante o disposto no art.. 26, in fine, da Lei n" 8.666/93, deve a 

Autoridade Superior, se aprovado for este parecer, ratificar a declaração de 

inexigihilidade de licitação, devendo o processo ser instruido com a justificativa de 

preço e comprovação de desempenho anterior satisfatório. 

S.M.J. É O PARECER. 

Campina Grande, 24 de fevereiro de 2005 

Sérgio Alves de Oliveira 
Assessor Jurídico 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FEIRA DE SANTANA 

PAREI:ER- 11'207/ N3M/2002 
PROCESSO N": 0012/2002-SESP 
OBJETO piesiação de Sei-VIÇOS I cntc.os especiatiutdos ck es Rio e 1W':4;,:ls..à0 
CIO SiSterita de .1.rampoile Coleo paia cidade de. Pelsz 
AMPARO LEGAL. Ar t `.'4, 	dc o 'alí 	e RI dik;r. 
REPARTIÇÃO INTERESSADA Seeijdana ivlunieivai de  

Considerando Cl parec:er da PROCURADORIA GERAE DO Nd $N1ÇIIO 	(H IN EXIGIBi LEOA In: DE LICITAÇÃO para o objeto acima irrei;“.macjo  

Feira de Santana .O de,i„apetto de 200:4 

(
-- .. 

.10SE R9N/./1 ...1)(),  DE CA Ry Ai .140 ‘• 
:' p.refe.,i3O ivtioienyal 

4 

• 



PROCIJRADORIA GE.R.AL DO Nit. 	1 1,  
FUIRA SANTANA 

IS LADO l/A RAUL\ 

• 

f 	; 

PARECER N" 2. O -? /P& 	Q. 
PROCESSO N°:  001212002-SESP 
REQUERENTE:  SVCRETARIA DF SERVIÇOS 1)13LICOS 
ASSUNTO:  INEXIGIBILDADF 1-.)E 	i AÇÃO 

01 Fm alorieã,.: ,1 --- 	i,- 
Secretário 	Ai;: Municipat de Serv,ços Pnt-Aico!-,., sobre :f 1:,,,, . 	1.,::,.,, • 

. contratação direta com 3. (.:”-nprese AGKF -. ENGENHARiA  
objetivando a oresiação do serviços técnicos espectaliz_ados doo'. 	,-• ,r--11 ?')h=1-1111 4 ft1:' 
projeto do Sistema Integrado de lransporte Coletivo para a crOade clr; IF1'1r r3 t.11/1:.• :1-11antana 
ternos a informar o seguinte 

02. Na forma do Ali.. 25. 11 na 1..-1 
instituto das 1K:ilações e contratos administrolivos iinexkovel 	1I 1111» ,. .1)17 

contra ( ação de serviços ler:me:os eriumerados flO Ao' 
com profissionais ou empresas de notória espectralit,xiio. tiodar. 	 to.  pà.';3 
serviços de publicidade e divulgação" O mesmo diplecrul kcJ0, -nsple., 
hipóteses, como serviços técnicos especializados. as SSOSSora ou,;(::,nsuttorips  
técnicas, estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou exer:ot..,!),:. 

0:1 Obviamente que paia Que 	 a  
inviabilidade de competição. na  anáne do texto legislado, misto osc 
elementos da notória especialização e o da singularidade do 2)•!.;,,,t.:, 

Pai tintio 	o2.t es 	 • 
e notadamento ao que prereitue o §1''' da A11. 25 
se de notória especrali7ação o PrrnSSIonal orj 001O'esa 	 • 
Speciafidade, decorrente de desempenho ante! 	 ,(•»: f J•!•, 	 • 

organização. aparelhamento. equipe técnica ou de otdros 	 , 
atividades, permita Ptferit-  que.,  seu trat)atho é e.s.seri,.;i,-,3t 	 • 
a pleiv satisfaço do nbieto de con1rk:,'' 

p4 No tocante à :;inquiaridado ou 	o rliste, 
serviço reclamado pela Administração mantenha cm 	i 	 o 	e 

exigências que, somente através de urna contrafação 	 [leoa 
,satisfação no cumprimento dos desígnios estabelecido,;: 
.daquele profissional ou empresa que esta particularmente cepaciftWr.:. 



PROCURADORIA GIS A 1)0 MI  ' 
SAN LANA 

i- s1ADO DA 'RAMA 

05. Voltando- se a arlálIS(,.• 	pW,H 

Municipei de Serviços 1.k:birros, entendemos ser irlexiuive 
seguintes- 

(.2-c-crzol-)3 

4:ft 

(.) objeto do presente conimio 
dos seguintes serviços estudos técnicos, planelamerito prortus  
assessorias ou consultorias técnicas. Os serviços, portanto,  
na forma do Ari 13, I e 111, da Ler rir} R C.66/93, 

b) A AGKF - ENGENHARIA E: CONSULTORIA 
LTDA.. que irá prestar os seiviços elencados, goza de m 	eído 	idadeléerna  
porquanto presta relevantes serviços a outras pessoas pri(jicas de rjrr-,:r:io 	 que 

, deverá ser comprovado nestes autos). Assim, sua experrenda, oranoe tt t ,:t;. ti„harnordo  
e desempenho anterior satisfatório, (se provados) permitem r‘OrICJUir 
técnicos se chegará a plena satisfação do objeto do COOtt  
singularidade do serviço a ser oferecido e a sua nolót }a 1íi7:1Çá., 

OÇ,.. Ante o exposto e coderarT,':r.'; o c.;.r.re 
Art. 25, 11, cio o Art 13, 1 e III da Lei nv I1665193 serTiosce 

devendo o órgão solicitante, exeepcionalmente, promover a c3r)trr-l-,:--rt,;ão 
empresa aludida. face a constatação de ine.xigibilidade de licitação 

"P 

o nosso parecer, salvo melhor r,itz,r.r 

Feira de Santana. 29 de ranr?r,-.:; rie 

- 

SAMUEL. AN  1 ONIC.; 
Subprocurador GivE., Ade': 

Dr, cart,1,,...10,, 	iir Alno:ies ttlettll 
t)OMIIM011(1 

07. Consoante o disposIcf,  no Au 	 r..e 
8.666193, deve a Autoridade. Superior, se apomdo for este 
de inexiqibilidade de licitação. devendo o processo ser i.r)SIWICii) 
e comprovação de desempenho anterior satisfatório. 
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PROCURADORIA GERAL DO M. 
FEL R.A 1)E SANTAN A. 

ESTADO DA BAIITA. 

41, 

kl,,li!EÇIER,5 	 f z? 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR-1'ES 
IIVEXIGtEILIDADE DE LICITAÇÃO 

g3q--IDAQÇ.N°: 040 / ftrj M 

	

pj, Em atenção e 	 •1 •;» ••• 
icp 	lpeJles e Trânsito, sobre a possibilidade ce 

-5-ERVICOS klE, ENGENHARIA SM, objetivando 
er."-g-31G:zdos, :7,1-:,rnpreendendo o assessorarnento a Prefeitura 

de Estudos e Projetos visando a Expa.nsão do .'::,:âW.erne 
MLricír.:,k, de Feka de Santana, observadas as eSpecializaçôe:": tern 

, 	o ck I morirnento do progrerrua do trabalho ali 

É. o relatório. 

pela 
:- .•f; 	d - f,11;'•k cf.'nr' 

r. rvi(„0.5 

-4 2 de S'Onftg) r-•;3 

, 	', ',"ansportes 
(„--"r$': :antes rt,'", 

".1(11_4(!1" pafer..." 

02, Na forma do Art. Í , , 
'. •,!.çut. o 	d9S liCititOft5 e contratos administrat:N,D5 
crnfrainçiân de serviços rék;s:;,,s entunurado.s-  .ro  Art. 23 	 $..' 
orrtissionais o ropresas de notória especieNração, vedada a 
NJWir,dade e divulgação". O mesmo diploma legal cnntieere, 
m3rviços leenices especializados, os estudos técnicos, plaliela$r•.F.tiltt-0!; 
4!VieS$Oliaei Ot cOrSultorias técnicas e auditorias finariceirp- 

ar$ ,Jal r. ° 9433/05',  

	

$•• 	• •. 	').1 
,•,•• 	• 	lf:•â•r; •  

	

nT• 	• .-, • 	•,•'•s 
....çr):5-  de 

,t• 	 h•á,.:Air:c)nis 
çl 

03 Obviamente 	 ..k. 
n\,..al,$iiidade de competição, na analise de texto legistaOo.. 	 , 

	

e,r1 nMtria especiall:ragio e o da singularidade 	vt". r 

Partindo-se pare as ,--J'vk.nrsr.v.,- 	 5 
- 	 gur$, precertun o §2° do Art. 60 da Lei 	 • 	-::.:),•75].r4i'f 

;•.,,,,‘.j,ria especialização o profissional ou erapres.a 	r•- .•: ,  • . 	 -- rtí,',1 de ,f 

:.11,? .7)a ,"io 	decorrenIe de desempenho anterior 	 •;L t 
apaminarnento, equi,oe tecrirca, ou de oul'1"2:: 

	

per/te inferir que seu trabalho é essencial e 	 , . 	 .;ou?(Ie 
sat?slaçã,g do ,9bjelo d ..071.1ntrvto'. 

Ü4. No tocante 	td,c;'..iiniirlÁ 
',"'etarnfido 1,ela Administração mantenha caracterisiica; 

r.v.e_ somente atrav.és; de uma contratação direta, tern-se 
rállen1a .Cos cle.signios estabelecidos pela Administnn;ri:-$. AlrAve 
sa lue está pari-O-Iriam-lente eapea'itado a ore siar, 

e 	r;i4;r 
,.1 

3.sit0;;;40c," 
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PROCURADORIA GERAI, DO M. IJN I  

FEIRA DE SANTANA 
ESTADO DA  BAHIA' 

	

Q. Voltando-•se a anáe ao 	d'  

petas razões sequintew 

O objeto do presente cOnínpo 	,1 

ce técnicos especializados compreendendo o itsásSaOrametle 
:•eiq•-• de SanUine ns elaboração de Estudos e Projetos viSentio Expbrtsâ,-.) 

Trar-sportes SIT no Município de Feira de Santana, obaérvadas as 

	

'3 nes regras cio contrato a ser -celebrado entre st jlarte. Osseriir-,,cs 	r 

`. 	1(10 , na for-ma do Art. 23, I e III, da lei Estadual n° §433105 

A .AGKF — SERVIÇOS DE t-T:NGENVAF:ttA SÍS. que irar 

	

serviço; eioncados, goza de reconhecida capatiCade. 	 we si â 

strvios 	011ifE,S. pessoas juridicas de direito púbtioc 	cofi 	 l':.orrIprovadf ,  

a.„It•os.; Ast,.irrt, sua experirt:ncia, organização, a•parettr,e,•r-r- f,a.- 

	

r'szi? pro,léclos) permitem concluir que dos seus estuerc.-; lé-cr 	•. 	 riRL-P.a 

r .--•, - •••-if,r,ar-  do objete o cor.trato, o que evidencia, ainda., 	siriguteridarte 	 .c.re,r-ecrf:jrn 

r 

Q. Ante o exposto e ccosiderani,';..- 

	

Jo o PJr. 23, e 1.1 da Lei Estadual n° 9433/05, somos peic: 	 pe 

:.•orr•::w8,11e, exc,e.pcionalrnente, promover a contratação dfretn r!-(-:.!- 

e rvtxigibilidade de licitação. 

421, Ressalvar:tos, airtdv 
empresa AGY.F deve constar., em seu objete, de 

	

a -fim de que seja evitada a duplicidade de confr:ar..-3,ç_ 	" • 

.• 	 ia indicaria possui outro contrato de prestaç.ki dr..r 

	

ci . consoante o dispo'...U.,3 	,Ar 	 Lei E 

	

P:43 O. dove a Autoridade Superior, se aprova-do for este 	 (.,`,;;;.--jr;3;;;árl 

Ir,cité-i;:ão. devendo o processe) ser instruiito 	 itp 

,C".,-arã,', rie de-sempenho anterior satisfatório 

É o nosso parscer, satv :,14,rv-.1•••:.-;•,..,:, • 

	

Feira de•Sentana. 09 de. 	of.' 2 

! 
'..'sC) "1.41",:7 

Vou  
cebiAttaiodt bleu! 
Pioconidor Geral do Muoiripio 

CLEUDSON SANTOS ALt,.AF.1{2,-•!' 
Subprocurador Civel„ A-dm. c Tr.,)trr:Crrir' 

 

e-ITI:) 	.S.ÉH 

cuçú dos 
unicipa do 

na Integrado 
jaes técnoes 

o técnicos. 

deven•ocr 
r-riudiça 

celiat-sradr. 
do set-viço 

,•-•• 	 :r 
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TRIBUNAL DE CONTAS 

ESTADO DA BANIA 
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0030  
4/ 

PARECER: N° INEX 029/2009 
Processo' N° 134/2009 - 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA AGKF SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 	 PARA 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
REESTRUTURAÇÃO 	 E 
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
TRANSPORTES E ESTUDO DA 
CIRCULAÇÃO DA ÁREA CENTRAL 
DO MUNICíPIO DE ALAGOINHAS. 

PROCEDIMENTO: 
INEXIGIBILIDADE 029/2009  

Homologo e ratifico, na forma do art. 26 
da Lei 8.666/93 o parecer da Comissão. 
Procedam-se às formalidades Legais. 

Senhor Prefeito, 

Nos termos da autorização constante nestes autos, foi providenciado o 
competente procedimento de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 029/2009 
visando à contratação de AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA SIS, inscrito no 
CNPJIMF sob n°05.961.887/0001-06, estabelecido à Rua Nilo Peçanha, 
n*3555, Bom Retiro, Curitiba - Paraná, visando a elaboração do Plano de 
Reestruturação e Modernização do Sistema de Transportes e estudo da 
circulação da área Central do Município de Alagoinhas. Sendo assim com 
fundamento no art. 37, inciso XXI da CF/88, combinado com o Art. 25, II e art. 
13, da Lei 8.666/93, verifica-se no particular, ser o caso de Inexigibilidade de 
Licitação, podendo ser realizada a presente Contrafação Direta dos serviços 
técnicos para assessoramento acima especificados, pelo período de 12 (doze) 
meses no valor global de R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais). A 
dotação orçamentária pela qual correrá a presente despesa é a seguinte: 
Proj/Ativ: 2059(SEPLA) — Elemento do Despesa: 3390.39 — Encaminhe-se este 
expediente para ratificação, nos termos do art. 26 do Estatuto das Licitações. 

É o nosso parecer, SMJ. 

Alagoinhas, 27 de março de 2009. 

A COMISSÃO 
"7- 

ANTONIO CEZA 	EIRA DE JESUS (PRESIDENTE) 

r6cryui?4 i. (53'1A-0-- Uue--- 
DANIELA 	E.  SUS DÕREA DA SILVA (VICE-PRESIDENTE) 

LA GABR1ELE VASCONCELOS DA SILVA GOMES (MEMBRO) 
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ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

1NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 014/2005 
Protocolo de Licitações n° 1303 

.Partes: Manteipio de Pata Branca e AGIU Serviços de Engenharia. 
Objeto: Contratação de serviços para elaboração de estudos sobre a modernização da operação do Sistema 
de transporte Público por ônibus e o estudo de viabilidade de uru Sistema integrado de Transporte na cidade 
de. Pato Branco, bem como as melhorias complementares na racionalização da operação e da circulação do 

Sistema de Transporte Coletivo. 
Valor: O valor total certo e ajustado para a execução do objeto será de RS 62.000,00 (sessenta e dois mil 

reais) 
Pagamento: O valor total do objeto contratado será pago em três parcelas iguais e mensais, mediante 
apresentação da respectiva Nota Fiscal com certificação de execução dos serviços emitida pela Secretaria de 

F.ngenharia. Obras e Serviços Públicos. 
Prazos: O prazo para execução dos serviços contratados será de 90 (noventa) dias contados da assinatura do 

contrato. 
Dotação Orçamentária: 0302.0412200401.003 • Reorganizar a Administração Municipal - 3390.36 

Outros Serviços de •I'erceiros - Pessoa Física ( 1690). 

Inexigibilidade de Licitação: Com base na Lei 8.666193, em seu artigo 25, inciso II. que diz: -Art. 25 - 
inexigível a licitação Miando houver inviabilidade de competição em especial:... 11 para a contratação de 
serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a inexig,ibilidade para serviços de publicidade e divulgação; ... Art. 130  Para 

os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 1 - 

estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 11 - pareceres, perícias e avaliações em 

	

,,eral• 	- assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias." . 	• 
Justificativa: Por se tratar de serviço técnicos especializados, e considerando que a Contratada goza dc 
reconhecida capacidade técnica, por ter prestado relevantes serviços a outras pessoas juridicas de direito, 
conforme Curriculum apresentado, comprovando larga experiência, organização, aparelhamento e 
desempenho anderior satisfatório. Assim concluímos que a contratada terá totais condições de realizar o 
objeto ora contratado satisfatoriamente, o que evidencia a singularidade do serviço e notória especialização. 

-:Pato,Branco, 26 de setembro de 2005. „ 

// 	)/1-  
/ 

goberto Igattó 
Prefeito Municipal 

De acordo com a inexigibilidade acima, em 	/2005. 

Rua Caramuru, 271 
Inedgibilidade Ji Lirtiavto oeltxxiMOS - Protocola a' va 

Fone/Fax (46) 3220-1544 	- 	85501-060 Pato Branco 
P. 

Paraná 
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Curriculum  

Vitae 

CURRICULUM VITAE 

NOME: 

PROFISSÃO: 

NASCIMENTO: 

ENDEREÇO RES.: 

ENDEREÇO COM.: 

TELEFONES: 

E-MAIL: 

NATURALIDADE: 

REGISTROS: 

IDIOMA& 

ANDRÉ GUSTAVO REIS FIALHO 

ENGENHEIRO CIVIL 

20 DE FEVEREIRO DE 1954 

RUA NILO PEÇANHA, 3555— CEP 82120-440 

SÃO LOURENÇO — CURITIBA — PARANÁ 

RUA NILO PEÇANHA, 3555 — CEP 82120-440 

SÃO LOURENÇO — CURITIBA — PARANÁ 

55-41-3252-9823 (Comercial) 55-41-9162-0777 (Celular) 

agkf@uol.com.br  

RIO DE JANEIRO — RJ 

CREA 6555-D (7 REGIÃO) 

PORTUGUÊS—ESPANHOL(fala, lê e escreve) —FRANCÊS(lê e escreve) 

1.0 CURSOS 

1973/77 
	

Curso de Engenharia Civil, UFPR — Universidade Federal do Paraná, Curitiba (PR). 

1974 
	

Inspetor de Segurança do Trabalho, FIEP e Fundacentro, Curitiba (PR). 

1975 
	

Controle de Tráfego, IPPUC — Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba, Curitiba (PR). 

1976 	Estradas e Transportes, UFPR, Curitiba (PR). 

1978 	Curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, UFPR e Fundacentro/Ministério do 

Trabalho, Curitiba (PR). 

1978 	Engenharia de Tráfego, CET e DENATRAN, São Paulo (SP). 

1979 	III Curso Sobre Asfalto, IEP, Curitiba (PR). 

1979 	Engenharia de Tráfego, UFPR e DENATRAN, Curitiba (PR). 

1983 	Curso de Extensão em Administração de Transportes, Instituto Mauá de Tecnologia, 

Curitiba (PR). 

1984 	Cálculo de Tarifas de Transportes Coletivos Urbanos, CEPAM e IPT, Santos (SP). 

1997 	Curso BNDES — Contratação de Financiamento de Projetos, Top Eventos, Curitiba. 

1997 	Técnicas Para Análise de Projetos e Determinação do Valor Agregado ao Negócio, 

Top Eventos, Curitiba (PR). 

2000 	Gerenciamento de Projetos, ISAE/FGV, Curitiba (PR). 

2001 	Gerenciamento de Projetos com MS-Project 2000 e Sofhar/Microsoft, Curitiba (PR). 

2002 	Gerenciamento por Projetos e Novas Tecnologias de Informação e da Comunicação, 

ISAE/FGV, Curitiba (PR). 

2005/07... 	Pós-graduação — Gerenciamento de Projetos, FAE Faculdade de Administração e 

Economia, Curitiba (PR). 

2 



CARGOS E FUNÇÕES 
Vitae 

2.0 
Ruu. 

0034 
cidum  

TRIeuNAL DE DONT  

1978/80 	Engenheiro do Setor de Transportes do IPPUC — Institut de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba. 

1980/83 	Chefe da Divisão de Transporte Coletivo do Departamento de Serviço de Utilidade 

Pública da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

Atribuições: Controle Operacional do Transporte Coletivo Municipal Através dos 

Setores de Fiscalização, Estatística, Controle de Frota e Vistoria. 

1980/84 	Professor Auxiliar de Ensino nas Disciplinas de Transportes e Ferrovias do Curso de 

Engenharia Civil da PUC — Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

1980/82 	Membro do Conselho Municipal de Transportes da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

1985 	Chefe do Setor de Transportes do IPPUC — Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba. 

1985/87 	Superintendente Municipal de Transportes Urbanos de Aracaju — SMTU. 

Atribuições: Gerenciamento do Sistema de Transportes Urbanos Através dos 

Departamentos de Controle Operacional, Comunicação, Planejamento, 

Administrativo-financeiro e Táxi. 

1987/89 	Membro do Conselho Consultivo da ANTP — Associação Nacional de Transportes 

Públicos. 

1987/88 	Engenheiro da Supervisão de Planejamento da COMEC — Coordenação da Região 

Metropolitana de Curitiba. Coordenador Técnico do PIT — Programa Integrado de 

Transportes da Região Metropolitana de Curitiba. 

1989/90 	Secretário Adjunto de Transportes da SMT — Secretaria Municipal de Transportes de 

Curitiba. 

1989/90 	Diretor de Planejamento e Desenvolvimento da URBS — Urbanização de Curitiba 

S.A. 

1990/95 	Diretor Técnico da TRANSCRAFT Assessoria Ltda. 

1991/94 	Assessor de Controle de Custos do Gabinete do Prefeito Municipal de Curitiba. 

1993 	Presidente da Comissão de Racionalização de Despesas de Custeio (Decreto 

582/93/PMC) da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

1995/98 	Coordenador do Grupo de Assessoramento Para o Planejamento de Investimentos 

em Infra-estrutura •de Transportes da Secretaria dos Transportes do Estado do 

Paraná. 

1995/98 	Coordenador do Programa de Concessões de Infra-estrutura de Transportes da 

Secretaria de Estado dos Transportes do Paraná. 

1997/05 	Sócio-diretor da AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. 

2002/03 	Assessor Técnico da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (PR). 

2005/06 	Assessor Técnico da Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR). 

2005/... 	Sócio-diretor da AGKF Serviços de Engenharia S/5. 
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3.0 	ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO SETOR PÚBLICO 

3.1 	IPPUC — INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA 

1978/80 	Projeto e Implantação dos Eixos de Transporte Expresso Boqueirão e Expresso 

Leste da Rede Integrada de Transportes. 

1978/80 	Plano de Racionalização de Itinerários da Área Central de Curitiba. 

1978/80 	Implantação de Terminais de Integração do Boqueirão, Pinheirinho, Vila Hauer e 

Cidade Industrial. 

1978/80 	Implantação do Sistema de Cobrança com Bilhetagem Automática. 

1978/80 	Programa Nacional de Aumento de Capacidade de Vias na Área de Curitiba, IPPUC 

e DENATRAN. 

1978/80 	Cooperação Técnica e Assessoria de Planejamento Urbano de Belém (PA), IPPUC e 

EBTU. 

1978/80 	Estudo Para Implantação de Ônibus Elétrico em Curitiba, IPPUC e COPEL. 

1978/80 	Plano Integrado de Transportes da Região Metropolitana de Curitiba, IPPUC, 

COMEC e SEPLAN-PR. 

3.2 	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA — DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE 

PÚBLICA 

1980/83 	Implantação de Terminais de Integração de Santa Cândida, Cabral, Campina do 

Siqueira, Campo Comprido, Vila Oficinas, Capão Raso, Portão, Vila Centenário e 

Capão da lmbuia. 

1980/83 	Implantação do Eixo de Transporte Expresso Oeste da Rede Integrada de 

Transportes. 

1980/83 	Implantação de Linhas Interbairros da Rede Integrada de Transportes. 

3.3 	IPPUC — INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA 

1985 	Plano de Desenvolvimento de Bairros. 

1985 	Plano de Eletrificação do Transporte Coletivo de Curitiba. 

1985 	Proposta de Distribuição de Renda Pelo Sistema de Transporte Coletivo Urbano. 

1985 	Integração do Sistema de Transporte Urbano de Curitiba (Publicado), IPPUC e 

EBTU. 

1985 	Proposta de Alimentadores Gratuitos. 

1985 	Plano de Estrutura Policêntrica de Curitiba, PMDU. 

3.4 	SMTU — SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DE ARACAJU 

1985/87 	Organização e Estruturação do órgão de Gerência. 

1985/87 	Projeto e Implantação de Linhas Especiais de Praia e Linhas de Ônibus 

Madrugueiros. 

1985/87 	Implantação do Disque Transportes e do Passe-escolar. 
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1985/87 	Programa de Ônibus à Gás Natural. SMTU, EBTtre-Petrobrás. 

1985/87 	Projeto AGLURB, EBTU e BIRD IH. 

1985/87 	Sistema Integrado de Transportes em Cidades de Médio Porte, o Caso de Aracaju 

(Publicado). 

1985/87 	Coordenador Geral de Implantação do SIT — Sistema Integrado de Transportes de 

Aracaju (SE). Implantação de Linhas Troncais, Interbairros, Alimentadores e 

Terminais de Integração do DIA, Maracaju e Zona Oeste. 

	

3.5 	COMEC — COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 

1987/88 	Coordenador Técnico do PIT — Programa Integrado de Transportes da Região 

Metropolitana de Curitiba. 

	

3.6 	URBS — URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 

1989/90 	PACS — Programa de Aumento de Capacidade e Segurança de Vias. 

1989/90 	Estudo Terminal Rodoviário Estadual. 

1989/90 	Estudo de Integração Metropolitana. 

1989/90 	Estudo Ampliação do Terminal Centenário e Boqueirão. 

1989/90 	Estudo Táxi-especial Para Deficientes Físicos. 

1989/90 	Estudo Sobre Recursos do Imposto Sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos. Plano 

Viário do Município de Curitiba. 

1989/90 	Estudo dos Aspectos Legais e Operacionais do Sistema de Iluminação Pública de 

Curitiba. 

2009/10 	Membro da Comissão Especial de Licitação da concorrência relativo a Concessão 

dos serviços do sistema de Transporte Coletivo Urbano da cidade de Curitiba. 

Concorrência No 005/2009. 

URBS - Ato No 066/2009. 

	

3.7 	ASSESSORIA DE CONTROLE DE CUSTOS — SECRETARIA DE GOVERNO — PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURITIBA 

1990/94 	Estudos e Análise de Desempenho dos Serviços de Limpeza Pública de Curitiba. 

1990/94 	Implantação do Sistema de Gerenciamento e Controle de Custos dos Serviços de 

Limpeza Pública de Curitiba. 

1990/94 	Presidência da Comissão de Racionalização de Despesas de Custeio e 

Gerenciamento do Plano de Racionalização de Custos da Prefeitura Municipal de 

Curitiba. 

1990/94 	Coordenação da Campanha Poupa Tudo de Motivação do Funcionalismo Municipal. 

1990/94 	Proposta de Programa de Produtividade e Qualidade da Prefeitura Municipal de 

Curitiba. 

Vitae 
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1995/98 	Coordenador do GAPIT — Grupo de Assessoramento Para b Planejamento de 

Investimentos em Infra-estrutura de Transportes. 

1995/98 	Coordenador do Programa de Concessões de Infra-estrutura de Transportes da 

Secretaria de Estado dos Transportes. Atividades: 

Coordenação e Supervisão dos Serviços Técnicos Especializados e Realização de Estudos 

Técnico-jurídicos Para Arrendamento de Instalações Portuárias Dentro da Área do Porto de 

Paranaguá Destinados à Construção, Reforma, Modernização, Ampliação e Exploração dos 

Terminais: Container, Fertilizantes, Cais Oeste, Açúcar e Corredor de Exportação. 

Coordenação e Supervisão dos Serviços de Concessão da Ponte Ayrton Senna (Extensão: 

3.588,6 m) Sobre o Rio Paraná, em Guaíra e Elaboração do Programa de Exploração e 

Pedagiamento. Programa de Exploração Compreendendo: Manutenção Periódica, 

Monitoração, Conservação e Operação da Ponte, Estudos de Tráfego, Econômicos e 

Financeiros, Plano Funcional do Projeto e Aspectos Ambientais. 

1995 	Concessão do Sistema de Transporte Hidroviário da Baía de Guaratuba (PR) — 

Serviço de Ferry-Boat. 

1995/98 	Concessão das Rodovias do Anel de Integração do Paraná. Atividades: 

Coordenação e Fiscalização do Acompanhamento Técnico dos Serviços Para Recobrimento 

Aerofotogramétrico das Rodovias Federais e Estaduais no Estado do Paraná. Extensão: 2.000 

km. 

Coordenação e Fiscalização do Acompanhamento Técnico dos Serviços da Execução de 

Ortofotocartas Digitais e Ampliações Retificadas Digitais Para Elaboração de Planos 

Funcionais e Projetos Básicos em Rodovias do Estado do Paraná. Rodovias Integrantes do 

Anel de Integração do Estado, Composto de 2.035 km de Rodovias. 

Coordenação e Fiscalização do Acompanhamento Técnico dos Serviços Especializados de 

Consultoria Para Implantação de Programa de Concessões e Pedagiamento de Rodovias 

Estaduais e Federais no Estado do Paraná. 

Serviços de Engenharia na Elaboração do Programa de Concessões de Rodovias e 

Pedagiamento Abrangendo os Serviços de Recuperação, Monitoração, Melhoramentos, 

Manutenção, Conservação, Operação e Exploração das Rodovias a Serem Concessionadas, 

Integrantes do Anel de Integração do Estado com Extensão de 2.035 km. 

Coordenação e Supervisão do Acompanhamento Técnico dos Serviços Relativos a Estudos 

Técnicos, Pareceres, Assessoria e Consultoria Técnico-jurídica do Programa de 

Pedagiamento e Concessão de Rodovias e Transporte Aquaviário. 

Elaboração e Análise de Legislação Necessária à: Estadualização de Rodovias Federais, 

Concessão de Serviços Públicos Estaduais, Implementação do Programa de Pedagiamento e 

Concessão de Rodovias, Programa de Concessão de Transporte Aquaviário e, da Disposição 

da Estrutura Administrativa Encarregada da Fiscalização das Concessões. 
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Elaboração dos Editais de Concorrência Para Outorga de Concessões de Transpo e 

Aquaviário, Portuário e Rodoviário. 

Execução de Estudos e Serviços Técnico-jurídicos Especializados de Consultoria Necessários 

à Implantação da 28  Etapa do Programa de Concessão e Pedagiamento de Rodovias, 

Abrangendo 1600 km de Rodovias Estaduais no Estado do Paraná. 

Elaboração de Estudo do Novo Terminal Rodoviário de Passageiros de Curitiba (Campo 

Comprido). 

4.0 	ATIVIDADES DIDÁTICAS E PROFISSIONAIS NO SETOR PRIVADO 

1980 	Projeto Integrado de Circulação e Transporte da Cidade de Goiânia (GO) (População 

1.181.438), Lubomir Ficinski — Planejamento Urbano S/C. 

1984 	Estudo de Transportes Urbanos de União da Vitória (PR) (População 51.043), 

PROSYSTEM Assessoria e Serviços S/C. 

1985 	Estudo de Transportes Urbanos de Paranaguá (PR) (População 133.559), 

PROSYSTEM Assessoria e Serviços S/C. 

1985 	Estudo de Integração Urbana de Paranaguá (PR) (População 133.559), 

PROSYSTEM Assessoria e Serviços S/C. 

1985 	Estudo do Terminal Rodoviário de Passageiros de Paranaguá (PR) (População 

133.559), PROSYSTEM Assessoria e Serviços S/C. 

1985 	SIT — Sistema Integrado de Transportes de Aracaju (SE) (População 491.898), 

Responsável Técnico, Jaime Lerner Planejamento Urbano Ltda. 

1985 	Sistema Integrado de Transportes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ) 

(População 6.051.399), Jaime Lerner Planejamento Urbano Ltda. 

1987 	Projeto de Criação da Empresa de Transportes Coletivos de Sergipe S.A., 

PROSYSTEM Assessoria e Serviços S/C. 

1988 	Estudo de Pré-viabilidade do Bonde Moderno na Cidade do Rio de Janeiro (RJ) 

(População 6.051.399) — Ligação Barra da Tijuca-Penha, Jaime Lerner Planejamento 

Urbano Ltda. 

1988 	Estruturação do Aglomerado Urbano de Natal (RN) (População 766.081), Jaime 

Lerner Planejamento Urbano Ltda. 

1988 	Estruturação Urbana de Ponta Grossa (PR) (População 306.351), Urbanização da 

Faixa da Ferrovia, Transporte Urbano e Circulação, Coordenador Técnico, Jaime 

Lerner Planejamento Urbano Ltda. 

1988 	Projeto dos Corredores Atalaia e Oeste do Sistema Integrado de Transportes de 

Aracaju (SE) (População 491.898), PROSYSTEM Assessoria e Serviços S/C. 

1988 	Regulamento dos Serviços de Transporte Coletivo por Ônibus de Aracaju (SE) 

(População 491.898), PROSYSTEM Assessoria e Serviços S/C. 

1989 	SIT — Sistema Integrado de Transportes de São José dos Pinhais (PR) (População 

243.750), Coordenador Técnico, Jaime Lerner Planejamento Urbano Ltda. 
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1989 	SIT — Sistema Integrado de Transportes Urbanos de Blumenau (SC) (Pop ação 

287.350), PROSYSTEM Assessoria e Serviços S/C. 

1989 	Diagnóstico e Análise de Desempenho Operacional, Econômico e Financeiro das 

Empresas de Transporte Coletivo de Blumenau (SC) (População 287.350), 

PROSYSTEM Assessoria e Serviços S/C. 

1989 	SIT — Sistema Integrado de Transportes Urbanos de Joinville (SC) (População 

477.971), PROSYSTEM Assessoria e Serviços S/C. 

1989 	Diagnóstico e Análise de Desempenho Operacional, Econômico e Financeiro das 

Empresas de Transporte Coletivo de Joinville (SC) (População 477.971), 

PROSYSTEM Assessoria e Serviços S/C. 

1990 	Projeto do Terminal de Integração Afonso Pena em São José dós Pinhais (PR) 

(População 243.750), Jaime Lerner Planejamento Urbano Ltda. 

1990 	Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de São José dos Pinhais (PR) 

(População 243.750), Jaime Lerner Planejamento Urbano Ltda. 

1990 	Planejamento e Operação do SIT — Sistema Integrado de Transportes de Campo 

Grande (MS) (População 734.164), Adequação do Sistema Viário, Projeto 

Operacional dos Terminais de Integração, Coordenador Técnico, M.C.A — Manoel 

Coelho Arquitetura e Design. 

1990 	Plano de Desenvolvimento Urbano e Regional da Grande Aracaju Ano 2000 

(População 491.898), Jaime Lerner Planejamento Urbano Ltda. 

1990 	Projeto do Bonde Moderno da Cidade do Rio de Janeiro (RJ) (População 6.051.399) 

Corredor Barra da Tijuca/Penha — IPLAN-RIO, ENEFER Consultoria, Projetos Ltda. 

1991 	Estudo de Circulação e Sistema Viário Urbano de Aracaju (SE) (População 491.898) 

SMTU-Aracaju, Coordenador Técnico, TRANSCRAFT, 

1991 	Plano de Trânsito e Sistema Viário de Uberlândia (MG) (População 570.042), Jaime 

Lerner Planejamento Urbano Ltda. 

1991 	Plano de Estruturação Urbana de Uberlândia (MG) (População 570.042), Jaime 

Lerner Planejamento Urbano Ltda. 

1991 	Plano Diretor de Uberlândia (MG) (População 570.042), Prefeitura Municipal de 

Uberlândia. 

1991 	SIT — Sistema Integrado de Transportes de Uberlândia (MG) (População 570.042), 

Coordenador Técnico, Jaime Lerner Planejamento Urbano Ltda. 

1991 	Plano de Transportes da Cidade Tamboré (SP), Jaime Lerner Planejamento Urbano 

Ltda. 

1991 	SIT — Sistema Integrado de Transportes de Fortaleza (CE) (População 2.332.657), 

Planejamento e Operação do Sistema, Projetos Operacionais dos Terminais de 

Integração — CTC-Fortaleza, Coordenador Técnico, TRANSCRAFT. 

1991 	Avaliação de Custos dos Serviços de Limpeza Pública de Fortaleza — EMLURB- 

Fortaleza, TRANSCRAFT. 
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1992 	SIM — Sistema Metropolitano de Transportes da Grande Aracaj 	(Popula ão 

491.898), Projeto de Transporte e Sistema Viário, Projeto dos Terminais de 

Integração, Responsável Técnico, Jaime Lerner Planejamento Urbano Ltda. 

1992 	Análise de Custos dos Serviços de Limpeza Pública de Joinville (SC) (População 

477.971) — Prefeitura Municipal de Joinville, TRANSCRAFT. 

1992 	Análise de Custos dos Serviços de Limpeza Pública de Blumenau (SC) (População 

287.350) — Prefeitura Municipal de Blumenau, TRANSCRAFT. 

1992 	Implantação do Sistema de Controle de Custos de Serviços de Limpeza Pública de 

Joinville (SC) (População 477.971), TRANSCRAFT. 

1992 	SIT — Sistema Integrado de Transportes de Juiz de Fora (MG) (População 493.121), 

Planejamento e Operação, Projetos Geométricos e Operacionais dos Terminais de 

Integração — ASTRANSP - Juiz de Fora, Coordenador Técnico, TRANSCRAFT. 

1992 	Projeto de Lei de Serviços Públicos Municipais e Projeto de Lei do Transporte 

Coletivo de Passageiros do Município de Ponta Grossa (PR) (População 306.351) — 

Câmara Municipal de Ponta Grossa, Coordenador Técnico, Jaime Lerner 

Planejamento Urbano Ltda. 

1992 	Estudo da 2a Etapa do Sistema Integrado de Piracicaba (SP) (População 358.108), 

Projeto dos Terminais de Bairro — Secretaria Municipal de Planejamento, 

TRANSCRAFT. 

1992 	Diagnóstico Operacional do SIT — Sistema Integrado de Transportes de Fortaleza 

(CE) (População 2.332.657) — CTC - Fortaleza, TRANSCRAFT. 

1992 	SIT — Sistema Integrado de Transportes da Grande Florianópolis (SC) (População 

386.913), Concepção Regional e Detalhamento Operacional do Corredor da Região 

Norte — Biguaçu Transportes Urbanos Ltda, TRANSCRAFT. 

1992 	Plano de Desenvolvimento Urbano de Ilhas Perynas (RJ) — Andrade Gutierrez, 

Jaime Lerner Planejamento Urbano Ltda. 

1993 	SIT — Sistema Integrado de Limeira (SP) (População 272.739), Plano do Sistema 

Viário, Plano de Estruturação do Município de Limeira, Estudo do Eixo 

Estrutural/Parque Limeira, Montagem do Edital de Concorrência de Transporte 

Coletivo, Estudo Tarifário do Transporte Coletivo, TRANSCRAFT. 

1993 	Edital de Concorrência dos Serviços de Coleta Domiciliar de Aracaju (SE) 

(População 491.898), EMSURB- Aracaju. 

1993 	Edital de Concorrência dos Serviços de Limpeza Pública de Campo Grande (MS) 

(População 734.164) — Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Campo 

Grande, TRANSCRAFT. 

1993 	Assessoria para Implantação do SIT — Sistema Integrado de Transportes de Ponta 

Grossa (PR) (População 306.351), Implantação de Linhas Troncais, Interbairros, 

Alimentadores e Terminais Central, Nova Rússia e Vila Oficinas — Prefeitura de 

Ponta Grossa/ Empresa Viação Campos Gerais, TRANSCRAFT. 
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1993 e Estruturação Tarifária do Transporte Coletivo, Montagem de Sist ma de Câmara 

Compensação Tarifária e Racionalização Operacional do SIT Aracaju (SE) 

(População 491.898) — SMTU, Coordenador Técnico, TRANSCRAFT. 

1994 	Montagem do Sistema de Câmara de Compensação Tarifária do Sistema de 

Transporte Coletivo de Uberlândia (MG) (População 570.042) — TRANSCOL e 

TRIÂNGULO, TRANSCRAFT 

1994 	SIT — Sistema Integrado de Transportes da Grande Florianópolis (SC) (População 

386.913), Corredor da Região Sul — Jotur, Estrela e Sta. Terezinha, TRANSCRAFT. 

1994 	Análise, Avaliação, Implantação e Acompanhamento da Planilha de Custos do 

Transporte Coletivo Urbano de Ponta Grossa (PR) (População 306.351) — Prefeitura 

de Ponta Grossa, TRANSCRAFT. 

1994 	Projeto Equador 011/94 — ia  Missão Brasileira — Projeto Transporte no Distrito 

Metropolitano de Quito, Estratégia de Implantação do Transporte Integrado de Quito 

(População 1.839.853), PNUD/UN. 

1995 	Avaliação de Custos dos Serviços de Limpeza Pública e Montagem de Edital de 

Concorrência Púbica — Prefeitura de Ponta Grossa (PR) (População 306.351), 

TRANSCRAFT. 

1995 	Plano de Racionalização do SIT — Sistema de Transporte de Aracaju (SE) 

(População 491.898) e Reestruturação da SMTU — SMTU - Aracaju, TRANSCRAFT. 

1995 	Projeto Equador 011/94 — 3" Missão Brasileira — Projeto Transporte no Distrito 

Metropolitano de Quito, Planejamento e Dimensionamento do Transporte Integrado 

de Quito (Equador) (População 1.839.853), PNUD/UN. 

1995 	Estudo do Sistema Viário do Município de São José (SC) (População 196.887) — 

Prefeitura Municipal de São José, TRANSCRAFT. 

1995 	Avaliação do Projeto do Sistema Integrado de Criciúma (SC) (População 185.506) — 

Auto Viação Critur, TRANSCRAFT. 

1996 	Projeto Equador 011/94 — 7a Missão Brasileira — Projeto Transporte no Distrito 

Metropolitano de Quito (Equador) (População 1.839.853), Implantação 2 Etapa do 

Sistema Trolebus, Avaliação da ia  Etapa do Sistema Trolebus, PNUD/UN. 

1997 	Nova Avenida de Curitiba (PR) (População 1.727.010) — Plano de Reurbanização e 

Modernização do Trecho Urbano da BR-116 no Município de Curitiba, AGKF 

Engenharia e Consultoria Ltda. 

1997 	Estruturação do Cálculo Tarifário da Empresa Viação Campos Gerais da Cidade de 

Ponta Grossa (PR) (População 306.351) — Viação Campos Gerais S.A., AGKF 

Engenharia e Consultoria Ltda. 

1998 	Projeto de Engenharia de Transportes, na Área de Transporte Público e Trânsito, 

Para a Região Metropolitana de Aracaju (SE) (População 491.898), Constando de: 

Planejamento e Avaliação Operacional e Técnica do Sistema Integrado Urbano e 

Metropolitano; Adequação da Estrutura do órgão de Gerência — SMTT; Criação de 
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Câmara de Compensação dos Sistemas Urbano e Metropolitano; Proposta de P no 

de Ação Imediata de Circulação e Sistema Viário no Município de Aracaju; Projeto 

Operacional dos Novos Terminais de Integração do Sistema Integrado 

Metropolitano; Projeto Para o Novo Sistema de Transporte Metropolitano (SIM) — 

SMTT — Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SE), 

AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. 

	

1998 	Assessoria Técnica Para Expansão e Melhoria do Sistema Integrado de Transporte 

de Campo Grande (MS) (População 734.164) — SETRAT, AGKF Engenharia e 

Consultoria Ltda. 

	

1998 	Plano de Circulação Viária de Ponta Grossa (PR) (População 306.351) — Prefeitura 

de Ponta Grossa, AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. 

	

1998 	Projeto de Transporte Urbano e Interurbano da Província de Salta (Argentina) 

(População 464.678) — Ministério da Produção e Emprego de Governo da Província 

de Salta, Carlos Ceneviva Planejamento Urbano Ltda. 

	

1998 	Plano de Transportes da Cidade de Londrina (PR) (População 480.822), Expansão 

do Sistema Integrado de Transportes — COMURB — Companhia Municipal de 

Urbanização de Londrina, Sistema, Design, Arquitetura e Urbanismo Ltda. 

	

1998 	Projeto Equador 011/94 — 12a Missão Brasileira — Projeto de Transporte no Distrito 

Metropolitano de Quito (Equador) (População 1.839.853), Projeto de Extensão do 

Trolebus e Linhas Troncais Laterais, PNUD/UN. 

	

1999 	Projeto de Expansão do Sistema Integrado de Quito (Equador) (População 

1.839.853), Corredor Trolebus e Corredores de Transporte Urbano, Coordenador de 

Projeto — UPGT — Unidade de Planificação y Gestão de Transporte, PNUD/UN. 

	

1999 	Projeto de Expansão do Sistema Integrado de Transportes de Cascavel (PR) 

(População 285.784), Carlos Ceneviva Planejamento Urbano Ltda. 

	

1999 	Plano de um Sistema de Transporte Sustentável em Cidade Piloto, Cuenca 

(Equador) (População 417.632), Consultor Internacional — IDB — Inter American 

Development Bank, Padeco Co. Ltda. 

	

1999 	Estudo do Sistema de Transporte Municipal e Intermunicipal de Gaspar (SC) 

(População 52.728) — Viação Verde Vale Ltda, AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. 

	

1999 	Consultoria na Área de Transporte Urbano e Metropolitano de Aracaju (SE) 

(População 491.898), Avaliação Operacional do Sistema de Transporte da Empresa 

Viação S. Pedro (Urbano, Metropolitano e Intermunicipal) e Plano Operacional de 

Implantação de Terminais de Integração Metropolitanos — Viação S. Pedro Ltda. e 

Empresa Senhor do Bomfim Ltda, AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. 

	

2000 	Estudo do Sistema de Transporte Municipal e Intermunicipal de Campo Largo (PR) 

(População 97.824) — Empresa T.C.N. Senhora da Piedade Ltda, AGKF Engenharia 

e Consultoria Ltda. 
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2000 	Projeto Equador 011/94 — Missão de Avaliação de Implantaçã ti  do Corredor Ec ia 

(Av. Seis de Dezembro) — UPGT — Unidade de Planificação y Gestão de Transporte 

de Quito (Equador) (População 1.839.853), PNUD/UN. 

2000 	Projeto Equador 005/94 — 1' Missão — Assessoria de Apoio à Elaboração do Projeto 

Integrado de Transporte e Tráfego de Guayaquil (Equador) (População 2.039.789), 

HABITAT/UN. 

2000 	Avaliação de um Processo de Construção e Operação do Novo Terminal Terrestre 

da Cidade de Manta (Equador) (População 192.322). Pela Iniciativa Privada e 

Preparação de Termos de Referencia Para Contratação de um Estudo de 

Viabilidade Econômico-financeira — CONAM — Conselho Nacional de Modernização 

do Estado — Governo do Equador. 

2001 	Projeto Equador 005/94 — 2a Missão — Assessoria de Apoio à Elaboração do Projeto 

Integrado de Transporte e Tráfego de Guayaquil (Equador) (População 2.039.789), 

HABITAT/UN. 

2001 	Projeto Equador 005/94 — 3a Missão — Assessoria de Apoio à Elaboração do Projeto 

Integrado de Transporte e Tráfego de Guayaquil (Equador) (População 2.039.789), 

HABITAT/UN. 

2001 	Projeto do SIT — Sistema Integrado de Transportes da Área Metropolitana de 

Assunção (Paraguai) (População 512.112) — G.D.C. — Governo do Departamento 

Central, AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. 

2001 	Consultoria Para a Gerencia de Projetos e Preparação Para a Transferência dos 

Serviços de Trolebus da cidade de Quito (Equador) (População 1.839.853) — 

CONAM — Conselho Nacional de Modernização do Estado — Governo do Equador. 

2001 	Estudo do Sistema de Transporte Urbano e Metropolitano de Posadas (Argentina) 

(População 255.052) — Prefeitura de Posadas e EUTA — Empresários Unidos 

Transporte Automotor, AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. 

2002 	Análise do Cálculo Tarifário de Nova Friburgo (RJ) (População) — FAOL — Friburgo 

Auto ônibus Ltda, AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. 

2002 	Projeto Equador 005/94 — 48 Missão — Assessoria de Apoio à Elaboração do Projeto 

Integrado de Transporte e Tráfego de Guayaquil (Equador) (População 2.039.789), 

HABITAT/UN. 

2002 	Projeto Equador 005/94 — 52  Missão — Assessoria de Apoio à Elaboração do Projeto 

Integrado de Transporte e Tráfego de Guayaquil (Equador) (População 2.039.789), 

HABITAT/UN. 

2002 	Análise da Situação dos Sistemas Ferroviário, Rodoviário e Portuário no Estado do 

Paraná, Propostas de Ações de Modernização e Aumento da Competitividade e 

Produtividade — FAEP — Federação de Agricultura do Estado do Paraná, AGKF 

Engenharia e Consultoria Ltda. 

Vitae 
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2002 	Trabalho Técnico na Área de Transportes Urbanos, Indicadores de Transport s 

Urbanos, Para Integrar o SNIU — Sistema Nacional de Indicadores Urbanos, Projeto 

FS/BRA/02/S01 Publicado em 2002, Serie Documentos Técnicos, Indicadores de 

Transportes Urbanos (Volume II) SEDU/PR, PNUD, UNIHABITAT — United Nations 

Human Settlements Programme. 

2002 	Estudo e Elaboração de Projeto do Sistema Integrado de Transporte Coletivo da 

Cidade de Feira de Santana (BA) (População 519.173) — Prefeitura Municipal de 

Feira de Santana, AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. 

2002 	Projeto de Implantação das Linhas Diretas (Ligeirinho) e Projeto Emergencial Para a 

Integração do Transporte Coletivo de Foz do Iguaçu (PR) (População 293.646) — 

FOZTRANS — Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu, AGKF 

Engenharia e Consultoria Ltda. 

2002 	Plano de Circulação Viária e de Tráfego de São José dos Pinhais (PR) (População 

243.750) — Prefeitura Municipal de São Jose dos Pinhais, AGKF Engenharia e 

Consultoria Ltda. 

2002 	Projeto Transporte Saudável — Empresas Campo Largo e N.S. da Piedade, Com 

Total de Pessoal Operacional de 400 Colaboradores, AGKF Engenharia e 

Consultoria Ltda. 

2002/03 	Desenvolvimento de um Sistema de Transporte Urbano Sustentável em Arequipa 

(Peru) (População 861.746), Consultor Internacional — IDB — Inter American 

Development Bank, Padeco Co. Ltda. 

2003 	Projeto Equador 005/94 — 68  Missão — Assessoria de Apoio à Elaboração do Projeto 

Integrado de Transporte e Trafego de Guayaquil (Equador) (População 2.039.789), 

HABITAT/ONU. 

2003 	Projeto do Modelo de Concessão do Corredor Vitrine do SIT — Sistema Integrado de 

Transportes de Fortaleza (CE) (População 2.332.657), Programa de Transporte 

Urbano de Fortaleza — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Controle Urbano e 

ETTUSA, AGKF Engenharia e Consultoria Ltda 

2003 	Projeto Equador 005/94 — 78  Missão — Projeto Operacional das Linhas Troncais do 

SIT, Projeto Integrado de Transporte e Tráfego de Guayaquil (Equador) (População 

2.039.789), HABITAT/UN. 

2003 	Estudo Técnico Para Análise de Desempenho, Racionalização e Propostas de 

Modernização Para o SIT — Sistema Integrado de Transportes de Aracaju (SE) 

(População 491.898) e do SIM — Sistema Integrado Metropolitano de Aracaju — 

SETRANSP — Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município 

de Aracaju, AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. 

2003 	Projeto do Sistema Integrado Urbano e Metropolitano de São José dos Pinhais (PR) 

(População 243.750) — Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, AGKF 

Engenharia e Consultoria Ltda. 

Vitae 
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2003/04 	Projeto e Montagem de Edital de Concessão dos Serviços de Transporte Coletivo e 

Feira de Santana (BA) (População 519.173) — Prefeitura Municipal de Feira de 

Santana, AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. 

2003 	Apoio ao Município de Fortaleza (CE) (População 2.332.657) na Definição das 

Normas Para o Funcionamento da Nova CCT — Câmara de Compensação Tarifária — 

Programa de Transporte Urbano de Fortaleza, AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. 

2003 	Valorização Operacional e Mercadológica das Linhas Metropolitanas Buenos Aires- 

La Plata e Buenos Aires-Zarate (Argentina) (População 2.776.138) — Empresas 

Costera Metropolitana e Chevallier Metropolitana, AGKF Engenharia e Consultoria 

Ltda. 

2004 	Estudo do Impacto da Implementação das Pontes sobre o Rio do Sal e o Rio Sergipe 

Sobre o Sistema Viário dos Municípios de Nossa Senhora do Socorro (SE), Barra 

dos Coqueiros (SE) e Aracaju (SE) — DER-SE e SEINFRA, AGKF Engenharia e 

Consultoria Ltda. 

2004/06 	Projeto Para a Implantação do Sistema Integrado de Transportes Urbano e 

Metropolitano de Posadas (Argentina) (População 255.052) — Prefeitura de Posadas 

e Empresas Don Casimiro e Tipoka, AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. 

2005 	Projeto do Sistema Integrado de Transportes de Campina Grande (PB) (População 

372.366) — STTP — Superintendência de Trânsito e Transporte Público, AGKF 

Serviços de Engenharia S/S. 

2005 	Estudo de Reestruturação e Modernização do SIM — Sistema Intermunicipal de 

Transportes Metropolitano da Região de Aracaju (SE) (População 491.898) — 

DER/SE, AGKF Serviços de Engenharia S/S. 

2005 	Projeto de Racionalização e Modernização do Sistema de Transporte Urbano de 

Itajaí (SC) (População 163.298), AGKF Serviços de Engenharia S/S. 

2005 	Projeto Equador 005/94 — 8a Missão — Plano de Implantação e Sistema Viário do SIT 

— Sistema Integrado de Transporte e Tráfego de Guayaquil (Equador) (População 

2.039.789), HABITAT/UN. 

2005 	Plano de Transportes, Circulação Viária e de Tráfego — Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR) (População 97.824), 

AGKF Serviços de Engenharia S/S. 

2005 	Assessoramento a SMTT — Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Feira 

de Santana (BA) (População 519.173). Para a Implantação do SIT — Sistema 

Integrado de Transportes de Feira de Santana, AGKF Serviços de Engenharia S/S. 

2005 	Estudo de Modernização da Operação do Sistema de Transporte Público e Estudo 

de Viabilidade de um Sistema Integrado de Transportes na cidade de Pato Branco 

(PR) (População 66.685) — Prefeitura Municipal de Pato Branco, AGKF Serviços de 

Engenharia S/S. 
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2005 	Plano Diretor de Transporte Intermunicipal de Passageiros do Est do de Sergi 

DER-Sergipe, Contécnica Consultoria e Planejamento Ltda. 

2005/06 	Projeto de Atualização do SIT — Sistema Integrado de Transportes de Cuenca 

(Equador) (População 417.632), HABITAT/UN. 

2006 	Plano da Rede Integrada de Transportes Urbanos de Cuiabá (MT) (População 

524.666) — SMTU — Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Cuiabá, 

Jaime Lerner Arquitetos Associados Ltda. 

2006 	Projeto de Expansão do SIT — Sistema Integrado de Transportes de Feira de 

Santana (BA) (População 519.173) — SMTT — Secretaria Municipal de Transportes e 

Trânsito de Feira de Santana, AGKF Serviços de Engenharia S/S. 

2006 	Projeto Equador 01/014 — 9a Missão — Acompanhamento da Implantação das Linhas 

Troncal 01 e Alimentadores do Sistema Integrado de Transporte Metrovía de 

Guayaquil (Equador) (População 2.039.789) — Fundación Metrovía e Dirección de 

Ordenamiento e Infraestructura Territorial de Guayaquil, HABITAT/UN. 

2007 	Estudo de Modernização do Sistema de Transporte de Botucatu (SP) (População 

120.000) e Projeto do Sistema Integrado — AOB — Auto Ônibus Botucatu e Prefeitura 

Municipal de Botucatu, AGKF Serviços de Engenharia S/S. 

2007 	Acompanhamento da Implantação do Corredor Ruta 12 — Troncais e Alimentadoras 

do Sistema Integrado de Transporte de Posadas (Argentina) (População 255.052) — 

Municipalidad de Posadas e Empresas Don Casimiro e Tipoka, AGKF Serviços de 

Engenharia S/S. 

2007 	Projeto Global Para o Sistema Integrado de Transporte de Marrakech (Marrocos) 

(População 820.000) — Empresa ALSA Grupo S.L., AGKF Serviços de Engenharia 

S/S. 

2007 	Projeto Equador, Missão de Preparação Para a Implantação do SIT — Sistema 

Integrado de Transporte de Cuenca (Equador) (População 417.632) — HABITAT/UN, 

AGKF Serviços de Engenharia S/S. 

2007 	Elaboração do Edital de Concessão do Sistema de Transporte Coletivos de Campina 

Grande (PB) (População 372.366), Definição do Modelo de Concessão e Elaboração 

do Projeto Básico — STTP — Superintendência de Trânsito e Transporte Público, 

AGKF Serviços de Engenharia S/S. 

2007/08 	Estudo de Modernização do Sistema de Transporte de União da Vitória (PR) 

(População 51.043) e Porto União (SC) (População 32.256) e Projeto do Sistema 

Integrado — Empresa T.C.N. Senhora da Piedade Ltda, AGKF Serviços de 

Engenharia S/S. 

2008 	Plano Diretor de Circulação, Sistema Viário e Tráfego de Feira de Santana (BA) 

(População 571.997) — SEPLAN — Secretaria Municipal de Planejamento, AGKF 

Serviços de Engenharia S/S. 

Vitae 
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2008 	Estudo Técnico para definição de um Sistema BRT na cida 	de Marrakec 

(Marrocos) (População 820.000) — Empresa ALSA Grupo S.L., AGKF Serviços de 

Engenharia S/S. 

2008 	Projeto Para a Implantação da 2a Etapa do Sistema Integrado de Transportes 

Urbano e Metropolitano de Posadas (Argentina) (População 255.052) — Empresas 

Don Casimiro e Tipoka, AGKF Serviços de Engenharia S/S. 

2008 	Diagnóstico e Medidas de Modernização do Sistema Integrado de Transporte de 

Palmas (TO) (População 184.010) — ATTM — Agência de Trânsito, Transportes e 

Mobilidade, AGKF Serviços de Engenharia S/S. 

2009 	Elaboração e Desenvolvimento de um Sistema de Transporte Massivo Para Cidade 

do Panamá (Panamá) (População 1.072.000) — Consultor autônomo, HALCROW 

Group Limited. 

2009 	Elaboração de Parecer Técnico Sobre o Laudo Pericial e Elaboração de Laudo 

Pericial Alternativo Relativo à Ação Judicial Contra o Estado de Sergipe — DER — 

Departamento Estadual de Infra-estrutura Rodoviária de Sergipe, AGKF Serviços de 

Engenharia S/S. 

2009 	Plano de Reestruturação e Modernização do Sistema de Transportes e Estudo de 

Circulação da Área Central de Alagoinhas (BA) (População 137.810) — Prefeitura 

Municipal de Alagoinhas, AGKF Serviços de Engenharia S/S. 

2009 	Projeto de Incorporação da Empresa Bencivenga no TIM — Transporte Integrado 

Metropolitano de Posadas (Argentina) (População 368.670) — Empresa Bencivenga, 

AGKF Serviços de Engenharia S/S. 

2009 	Assessoramento Para Implantação do Plano Diretor de Trânsito e da 2a etapa do SIT 

— Sistema Integrado de Transporte de Feira de Santana (BA) (População 591.707) — 

SMTT — Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e SMT — Superintendência 

Municipal de Trânsito, AGKF Serviços de Engenharia S/S. 

2009 	Projeto de Sinalização e Segurança Viária .Urbana de Luís Eduardo Magalhães (BA) 

(População 52.054) — Prefeitura de Luis Eduardo Magalhães, AGKF Serviços de 

Engenharia S/S. 

2009/10 	Planejamento do Sistema Integrado de Transportes com base em integração por 

meio de bilhetagem Eletrônica, impactos tarifários, elaboração de projetos de lei e 

regulamentos do Serviço de Transporte Coletivo, Táxi, Transporte Comercial — 

Fretamento, Moto-frete, Transporte Escolar e Sistema de Bilhetagem Eletrônica de 

Pato Branco (PR) (População 70.160) — Prefeitura Municipal de Pato Branco, AGKF 

Serviços de Engenharia S/S. 

2009/10 	Assessoramento para estudos dos sistemas de Transportes dos municípios de 

União da Vitória (PR), Porto União (SC), Mafra (SC) e Rio Negro (PR) para a 

Modernização da Operação do sistema de Transporte Publico por ônibus, avaliação 
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do sistema Operacional e estudo de circulação do Transporte Coletivo. Empres 

T.C.N. Senhora da Piedade Ltda, AGKF Serviços de Engenharia S/S. 

2010 	Projeto Equador P/00034363 — Assessoria para Otimização das Rotas de Transporte 

Público no Distrito Metropolitano de Quito — Equador. (População 1.839.853), 

Coordenador do Projeto — EMMOP/ Empresa Municipal de Mobilidade e Obras 

Públicas. PNUD/UN. 

5.0 	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 

1980 	III Reunião Andina de Transportes, Palestra "A Experiência com Ônibus em Canaleta 

Exclusiva da Cidade de Curitiba", Ministério de Desenvolvimento da Colômbia e 

Universidade de Medelin, Medelin (Colômbia). 

1980 	Curso de Arquitetura de UFPR, Palestra "Transporte Urbano em Curitiba", UFPR, 

Curitiba (PR). 

1980 	Seminário Sobre A Região Metropolitana de Curitiba do Ano 2000, COMEC, Curitiba 

(PR). 

1982 	Seminário Internacional Sobre A Experiência Francesa na Área dos Transportes 

Urbanos, EBTU, Brasília (DF). 

1983 	Palestra "A Questão Tarifária nas Cidades de Porte Médio do Estado de São Paulo", 

EMPLASA/SP, Campinas (SP). 

1984 	IV Congresso Nacional de Transportes Públicos, ANTP, Curitiba (PR). 

1984 	III Encontro Nacional de Municípios, PMC e CEBRADE, Curitiba (PR). 

1985 	III Encontro de Órgãos de Gerência de Transporte Público, ANTP, Brasília (DF). 

1985 	V Congresso de Transportes Públicos, ANTP, Belo Horizonte (MG). 

1985 	III Encontro Nordeste de Transportes Públicos, ANTP, Maceió (AL). 

1986 	II Encontro Latino-americano de Transportes Públicos, ANTP, Rio de Janeiro (RJ). 

1987 	VI Congresso de Transportes Públicos, ANTP, Salvador (BA). 

1987 	Seminário Sobre o Diagnóstico Geral da Administração Pública, SEPLAN-SE, 

Aracaju (SE). 

1988 	I Seminário de Transportes Coletivos de Curitiba, URBS, UFPR e ANTP, Curitiba 

(PR). 

1988 	IV Encontro de órgãos de Gerência de Transporte Público, Palestra "O Sistema 

Integrado de Transportes de Aracaju, Uma Opção Para Cidades de Porte Médio". 

ANTP, Recife (PE). 

1989 	IV Congresso Latino-americano de Transporte Público Urbano, Palestra "Curitiba, 

Um Modelo de Planejamento e Gerenciamento de Transporte Coletivo Urbano", 

ANTP, Havana (Cuba). 

1989 	Coordenador do I Curso de Planejamento e Gerenciamento de Transporte Coletivo 

Urbano, IPPUC e URBS, Curitiba (PR). 
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1989 	Curso de Administração de Serviços Públicos, IPARDES, Curitiba ( 

1989 	Encontro Técnico Sobre a Experiência Francesa em Veículos Leves Sobre Trilhos, 

EBTU, Curitiba (PR). 

1989 	I Seminário de Transportes de Petrópolis, Palestra "Planejamento de Sistemas de 

Transportes Integrados", Secretaria de Transportes de Petrópolis, Petrópolis (RJ). 

1990 	Coordenador do II Curso de Planejamento e Gerenciamento de Transporte Coletivo 

Urbano, IPPUC/URBS, Curitiba (PR). 

1990 	V Encontro de Órgãos de Gerência de Transporte Coletivo, ANTP, Campinas (SP). 

1990 	V CODATU — Conferência Sobre Transportes Urbanos nos Países em 

Desenvolvimento, ANTP e CODATU, São Paulo (SP). 

1991 	Revista "O Vereador", Artigo "Inovação no Controle de Preços de Limpeza Pública", 

UVEPAR. 

1991 	VIII Congresso Nacional de Transportes Públicos, ANTP, Fortaleza (CE). 

1991 	16° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Palestra "Controle de 

Preços de Serviços de Limpeza Pública Através de Planilhas de Custos", ABES, 

Goiânia (GO). 

1991 	I Seminário Latino-americano de Lixo: Busca de Soluções, Prefeitura Municipal de 

Petrópolis, Petrópolis (RJ). 

1991 	Simpósio Nacional Volvo de Segurança do Trânsito, Curitiba (PR). 

1991 	V Congresso Latino-americano de Transporte Público Urbano, Palestra "Sistema 

Integrado de Transportes de Curitiba", ANTP, Santiago (Chile). 

1992 	Revista "O Vereador", Artigo "A Municipalização do Trânsito", UVEPAR. 

1992 	Simpósio Nacional Volvo de Segurança do Trânsito, São Paulo (SP). 

1992 	I Congresso Internacional de Engenharia de Tráfego, Palestra "Políticas de Redução 

de Acidentes", CIET-92, São Paulo (SP). 

1992 	EXPOBUS/92, São Paulo (SP). 

1993 	III Seminário de Educação Para o Trânsito, Palestra "O Trânsito e o Planejamento 

Urbano", Prefeitura Municipal de Joinville, Joinville (SC). 

1993 	IX Congresso Nacional de Transportes Públicos, Palestra "Proposta de Subsídio 

Inteligente Aplicado a Sistemas Integrados de Transporte", ANTP, Florianópolis 

(SC). 

1993 	XI Simpósio Econômico Brasil-Japão, Curitiba (PR). 

1994 	Seminário Internacional "Tecnologia da Qualidade", TECPAR e SEBRAE. 

1995 	X Congresso Nacional de Transportes Públicos, ANTP, São Paulo (SP). 

1995 	Seminário Nacional Sobre Corredores de Transportes, SAE-MT, Brasília (DF). 

1996 	VIII Congresso Latino-americano de Transporte Público, ANTP, Curitiba (PR). 

1996 	1° Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, DERGO e ABDER, Goiânia (GO). 
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1996 	I Fórum de Investimentos do Capital Privado lerrr— -rojetosjp nfra- strutura 

Transportes, Palestra "Programa de Concessão de Rodovias do Estado do Par á' 

IBC — International Business Comunications, São Paulo (SP). 

1996 	Seminário "Privatização da Infra-estrutura", API — Associação Paranaense de 

Imprensa, Curitiba (PR). 

1997 	2° Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, DER e ABDER, Curitiba (PR). 

1997 	1° Seminário Internacional de Gestão e Tecnologia em Transportes, TECNOTRANS 

97, ISAD e PUC-PR, Curitiba (PR). 

1997 	Fórum de Debates Brasil Transpo 97, Palestra "Programa de Concessão de Infra- 

estrutura de Transportes do Paraná", ARB — Associação Rodoviária do Brasil, São 

Paulo (SP). 

1997 	67° ENIC — Encontro Nacional da Indústria da Construção, Palestra "Programa de 

Concessão de Rodovias do Estado do Paraná", CBIC, Foz do Iguaçu (PR). 

1997 	1° Encontro Técnico Sobre Concessões Rodoviárias no Brasil, Palestra "Programa 

de Concessão do Anel de Integração do Paraná", Secretaria dos Transportes de São 

Paulo, São Paulo (SP). 

1997 	XVII SINCE — Simpósio Nacional de Conselhos de Economia, Palestra "No Painel 

Sobre Financiamento à Infra-estrutura", CORECON - 6° Região, Foz do Iguaçu (PR). 

1998 	Encontro Nacional Para Discussão dos Sistemas de Concessão e Privatização na 

Administração Pública, Tribunal de Contas do Paraná, Curitiba (PR). 

1998 	VI Seminário Rio Grandense Sobre Orçamento Público e II Seminário Sobre 

Orçamento Público Para o Mercosul, Palestra "Acompanhamento e Controle dos 

Serviços Públicos", ABOP-RS — Associação Brasileira de Orçamento Público, Porto 

Alegre (RS). 

1999 	XII Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, ANTP, Recife (PE). 

2000 	Seminário sobre Concessões Rodoviárias, Tribunal de Contas do Paraná, Curitiba 

(PR). 

2000 	2° Seminário Nacional Sobre Modernas Técnicas Rodoviárias. AGE e CREA-SC, 

Florianópolis (SC). 

2001 	Seminário Internacional "El Transporte Público en Lima y Metrópolis 

lberoamericanas: Problemas y Posibilidades", Palestra "Sistemas Integrados de 

Transportes", Lima (Peru). 

2001 	13° Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, ANTP, Porto Alegre (RS). 

2002 	Programa de Prevenção de Acidentes e Doenças do Setor de Transportes, Sest, 

Senat, Fundacentro e Denatran, Curitiba (PR). 

2002 	Curso de Capacitação Sobre Temas de Transportes, Palestra "Sistemas Integrados 

de Transportes", Municipalidad de Arequipa e UNSA — Universidad Nacional San 

Agustin, Arequipa (Peru). 

Vitae 
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2003 	Reunión dei Comité de Trânsito y Transportes da UCCI — Un ón de Ciud 

lberoamericanas, Palestra "El Modelo de Concesión de Carreteras de ia Provincia 

dei Paraná, Brasil", Quito (Equador). 

2004 	14° Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, ANTP, Vitória (ES). 

2005 	Seminário de Transportes e Trânsito, Palestra "Sistemas Integrados de Transportes", 

STTU e CREA-RN, Natal (RN). 

2005 	18° Fórum Nordeste de Gerenciadores de Transporte Urbano e Trânsito, Palestra 

"Avaliação de Sistemas Integrados de Transporte no Brasil", ANTP, Aracaju (SE). 

2005 	Fórum de Transporte Público de Teresina, Palestra "Sistemas Integrados de 

Transportes", STRANS — Prefeitura de Teresina, Teresina (PI). 

2005 	15° Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, Palestra "Planejamento e 

Implantação do SIT — Sistema Integrado de Transportes de Feira de Santana", 

ANTP, Goiânia (GO). 

2007 	Encontro de Secretários de Transporte Público Urbano e Trânsito do Estado da 

Bahia, Palestra "Sistemas Integrados de Transportes: Experiências e Perspectivas", 

SMTT e ANTP, Feira de Santana (BA). 

2007 	1° Seminário Nordestino Sobre Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Palestra 

"Solução Para o Transporte Urbano Com Desenvolvimento Sustentável", STTP e 

ANTP, Campina Grande (PB). 

2007 	16° Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, Palestra "Desafios da 

Integração", ANTP, Maceió (AL). 

2009 	17° Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, Palestra "Desafios da 

Integração", ANTP, Curitiba (PR). 

2010 	Seminário RBS — Blumenau; Palestra sobre Mobilidade Urbana, Sistemas Integrados 

de Transportes e BRT's. Blumenau (SC). 

Curitiba, Janeiro de 2011. 

André Gustavo Reis Fialho 
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Assunto: Re: •Re:informação 

	 TRIBUNAL GE. CONTAS 

De: 
agkf <agkf@uol.com.br> 

Data: Quinta-feira, 7 de Abril de 2011 22:37 e 

Para: Dedo Vicelli <vicelll@brigadamilltar.rs.gov.br> 

Cc: agkf@uol.com.br  <agkf@uol.com.br> 

Caro Decio 
Obrigado pelas informaçoes, 
Ja passamos por esta mesma restriçao de despesas com passagens e hospedagem em 
outros trabalhos, 
a saida foi de incluir estas despesas no custo do trabalho. 

Se for possivel, proponho o valor de 5 mil reais de acrescimo no valor total para cobrir 
todas as despesas de viagens aereas e hospedagens. 

atenciosamente 
Andre Fialho 

^, 

Em 07/04/2011 08:27, Decio Vicelli <vlcelli@brigadamilitar.rs.gov.br  > escreveu: 
Prezado Dr ANDRE: 

Encaminhei Proposta ao Sr Prefeito e procuradoria havendo concordância quanto as ações e o 
valor, somente, segundo a procuradoria temos dificudades legais quanto aos custos do 
deslocamento aereo e hospedagem, conforme TCE, teriamos que buscar outra alternativa. 

Aguardo retorno para dar encaminhameento. 

Um Abr 

VICELLI 

	 Mensagem Original 

Data: Terça-feira, 29 de Março de 2011 18:16 

De: André Gustavo Reis Fialho < agkf@uol.com.br > 

Para: Decio Vicelli < vicelli@brigadamilitar.rs.gov.br  > 

Assunto: Re: Re:informação 

Prezado Decio 

Conforme combinado estou enviando em anexo; 

- Proposta nova de Consultoria, com correções e novo valor; 
- Lista de contratos da AGKF Serviços de Engenharia dos ultimos 3 anos, com cidades de port 
Erechim ou menores, 
para trabalhos de Transportes Urbanos, Transito ou trabalhos com os dois temas(Transporte 
Transito). 
Observo que em Erechim, o trabalho é nas 2 áreas, Transporte e Transito. 

Qualquer duvida estou a disposição 
um baraço 
Andre Fialho 

http://direto.brigadamilitarss.gov.br/direto/Direto?call=CorreioBusiness&task=mostra... 26/04/2011 
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Direto 

---- Original Message -- 
From: Decio Vicelli 
To: André Gustavo Reis Fialho 
Sent: Monday, March 14, 2011 10:05 PM 
Subject: Re:informação 
PREZADO ANDRE 

DEIXEI SOB RESPONSABILIDADE DA IZELDA CHEFE DE GABINETE, AMANHA PELA MANHÃ 
ESTAREI ENTRANDO EM CONTATO COM ELA PARA ACERTAR CONTIGO. 

UM ABRAÇO 

VICELLI 

Mensagem Original 

Data: Segunda-feira, 14 de Março de 2011 16:46 

De: André Gustavo Reis Fialho < agkf@uol.com.br  > 

Para: Decio Vicelli - Erechim < vicelli@brigadamilitar.rs.gov.br  > 

Assunto: informação 

Prezado Decio 

Gostaria de te informar que até o presente momento, não tive 
informação sobre os dados do voo de Curitiba á Erechim, 
previsto para o dia 16, quarta feira, a ser fornecido pelo gabinete do sr. prefeito. 
Atenciosamente 
Andre Fialho 
AGKF Serviços de Engenharia. 

http://direto.brigadamilitarss.gov.br/direto/Direto?call=CorreioBusiness&task=mostra... 26/04/2011 
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80020- curitiba - paraná 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme relação abaixo: 

N-- 9 - Projeto: Plano de Transito e SistemaNtiário.qe Uberlândia/MG 
Cliente: Prefeitura Municipal de Uberlândia 
Atividade: Consultor 
Ano: 1991 
Constituído de: Hierarquização do Sistema Viário 

Circulação na Área Central 
Sinalização Viária Urbana 
Medidas para Transporte Coletivo e Segurança nas Vias 
Órgão de Gerência 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 
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urbano 
rua marechal deodoro, 630 • 18 cob 

praça UM MUCO 
fone (041)232-4141-telex (41)0537 

80020- curitiba - paraná 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme relação abaixo: 

11 - Projeto: SIT - Sistema Integrado de Transportes de Uberlândia/MG 
Cliente: Prefeitura Municipal de Uberlândia 
Atividade: Coordenador Técnico 
Ano: 1991 
Constituído de: Estudo do Sistema Integrado de Transportes 

Planejamento do Sistema Integrado 
Dimensionamento Operacional do Sistema 
Projeto dos Terminais de Integração 
Aspectos Institucionais 
Órgão de Gerência 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 
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GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER-SE 

ATESTADO 
e 

Atestamos para os devidos fins que o Eng° André Gustavo Reis Fialho, 

CREA 65555-D, R.G. 897.580-PR, foi o responsável técnico, através da AGKF 

Serviços de Engenharia SS, pela Elaboração do Estudo de Reestruturação e 

Modernização do Sistema Intermunicipal de Transporte Metropolitano da Região 

de Aracaju, Estado de Sergipe, contratado pelo DER/SE e executado no ano de 

2005, conforme contrato PJ 18/2005. 

Aracaju, 27 de dezembro de 2007. 

Ezio Pr ta aro 
DIRETOR SIDENTE 

Av. São Paulo, 3.005 — Aracaju-Se CEP 49085-300 
	

PABX (79)32 I 8-9000 	 FAX (79)3241-1005 



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 
C.G.C. 35.576.651/0001-09 

Derlópi 

wS T T P 
porevrewfm-1M5•13456 

0057 

ATESTADO 

Certificamos para os devidos fins que o Engenheiro André 
Gustavo Reis Fialho, CREA 6555-D, RG. 897.580-PR, foi o 
responsável técnico, através da AGKF Serviços de Engenharia SS, 
pela elaboração do Edital de Concessão do Sistema de Transportes 
Coletivo no município de Campina Grande, e executado no ano de 
2007, conforme no contrato 003/2007. 

Campina Grande, 21 de Janeiro de 2008. 
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ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PREFEITO TRIBUNAL OF. GMT/já 

Pato Branco, 03 de Maio de 2010. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 76.995.448/0001-54, com sede e foro à 
Rua Caramuru, 271, em Pato Branco - PR, ATESTA  para fins de 
comprovação da capacidade técnica que o Engenheiro Civil ANDRÉ 

GUSTAVO REIS FIALHO, registrado no CREA/PR sob n °. 6555/D, portador do 
RG. 897.580-9 - SSP/PR e inscrito no CPF sob n°. 168.409-30, como 
responsável técnico da Empresa AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 
05.961.887/0001-06, com sede e foro à Rua Nilo Peçanha, 3555, Curitiba - 
PR, prestou a este Município, durante o período de 30/11/2009 a 
20/04/2010, os serviços técnicos objeto do Contrato de n°. 1719/2009-GP, 
quais sejam: Planejamento de Sistema Integrado de Transportes com base 
em integração por meio de Bilhetagem Eletrônica; Montagem de modelo 
de Sistema de Bilhetagem Eletrônica com respectiva regulamentação, 
análise de alternativas e impactos tarifários; Estudo de alternativas de 
gestão de operação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, com análise de 
vantagens e desvantagens; Elaboração de Projeto de Lei e 
Regulamentação do Serviço de Transporte Coletivo, Táxi, Transporte 
Comercial-Fretamento, Moto-táxi, Moto-frete, Transporte Escolar e Sistema 
de Bilhetagem Eletrônica na cidade de Pato Branco. 
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.• •• 	GOVERNO DOESTADO DE SERGIPE • . 	. • • 
SECRETARIA DE 'ESTADO DA.  INFRA-ESTRUTURA SEINFRA. • 

.DEPARTAMENTOESTADUAL.DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE . 	. 	. 
• 

e 	 • 	 • 	 ..SEFiGIPE - DER/SE 	 • • 

Aracaju/SE, 23 de outubro de 2009. 

EZIO PRATA FARO 
Diretor-Presidente 

	

;CARTÓRIO LEÓNIA GANIA 	,.. 	. ,.., 

	

6° OFÍCIO DE ARACAJU-SE 	 z;.• 
R: ltabaiana, n° 177- Centro Aracaju-SE - CEP: 49.010=1 /0 
. 	, fone: (79) 3211.6744 - Fax: (79) 3213-7644 ' , 	 , , 

Reconheço pors--t4rielrença t 	E7I0 PRATA FARO 
Op. :3-VERCIA FRATA-EKREVIJITER..i. u/SE, 30/1.0/W. 
Esiol.:R$1,95 FERD:R$0,00 :São: .1$0.,O,U3  

 

• 
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AL.TEN-:ICIDADE / 

Cartório 
Lebnio Gomo 
, 

à, DEPARTAMENTO ' 'ESTADUAL.  DE INFRA-ESTRUTURA 
RODOVIÁRIA DE " SERGIPE -:- DEIVSE, pessoa jurídica de direito Público interno, 
organizado sob á 'formo:de Autarquia Especial Estadual, nos termos da Lei Estadual n.9'5:697, 
de 18 de julho de 2005, inscrito no .CNP.,I/I'VW sob o n.° 07.555.286/0091=10, com sede na Av. 
São Paulo, n.° 3X/05, Bairro José Corirado de Araujo, CEP 49085-300; na cidade de Aracaju, • , 
Estado de Sergipe, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, o.  Sr. 'EZIO PRATA 
FARO, brasileiro, Maior, capaz, casado, portador dà R.Wn.° 853.613 -- SSP/SE e inscrito no 
CPF sob o• ri.° 491.860.197-91, residente 'e domiciliado na Rua Vila Cristina, n.° 92; Edificio 

' 	Vila Borghese, Apartamento n.° 801, Bairro São Josè, CEP 49.035-720, na cidade de Aracaju, 
Estado de Sergipe, ATESTA, para os devidos fins, que o Engenheiro' Civil ANDRÉ 
GUSTAVO REIS FIALHO, brasileiro, maior, copai, portador do CREA/PR 6.555-D (7' 
REGIÃO), do,  R.G.- 	897389-9 SSP/PR e inscrito no CPF sob O n.° 185.168.409-30, 
residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, torno 'responsável técnico, 
por meio da Empresa 'AGIU' SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S; _pessoa jurídica' de 
direito privado, constituída sob á forma de sociedade simples, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
05.961.887/0001 - 06, com sede na Rua Nilo Peçonha, n.° 3.555, Bairro São Lourenço, CEP 
82.120-440, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, prestou g esta Autarquia, durante o 
período de 30/04/2009 .  a 15/09/2009; os serviços ciibjeto do Contrato' PJ-012/2009, quais 
sejam: "1.1 — O presente Contrato tem por objeto a* Prestação de Serviços de. Consultoria por 
Equipe Multidiscipliriar Especializada 'para Elaboração de Parecer Técnico sobre o. Laudo 
Pericial de fls. 2914 a 4683 do Processo n.° 200511200914, em trâmite na 129  Vara Cível da 
ComOrca de Aracaju/SE, bem como a Elaboração de Laudo Pericial Alternativo. 	— 
Parecer Técnico e o Laudo Pericial Alternativo 'referidos no item anterior consideràrão os 
elementos da sentença transitada em julgado proferida no respectivo processo de 
conhecimento, em consonância com as bases legais, doutrinárias, jurisprudenciais, técnicas e 
hi.stóricas do serviço de transporte coletiyo." 

Av. São Paulo, n.°3005, B. José Conrado de Araújo, Aracaju/SE. PABX:(79)3218-9000 pAX:(79)3241-1005 
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Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalh 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ 04.214.419/0001-05 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, estabelecida à 

Rua Paraíba, s/n°, Quadra 71, Lotes 13 e 14, centro, na cidade de Luis Eduardo 

Magalhães-BA, inscrita no CNPJ sob n°. 04.214.419/0001-05, neste ato representado 

por seu Prefeito, Sr. HUMBERTO SANTA CRUZ FILHO, brasileiro, casado, inscrito 

no CPF sob n°. 343.965.947-04, residente e domiciliado nesta cidade, declara para os 

devidos fins e como prova de Capacidade Técnica que a empresa AGKF SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA SS, estabelecida à Rua Nilo Peçanha, n.° 3.555, São Lourenço, na 

cidade de Curitiba-PR, inscrita no CNPJ sob n°. 05.961.887/0001-06, neste ato 

representada pelo sócio administrador, Sr. ANDRÉ GUSTAVO REIS FILHO, com o 

ramo de ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 

VIÁRIA URBANA, atendendo de maneira satisfatória aos serviços contratados durante 

o período de 01 de junho a 30 de setembro de 2009, não havendo, até a presente data, 

nada que desabone a sua capacidade técnica. 

Para dar maior validade a presente declaração, vai por mim assinada. 

Luis Eduardo Magalhães/BA, 02 de outubro de 2009. 

RTO SANTA CRU FILHO 

PREFEITO MUNICI AL 

 

orie: 773628-9000 - Luís Eduardo Magalhães-
uolcom.br  - CEP 47.850-000 

 



Curitiba, 23 de dezembro de 1994 
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TRIBUNAL DE CONTA 
TRANS CRAFT 

ATESTADO 

Certificamos para os devidos fins que o Eng. André Gustavo Reis Filho, CREA 
6555-d, participou como responsável técnico da empresa Transcraft Assessoria 
Empresariate Projetos de Engenharia, dos seguintes trabalhos: 

Projeto: 

Cliente: 

Ano: 

Constituido de: 

Projeto: 

Cliente: 
Ano: 

SIT - Sistema integrado de Transportes da Grande 
Florianópolis/SC 
Empresas de Transporte Biguaçu, Jotur, Estrela e Sta. 
Terezinha , 
1993/4 

Planejamento e Operação do Sistema Integrado de 
Transportes 
Projetos Geométricos e Operacionais dos Terminais de 
Transportes 
Melhorias ao Sistema Viário 
Projeção de Frota 
Aspectos Tarifários e Institucionais 

Análise, Avaliação, Implantação e Acompanhamento da 
Planilha de Custos do Transporte Coletivo Urbano de Ponta 
Grossa /PR 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
1994 

Alan E. R. Cannell B.Sc. M.Sc. FIHT 

Proptietário 
4.1 
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r81704884/0001- 67 
TRANSCIZAFT - ASSH:01.11A 

RUA VITORIO FOGLIATO, 161 
CEP 82060 . 

CURITIBA PR 
—4,  

czO  LOURENÇO - CURITIBA - 82.200-040 
.z2Z11, 	CGC: 81 704 884/0001-67 



0062 

/' 
TRIBUNAL DE CONTAS 

FEIRA DESANTANA 
CIDADE PRINCESA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENDJ 

g5 Rub 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro Civil André Gustavo Reis 

Fialho, CREA n° 6555-D, Rg n° 897.580 — 9 PR, foi o responsável técnico, através da 

Empresa AGKF Serviços de Engenharia S/S, na elaboração do Plano Diretor de 

Circulação, Sistema Viário e Trafego da Cidade de Feira de Santana no ano de 

2008, executado no período de 18/02/2008 a 18/12/2008, conforme Contrato n° 

009/2008. 

Feira de Santana, 12 de março de 2010. 

o > 

AL 	O 	EIRA BRITO 
_SECRETARIO MUNICIPAL DE 

ÇNÍ21.\ OS 

R e2""Ae: conh 	tper..,,,:: 
1.° O fícip, 5.41 ' 

assi 	 ' nala 	 4 

Prefeitura Municipal de Feira de Santana: 
CNPJ n° 14.043.574/0001-51 
End. Av. Senhor dos Passos n° 980 
CEP. 44.002.024 

DATA 	 -5». 4. 

• 

• 



Aracaju, 3 de ag to de 1996 
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M000131930 • 

TRMUNAIDECONT 
--" Rub ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos 

DECLARAÇÃO 

A Superintendência Municipal de Transportes'  

Urbanos-SMTU, declara para os devidos fins que o Eng. ANDRÉ 

GUSTAVO REIS FIALHO, inscrito no CREA sob nQ 6555-D, 	RG 

987.580/PR, através da Empresa Prosystem Assessoria e Servi 

ços S/C, elaborou os projetos operacionais dos 	Corredores 

Oeste e Atalaia, por conduto das Linhas Troncais, Alimentado 

ras e Interbairros, bem como dos Terminais de Integração da 

Rodoviária e Atalaia na condição de responsável técnico, no 

ano de 1988, tendo participado ainda , no mesmo ano, da im 

plantação dos Corredores Atalaia e Oeste, na condição de Con 

sultor Autônomo. 

gm-ri 1 . Rii G. N9 200- Distrito Industrial de Aracaju - Fone: (079)217-2323 - Aracaju - Sergipe 
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TRIBUNAL DE CONT 

ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos 

; 

c- 	1 

g JUL 2000 
<zAÁÁ c.t.(3:“ 

, SELO DE AUTENTICIDADEi  
— 

-RECONHECIMENT0.13E FIRMAS 

AA000131932 

SMTU - Rua G, NI2  200- Distrito Industrial de Aracaju - Fone: (079)217-2323 - Aracaju - Sergipe 

DECLARAÇÃO 

A Superintendência Municipal de Transportes 
Urbanos-SMTU, declara para os devidos fins que o Eng. ANDRÉ 
GUSTAVO REIS FIALHO, inscrito no CREA sob nQ 6555-D, 	RG 
897.580/PR, participou do Plano de Racionalização do Sistema 

Integrado de Transporte-SIT, do Município de Aracaju e Rees 

truturação da SMTU, no ano de 1995, na qualidade de Responsã 

vel Técnico, contratado através da Empresa Transcraft Asses 
soria Empresarial. 

Aracaju, 	e agosto de 1996 

JOSÉ 	TANA 
Sup 	 te/SMTU 
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ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos 

DECLARAÇÃO 

A Superintendência Municipal de Transportes 

Urbanos-SMTU, declara para os devidos fins que o Eng. ANDRÉ 

GUSTAVO REIS FIALHO, inscrito no CREA sob ng 6555-D, 	RG 

897.580/PR, exerceu a função de Superintendente nesta Autar 

guia, nos períodos compreendidos de julho de 1985 à junho de 

1986 e de abril de 1987 à agosto de 1987, tendo coordenado 

a implantação do Sistema Integrado de Transporte-SIT do Muni 

cipio de Aracaju, especificamente nos corredores Hermes Fon 

tes, Maracaju e Maranhão, bem como da operação das 	Linhas 

Troncais, Alimentadoras e Interbairros, ressaltando-se ain 

da o início do funcionamento dos Terminais de Integração do 

DIA e Maracaju. 

acaju, 13 	gosto de4.996 
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0066 

ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos 

DECLARAÇÃO 

A Superintendência Municipal de Transportes 

Urbanos-SMTU, declara para os devidos fins que a 	Empresa 

Prosystem Assessoria e Serviços S/C, elaborou o Regulamento 

dos Serviços de Transporte Coletivo por Ônibus no Município 

de Aracaju, no ano de 1988, tendo o Eng. ANDRÉ GUSTAVO REIS 

FIALHO, inscrito no CREA sob ng 6555-D, RG 897.580/PR, atua 

do na qualidade de responsável técnico pelo trabalho executa 

SMTU - Rua G, N2  200 - Distrito Industrial de Aracaju - Fone: (079)217-2323 - Aracaju - Sergipe 
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Fomento 
EtOR. GERENTE 

TRANSPORTE COLETIVO ESTRELA LT6Ã6  
CGCMF N° 83 050 781/0001-56 

Rua Cândido Ramos 550 - Caixa Postal 15044 - Fones (048) 244-1568 e 244-1014 - Fax (048) 244-4033 
88090-800 - Capoeiras - FLORIANÕPOLIS - Santa Catarina 

TRIBUNAL. In CONTAS 

Fls 

o 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que o Eng° André Gustavo Reis 
Fialho, CREA 	6555-D, desenvolveu o trabalho denominado " SIT — 
Sistema Integrado de Transportes da Grande Florianópolis — Corredor da 
Região Sul — São José e Palhoça ", Região Metropolitana de Florianópolis, 
ano de 1992, através da empresa Transcraft. 

Florianópolis, agosto de 2000. 



0068 

ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos 

racaju, 13 	osto 

DECLARAÇÃO 

A Superintendência Municipal de Transportes 
Urbanos-SMTU, declara para os devidos fins que o Eng. ANDRÉ 
GUSTAVO REIS FIALHO, inscrito no CREA sob nQ 6555-D, 	RG 
897.580/PR, exerceu a função de Superintendente nesta Autar 

quia, nos períodos compreendidos de julho de 1985 à junho de 

1986 e de abril de 1987 à agosto de 1987, tendo coordenado 

a implantação do Sistema Integrado de Transporte-SIT do Muni 

cípio de Aracaju, especificamente nos corredores Hermes Fon 

tes, Maracaju e Maranhão, bem como da operação das 	Linhas 
Troncais, Alimentadoras e Interbairros, ressaltando-se ain 

da o início do funcionamento dos Terminais de Integração do 
DIA e Maracaju. 
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ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

Superintendência Municipal de Transportes Urbanos 

 

s 

DECLARAÇÃO 

A Superintendência Municipal de Transportes Ur 
banos-SMTU, declara para os devidos fins que o Eng. ANDRÉ 
GUSTAVO REIS FIALHO, inscrito no CREA sob nQ 6555-D, 	RG 
897.580/PR, na qualidade de Responsável Técnico pela Empre 
sa Transcraft Assessoria Empresarial, participou do Estudo 

de Circulação e Sistema Viário Urbano de Aracaju, nos anos 

de 1991 e 1992, tendo o referido estudo sido constituído de: 
Caracterização do Sistema Viário; Diagnóstico do 	Sistema 
Viário; Estruturação do Sistema Viário; Melhoria da Circula 

ção de Veículos; Priorização da Circulação do Transporte Co 

letivo; Aspectos Institucionais e Gerenciais e Sinalização 
Viária. 

Aracaju, 13 de agosto de 1996 

JOSÉ 	TANA 
Supe 	te/SMTU 
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Aracaju, 13 de a osto de 1996 

ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos 

DECLARAÇÃO 

A Superintendência Municipal de Transportes 

Urbanos-SMTU, declara para os devidos fins que o Eng. ANDRÉ 

GUSTAVO REIS FIALHO, inscrito no CREA sob ns2 6555-D, 	RG 
897.580/PR, participou do Estudo de Estruturação Tarifária 

do Transporte Coletivo, Montagem do Sistema de Câmara de Com 

pensação Tarifária e Racionalização Operacional do SIT/Araca 

ju, no ano de 1993, na qualidade de contratado pela 	SMTU, 
através da Empresa Transcraft Assessoria Empresarial. 

JOSÉ 	ANTANA 

te/SMTU 
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Curitiba, 23 de dezembro de 1995 

00 71 

TRANS CRAFT 

ATESTADO 

Certificamos para os devidos fins que o Eng. André Gustavo Reis Filho, CREA 
6555-d, participou como responsável técnico da empresa Transcraft Assessoria 
Empresarial e Projetos de Engenharia, dos seguintes trabalhos: 

Projeto: 	Análise de Custos dos Serviços de Limpeza Pública de 
Ponta Grossa/PR 

Cliente: 	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
Ano: 	 1995 

Constituido de: 
	

Levantamento e Análise da Situação dos Serviços e Custos 
Metodologia de Cálculo de Custo 
Análise de Custo 
Planilhas de Cálculo 

Alan E. R. Cannell B.Sc. M.Sc. FIHT 

Diretor Proprietário 
Transcraft 

1-81704884/0001- C7 
TRANSCHAFT - 

RUA vaóreo FOGLIATO, 161 
CEP 82000 

CURITIBA • PR 

RUA VITÓRIO FOGGIATO, 161 - SÃO LOURENÇO - CURITIBA - 82.200-040 
TELEFAX: (041) 254.2264 CGC: 81 704 884/0001-67 



Alan E.R.Cannell 

Diretor Proprietário 

Transcraft 

F8170488410001 - 67 
TRANÍ FT - ASSESSORIA 

FC,GLIATO. 161 
Cli' 82C)60 

CtIRITIBA - PR 

Reconheço por semelhança a itS-liPatura supra ihdicada 
ALAN EDWARD RAMSV(~Ett...-7' 	' ------- -4 - 	 - 

Dou fé. o :•4e 2000. 

Denise Miam Wit 	ente 

3233 

CARTORIO DO TABOAO 	COMARCA DA CAPITAL 

 

0072 

TRANSCRAFT 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 

CREA N° 6555-D , participou do trabalho intitulado "Montagem do Sistema de 

Câmara de Compensação tarifária do Sistema Integrado de Transporte 

Coletivo de Uberlândia , para as empresas de transporte coletivo urbano; 

TRANSCOL e TRIANGULO ,como coordenador técnico, pela Consultora 

Transcraft Assessoria Empresarial e Projetos de Engenharia Ltda. 

Curitiba, 10 de Abril de 1995. 



Atestado 

Atestamos para os devidos fins que a empresa AGKF Engenharia e Consultoria Ltda, 
executou os Projetos Básico e Executivo abaixo especificados, no âmbito do Contrato N.° 
11/2002-SEINF/ENGESOFT, concernente à Consultoria Técnica para a Elaboração do 
Modelo de Concessão para o Corredor Vitrine do Sistema Integrado de Transportes de 
Fortaleza. 

Contratante; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Controle Urbano de Fortaleza. 

Os Projetos definiram um modelo de Concessão para o Corredor Vitrine do Sistema 
Integrado de Transportes de Fortaleza, para beneficiamento da população usuária, através de 
um sistema otimizado, priorizado e racionalizado, resultando em custos operacionais mais 
favoráveis e adequados através de um sistema com maior produtividade, cuja oferta 
adequou-se à demanda de transporte. 

A consultora assessorou a ETTUSA na Montagem do Projeto de Modelo de Concessão do 
Corredor Vitrine do Sistema Integrado de Transportes, objetivando aprimorar o sistema de 
transporte e a circulação do transporte público de Fortaleza, através do Programa BID-FOR, 
servindo de modelo institucional para os demais corredores previstos nos Estudos de 
Modernização e Expansão do Sistema Integrado de Transportes de Fortaleza. 

Os serviços desenvolvidos também previram o encaminhamento dos projetos pelas empresas 
operadoras, visando buscar recursos junto a órgãos financiadores, para aquisição de frota, 
resultando numa melhor organização dos serviços de transportes, e beneficiando a 
comunidade usuária dos serviços públicos. 

O Plano Piloto executou o estudo do modelo de Concessão de um Corredor Piloto do 
Sistema Integrado de Transportes, selecionado e definido como prioritário para a 
implantação do projeto de Reestruturação e Modernização do Sistema Integrado de 
Transportes. 

O Modelo foi executado em duas etapas, a saber: 

1°. Diretrizes para a elaboração do documento básico e diretrizes do modelo de concessão 
do corredor modelo de transportes 

2°. Projeto do Modelo e Projeto Básico 

ENGESOFT Engenharia e Censukria SC 	— 00C: 73.879.934•C001-19 
Av. Pe. Aderi° Tm*, 2420 — 10.  Ancktr— Aldeota —CEP 60140-160 

enlag: axismo~entax0r—htip://www.en~eng,ir 
PABX 261-4890 —Fax 268-1972 

Fataleza—Ceed -Bms8 



TRIBUNAL DE CONTAS 0074 

EngeSoft 
6.011~gmbillta. 

Os estudos incluíram, ainda: 

A execução de tarefas de apoio ao encaminhamento e enqugdramento de financiamento 
de frota junto ao BNDES 

Orientação técnica e justificativas dos estudos realizados pela ETTUSA, referentes ao 
Sistema Integrado de Transportes, a serem encaminhados ao BNDES, visando obter 
financiamento do material rodante. 

Atestamos, ainda, que o projeto atendeu às exigências de técnicas e de prazos contratuais 
estabelecidos (dezembro de 2002/março de 2003). 

Participou da Equipe Técnica do Projeto o engenheiro André Gustavo Reis Fialho, CREA 
6555/D — Paraná. 

15 de setembro de 2003 

JOÃO FE ANDES 	NETO 
,00/4 b:  

Diretor Técnico 
CREA/CE 7736-D 

30. Oficio, 	Notss 
1 Av. PE Antonio Tsmes: 920 - Aldeet3 1 
1 	Forta1e-CE - 	(85) 29-172T 1- 	 1 
iReconhec..J For SEMELNANCA e(sítirmeesds;í 
13UPA2f1-JOAO FERNANDES VIEIRA WETO.....i 
IDou fe. 	 Us: 024 	1 

Forteleza-CE, 13 de Fevereiro de 2004. 1 
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ENGESOFT ~orá eCaisukaria SC Uh. — OCC: 73E79.9340031-14 
Av. Pc Arititio Tomás, 2A20 — RiAnder —AU= —CEP 60140-160 

ema eng~tengtr —14c/AvvAverip~ 
PABX 261-4890—Fax 268-1472 

Fortaleza —Cami -Brasil 
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TRANSCRAFT 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 

CREA N° 6555-D , participou do trabalho intitulado "Estruturação tarifária do 

transporte coletivo ',Montagem do Sistema de Câmara de Compensação 

tarifária e racionalização operacional do SIT-Sistema Integrado de Transportes 

de Aracaju ,para a SMTU-Superintendencia Municipal de Transportes Urbanos 

da Prefeitura Municipal de Aracaju , como coordenador técnico, pela 

Consultora Transcraft Assessoria Empresarial e Projetos de Engenharia Ltda. 

Curitiba, 10 de Março de 1993. 

Alan E.R.Cannell 

Diretor Proprietário 

Transcraft 

	

   CARTÓRIO DO TABOAO - POWARCA óR COITA'  	
1 Reconheço por semelhança a asspetura sppra.inc.14ada'44 

ALAN EDWARD RANStrtAWSVI.-- --,  - 
- 

_______________ 	_ . ___ 	' •t• 

Dou fé. 	Cvd,Wwfk-gMlentode 2000. 

1-817048814001-67-1  
- ASSESSORIA 
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CUR1i1BA - PR 



AUTO ()MOUS LTDA. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Certificamos para os devidos fins que a empresa AGKF - 

Engenharia e Consultoria Ltda., prestou consultoria na área de 

transporte urbano, para a empresa FAOL - Friburgo Auto Ônibus 

Ltda., através de seu responsável técnico, engenheiro André 

Gustavo Reis Fialho, CREA n.o 6555-D, tendo desenvolvido 

relatório de análise de planilha de custos tarifários de Nova 

Friburgo. 

Nova Fr 	17 de janeiro de 2003. 

Salvador da R‘araúnior 

Diretor Admin. e Financeiro 

30538060/00014n 
Nego luto hiluis Ltda. 

Av. Gov. Roberto Silveira, 3612 

Cons. Paulino CEP 28635-000 

Nova Friburgo - RJ 

Av. Gov. Roberto Silveira, 3612 - Cep. 28635.000 
Cx. Postal 96.564 	Nova Friburgo - RJ 
Telefax: (22)2527.1014 	www.faol.com.br  



Curitiba, 26 de julho de 2002. 

n e arbosa Miran 
Secretário Geral 
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?I IREM - TA, (Jgaíj 
R.Mal Deedoro7230 ,certre F:U2-157 

CURITIPA - PÁRáNP, 	1 

Rua Marechal Deodoro, 450 14° andar 
Fone: (41) 322-7988 
Fax: (41) 323-2124 
CEP 80010-910 Curitiba Paraná 
e-mail: (aep@laep.com.br  
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041-ROSER 7  NE 	DA CRUZ 
ESCRE  

RC 	 c, f. 

007 F Effix, 
FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA 
DO ESTADO DO PARANÁ  

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins que a empresa AGKF — Engenharia e 

Consultoria Ltda, com CGC n° 02.258.963/0001-15, com sede à Rua Nilo 

Peçanha n° 3555, bairro Bom Retiro elaborou para esta FAEP Relatório de 

Análise de Situação dos Sistemas Ferroviário/Rodoviário/POrtuário, no Estado 

do Paraná, contendo: Análise da Situação — Proposta de Ações de 

Modernização e Aumento de Competitividade e Produtividade — Redução de 

Custos, Fretes e Tarifas. 

Por ser expressão da verdade firmamos a presente. 
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0078 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro ANDRÉ GUSTAVO 
REIS FIALHO, CREA 6555-D, juntamente com a equipe desenvolveu os 
trabalhos denominados "SIB - Sistema Integrado de Transportes Urbanos 
de Blumenau" e "Diagnóstico e Análise de Desempenho Operacional, 
Econômico e Financeiro das Empresas de Transporte Coletivo de 
Blumenau", no ano de 1989, através da empresa Prosystem Assessoria e 
Serviços S/C. 

Blumenau, 19 de setembro de 2000 

EMPRESA N. SENHORA DA GLÓRIA LTDA. 
CNPJ N° 82 641 390/0001-43 
GARAGEM: Rua 2 de Setembro, 3673 - Fone: (0xx47) 323-0600 - Caixa Postal 1534 

89053-200 - BLUMENAU - Santa Catarina 



TRANS CRAFT 

ATESTADO 

Certificamos para os devidos fins que o Eng. André Gustavo Reis Filho, CREA 
6555-d, participou como responsável técnico da empresa Transcraft Assessoria 
Empresarial e Projetos de Engenharia, dos seguintes trabalhos: 

Projeto: 	Estudo de Circulação e Sistema Viário Urbano de 
Aracajú/SE 

Cliente: 	Superintendência Municipal de Transportes Urbanos 
(SMTU) 
Ano: 	 1991/92 

Constituido de: 	Caracterização do Sistema Viário 
Diagnóstico do Sistema Viário 
Estruturação do Sistema Viário 
Priorização da Circulação do Transporte Coletivo 
Aspectos Institucionais e Gerenciais 
Sinalização Viária 

Projeto: 	Análise de Custos dos Serviços de Limpeza Pública de 
Joinville/SC 

Cliente: 	Secretaria de Administração de Joinville - Prefeitura 
Municipal de Joinville 

Ano: 	 1992 

Constituido de: 	Levantamento e Análise da Situação dos Serviços e Custos 
Metodologia de Cálculo de Custo 
Análise de Custo 
Recomendações de Melhoria Operacional 

Projeto: 	Análise de Custos dos Serviços de Limpeza Pública de 
Blumenau/SC 

Cliente: 	Secretaria de Administração de Blumenau - Prefeitura 
Municipal de Blumenau 

Ano: 	 1992 

Constituido de: 	Levantamento e Análise da Situação dos Serviços e Custos 
Metodologia de Cálculo de Custo 
Análise de Custo 
Recomendações de Melhoria Operacional 

RUA VITÓRIO FOGGIATO, 161 - SÃO LOURENCO - CIIR1TIR . ',NI AM\ 



HTT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
ESTADO DE SERGIPE 

11 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 
ARACAJU 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins, que o senhor 
ANDRÉ GUSTAVO REIS FIALHO, portador da Carteira de Identidade n° 
897.580/SSP-PR e CPF n° 185.168.409-30, exerceu o cargo em comissão de 
Superintendente da SMTU, no período compreendido entre AGOSTO/85 à 
SETEMBRO/86. 

Aracaju, 03 de Setembro de 2003 

BOSCO DEIENpONÇA 
SUPERINTÉNtíSN'ÉÉ7SMTT 

COA,DANIA
TRANSI

i.x. 

Rua G, 200 • Distrito Industrial de Aracaju • Tel. (79) 249-2323 •e-mail: smttgaracaju.se.gov.br  
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Roger D arte Teixeira 
AOB — Auto Ônibus Botucatu 

ELO. 
AAP 

so• 	• 
-A akoLICUA'r 

Níti'T AS 
CXN20591 

1 1 AGO. 2009  

~P.  'wtottn~- 

0081 

E.A.O. BOTUCATU 

AUTO ÔNIBUS BOTUCATU 

BOTUCATU, 10 DE AGOSTO DE 2009 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que o Eng. André Gustavo Reis 
Fialho, CREA 6555-D, RG 897.580-PR, foi responsável técnico, através da AGI(F 
Serviços de Engenharia SS, pela elaboração do Estudo de Modernização do 
Sistema de Transporte Urbano de Botucatu e do SIT - Sistema Integrado de 
Transportes de Botucatu, trabalho contratado pela AOB - Auto Ônibus Botucatu, 
e executado durante o ano de 2007. 



Curitiba, 04 de julho de 1996. 

CAP. TOAI° DO TA tI,O4 

MAP I NA Y. LAMAS TAleP11P-NI:. -- - 

Peconfiep DO! se I fwçe 	.à-t:ei ne:turILLÁ..m. 	de de 
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, 	o 
Man 	niguchi 	 \,) 
Diret a 

fé. 	C Nd tit.eTp.,-  .115. d. ',setámbr 	de 1999. 

Gedse 

0082 jairre temer 
planejamento 

urbano 
rua marechal deodoro, 630- 18  cal) 

praça san marco 
fone(041)232-4141-telex (41)0537 

80020- curitiba - paraná 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme abaixo: 

4 - Projeto: Estrutura Urbana de Ponta Grossa/PR 
Cliente: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
Atividade: Coordenador Técnico de Estudo do Transporte Urbano e do 

Estudo de Circulação e Sistema Viário 
Ano: 1988 
Constituído de: Estrutura Urbana 

Urbanização da Faixa de Ferrovia 
Estudo de Transporte Urbano 
Sistema Integrado de Transporte de Ponta Grossa - S1T 
Estudo de Circulação e Sistema Viário 



Cl O 8 ;) 

Denise Lilian Nitt-Ese, 

jairne lemer 
planejamento 

urbano 
rua marechal deodoro, 630 • 18 cob 

praça san marco 
f one (041)232-4 I 41 -telex (41) 0537 

80020- curitiba • paraná 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme abaixo: 

4 - Projeto: Estrutura Urbana de Ponta Grossa/PR 
Cliente: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
Atividade: Coordenador Técnico de Estudo do Transporte Urbano e do 

Estudo de Circulação e Sistema Viário 
Ano: 1988 
Constituído de: Estrutura Urbana 

Urbanização da Faixa de Ferrovia 
Estudo de Transporte Urbano 
Sistema Integrado de Transporte de Ponta Grossa - S1T 
Estudo de Circulação e Sistema Viário 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 

6t/tPux 
Marin KI mas Ti niguchi 
Diret. a 

MARINA KLAMAS TANMOI.--"..--- .:----------------- 

Reconheço por semelhança a aS.sinat 	.. 'cada de 

	

CARTÓRIO DO T804 --\cARen'vkésap-~ 	, 

. . 

	

..,... nr . 	. 	,. 

--------------- 	 -------------- 
_ 

Dou fé. 	Curjti&f;-PR,15.de"eeteMórode 1999. 

< 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 

Secre 
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'o Munici 

ILHO 
orte e Trânsito 

0084 

ATESTADO 

Atestamos que a empresa AGKF — Engenharia e Consultoria 

Ltda. , prestou serviços de Assessoria Técnica Administrativa na área de Operação de 

Transporte Coletivo, a esta Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito — SETRAT, para 

estudos de expansão do Sistema Integrado de Transportes — SIT, de Campo Grande-MS, 

conforme os termos do Contrato 004/98. 

Campo Grande-MS, 20 de Novembro de 1998. 
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- •I 	•n 	O 	(..1 
R coitheç,:,  2‘.'i'.::,i:'.':, .:.": 	 o 	- 	' 

Ç-•.e  

cf . V ç-q- :. r• ".. ""... Um :1 
::, 1 :.-..» 
• , ....- 

(2 --. 	
,..f,:.....,. 	

• C.: - C,,, y' 

_ 	 > z  
•., ..': 	.7: ''• rn C 

	

c.. 	- 	.-. 
''.: 	7.--  • 
r > 

	

NOTAS CART....W.4,, 	4012'04. 
Macio Eduardo "dos 

.'2ARTÓR1Ó MEitaittat 
ovPer 

STITUTO Da 

Rua 
	handui, 29 Centro - CEP 79.002-010 - Fone (067)384-4912 - Fax (067) 384-2720 - PABX (067) 721-0556 

C:\Meu 
	entos\GRUPLANFRAtestado.doc 
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.CTC 
FORTALEZA 

0085 

ATESTADO 

Certificamos para os devidos fins, que o Eng. ANDRÉ 
GUSTAVO REIS FIALHO, CREA 6555-D, RG. 897.580 - PR, realizou para a 
CtC - Fortaleza, em 1992, Diagnóstico Operacional do SIT - Sistema 
frifegrado de Transportes de Fortaleza, na condição de Consultor Autônomo. 

Fortaleza, 20 de Maio de 1996. 

CIA. DF TRAN ES COLETIVO •CTC 
409710001.08 

Amo' 	 
M COSTA POLUA 

residente - CPf: 046771103.87 

Av. Desembargador Gonzaga, 1630 
Fone: (085) 279.2333. Fax: (085) 279.2100 - Telex: (085) 4142 
CGC: 07.254.097/0001-08 - CGF: 06.103.693-5 
Cidade dos Funcionários -Fortaleza - Ceará 

^I n.o 414 



Dou fé. e 200'0. 

Alan E.R.Cannell 

Diretor Proprietário 

Transcraft 

Reconheço por semelhança a auinatura supra indicada de 
ALAN EDWARD RAMSU:::ÇA 	 --------- ---- 

DO yr 
n nr, 

I 
, 	 , 

CART0RIO DO TABOÀO - COMARCA DA CAPITAL 

--------------- 
- 	--- -- 

Denise Wien Ni 

3233 

0086 

TFtANSCRAFT 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 

CREA N° 6555-D, participou do trabalho intitulado "Plano de racionalização do 

SIT-Sistema Integrado de Transportes de Aracaju ,e reestruturação 

organizacional da SMTU-Superintendencia Municipal de Transportes Urbanos 

da Prefeitura Municipal de Aracaju , como coordenador técnico, pela 

Consultora Transcraft Assessoria Empresarial e Projetos de Engenharia Ltda. 

Curitiba, 10 de Março de 1996. 

F81704884/0001- 67-1  
TRANSCU.AFT - ASSESS01?IA 

RUA 	FOGLIA10, lei 
CEP 82000 

CURITIBA - PR 
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 

SETRANSP 
TRABALHO INTEGRADO VALE CREDIBILIDADE. 

0087 

Atestado 

Atestamos para os devidos fins que o eng. André Gustavo Reis 
Fialho, responsável técnico da AGKF Engenharia e consultoria Ltda 
desenvolveu o trabalho denominado Estudo técnico para análise de 
desempenho, racionalização e propostas para o "SIT- Sistema 
Integrado de Transportes de Aracaju" e "SIM- Sistema Integrado 
Metropolitano", contratado pela SETRANSP. 

Aracaju,11 de Julho 2003. 

Adiéfson Carneiro Monteiro- residente 
Setransp- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do 

Município de Aracaju 

CARTÓRIO EDUARDO ABREU r OFICIO DENOTAS E PROTESTOS 
,,,,,,~ poR AgrÉuncinstie., SOLE~I.RAnt/E"-----.-SEL.0 DE AUTENTICIDADE 

ir 	 1 

Arateau-St,11 de durem de 
Rua i areniei 31 - Centro .xtre____  
CUtTA552.  -1 

Av. Tancredo Neves, 2061 - DIA - CEP 49040-490 - Aracaju/SE 
Tel.: (79) 226-2500 - C.N.P.J: 32.857.930/0001-52 
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  jaime temer 
Dlanejamento 

urbano 
rua marechal deodoro, 630- 1P cob 

praça can marco 
one (041)232-4141-telex (41)0537 

80020- curitiba - paraná 

ATESTADO 

Atestamos, ara os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme relação abaixo: 

10 - Projeto: Plano de Estruturação Urbana de Uberlândia/MG 
Cliente: Prefeitura Municipal de Uberlândia 
Atividade: Consultor de Transportes 
Ano: 1991 
Constituído de: Diretrizes Gerais e Regionais 

'Estrutura de Transportes/Sistema Viário/Uso do Solo 
Diretrizes Setoriais 
Desenvolvimento Econômico 
Aspectos Institucionais 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 
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CA R TÓR TO DO TA 80,)•i0 	COCA DA '-tAPNAL. 
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Reconheço por semelhança a á-Ssinítúr„a •sup,re 	di0dp5i/ MARINA K tis TI1r 

	

- 	- -------------------- •- 	--- 	• —  , 
- • 	: - • - - - 	------- 	
-------------- ------ 	

------------ ---- -------------- 
j Dou fé. 	C u 	

o'a,mtr de 1999 . 
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0089 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que a empresa AGKF — Engenharia e 
Consultoria Ltda., elaborou o "Estudo do Terminal de Transporte Urbano de 
Gaspar-SC", para a Viação Verde Vale Ltda., através de seu responsável 
técnico, engenheiro André Gustavo Reis Fialho, CREA N° 6555-D. 

O estudo do Terminal de Transporte Urbano de Gaspar-SC tem o seguinte 
escbpo: 

Análise operacional das linhas urbanas e metropolitanas de Gaspar; 
Pesquisas operacionais nas linhas urbanas e metropolitanas; 
Planejamento e dimensionamento do Sistema Urbano e Metropolitano e 
Terminal de Transporte de Gaspar. 

Características da Empresa Verde Vale Ltda.; 

Sistema Municipal 
Linhas: 20 linhas municipais 
Pass./mês: 87.560 
Km/mês: 48.400 

Sistema Intermunicipal (metropolitano): 
Linhas: 2 linhas intermunicipais 
Pass./mês: 181.200 
Km/mês: 82.000 

Gaspar, 03 de abril de 2000. ,(4?) 4,4b 

o 

Jair Bogo 
Viação Verde Vale Ltda. 

Re 	ço como autêntica(s) a(s) 
fir (s) Indicada(s) peta seta 
Reco:: 

de meu uso do 

1; 111  que.  • 	* TI\ ‘i  

Em te 	 da verdade. 

FONES: (047) 326-2100 
RUA: 15 DE NO' 

CEP: 89010-001 BLUME 

3"T 

	 Blumenau 

64101 • 326-2102 
RO, 974 

NTA CATARINA 



Alan E.R.Cannell 

Diretor Proprietário 

Transcraft 
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TRANSCRAFT 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 

CREA N° 6555-D , participou do trabalho intitulado "Estudo do Sistema Viário 

do Municipio de São José,Estado de Santa Catarina,para a Prefeitura Municipal 

de São José, pela Consultora Transcraft Assessoria Empresarial e Projetos de 

Engenharia Ltda. 

Curitiba, 20 de Abril de 1996. 



',5144-V.;/4/1G,ei-,  vi • 
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praça san marco 
fone (041) 232.4141-telex (41)0537 

80020 curitiba - paraná 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme relação abaixo: 

5 - Projeto: Sistema Integrado de Transportes de São José dos Pinhais/PR 
Cliente: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais 
Atividade: Coordenador Técnico 
Ano: 1990 
Constituído de: Sistema Integrado de Transportes Municipal 

Sistema de Transportes Metropolitano 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 



0092 jaime lerner 
planejamento 

urbano 
rua marechal deodoro, 630- 18  cob 

praça san MIMO 
fOne (04 ) 232-4141 -telex (41) 0537 

80020- curitibe - peraná 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme relação abaixo: 

7 - Projeto: Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de São José dos 
Pinhais/PR 

Cliente: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR 
Atividade: Consultor de Transportes 
Ano: 1990 
Constituído de: Estrutura Urbana 

Desenvolvimento Econômico e Rural 
Diretrizes Setoriais 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 

A 

 	CARTÓRIO D3 TA2N0 - COMA 

1 Reconheço por seNelhsnça a sesinatu, Á 	; 	 de 

MARIg KIAMAS 

-• 	, 

Dou fé. 	CuritiPan;15Tdeis-etiti.trole 1999. 

Denise lilian. Witt-Esc. 
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0093 jaime lerner 
p!anejamento 

urbano 
rua marechal deodoro, 630- 111  cob 

praça san marco 
fonel0411232-4141.telex (41) 0537 

80020- curitiba - paraná 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA 6555 - D, participou de Trabalhos; Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme relação abaixo: 

6 - Projeto: Terminal de Integração Afonso Pena/São José dos Pinhais/PR 
Cliente: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais 
Atividade: Consultor de Transportes 
Ano: 1990 
Constituído de: Projeto Arquitetonico 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 

i,Tj DC TA60â06mAF,'cp. . 	. 
Reconheço por o e ee ha riça a e-je'sçi tj 	j 
MARINA LAMAS TAlfiteCfil.-:••-•''':- 	

- _ -------- • -- 	---------- 	------ 	 _ 

Dou fé.  
 ---- 

199 

:'35 I 



guchi Marin 
Diret ra 
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planejamento 

urbano 
rua marechal deodoro, 630- 1fl cob 

praça san marco 
fone (041)232-4141-telex (41)0537 

80020- curitiba - paraná 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme relação abaixo: 

15 - Projeto: Cidade Tamboré/SP 
Cliente: Fernandez Mera Negocias Imobiliarios 
Atividade: Consultor 
Ano: 1991 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 

P '''. 	
.-.... 

DO TABOÃO 110MARC4: - . PEP.. O '-.---
Reconheço por seulhança a Aitr)aturi s':uP,I.:X—rmdicadOt. ; 
piP.RINA KLAUS T'Afil...'413.1.::,.....:,:-. _ 	::' '':.'::-...--....'""'-'  k 

Dou fé. tita-P:RT;: :15,-de:.•.$él:errjbrole 1999, 

. 
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	  2:51 j 
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Marinp K mas yniguchi 
Diretora 

	 CATÉP,10 DO TABOAG 	4PCP 
Reconheço por séhelhança 	a-rt.ciri.Ãra(.:.04giíndicedé 
MARINA KLAMAS  
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planejamento 

urbano 
rua marechal deodoro, 630 • 1P cob 

praça san marco 
fone(041)232-4141-telex (41)0537 

80020 curitiba • perene 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme relação abaixo: 

14 - Projeto: Plano de Desenvolvimento Urbano - Ilhas Perynas/RJ 
Cliente: Construtora Andrade Gutierrez 

MOC Empreendimentos 
Engineering Serviços Técnicos 

Atividade: Consultor de Transportes e Circulação 
Ano: 1992 
Constituído de: Estruturação Urbana 

Infra-estrutura 
Serviços 
Plano de Investimentos 
Programa de Implantação 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 

Dou fé, 	 4 selOribrede 1999. 

DeniSe Cillan Vitt- 	.ç,.veh:e 

— 
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-------- 	------- 
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Dou fé. 	 199g. 

Denise Lilian 
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praça san marco 
tone(041) 232-4141-telex(41) 0537 

80020- curitiba • perene 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme relação abaixo: 

13- Projeto: Projeto de Lei de Serviços Publicos Municipais 
Projeto de Lei do Transporte Coletivo de Passageiros do 
Município de Ponta Grossa/PR 

Cliente: Câmara Municipal de Ponta Grossa 
Atividade: Coordenador Técnico 
Ano: 1992 
Constituído de: Projeto de Lei 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 
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Deu fé.Curitita'RP :526s- 'éélé'grá dé: 1999. 

Denise 

Jaime lerner 
planejamento 

urbano 
rua marechal deodoro, 630- 18  cob 

praça san marco 
f one (041)232-4141-telex (41) 0537 

80020- curitiba • paraná 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme relação abaixo: 

8 - Projeto: Grande Aracaju - Ano 2000 
Plano de Desenvolvimento Urbano e Regional 

Cliente: Secretaria de Econorriià e Finanças do Estado de Sergipe 
Atividade: Consultor 
Ano: 1990 
Constituído de: Diretrizes Gerais e Setoriais 

Estruturas Urbanas do Aglomerado de Aracaju 
Gerenciamento 

Plano de Ação imediata 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 

Marin 
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TRANSCRAFT 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 

CREA N° 6555-D , participou do trabalho intitulado "Estudo do Sistema Viário 

do Municipio de São José,Estado de Santa Catarina,para a Prefeitura Municipal 

de São José, pela Consultora Transcraft Assessoria Empresarial e Projetos de 

Engenharia Ltda. 

Curitiba, 20 de Abril de 1996. 

F8170488410001- 67-1  
TRANSC 	- ASSESSORIA 

RUA 	FCGUATO, 161 

CP 82000 

CUMBA PR 

Alan E.R.Cannell 

Diretor Proprietário 

Transcraft 

	

   CARTORIO DO TABOAO - COMA CM DA CON.TÁL; 	
Reconheço por semelhança a aginat .é.;;upr.a indicada de 

•••• ALAN EDWARD RAMSW011,MIge.---:%-:,..--. 	 • 
- 

---------- 
--- 	

-------------- 

Dou fé. 	COrititar'n,. 2D: 40411.0—de 2000. 



0099 
meu," DE CONTA  

Corleto HoelzI 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que a empresa AGKF — Engenharia e Consultoria 
Ltda, participou de trabalho de Consultoria para a empresa T.C.N.S. da Piedade Ltda, 
através de seu responsável técnico, engenheiro André Gustavo Reis Fialho, CREA 
N° 6555-D, com o seguinte escõpo: 

3. 

Escopo do trabalho 

Sistema municipal 
- 	Análise do sistema de linhas-planejamento e operação; 
- 	Diagnóstico operacional do sistema; 
- 	Avaliação de desempenho e produtividade do Sistema; 
- Propor alterações na rede de linhas e programação operacional visando a 

racionalização e/ou expansão do sistema e medidas de redução de custos. 

Gerenciamento 
- 	Implantação de sistema de avaliação de desempenho operacional visando atingir o 

máximo aproveitamento da capacidade instalada da empresa através de 
mecanismos de ajustes operacionais. 

Sistema de transporte fretado 
- Avaliação do sistema atual e determinação do potencial de expansão das 

atividades neste segmento. 

Sistema de transporte escolar rural 
- 	Levantamento da situação e dimensionamento do sistema objetivando a absorção 

da demanda. 

Características da Empresa N.S. da Piedade Ltda: 
Frota operacional: 17 veículos; 
Passageiros/mês: 315.000 
Km/mês: 82.400 

Campo Largo, 10 de junho de 2000. 

Empre a T.C.N.S. da Piedade Ltda 
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r• 

Diretor 

Biguaçu Trans 

fiétário 

s Urbanos Ltda 

Biguaçu Transportes Urbanos Ltda. 

ATESTADO 

• 

Atestamos para os devidos fins que engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 

CREA Ng 6555-D , participou do trabalho intitulado SIT- Sistema Integrado de 

Transportes da Grande Florianópolis — corredor da Região Norte — Biguaçu - 

Região Metropolitana de Florianópolis, no ano de 1992 , como coordenador 

técnico, através da Consultora Transcraft Assessoria Empresarial. 

Florianópolis , 20 de Setembro de 2001. 
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Isafr•i. ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 

01 0 1 

TRIBUNAL DE CONTAS 

DECLARAÇÃO 

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito 
— SMTT, declara para os devidos fins que o Eng. André Gustavo Reis 
Fialho, inscrito no CREA sob n.° 6555-D, RG 897.580/PR, participou do 
Plano de Racionalização do Sistema Integrado de Transporte — SIT, do 
município de Aracaju e Reestruturação da SMTU, no ano de 1995, na 
qualidade de Responsável Técnico, contratado na condição de 
Consultor Autônomo. 

Aracaju, 08 de junho de 2004 

Superint ndente — SMTT 

utsnoms~ 

Rua G, 200 • Distrito Industrial de Aracaju • Tel. (79) 249-2323 • e-rnail: smtt@aracaju.se.gov.br  



somEeM 	somnm- Empresa Senhor do Bomfim Ltda. 

ATESTADO 

Certificamos Certificamos para os devidos fins que a empresa AGKF — Engenhariá e Consultoria Ltda., 
prestou consultoria na área de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, para as 
empresas Viação São Pedro Ltda. e Bomfim — Empresa Senhor do Bomfim Ltda., através de 
seu responsável técnico, engenheiro André Gustavo Reis Fialho, CREA N° 6555-D, tendo 
desenvolvido trabalhos de avaliação operacional do Sistema de Linhas Urbanas, 
Metropolitanas e Intermunicipais, além de plano operacional de implantação de Terminais de 
Integração Metropolitanos, na região de Aracaju. 

Aracaju, 10 de junho de 2.000 

Lauro Antônio Teixeira Me zes 
Viação São Pedro Ltda. 

Bomfim - Empresa Senhor do Bomfim Ltda. 

BOMFIM - EMPRESA SENHOR DO BOM FIM LTDA. 
Av Tancredo Neves 2.850— Novo Paraiso - CEP 49.080.470— Tel: (79) 218-4444 / Fax: (79 )218-4451 

S.A.C.:0800-9954 00 Internet — www.bomfint.com.br  E-mail — infoQbomfim.com.br  
C.G.C. 13.012.141/0001-76 — Insc. Est. 27.000.036-4 — Aracaju - Sergipe 



TRANS CRAFT 

ATESTADO 

Certificamos para os devidos fins que o Eng. André Gustavo Reis Filho, CREA 
6555-d, participou como responsável técnico da empresa Transcraft Assessoria 
Empresarial e Projetos de Engenharia, dos seguintes trabalhos: 

Projeto: 	SIT - Sistema Integrado de Transportes de Limeira/SP 
Cliente: 	Prefeitura Municipal de Limeira - Emdel (empresa de 

Desenvolvimento de.Limeira) 
Ano: 	 1993 

Constituido de: Estudo do SIT - Sistema Integrado de Transportes 
Plano de Estruturação Urbana, incluindo o Eixo Industrial de 
Parque Limeira 
Plano do Sistema Viário 
Montagem de Edital de Concorrência do Transporte Coletivo 
Estudo Tarifário do Transporte 

Projeto: 	Implantação do SIT - Sistema integrado de Transportes de 
Ponta Grossa/PR 

Cliente: 	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
Ano: 	 1993 

Constituido de: Planejamento e Operação de Sistema Integrado de 
Transportes 
Adequação do Sistema Viário 
Projeção de Frota, Tabelas de Horários, Comunicação Visual, 
Comunicação de Mia, Treinamento de Orientadoras, 
Correções e Pesquisas de Opinião Pública 

Curitiba, 23 de dezembro de 1993 

,,A Do lan E. R. Cannell B.Sc. M.Sc. FIHT 
DO p's'c% 

Á0' 	 or Proprietário 	É-81704384/0001 - 6' 
u- 
X ; 

61 - SÃO LOURENÇO - CURITIBA - 82.200-040 
CGC: 81 704 884/0001-67 

TRANSCRAFT - ASSEW01:1A 

RIJA VITORIO FOGLIATO, i61 
CEP 82000 

L. 	CURITIBA . PR 



Curitiba, 23 de dezembro de 1991 

r8170/408N0001- 6/ 
TRANSCRAFT - ASSESE( 

RUA VITÕRIO FOGUATO, ii 
CEP 82000 

CURITIBA. PR  

0 1 0,4 

TRANS CRAFT 	
TRCUNAL DE CONTAS 

ATESTADO 

Certificamos para os devidos fins que o Eng. André Gustavo Reis Filho, CREA 
6555-d, participou como responsável técnico da empresa Transcraft Assessoria 
Empresarial e Projetos de Engenharia, do seguinte trabalho: 

1. 
Projeto: 
Cliente: 
Ano: 

Constituido de: 

SIT - Sistema Integrado de Transportes de Fortaleza 
CTC - Companhia Transportes Coletivos de Fortaleza 

1991 

Planejamento do Sistema Integrado de Transportes 
Projetos Geométricos e Operacionais dos Terminais de 
Transportes 
Melhorias Complementares ao Sistema Viário 
Projeção de Frota e Tabelas de Horários 

Alan E. R. Cannell B.Sc. M.Sc. FIHT 

Diretor Proprietário 
Transcraft 

RUA VITORIO FOGGIATO, 161 - SÃO LOURENÇO - CURITIBA - 82.200-040 
TELEFAX: (041) 254.2264 CGC: 81 704 884/0001-67 



TRIBUNAL DE CONT 

Implantação do Sistema de Controle de Custos de Serviços 
de Limpeza Pública de Joinville/SC 
Secretaria de Administração de Joinville - Prefeitura 
Municipal de Joinville 
1992 

SIT - Sistema Integrado de Transportes de Juiz de Fora/MG 
ASTRANSP 
1992 

Planejamento e Operação do Sistema Integrado de 
Transportes 
Projetos Geométricos e Operacionais dos Terminais de 
Transportes 
Melhorias ao Sistema Viário 
Projeção de Frota e de comunicação Visual 

Estudo da Segunda Etapa do Sistema Integrado de 
Piracicaba 
Prefeitura Municipal de Piracicaba 
1992 

Estudo do Corredor Armando Sales Oliveira 
Projetos Geométricos e Operacionais dos Terminais de 
Integração Sônia e Piracicamirim 

Curitiba, 23 de dezembro de 1992 

çr 
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TRANS CRAFT 

Projeto: 

Cliente: 

Ano: 

Projeto: 
Cliente: 
Ano: 

Constituido de: 

Projeto: 

Cliente: 
Ano: 

Constituido de: 

‘,' °°Ã1RE. R. Cannell B.Sc. M.Sc. FIHT 
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FORTALEZA 

ATESTADO 

Certificamos para os devidos fins, que a Empresa Transcraft 
Assessoria Empresarial, elaborou o Estudo do SIT - Sistema Integrado de 
Transportes de Fortaleza, contemplando o Planejamento e Operação do 
Sistema, Estudo Operacional e Dimensionamento dos Terminais de Integração. 

Os Engenheiros ANDRÉ GUSTAVO REIS FIALHO (CREA 
6555-D) e ALLAN E.R. CANNEL, foram os responsáveis Técnicos do 

Projeto. 

Fortaleza, 20 de Maio de 1996. 

Av, Desembargador Gonzaga, 1630 
Fone: (085) 279.2333. Fax: (085) 279.2100 - Telex: (085) 4142 
CGC: 07.254.097/0001-08 - CGF: 06.103.693-5 

Ane r enninn6riete -FM21a7a - C.Prâ 



 

0107 

SISTEMA - Design, Arquitetura e Urbanismo Ltda. 

ATESTADO 

Atestamos, para fins de prova_perante.ao CREA-PR e para todos D5 fins, que o 
Engenheiro ANDRÉ GUSTAVO REIS FIALHO, na condição de profissional 
autônomo, executou serviços técnicos para nossa empresa, coordenando os 
serviços em Engenharia de Transportes para elaboração do PLANO DE 
TRANSPORTES - AJUSTES DE CURTO PRAZO, trabalho executado por 
nossos escritórios, mediante contrato -de consultoria junto a Companhia 
Municipal de Desenvolvimento _de Londrina - COMURB, serviços 	 ARRAS zom_as 

seguintes características técnicas: 

Período de execução,: dellezembro de 1997 a_agosto de 1298; 

Escopo dos trabalhos: coordenação para que a equipe de nosso escritório 
desenvolvesse a proposta lécnic.a. do novo. _Modelo Integrado .para _os 
serviços urbanos de Transporte Coletivo na cidade de Londrina; bem como 
projeções para sua futura. integração com os _serviços ..da . região 
metropolitana (transporte intermunicipal de passageiros entre as cidades de 
Londrina, Tamarana, Cambé, Jataizinho, Ibiporã e Rblândia); 

Porte do trabalho: serviços urbanos abrangendo 4,5 {quatro e meio) milhões 
de passageiros / mês e cerca de 400 (quatrocentos) mil quilômetros-rodados 
pela frota operante, com incremento da ordem de 38% (trinta e oito por 
cento) a partir da integração metropolitana; 

Trabalhos institucionais: ci profissional participou também da programação 
dos encaminhamentos institucionais do Plano, com vistas à contratação de 
serviços de engenharia para infra-estrutura, objetivando a captação de 
recursos para implantação das obras. 

Cu itiba, 28 de a sto de 1998. 

11 • ' 

Cláus! o José Menna Barreto-Gomes 
Arquiteto CREA-PR 2756-V / Sócio-Diretor 

RT Rio DA 
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ESTt ATESTADO É ASSINADO EM TRES VIAS SEM QUAiSQUER RASURAS E COM 

1 'J .AUNHAMENTO DE IMPRESSÃOtM TODAS SUAS ALÍNEAS 
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ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA - 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme relação abaixo: 

3 - Projeto: Estrutura do Aglomerado Urbano de Natal/ RN 
Cliente: Secretaria de Planejamento de Estado do Rio Grande do Norte 
Atividade: Consultor de Transportes 
Ano: 1988 
Constituído de: Estrutura Regional e Aglomerado Urbano 

Sistema Viário, Transporte Coletivo e Uso do Solo 
Projetos Prioritários e Intervenções Urbanas 
Estrutura de Gerenciamento 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 

Dou fe, 	 .15-,.e:settrd.de 1°99, 

Denise Iiiinn Kitt-Euren.a, 
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ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA - 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme relação abaixo: 

2 - Projeto: Sistema Integrado de Transportes da Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro - Projeto Rio Ano 2000 

Cliente: Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Atividade: Consultor na area de Transportes 
Ano: 1985 
Constituído de: Estrutura Urbana 

Sistema Integrado de Transportes 
Trem/Metrô/Barca/ônibus/Metrô de Superfície/Aeromóvel/ 
Transporte de Vizinhança 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 
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ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 
CREA 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme relação abaixo: 

1 - 	Projeto: 	Sistema Integrado de Transportes de Aracaju/Sergipe ( SIT) 
Cliente: 	SEPLAN - Sec. de Planejamento do Estado de Sergipe 
Atividade: Responsável Técnico 
Ano: 	1985 
Constituído de: Planejamento do Sistema Integrado 

Dimensionamento Operacional do Sistema 
Projeto dos Terminais de Integração 
Aspectos Institucionais e Gerenciais 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

12-2 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E 

DECLARAÇÃO 

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito 
— SMTT, declara para os devidos fins que o Eng. André Gustavo Reis 
Fialho, inscrito no CREA sob n.° 6555-D, RG 897.580/PR, na qualidade 
de Responsável Técnico — Consultor Autônomo, participou do Estudo de 
Circulação e Sistema Viário Urbano de Aracaju, nos anos de 1991 e 
1992, tendo o referido estudo sido constituído de: Caracterização do 
Sistema Viário; Diagnóstico do Sistema Viário; Estruturação do Sistema 
Viário; Melhoria da Circulação de Veículos; Priorização da Circulação do 
Transporte Coletivo; Aspectos Institucionais e Gerenciais e Sinalização 
Viária. 

Aracaju, 08 de junho de 2004 

ão Bos 
Superinte 

de Mendonça 
e — 

faisfromuukz, 

Rua G, 200 • Distrito Industrial de Aracaju • Tel. (79) 249-2323 •e-mail: smtt@aracaju.se.gov.br  



Curitiba, 09 de agosto de 1996. 

ATESTADO 

Atesto para os devidos fins que o Eng André Gustavo Fialho, 

CREA 6555-D, RG 897.580-PR, participou como Coordenador Técnico 

do Projeto do SIT - Sistema Integrado de Transportes de Campo 

Grande/MS, realizado pela MCA/Manoel Coelho Arquitetura, 

Comunicação Visual SC Ltda, para a Secretaria Municipal de 

Transportes e Trânsito da Prefeitura de Campo Grande/MS, no 

ano de 1990. 

-O .Projeto constituía-se de: 

- 	Planejamento e Operação do Sistema Integrado de Transportes 

- 	Adequação do Sistema Viário 

- Projeto Operacional dos Terminais de Integração 

Rua José Antoniassi 21 CEP 80810 170 Curitiba Paraná Fone (041) 335 0121 
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ATESTADO 

ATESTAMOS QUE A EMPRESA AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA SS, SOB A 

COORDENAÇÃO DO ENGENHEIRO ANDRÉ REIS FIALHO, CREA PR/6555, ESTEVE A 

CARGO DA IMPLANTAÇÃO DO SIT — SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE 

FEIRA DE 011-  ' NA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONSULTORIA (NO 224/2005). 

gáN 
.. 	ik 

S C 	 E TRANSPORTES E TRÂNSITO 

/ 

l 

do 1" Oik'o) 

r•,.* 	

1•1 

„ 
das 

Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito 
End: Rua Newton Vieira Rique, S/N — Caseb CEP: 44.037.010 
Fones: PABX (75) 3223-2662/ Gabinete: (75) 3223-1462 

ANT, 	9 e 	JÚNIOR S ORGE 

UNICIPAL 



21 7604 

da Nada, 
-7 4)40 

abaixo, Rei:eus:o 	fire " 
PAUL NâTIVIDÉOE 
Juiz de Fora, 291  

Em testemu 

"ftffe

P  
.1.1.1 

tOadÜ rteP:4JiLLZ de. Fera 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que o eng. André 
Gustavo Reis Fialho, desenvolveu os trabalhos 
denominados "SIT - Sistema Integrado de Transportes de 
Juiz de Fora" no ano de 1992, para a ASTRANSP. 

Juiz de Fora, 24 de agosto de 2000. 
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Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora 
Av. Francisco Valadares, 453 Conjunto 101- Poço Rico Juiz de Fora/MG 

Cem 36.020-420 Fone: (32)2154183 Fax: (32)218-7817 
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SECRF1ARIA DL PLANFIANENTO 

ATESTADO 

Certificamos para os devidos fins, que o Engenheiro André 
Gustavo Reis Fialho, CREA 6555-D, RG.: 897.580 — PR, foi responsável 
técnico, através da Empresa AGIU Serviços de Engenharia SS, na 
elaboração do Plano Diretor de Circulação, Sistema Viário e Trafego da 
Cidade de Feira de Santana no ano de 2008, trabalho executado no período 
de 18/02/2008 a 18/12/2008, conforme Contrato de n° 009/2008. 
Feira de Santana, 25 de março de 20 
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FEIRA DE SANTANA 

 

CIDADE PRINCESA 
........ 

SECRETARIA DE PLANEAMENTO 

 

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro Civil André Gustavo Reis 

Fialho, CREA n° 6555-D, Rg n° 897.580 — 9 PR, foi o responsável técnico, através da 

Empresa AGKF Serviços de Engenharia S/S, na elaboração do Plano Diretor de 

Circulação, Sistema Viário e Trafego da Cidade de Feira de Santana no ano de 

2008, executado no período de 18/02/2008 a 18112/2008, conforme Contrato n° 

009/2008. 

Feira de Santana, 12 de março de 2010. 

OLÁ IRA BRITO 
:::;PAL. DE PLANEJAMENTO 

Comarca de Fe;ra de Santan71  

Reconheço por-:0- 

Prefeitura Municipal de Feira de Santana: 	assinala.  
CNPJ n° 14.043.574/0001-51 	 0,ATA 	

..: • 	. 
TJ ¥1  - 

End. Av. Senhor dos Passos n° 980 	 E il 
CEP. 44.002.024 



Halcrow Group Ltd 
Vineyard House 44 Brook Green 
Londres W6 78Y 
Reino tinido 
Tel +44 20 7602 7282 
Fax +4420 7603 0095 
www.halcrow.com  

Contacto en Latinoamérica 
Av. Leandro N. Alem. 884, 2do Piso 
C1001AAQ, Buenos Aires, Argentina 
Tel.: +54 11 4311-4911 
Fax: +5411 4312-5819 
E-Mail: Halcrowamentinaehalcrow.com  

  

Halcrow 

Buenos Aires, 16 de noviembre dei 2009 

A QUIEN CORRESPONDA 

En mi carácter de Representante Legal y Director Regional de Latinoamérica de Halcrow Group Ltd, declaro 
bajo juramento que el Ing. André Gustavo Reis Fialho ha participado en el proyecto de elaboración ydesarrollo 
de un sistema de transporte masivo para ia Ciudad de Panamá asumiendo Ias obligaciones referentes a 
realizar un análisis preliminar de estudios y proyectos de modalidades de transporte, recomendando una 
alternativa de transporte con prioridad en el análisis de proyecto de un sistema BRT. 

Llevó a cabo ias actividades mencionadas durante el período de junio— agosto de 2009. 

Atentamente, 

Sergio Fern ndo Sour 
Director Re ional de Latinoamérica 
Halcrow Group Ltd 
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Marrakech, Marruecos 
Agosto de 2009 

CERTIFICADO 

El presente tiene por objeto certificar el cumplimiento la consultoria para 

Ia elaboración dei Estudio Técnico para Ia definición de lin Sistema BRT en la 

Ciudad de Marrakech - Marruecos, cor) propuesta a partir de un Sistema 

Integrado de Transportes Urbanos y con Ia propuesta de implantación dei 

corredor fIRT 	Avenida Flassan II, por ia Empresa AGKF Servicios de 

Ingenieria SS, coordinada por el Ingeniero André Gustavo Reis Fialho, 

Ei proyecto es parte integrante dei acuerdo entre el Gebierric de 

Marrakech y Ia Empresa ALSA Grupo SI , de Transporte Urbano y 

Metropolitano de Pasajeros. 

.Alberto Pore'z 

Ipresa GROUPE ALSA TRANSPORT S.A. 



ALSA0 CITY 

Marrakech, Marruecos 
Agosto de 2009 

CERTIFICADO 

El presente tiene por objeto certificar el cumplimiento la consultoria para 

Ia elaboración dei Estudio Técnico para la definición de un Sistema BRT en Ia 

Ciudad de Marrakech - Marruecos, con propuesta a partir de un Sistema 

Integrado de Transportes Urbanos y con la propuesta de implantación dei 

corredor BRT — Avenida Hessen II, por Ia Empresa AGKF Servicios de 

Ingenieria SS, coordinada por el Ingeniero André Gustavo Reis Fialho. 

El proyecto es parte integrante dei acuerdo entre el Gobierno de 

Marrakech y la Empresa ALSA Grupo S.L., de Transporte Urbano 

Metropolitano de PasajeroS. 	 - -, 
'; 
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C.  

Empresa GROUPE ALSA 

Director de la 

, 



berto Perez 
Director de la 
Empresa Groupe Alsa Transport, S.A. 

!.1 

,•• 	 P-::!étécuition 

153 - Q.I. Sidi Ghanem, 40.000 MARRAKECH - Menara - Tél. : 024 33 52 70/72 - Fax : 024 33 52 71 
Patente :46236536 • C.N.S.S. : 6058558 • R.C. : 11.233 Marrakech • I.F. : 06503623 

S.A. Au Capital de: 24.000.000 Dhs 

ALSA 
GROUPE ALSA TRANSPORT S.A. 

Marrakech, Marruecos 
Septiembre de 2008 

CERTIFICADO 

El presente tiene por objeto certificar el cumplimiento dei contrato de 
consultoria para la elaboración dei Proyecto Global para el Sistema Integrado de 
Transportes de Marrakech - Marruecos, con propuesta de un Sistema Integrado de 
Transportes Urbanos con el corredor BRT - Avenida Hassan II, por la Empresa AGKF 
Servicios de Ingenieria SS, coordinada por el Ingeniero André Gustavo Reis Fialho. 

El proyecto es parte integrante dei acuerdo firmado entre el Gobierno de 
Marrakech y la Empresa Groupe Alsa Transport, S.A., de Transporte Urbano y 
Metropolitano de Pasajeros. 
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TR1BLINAL DE CONTA.' 
FIS 

(- 

Marcelo V. Zbikoski 

Transporte Integrado 
Metropolitano eilleg"1""lia  ti pokas .a . 

1B0 flO en  

Posadas 06 de Diciembre dei 2007 

CERTIFICADO 

Certificamos que el Ingeniero Andre Gustavo Reis 

Fialho, a través de la Empresa AGIU Servicios de 

Ingenieria, estuvo a cargo de la implementación de la 10 

Etapa dei TIM, Transporte Integrado Misionero, 

corredor Ruta 12 y Terminal UNAM de Integración; en 

el afio 2007. 
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SELO CONSULAR 

TRIBUNAL DE CONTAS 0122 

L MITNICIPALIDAD DE QUITO 

UNIDAD DE TRANSPORTE 

CERTIFICADO  

A quien interese, certificamos que el Ing. André Fialho ha 
desarrollado labores de consultoria en el marco dei Proyecto 
ECU/94/011, dei PNUD de la Organizacién de ias Naciones Unidas, 
referidos a la implementación y puesta en marcha dei Sistema Troncal 
de Trolleybuses en via exclusiva y también referidos ai Desarrollo 
Institucional y Capacitación de la Municipalidad de Quito para 
la gestión de Transporte Público y Trãnsito. 

Por la ejecuciOn dei trabajo el profesional • ha cumplido con sus 
tareas de forma eficiente y elogiable por lo que se expide el 
presente certificado. 

EMBAIXADA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL EM urro 

DECLARO que o presente documento e autentico e foi expedi 

do pelo Ilustre "unicipio de Quito. 

Pagou: S/ 12.500,00 ou 
RS 5,00—ouro 

Tabela: 530 

GROZAilliS (11 

Quito, 02 d 

IZ 	15:1IRTO 

	

. 	. 

Prirr.ciu. !.;:cretuip 
e,heft, sii!!.ututc, 

••••••••. 
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Quitoll, 19 de fe 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Desarrollo humano sostenible 

No. 573 
ECU/94/011/P 

A QUIEN PUEDA INTERESAR: 

LA REPRESENTACION DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL DESARROLLO EN EL ECUADOR certifica que el sefior ANDRE 

GUSTAVO REIS FIALHO trabajó como Consultor Internacional dei 

Proyecto dei Trolebús, Municipio de Quito 	ECU/94/011 dei 22 ai 

28 de noviembre de 1998. 

EDIFICIO NACIONES UNIDAS • Foch No. 265y Av 6 de Diciembre • Apartado 17-03-4731 • QUITO-ECUADOR 
Teléfonos:549-447 549-453 • CABLE:UNDEVPRO • TELEX:22177 • FAX:500-552 500-553 • E-MAIL:registry.ec@undp.org  



Programa de ias Naciones Unidas para el Desarrollo 

Desarrollo humano sostenible 

No. 4018 
ECU/94/011/P 

A QUIEN PUEDA INTERESAR: 

LA REPRESENTACION DEI PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL DESARROLLO EN EL ECUADOR certifica que el sefior ANDRE 

GUSTAVO REIS FIALHO ha prestado sus servicios como Consultor 

Internacional dei Proyecto ECU/94/011 "Transporte en el Distrito 

Metropolitano de Quito", en la Implantación de las Troncales 

Laterales y Extensiones dei Trolebus, en el mes de agosto de 

1998. 

Quito, 9 de noviembre de 1998 

CINCUENTENARIO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

EDIFICIO NACIONES UNIDAS • Foch No. 265 y Av 6 de Diciembre • Apartado 17-03-4731 • QUITO-ECUADOR 
Teléfonos:549-447 549-453 • CABLE:UNDEVPRO • TELEX:22177 • FAX:500-552 500-553 • E-MAIL:registry.ec@undp.org  
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FIZCISiD 

a Arias V. 
DINADOR GENERAL DEL 

RANSPORTE METROPOLITANO DE QUITO 

ne#4111K 
C.G.T.M. 
COORDINACION GENE REI DE 

TRANSPORTE METROPOLITANO 

Quito, 22 de febrero dei 2000 

CERTIFICADO 

Certificamos que el lngeniero André Gustavo Reis Fialho, coordinó los estudios dei 
Proyecto de Expansión dei Sistema dei Distrito Metropolitano de Quito, Corredor 
Trolebús y Corredores: Av. 6 de Diciembre, Av. América, Av. Mariscai Sucre, Av. 
Amazonas, Av. La Prensa, Av. Maldonado, Av. Gallo Plaza, Av. Teniente Hugo 
Ortíz, elaborado para ia Unidad de Planificación y Gestión de Transporte - UPGT 
de Quito, para el Programa de PNUD - Naciones Unidas, Proyecto ECU 011/94, en 
el período de noviembre de 1998 hasta abril de 1999. 

LiuNicmo Ernomisrm Oijnb 
Unidart de Pi..nifieoción y 

Cliestj(rri 	Tn-?.nsporto 

Av. 10 de Agosto 4728 e lgnacio San Maria 
Telefono : 432-627 - Fax: 432-643 

E-Mail: upg100,interaclive.netec 



TRIBUNAL CONTA 

Fls 

it S 

Carlos Ceneviva Planejamento Urbano Ltda 
Rua Deputado Mario de Barres 1700 . q.216 

C,ura PR Road • CEP: 80540 000 
Fund: 55 41 253 5240 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que a empresa AGKF — Engenharia e 

Consultoria Ltda participou do trabalho intitulado "Sistema Integrado de 

Transportes do Município de Salta", para o Ministério de la Produción y el 

empleo dei gobiemo de la Provincia de Salta (Argentina), através de seu 

responsável técnico, engenheiro André Gustavo Reis Fialho, CREA N° 6555-D, 

trabalho este executado pela Consultora Carlos Ceneviva Planejamento 

Urbano Ltda. 

Curitiba, 20 de agosto de 1999. 

Arquiteto Carlos Eduardo Ceneviva 

	

CARLOS GENE Ice 	AMENTO URBANO LTDA 
.(N1)0 Tko  

41-c eg' 
O 

j:""' 2 

	

----.:•1 	çç,  
1-<\-;eN• 

o 
de 20007  

Danielli Gai Sane Escrevente 
2614 

r--------  CARTORIO DO TADOAO COMARCA DA CAPIT 

i Reconheço por semelhança a assinatura supra 1 

CARLOS EDUARDO nAtV1W , 	 

Dou fé. 	ell r 
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PRDECO 
PADECO CO, LTD. 

Jiinbocho-Kyodo BIdg., 2-21<anda Jimbocho, Chiyoda-lai, Tokyo 101-0051 Japan 
Tal: 81(3)3238-9421 Fax: 81(3) a238-9422 E-mail: admin@padeco.cob  h1ip//www.padeo3.co.jp/ 

To whom it may concem 

We would like to confim our enmloyment of Mr. Andre Fialho for the projects tmder such 

conditions as follows: 

Name of project: Consulting Services for Sustainable Transit System Plan for a Pilot City, 

Cuenca-Ecuador (Inter-American Development Bank (IDB) Project) 

Position: Public Transport Operations Specialist 

Contract Duration: From 1st  May 1999 to 30 January 2000 

Amount already paid to Mr. Fialho for the captioned project $49,121 

Name of project: Development of a Sustainable Public Transportation in Arequipa, Peru 

(Inter-American Development Bank (IDE) Project) 
Position: Public Transport Operations Specialist 

Contract Duration: From June 21.  2002 to 30&  November 2003 

Contract Amount with Mr. Fialho: $47,650 
Amount already paid to Mr. Fialho for the captioned project as of 26'h  November 2002: $7,468 

Enected remaining amount to be paid: $40,182 

Yours sincerely, 

Chialci Kuranarni 
Director 
PADECO Co., Ltd. 

Dated: 260' November 2002 



PADECO 
PADECO CO.. LTD.  

lzurnikan Sanbancho. 3-8, Sanbancho, ChIyocia-ku, Tokyo 102 da 
Tel:(03)3238-9421 Fax:(03)3238-9422 

Telex:J29400 TOKINBTH (ID No.:TOK-1099) 

08 June 2000 

To Whom it May Concern 

This is to certify that ANDRÉ G. FIALHO of TRANSCRAFT Transport 
Engineering was appointed as Public Transport Operations Specialist for the Inter-
American Development Bank (IADB) Operation No. ATN/JC-6364-EC, Consulting 
Services for Sustainable Transit System Plan for a Pilot City, Cuenca — Ecuador from 
May 1999 to January 2000. 

The tasks were carried out to the full satisfaction of the IADB and the local authorities. 

Eng. Chiaki Kuranami 
Director 
PADECO Co., Ltd. 
Tokyo, Japan 

CZfit / 	5-102 SR3T-I-tE9IZEffl 3-8 REE-.83 
	

Tel:(03)3238-9421 Fax:(03)3238-9422 
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Oficio DR-2001-62 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Guayaquil, enero 19 de 2001 

Seflor 
André Reis Fialho 
En sus manos 

saceasina ite NiglitSÉtg 

EfiL, 

1 
	

cONOvr 
CANSE4 NAWN.q 

El presente tiene por objeto certificar el cumplimiento dei Contrato de Consultoria para la 
evaluación de la situación existente en relación a un proceso de delegación a la iniciativa 
privada dei Terminal Terrestre de la ciudad de Manta, y la preparación de los Términos de 
Referencia para la contratación de un estudio de factibilidad económico financiera para su 
delegación, que el sefior André Gustavo Reis Fialho de nacionalidad brasilefia, con 
Pasaporte No.CH168231 realizó a favor dei Consejo Nacional de Modemización dei Estado 
CONAM durante noviembre 13 y diciembre 29 de 2000 en el Ecuador. 

Atentamente, 

rge M. Rosillo 
Consultor Administrativo-Financiero 
Unidad de Infraestrucura 
CONAM 

imr/mvm 

o CONSEJO NACIONAL DE MODERNIZACION DEL ESTADO 
CONAM 

Pichincha y 9 de Octubre, Edificio Banco Central. 12avo Piso. Telfs: 568882-883-884 Fax: 560170. Guayaquil - Ecuador 



PROYECTO ECU -94-005 

	

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
	

NACIONES UNIDAS 

	

DIRECCION PLAN DE DESARROLLO URBANO CANTONAL 
	

PNUD-HABITAT 

CERTIFICADO 

En mi calidad de Asesora Técnica Principal dei Proyecto ECU-94-005-"Apoyo a la 
Municipalidad de Guayaquil", dei Programa de ias Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), y dei Centro de ias Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (CNUAH-HABITAT), certifico que el ING. ANDRE GUSTAVO REIS 
FIALHO ha sido contratado por el Proyecto como "Consultor Internacional en 
Tráfico y Vialidad", habiendo realizado hasta la fecha dos misiones: 

PRIMERA MISION: Dei 21 ai 30 de Septiembre/2000 
SEGUNDA MISION: Dei 8 ai 20 de enero dei 2001 

Durante el desarrollo de sus trabajos puso de manifiesto su experiencia, capacidacl 
técnica y calidad profesional, motivo por el cual me permito extender el presente 
certificado. 

Dra. Rosalba Medina Silva 
ASESORA TECNICA PRINCIPAL 

PROYECTO ECU-94-005 

Guayaquil, Enero 18 dei 2001 



NACIONES UNIDAS 
PNUD-HABIT 

DE CONTAS 

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

PROYECTO ECU -94-005 

CERTIFICADO 

En mi calidad de Asesora Técnica Principal dei Proyecto ECU-94-005-"Apoyo a la 
Municipalidad de Guayaquil", dei Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PIVUD), y dei Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (UN-HABTTAT), certifico que el ING. AIVDRE GUSTAVO REIS FIALHO, 
ha sido contratado por el Proyecto como "Consultor Internacional en Tráfico y 
Vialidad", realizando hasta la fecha tres misiones: 

Primera Misión: dei 21 ai 30 de septiembre dei 2000 
Segunda Misión: dei 8 ai 20 de enero dei 2001 
Tercera Misión: dei 5 ai 21 de marzo dei 2001 
Cuarta Misión: dei 17 ai 30 de marzo dei 2002 

Durante el desarrollo de su trabajo puso de manifiesto su experiencia, capacidad 
técnica y calidad profesional, motivo por el cual me permito extender el presente 
certificado. 

4~42f 	 
' 	Dra. RosaT6a Medina Silva 

ASESORA TECNICA PRINCIPAL 
PROYECTO ECU-94-005 

Guayaquil, Marzo 20 dei 2002 



\ Empresa Casi iro Z ikoski S.A. 

eneral San Martin Empresa 

CASI RO ZBIKOS S.A. 

AVAS 
o ' 

Empr 	Tipoka S.A. 

H 

T. 	F, ;,33 - 

JULI. 

E.U.T.A. 
Empresados Unidos Transporte Automotor 

O 1 32 
Personería Jurídica otorgada por Decreto 

1446/70 dei Superior Gobierno de ta 
Provincia de Misiones 

irebUNAL DE CONTAS 

Posadas, 19 de diciembre de 2001 

CERTIFICADO 

El presente tiene por objeto certificar el cumplimiento dei contrato de 
consultoria para ia elaboración dei proyecto: Planific,ación dei Servido de 
Transporte Urbano y Metropolitano de Posadas — Argentina, con propuesta de 
un Sistema Integrado de Transportes Urbanos, por Ia empresa AGKF 
Engenharia e Consultoria Ltda., coordinada por el Ingeniero André Gustavo 
Reis Ralo. 

proyecto es parte integrante de Ia acta acuerdo firmado entre Ia 
unicipa *dad de ia Ciudad de Posadas y ias Empresas dei Transporte Urbano 

de Pasajeips de Posadas. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Certificamos que el Ingeniero André Gustavo Reis Fialho de nacionalidad brasilefia con 
pasaporte No. CL 399654, domiciliado en Curitiba, ha desarrollado labores de 
consultoria a favor dei Sistema dei Trolleybus, de la Unidad de Planificación y Gestión 
de Transporte, UPGT y de la Unidad Operadora dei Sistema de Transporte, UOST 
Distrito Metropolitano de Quito, con recursos dei Convenio BID CT-1136 OC/EC 
ejecutado por la Unidad de Infraestructura dei Conam entre los meses de enero a julio 
de 2001. 

Los objetivos a cumplirse durante la presente consultoria fueron: 

- 	Integrar los resultados de los estudios de las consultorias contratadas para la Primera 
Fase. 

Armar el Plan de Optimización Operacional dei Sistema dei Trolleybus. 

Definir cronogramas de ejecución dei Proceso de Delegación dei Sistema dei 
Trolleybus. 

Redactar los Términos de Referencia de ias consultorias posteriores dei Proceso de 
Delegación dei Sistema dei Trolleybus. 

Los resultados obtenidos por la presente consultoria fueron cumplidos 
satisfactoriamente por el Ingeniero André Gustavo Reis Fialho. 

Dado en Guayaquil, a marzo 25 de 2002 

Nilfiez Cristiansen 
Director 

d de Infraestructura 
CONAM 

o CONSEJO NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 
CONAM 

Pichincha y 9 de Octubre. Edificio Banco Central. 12avo Piso. Telfs:2568882-883-884 Fax: 2560170. Guayaquil - Ecuador 
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NACIONE UNID 
PNUD-HABITAT 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

PROYECTO ECU-94-005 

CERTIFICADO 
• 

En mi calidad de Asesora Técnica Principal dei Proyecto ECU-94-005-"Apoyo 
a ia Municipalidad de Guayaquil", dei Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), y dei Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (UN-HABITAT), certifico que el ING. A1VDRE 
GUSTAVO REIS FIALHO, ha sido contratado por el Proyecto como "Consultor 
Internacional en Tráfico y Vialidad", realizando su segunda misión en el presente 
afio, dei 6 ai 21 de julio dei 2002. 

Durante el desarrollo de su trabajo puso de manifiesto su experiencia, capacidad 
técnica y calidad profesional, motivo por el cual me permito extender el presente 
certificado. 

Dra. Rosalba Medina Silva 
ASESORA TECNICA PRINCIPAL 

PROYEC7'0 ECU-94-005 

Guayaquil, Julio 12 dei 2002 



TRIBUNAL DE CONTAS 

Fie 

0 1 3 5 
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Muy Ilustre 
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

CERTIFICADO 

CERTIFICO que el ING. ANDRE GUSTAVO REIS FIALHO, participó de la 

planificación dei SIT- Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador, y dei Plan Operacional de los Corredores Norte-Sur (Guasmo-Rio 

Daule y 25 de Julio-Rio Daule) y dei Corredor Bastión Popular-Centro, a través dei 

Programa de las Naciones Unidas (PNUD-HABITAT), Proyectos ECU-94-005 en los 

períodos 2001,2002 y ECU/01/014 en el 2003. 

At 

Arq. Guillermo Ar • e lo Santos 
DIRECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

Guayaquil, Febrero 20 dei 2003 

F.93.9000.01 
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CHEIMLLIWI 

Metropolitana 

°In..218).7"5"7,11. 

Metropolitana 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2004 

La Nueva Metropol 

• 

CERTIFICADO 

El presente tiene por objeto certificar et cumplimiento dei contrato de 

consultaria, dei Ingeniero Andre Gustavo Reis Fialho, de Ia empresa AGKF 

Ingenieria y Consultoria, para la Evaluación operacional y Mercadológica de las 

firmas metropolitanas Buenos Aires/ La Plata y Buenos Aires/ Zarate, de las 

empresas Costera Metropolitana y Chevallier Metropolitana. 

LA NUEVA METROPOL S.A. 
JAVIER C. ZBIKOSIti 

APODERADO 

Santo Domingo 3300 - C1293AGR - Buenos Aires - Argentina - Tel/Fax: (54-11) 4301-7771 



Muy Ilustre 
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

4°°•45IRECCION DE ORDENAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL 

CERTIFICADO 

Por medio dei presente CERTIFICO que el ING. ANDRE GUSTAVO REIS 
FIALHO, fue contratado por el Programa de Ias Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD - UN HABITAT) a través de! Proyecto ECU/01/014 y participe) 
en el acompatiamiento de Ia implantación de Ia Troncal No. 1 y alimentadores 
dei Sistema de Transporte Masivo "Metrovía" de GuayaquiI. 

Lo certifico a petición dei interesado 

Atentamente, 

Arq. GuillermoAfgüello Santos 
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL 

Guayaquil, 4 de agosto de! 2006. 

Eq3.,,,Int11)1 



GOBIERNO LOCAL 2005 - 2009 

Unidad Municipal de Tránsito 
y Transporte Terrestre 

INGENIERO DIEGO ASTUDILLO CALLE, DIRECTOR DE LA UNIDAD 

MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE, a petición de parte iriteresada, 

CERTIFICA: 

Que, en el marco dei convenio suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (UNDP), Programa de ias Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

ONU — HABITAT y la Ilustre Municipalidad de Cuenca, de Asistencia Preparatoria para la 

Implementación dei Sistema Integrado de Transporte Masivo en la ciudad de Cuenca, el 

Ingeniero ANDRE GUSTAVO REIS FIALHO, desarrolló la Actualización del Estudio 

dei Sistema Integrado de Transporte de Cuenca (SIT) en el afio dos mil seis. 

Es lo que puedo informar en honor a la verdad, ai tiempo que faculto se haga de este el uso 

legal que el caso requiere. 

Cuenca, julio 20 de 2007 

,opALIN, 
de Tránsi."" . 

4s  • 
	O. 

3-  ?.• 

G. DIEeO AS  ILLO CALLE 

DP CTOR D LA UNIDAD MUNICIPAL 

E TRANSITO Y TRANSPORTE 
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n F. Sannemann 
obernador 

gogitno.d.án 
gzpattamiriío anttat 

Sítssuct 

CERTIFICADO 

A quien interese, certificamos que el Ing. André Gustavo Reis Fialho 
ha desatrollado labores de consultoria con las siguientes actividades: 

Apoyo técnico para la implantación de la Secretaria Metropolitana 
de Asunción (SETAMA); 
Plan de entrenamiento dei equipo Técnico dei Departamento 
Central; 
Ejecución de los estudios para la implantación dei proyecto piloto 
de transportes; 
Elaboración dei Proyecto integral dei área de transporte 
Metropolitano de Asunción. 

Por la ejecución de trabajo el profesional ha cumplido con sus tareas 
de forma eficiente y elogiable; por lo que se expide el presente 
certificado en la Ciudad de Areguá, Capital dei Departamento Central, 
República dei Paraguay, a los 12 dias dei mes de julio dei afio dos mil 
uno. 
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PIEDADE 

Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade Lt 

ROD GO CORLETO HOELZL 
Transportes Coletivos. 

; Nossa Senhora da Piedade Ltda. 

onrxoo por s 	ethan o a(s) firmo' de 

do que dou fé. 

Ctba. Uberaba, / 	
c2(203 

Em test ° 
AYDEE SANT'iS LO 

O oiRce 
àO JA 
o  [3 MA 

tell3:228 de 1(1107/200 
SELO le 

FUNARPEN 

TABELIONA 
DE 

NOTAS 
CJZ83528  

o 

• • 

T 	!SAIO 	• Escrevente 

TOS - Escrevente 

GENE 

A ZAMBIANCHI PACHE 
Escrevente 

CREA-PR 
003984 

União da Vitória, 17 de junho de 2008. 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que o Eng. André Gustavo Reis Fialho, CREA 
6555-D, RG. 897.580-PR, foi o responsável técnico, através da AGKF Serviços 
de Engenharia SS, pela elaboração do Estudo de Modernização do Sistema 
de Transporte Urbano das cidades de União da Vitória(PR) e Porto União(SC), 
e do SIT - Sistema Integrado de Transportes de União da Vitória e Porto União, 
trabalho contratado pela Transportes coletivos N.S. da Piedade Ltda e 
executado no ano de 2007/2008. 

Rua Cruz Machado,-n-2-64 	 - Paraná - CEP: 84.600-000 

Fone: (42) 3523-9728 - Fax (42) 3523-9728 - site transpiedade.com.br  
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Erfo Alberto de Albuqu'er 

Secretário 

CARTÓRIO DO 2° OFiCIO 
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TRIBUNAL DE CONTAS 

Ningezeo 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que o Eng". André Gustavo Reis Fialho, CREA 6555-D 

RG.897.580-PR, foi o responsável técnico, através da AGKF Serviços de Engenharia SS, pela 

elaboração do Estudo de Racionalização e Modernização 

incluído o projeto de Sistema Integrado de Transportes 

do Sistema de Transporte Públicos, 

de Campina Grande, contratado pela 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/Seplan, no 

2005, conforme contrato n° 213/2005. 

ano de 2005, trabalho executado no ano de 

Campina Grande, 22 de janeiro de 2008. 

Av. Marechal Floriano Peixoto. 11,26 Santo Antonio Campina Grande-Pb CEP 58.103-350 Tel (083)3310-6283/33106285 
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YOSHIKATSU KAWAHARA (0249721). 
03 de julho ele 2009 - 08:56:22h 

a% 
ou fé. *364975' 

Curitiba-PR, 
Em Testemunho da Verdade 

jaime lerne)1 4 2 
arquitetos associados // 

ATESTADO 

Pela presente atestamos que o Eng°. ANDRÉ GUSTAVO REIS FIALHO, inscrito no CREA-PR sob o n° 

PR-6555/D, prestou serviços de consultoria relacionados à elaboração do PLANO PRELIMINAR PARA 

IMPLANTAÇÃO DE REDE INTEGRADA DE TRANSPORTES para a Cidade de Cuiabá, Estado do 

Mato Grosso, no período de 24/08/2005 a 15/05/2006, abrangendo as seguintes atividades. 

Conceituação do Sistema 

Proposta doSistema Integrado de Transportes — SIT 

Estrutura do Sistema 

Corredores Av. CPA, Av. dos Trabalhadores, Rodoviária, Av. Fernando Correia 

Terminais de Integração 

Estações e Paradas 

Sistema Viário 

Sistemas Interbairros e Alimentador 

Sistema Tarifário' 

Modelos de Frota 

Dimensionamento Operacional 

Aspectos Tarifários 

Aspectos Econômicos-Financeiros 

Cu liba, 08 de fevereiro de 2008. 

4t:c A6O1O)  gifi 
Arq. Paulo Yoshikatsu Kawahara — Sócio dministrador 

JAI E LERNER ARQUITETOS ASSOCIA OS LTDA. 

Ru Bom Jesus, 76— Cutitiba — Paraná 

Fone 41-2141-0700 

Cartório Distrital 

le(  

ilua Mar., 	.+25 h.n.:1411.1352-M12 .30143311 Ftz: 

José Man Cill 1-11(35 de Oliveira • si 	. 
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econ e o or seme an a 	s na ura e ¡Ttrn'  

0083 Luciana Buneck Antunes • Escrevente 
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Amai Carlos 
Secretário de 

e Tránst 
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3 Oficio 
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0143 

B TI 
SEC 	II IETARIA IIIKRAt DE TRAIIITORTE1 E TIMIRO 

A PRINCESA DO SERTÃO 	 TRIBUNAL DE CONTAS 

ddk,  
Feira de Santana, 27 de dezembro 2007 

ATESTADO 

Certificamos para os devidos fins que o Eng. André Gustavo Reis Fialho, CREA 

6555-D, RG. 897.580-PR, foi o responsável técnico, através da AGKF Engenharia e 

Consultoria Ltda, na elaboração do Estudo de expansão do Sistema Integrado de 

Transportes de Feira de Santana, contratado pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana, 

no ano de 2006, conforme contrato N° 255/2006. 

&rade 
antana 

EFIs 	 Rub. 
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TRIBUNAL DE DONT 

Oficio no 011/08 — SMDU 	 Campo Largo, 11 de janeiro de 2008 

ATESTADO 

Certificamos para os devidos fins que o engenheiro André Gustavo Reis 
Fialho, CREA 6555/D, RG No 897.580 — PR, foi o responsável técnico na 
elaboração do Projeto de Circulação viária e de tráfego e projeto de Transporte 

Urbano de Campo Largo. 

Atenciosamente, 

Secretário Municipal do Desenvolvimento Urbano 

CAMPO LARGO NOSSA CIDADE. 

A. Padre Natal Pigato, 989 CEP: 83601-630 Campo Largo - Paraná rei. (41) 3291-5000 Fax. (41) 3291-5195 
www.campolargo.pegov.br  
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Prefeitura Municipal de Pato Brancó  
Estado do Paraná 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins de direito que a Empresa AGKF 
Serviços de Engenharia S/S pessoa Jurídica de direito privado, CNPJ N° 
05.961.887/0001-06, prestou serviços a este município na elaboração de estudos 
sobre a modernização da operação do Sistema de Transporte Público pôr ônibus 
e o estudo de viabilidade de um sistema integrado de Transporte Coletivo. 

Atestamos que a empresa acima citada cumpriu com as cláusulas 
constantes do Contrato, nada tendo que desabone sua conduta. 

Pato Branco, 14 de fevereiro de 2006. 

Prefeitura MuqÇp Cle.  Pato Branco Eng° Civil Vla4jrni, 	Ross SiBeretário de Eflgtbbrs e  Serviços Publicas 
Portaria n° 32.12005 
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Rua Caramuru, 271 
	

Fone/Fax (46)3220-1544 	85501-060 	- 	Pato Branco 	Paraná 



Prefeitura Municipal de Feira de Santana 
Secretaria de Serviços Públicos 	- , , 

Feira de Santana, 15 de dezembro de 2002. 

ATESTADO-  : 

Certificamos para os devidos fins que o Eng. André Gustavo Reis 
Fialho, CREA 6555-D, RG. 897.580-PR, responsável técnico, através da 
AGICF Engenharia e Consultoria Ltda, na elaboração do Estudo de 
Racionalização e Modernização do Sistema de Transportes Coletivos de Feira 
de Santana, contendo o projeto do Sistema Integrado de Transportes de Feira 
de Santana, contratado pela Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana/Secretaria de Serviços Públicos, o anb de 2002. 



ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL 

COMEC 
. COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 

CARTÓRIO DISTRITAL: DA BARREIRINHA 
by ANITA GARIBALDI. 1259 	'251?-?002 

- 
seme,ear..:\e e; ri f-rmerso.,,,Lux.ctn 

• 

da verdade 001.,'; 	mr.v. . 

Cu riri Ca.P R 16 AGO 2 

Wma, 
SII.VANE MACIEL • ESC vente 

Curitiba, 10 de agosto de 2.000. 

cardo Fumio Hayashi 
Diretor Implantação e Transportes 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os fins a que se 
destina, que o Sr. ANDRÉ GUSTAVO DOS REIS FIALHO, 
portador do RG n° 897.580, CREA n° 6555-D, trabalhou na 
COMEC, no período de agosto de 1987 a dezembro de 1988, 
atuando como Coordenador Técnico do PIT — Programa Integrado 
de Transportes da Região Metropolitana de Curitiba. 

RUA MARECHAL HERMES, 751 • EDIFICIO AFFONSO ALVES DE CAMARGO • 59  ANDAR •.CENTRO CÍVICO 
CEP 80.530-230 • TELEFONE (041) 254-8111 • FAX (041)254-7718 • CURITIBA • PARANÁ 
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FOZTRANS - Instituto de Transportes e Trânsito de foz do Iguaçu 

TRiBUNAL DE covr, 
Instituto de Transportes e 
Trânsito de Foz do Iguaçu 

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE PROJETOS 

Atestamos para os devidos fins, Que a empresa AGKF Engenharia e 
Consultoria lida, inscrita no CNP1/MF sob o n° 02.258.963/0001-15, com sede na Rua 
Maria de Lourdes Mickosz, 414, Bairro Abranches, Curitiba — PR, entregou todos os 
projetos referentes às implantações das estações-tubo do "Projeto de Implantação das 
Linhas Diretas de Foz do Iguaçu", conforme contrato n° 010/2002, firmado entre a 

empresa e este Instituto. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado. 

Foz do Iguaçu, 08 de outubro de 2002. 

Rui Tarcísio Golin 
Superintendente 

z do f
Ia4
ez 

Rua Quintino Bocaiuva, 595 
Centro - Fone: (45) 572 4662 

Fax: (45) 572 4676 
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DDF 33443 

ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL 

COMEC 
COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURMRA 

DECLARAÇÃO 

Declaramos ,para os fins a que se 
destina, que o Sr. ANDRÉ GUSTAVO DOS REIS FIALHO, 
portador do ..RG n° 897.580, CREA n° 6555-D, trabalhou na 
COMEC, no período de agosto de 1987 a dezembro de 1988, 
atuando como Coordenador Técnico do PIT — Programa Integrado 
de Transportes da Região Metropolitana de Curitiba. 

Curitiba, 10 de agosto de 2.000. 

Or‘as  

"Ricardo Fumio Hayashi 
Diretor Implantação e Transportes 

[
CARTORIO DISTRITAL DA BARREIRINI-IA 
I.V. ANITA GARIBALDI. 12.50 • FONE 35'2-3002 
joAot,,IIM VIEIRA rlAcie. - Tmg:1,1Ão 

. 	. 
Dou 	 ..... ..... ........ ...... ......... da verdado 

cuwit..pn 	16  AGo zu 

EILVP.NE  MACIEL • Esc. 2ven:c 

RUA MARECHAL HERMES, 751 • EDIFICIO AFFONSO ALVES DE CAMARGO • 5* ANDAR • CENTRO ciVICO 
CEP 80.530-230 • TELEFONE (041)254-8111 • FAX (041)254-7718 • CURITIBA • PARANÁ 



GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER-SE 

1 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que o Eng° André Gustavo Reis Fialho, 

CREA 65555-D, R.G. 897.580-PR, foi o responsável técnico, através da AGKF 

Engenharia e Consultoria Ltda, pela Elaboração do Estudo do Impacto da 

Implementação das Pontes sobre o Rio do Sal e do Rio Sergipe sobre o Sistema 

Viário dos municípios de N. S. do Socorro, Barra dos Coqueiros e Aracaju, 

Estado de Sergipe, contratado pelo DER/SE em 2003 e executado nos anos de 

2003 e 2004, conforme contrato PJ 035/2003. 

Aracaju, 27 de dezembro de 2007. 

Ezio 
DIRETOR 

ro 
SIDENTE 

por enticidade 

22 FEV. 2008 	Aju/SE 

CARTÓRIO D 
1° OFICI 

Bel. lua de Santa  
Tabehao 

Soares 
ntana 
mulo 
e Santana 

, Soares 
-ntana 

CREA-PR 
"---"rzguenr•-•• -..,  ...... 

003985 

a.tseo' 102'6°  
0090  

Av. SM Paulo, 3.005 — Aracaju-Se CEP 49085-300 
	

PABX (79)3218-9000 
	

FAX (79)3241-1005 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

PONTA GROSSA, 17 DE DEZEMBRO DE 1.998. 

Dou fé, 

Denise Éilian 

?.55 

DECLARAÇÃO 

A SECRETARIA MUNICIPAL D.E PLANEJAMENTO DE PONTA 

GROSSA, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA AGKF - 

ENGENHARIA E CONSULTORL4 LTDA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

O ENGENHEIRO ANDRE GUSTAVO REIS FIALHO, CREA N° 6555-D, REALIZOU O 

PLANO DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME 

CONTRATO N° I 28/98/STC. 

ERLEIX2ESI4R BORATTO 
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  

42:gIO DO 
; 4. 

4(.2'"  41' 
	 CARIOP.10 ()O I 	.--.1?,.Mr.:Ã-.:1‘)A,,C.i.rt ;AL Reconheço por semelhança a is"áitJturV$,R,ridicãmta4 
ERLE I CESAR 

- - ----------- - 

CR EA-PR 
------ 

003986 



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhai 1-5  2  
ESTADO DO PARANÁ 

ATE ST At O  n ;'• 
: 5:funtir-,1". 

• 

" 

Reconbco a(s) firma(s) de: 
[201,1430cg0 SERG '1UJIZ CORDEIRO KUNIZ. I 
por pEL •; f a impossibilidade 
do signatar o campa 	r na' Serventia. I 
(CN. 11.6. .4). 

Em te 	 verdade. 
Saa 

São José dos Pinhais, 27 de Dezembro de 2007. 

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, 

portador do CREA 6555/D — PR e do RG n° 897.580 — PR, foi o responsável técnico na 

elaboração do Plano Circulação Viária e Tráfego deste Município. 

Atenciosamente, 

2o. TONTO II FÁS 
Rua Isabel A Redentora, 1965, Centro 

Fone: (41) 3035-5656 
$ao,Jose dos Pinhais-FR 

Sérgio Luiz Cordeiro Muniz 
Secretário Municipal de Urbanismo 

ia Passos de Oliveira, 1101 - CEP 83030-720 - Fone: (41) 3381-6800 - São José dos Pinhais - Paraná 
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Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro André Gustavo Reis Fialho, - 
CREA 6555 - D, participou de Trabalhos, Estudos e Projetos para esta 
Consultoria, conforme relação abaixo: 

12 - Projeto: SIM - Sistema Integrado Metropolitano da Grande Aracaju/SE 
Cliente: Secretaria de Estado de Obras Públicas de Sergipe 

CEHOP - Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas 
Atividade: Responsável Técnico 
Ano: 1992 
Constituído de: Projeto de Transportes 

Projeto de Sistema Viário 
Projeto dos Terminais de Integração 

Curitiba, 04 de julho de 1996. 
CREA-PR 

003983 

Marin 
Diret ra 

„•.50AC 
;5/1 
; 

;5 e' 	• 	'4./ 	k 
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	 CARTÓRIO DO TABOÃO 	CAD  DXCArriTAL 	 
L'ri, • 	•z? ' 

Reconheço por semelhança a "e'ssi a tura•TWupga.içA83/de • , 
MARINA KLAMAS 	 )ke: 	' 

aniguchi 

--------------- ,-4 - r.- - - - • - - 	- - - - 

Dou fé. 	titi:t;'" 	 rô: de 1999. 

Denise tilian Mitt- ,reenty 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

skspERINTENDENCIA MUMICIPALME TRANSPORTES . E 

ATESTADO 

test toes 
L 

IMMJA0  

Amtetbse 
maynatt 
gema 
Meus 

sc*EvEtni 
calmo-
missa° 

Atestamos que a AGKF Engenharia e Consultoria LTDA, prestou serviços de 
Consultoria Técnica a SMTT — Superintendência Municipal de Transporte e 
Trânsito, com relação ao SIT — Sistema Integrado Metropolitano de Aracaju e 
ao SIM — Sistema Integrado Metropolitano de Aracaju, com os seguintes 
projetos de transporte; 

.1  Projeto de Engenharia de Transporte, a nível de avaliação operacional e 
técnica do SIT e do Sistema Suburbano e Metropolitano existentes; 

.1  Projeto de Engenharia de Transporte, relativo ao planejamento operacional - 
de expansão e modernização do sistemas de transportes coletivos do 
aglomerado de Aracaju, para subsídio à viabilização de financiamentos por 
órgão federais; 

.1  Adequação da estrutura do órgão de gerência para absorver o 
gerenciamento do Sistema de Transporte da grande Aracaju; 

.1  Adequação da estrutura do órgão de gerência para assumir as tarefas do 
Município, em função do Código de Transito Brasileiro; 

.1  Projeto de Engenharia de Transporte para a criação da Câmara de 
compensação entre os Sistema Suburbano e Metropolitano; 

.1  Projeto de Engenharia de Tráfego relativo à proposta de ação imediata de 
circulação e sistema viário, do Transporte Integrado do Município de 

Aracaju; 
.1  Elaboração de convênios entre a Prefeitura de Aracaju e Município que 

fazem parte do Convênio 003/97; 
.1  Elaboração do Convênio entre a PMA e as empresas de transporte coletivo 

que operam as linhas intermunicipais da grande Aracaju (Lei Complementar 
n° 25, de 29 de dezembro de 1995); 

.1 Anteprojeto operacional do lay-out dos novos terminais de Integração do 
Sistema Integrado Metropolitano; 

.1  Projeto de Engenharia de Transporte referente a operação das linhas que 
passarão a compor o novo Sistema de Transporte Metropolitano. 

  

ANTÓNIO MANOEL DOS SANTOS SILVA 
Diretor da SMTT 



-ur 	 :13jTyto 

Denise Mien Wi -- Esc 

41k 	 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

DECLARAÇÃO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE PONTA 

GROSSA, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA AGKF - 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

O ENGENHEIRO ANDRE GUSTAVO REIS FIALHO, CREA N° 6555-D, REALIZOU O 

PLANO DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME 

CONTRATO N° 128/98/STC. 

PONTA GROSSA, 17 DE DEZEMBRO DE 1.998. 

G-7-174-) 
ERLE ESAR BORATTO 

SEC. MUNIC PAL DE PLANEJAMENTO  

	

w 	ANe  

, ,.,. 
acouneçe ror semelnança a  

ERLEI CESAR 8ORA11.0 
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Dou fé. 
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Princesa 
PROF MURA MUNICIPAL De 

FEIRA DE SANTANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA 

CNN N. 14.043.574t0001 • 51 

Jose/ 	Ido de Carvalho 
efeito Municipal. 

Feira de Santana, 01 de junho de 2 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo n°: 115/PGM/05 
Parecer n°:.750/PGIVI/05 
Repartição Interessada: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito 
Contratada: AGKF - Serviços de Engenharia WS 
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados, compreendendo o 
assessoramento a PMFS para monitoração e reavaliação do Sistema Integrado 
de Transportes - siT, no Município de Feira de Santana, 
Amparo Legal: Art, 25, II, cie Art. 13, 1, li e Hl da Lei 8.666/53. 
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Considerando o parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO para o objeto acima mencionado. 
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Procriador Gerai do Walcipto 
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Material sobre Inexigibilidade de Licitação 
AGKF Serviços de Engenharia S/S 
Denominação anterior: AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. 

Contratos e pareceres anexos: 

Contrato 061/2009, AGKF Serviços de Engenharia S/S com 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas. 

Parecer sobre Inexigibilidade de Licitação 029/2009. 

Contrato 012/2009, AGKF Serviços de Engenharia S/S com 
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe 
— DER/SE. 

Parecer sobre Inexigibilidade de Licitação 003/2009. 

Contrato 255/2006, AGKF Serviços de Engenharia S/S com 
Prefeitura Municipal de Feira de Santana. 

Parecer sobre Inexigibilidade de Licitação 007/2006. 

Contrato 213/2005, AGKF Serviços de Engenharia S/S com 
Prefeitura Municipal de Campina Grande. 

Parecer sobre Inexigibilidade de Licitação 0157/2005. 

Contrato 224/2005, AGKF Serviços de Engenharia S/S com 
Prefeitura Municipal de Feira de Santana. 

Parecer sobre Inexigibilidade de Licitação 750/2005. 

Contrato 749/2005, AGKF Serviços de Engenharia S/S com 
Prefeitura Municipal de Pato Branco. 

Parecer sobre lnexigibilidade de Licitação 014/2005. 

Contrato 56/2002, AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. com  a 
Prefeitura Municipal de Feira de Santana. 

Parecer sobre Inexigibilidade de Licitação 207/2002. 



DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

29/10/2003 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

LOGRADOURO 

R NILO PECANHA 

NÚMERO 

3.555 
COMPLEMENTO 

CEP 

82.120440 
BAIRROIDISTRITO 

SAO LOURENCO 
MUNICIPIO 

CURITIBA 
UF 

PR 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

ILO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

29110/2003 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

05.961.887/0001-06 
MATRIZ 

  

   

   

NOME EMPRESARIAL 
3KF SERVICOS DE ENGENHARIA S/S 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

Não Informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

223-2 -SOCIEDADE SIMPLES PURA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

TUAÇÃO ESPECIAL 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECO!. 
Inshenned. 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.005, de 08 de fevereiro de 2010. 

Emitido no dia 22/04/2011 às 10:50:05 (data e hora de Brasília). 

Copyright Receita Federal do Brasil - 22/04/2011 
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ri Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais 
N2  7438732-90 

Certidão fornecida para o CNPJ: 05.961.887/0001-06 
Este CNPJ não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná. 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros de 
pendências junto à Fazenda Pública Estadual, constatamos não existirem débitos em nome do 
requerente, nesta data. 

Finalidade: Simples verificação 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br   

Esta Certidão tem validade até 13/06/2011 - Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão W7438732-90 

Emitida Eletronicamente via Internet 
14/04/2011 - 11:26:08 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arintemet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=05.961.887/0001-06... 14/04/2011 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: AGKF SERVICOS DE ENGENHARIA S/S 
CNPJ: 05.961.887/0001-06 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n°3, de 02/05/2007. 
Emitida às 10:05:31 do dia 20/01/2011 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/07/2011. 
Código de controle da certidão: 036F.2FFB.C37F.175F 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Ist-hr.• 	 fn,.•-teln rwrsx lke/ A rtErnnesac,  / A TCDC1/CArtirlardrrbrIrnnimstnir.raw=1,.:+. 	 ruN11 
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CALOILA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	05961887/0001-06 
Razão Social: AGKF SERVICOS DE ENGENHARIA SS 

ndereço: 	R NILO PEC.ANHA 3555 / BOM RETIRO / CURITIBA / PR / 82120-440 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. 

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos 
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com 

FGTS. 

Validade: 14/04/2011 a 13/05/2011 

Certificação Número: 2011041411173644935722 

Informação obtida em 14/04/2011, às 11:17:36. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  

https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=12515970&V... 14/04/2011 

IMPRIMIR 

 

; VOLTAR 
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Secretaria da Receita Federai do Brasil 
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CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E 

ÀS DE TERCEIROS 

N° 583882010-14001014 
Nome: AGKF SERVICOS DE ENGENHARIA S/S 
CNPJ: 05.961.887/0001-06 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que 
vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu 
nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, 
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, 

— 

	

	não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais 
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade 
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade 
sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 
da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de 
entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ri° 01, de 20 de 
janeiro de 2010. 

Emitida em 25/11/2010. 
Válida até 24/05/2011. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

Paujl oglis  

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

CONTRIBUINTE: AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA Se 

CNP!: 05.961.887/0001-06 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00464234-1 

ENDEREÇO: R. NILO PEÇANHA, 003555 - PILARZINHO Curitiba/PR 

FINALIDADE: Verificação 

." CERTIFICADO para os devidos fins que em nome do sujeito passivo NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados 
-.dlativos a Tributos e Penalidades Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município 

de Curitiba. 

Certidão expedida com base no Decreto n2  5442006, de 18052006. 

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), imobiliários (Imposto Predial 
Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de 
Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia. 

CERTIDÃO NP: 38317/2011 

EMITIDA EM: 14/04/2011 

'IÁLIDA ATÉ: 15/05/2011 

^(5DIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 	B030 . 6DF4 . OC1F . 460B-8 .B4B3 .FF4E . 86E6 .BF71-1 

autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço 

http://www.cUritiba.pr.gov.br  - link: Secretarias / Finanças. 
Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos 

compreendidos nesta. 

Certidão expedida pela Internet gratuitamente 

http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/frrnListarCertidoes.aspx?sCodPessoaSitCadastral... 14/04/2011 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
ESTADO DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física 

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná-
CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo, encontra-se regularmente registrado(a) 
neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal no 5.194/66, possibilitando-o(a) a 
exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes 

de seu registro. 

Certidão no: 41143/2011 	 Validade: 31/03/2012 

Nome: ANDRE GUSTAVO REIS FIALHO 
Carteira - CREA-PR No :PR-6555/D 
Registro Nacional : 1700764004 
Registrado(a) desde : 19/01/1978 
Data Vcto Registro : 
Filiação : HILTON SILVA FIALHO 

AMARINA REIS FIALHO 
Data de Nascimento : 20/02/1954 
Carteira de Identidade : 897.580-9 
Naturalidade : RIO DE JANEIRO/RJ 

CPF : 18516840930 

Título(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 

SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
Data da Colação de Grau : 18/01/1978 	 Diplomação : 18/01/1978 

Atribuições profissionais: 
DO DECRETO 23569 - ARTIGO 28 de 11/12/1933 
DO DECRETO 23569 - ARTIGO 29 de 11/12/1933 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2011. 

Para fins de: Licitações 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2011/00136587. 

Emitida via Internet em 28/04/2011 17:02:31 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 010/2002. 
A falsificação deste documento constitui-Se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o 

autor à respectiva ação penal. 

creaweb.crea-pr.org.br/.../certidao.as... 	
1/2 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AR9UTTETURA E AGRONOMIA 
ESTADO DO PAFtANA 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do 
Para ná-CREA-PR, certifica para a empresa abaixo, que a mesma encontra-se 
regularmente registrada neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal no 5.194 de 
24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do 
Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão no: 40343/2011 
	 Validade: 31/03/2012 

Razão Social: AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S 

CNI33: 05961887000106 
Num. Registro: 41415 	 Registrada desde: 18/11/2003 

Capital Social: R$ 40.000,00 
Endereço: RUA NILO PECANHA, 3555 BOM RETIRO 

Município/Estado: CURITIBA-PR 	 CEP: 82120440 

Objetivo Social: 
Elaboração e análise de projetos na área de transporte urbano e rodoviário. 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2011, como seu(s) 
responsável(eis) técnico(s). 

Responsável(els) Técnico(s): 
1 - ANDRE GUSTAVO REIS FIALHO 
Carteira: PR-6555/D 	Data de Expedição: 19/01/1978 

Desde: 02/12/2004 
Título: ENGENHEIRO CIVIL 
DO DECRETO 23569 - ARTIGO 29 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 
DO DECRETO 23569 - ARTIGO 28 

2 - LUIZ FILLA 
Carteira: PR-10314/D 	Data de Expedição: 10/07/1981 

Desde: 18/11/2003 
Título: ENGENHEIRO CIVIL 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA 

Para fins de: CADASTRO 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste 
documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2011/00133891, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva 
de seu(s) responsável(els) técnico(s). 

Emitida via Internet em 27/04/2011 12:10:25 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 010/2002. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 

respectiva ação penal. 

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSAO=KLplanh5gBCr3&CODREGT... 27/04/2011 
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TRIBUN .10E CONTAS 

AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S 

CONTRATO SOCIAL 

PARÁGRAFO SEGUNDO:- Apurado o valor a que se refere o parágrafo 
primeiro desta cláusula e havendo consenso entre os sócios, a quota 
liquidante será paga no prazo de 90 dias, em dinheiro ou bens da 
sociedade com valor correspondente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO:- Não havendo o consenso, será nomeado 
terceiro para dirimir a questão. 

E, por assim terem justos e contratados, datam, lavram 
e assinam o presente instrumento juntamente com duas testemunhas em 
duas vias de igual teor e forma, rubricando devidamente o verso de suas 
folhas, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos 
os seus termos, nomeando desde já o foro da Comarca de Curitiba para 
dirimir qualquer dúvida ou questão o 	presente contrato. 

LUIZ FILLA 

Visto do advo 

Pelja chtorato nça 
OAD-PR 32.790 
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AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S 

CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA TERCEIRA:- O prazo de duração da sociedade é 
indeterminado, iniciando suas atividades em 27 de outubro de 2003. 

CLAUSULA QUARTA:- O capital social inteiramente subscrito e 
realizado na forma prevista neste ato na importância de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais), dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas de R$ 
1,00(um real) cada uma, ficando assim distribuído entre os sócios: 

ANDRE GUSTAVO REIS FIALHO com 38.000 
(trinta e oito mil quotas) no valor de R$ 38.000(trinta e oito mil reais) 
totalmente integralizado em moeda corrente do País neste ato. 

LUIZ FILLA com 2.000 (duas mil quotas) no valor 
de R$ 2.000 (dois mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente 
do País neste ato. 

CLAUSULA QUINTA:- Os sócios prestarão serviços em nome da 
sociedade, sob sua responsabilidade técnica. 

CLAUSULA SEXTA:- As deliberações sociais serão tomadas por 
reunião dos sócios, que será dispensada no caso de todos os sócios 
decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:- As reuniões dos sócios serão realizadas 
quando necessárias para deliberações sobre matéria objeto destas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:- A intimação das reuniões será realizada 
pelo correio, por carta com aviso de recebimento, com pelo menos cinco 
(5) dias antes da reunião. Não será necessária a intimação dos sócios que 
se derem por intimados da data e hora da reunião. 
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AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S 

CONTRATO SOCIAL 

PARÁGRAFO ÚNICO:- ÚNICO:- A reunião instala-se com a presença de titulares 
do mínimo do capital social necessário à aprovação da matéria objeto da 
reunião. No caso de necessidade de aprovação de mais de uma matéria, a 
reunião instalar-se-á com a presença de titulares do mínimo do capital 
social necessário à aprovação da matéria de menor quorum. 

CLAUSULA SÉTIMA:- As quotas de Capital Social são indivisíveis e 
não poderão ser transferidas ou alienadas sob qualquer título a terceiros 
sem o consentimento dos outros sócios, cabendo a estes o direito de 
preferência na sua aquisição. 

CLÁUSULA OITAVA:- O sócio que desejar transferir ou alienar suas 
quotas deverá notificar por escrito a sociedade, discriminando-lhe o 
preço, prazo e forma de pagamento, para que esta através dos outros 
sócios exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer 
dentro de trinta dias contados do recebimento da notificação ou em maior 
prazo a critério do sócio alienante. Decorrido este prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente 
transferidas. 

CLAUSULA NONA:- A Administração da sociedade caberá ao sócio 
ANDRE GUSTAVO REIS FIALHO, ao qual compete o uso da firma e a 
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, 
sendo-lhe, entretanto, vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou 
modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, 
especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de 
favores. Ao Administrador designado é dispensada a caução. 

CLAÚSULA DÉCIMA:- Os sócios participam dos lucros e das perdas na 
proporção de suas respectivas quotas. Pelos serviços que prestarem à 
sociedade perceberão os sócios, a título de remuneração pro labore, 
quantia mensal fixada em comum acordo, até os limites de dedução fiscal 
prevista na Legislação do Imposto de Renda, a qual será levada a conta 
de despesas gerais da sociedade. 
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AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S 

CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- O ano social coincidirá com o ano 
civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Inventário 
Anual, o Balanço Patrimonial e o de Resultado Econômico da Sociedade, 
na forma do art. 1065 do Código Civil, obedecendo as prestações legais e 
técnicas pertinentes a matéria. Os resultados poderão ser distribuídos ou 
ficarem para a constituição de reserva na sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- O falecimento de qualquer um dos 
sócios não dissolverá necessariamente a sociedade ficando os herdeiros e 
sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações do de cujus, podendo 
nela fazerem-se representar por um dentre eles, devidamente credenciado 
pelos demais enquanto indiviso o quinhão respectivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Os sócios declaram, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, 
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda temporariamente, o 
acesso a cargos políticos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- No caso de dissolução da sociedade 
em relação a um sócio, o pagamento da quota do sócio retirante 
obedecerá ao disposto nesta cláusula, faculdade concedida pelo §2° art. 
1031 do Código Civil. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:- Na hipótese prevista no caput desta 
cláusula, realizar-se-á balanço patrimonial à data da resolução, apurando-
se o valor das quotas do sócio retirante. 
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AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S 

CONTRATO SOCIAL 

ANDRE GUSTAVO REIS FIALHO, 
brasileiro, casado em regime de comunhão 
universal de bens, natural da cidade do Rio 
de Janeiro-RJ, engenheiro civil, inscrito no 
CREA/PR sob o n° 6555-D, portador da 
Carteira de Identidade Civil RG 897.580-9 
SSP/RJ, CPF sob No. 185.168.409-30, 
residente e domiciliado à R. Alberto Foloni, 
594, apto. 801, Bairro Alá em Curitiba-PR, 
C.E.P. No. 80.540-000; e LUIZ FILLA, 
brasileiro, casado em regime de comunhão 
universal de bens, natural da cidade de 
Curitiba-Pr, engenheiro civil, inscrito no 
CREA/PR sob o n° 10.314-D, portador da 
Carteira de Identidade Civil RG 1.463.091 
SSP/PR e CPF No. 322.383.399-49, 
residente e domiciliado à R. Ângelo Pioto, 
No. 640, Campo Comprido, Curitiba-PR, 
C.E.P. No. 81.280-320 resolvem, por este 
instrumento particular de Contrato Social, 
constituir uma Sociedade Simples, que se 
regerá pela Lei n° 10.406/02 e demais 
disposições legais e aplicáveis a espécie e 
pelas cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA:- A sociedade girará sob a denominação de 
"AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S", tendo sua sede e foro 
na cidade de Curitiba-PR, à Rua Nilo Peçonha, No. 3555, São Lourenço, 
C.E.P. sob No. 82.120-440. 

CLAUSULA SEGUNDA:- A sociedade tem por objeto :- Elaboração e 
Análise de Projetos na Área de Transporte Urbano e Rodoviário. 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
ESTADO DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do 
Paraná-CREA-PR, certifica para a empresa abaixo, que a mesma encontra-se 
regularmente registrada neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal no 5.194 de 
24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do 
Paraná, circunscrita à(s) atribuição(Bes) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão no: 40343/2011 	 Validade: 31/03/2012 

Razão Social: AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S 
CNP': 05961887000106 
Num. Registro: 41415 	 Registrada desde: 18/11/2003 
Capital Social: R$ 40.000,00 
Endereço: RUA NILO PECANHA, 3555 BOM RETIRO 
Município/Estado: CURITIBA-PR 	 CEP: 82120440 
Objetivo Social: 
Elaboração e análise de projetos na área de transporte urbano e rodoviário. 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2011, como seu(s) 
responsável(eis) técnico(s). 

Responsável(eis) Técnico(s): 
1 - ANDRE GUSTAVO REIS FIALHO 
Carteira: PR-6555/D 	Data de Expedição: 19/01/1978 
Desde: 02/12/2004 
Título: ENGENHEIRO CIVIL 
DO DECRETO 23569 - ARTIGO 29 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 
DO DECRETO 23569 - ARTIGO 28 

2 - LUIZ FILLA 
Carteira: PR-10314/D 	Data de Expedição: 10/07/1981 
Desde: 18/11/2003 
Título: ENGENHEIRO CIVIL 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA 

Para fins de: CADASTRO 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(fies) nos elementos contidos neste 
documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2011/00133891, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva 
de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Emitida via Internet em 27/04/2011 12:10:25 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 010/2002. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSAO=KLpkmh5gBCr3&CODREGT... 27/04/2011 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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PEDIDO DE CERTIDÕES 
CENTRAL DE CERTIDÕES • FONE (41) 3223-8915 JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO 
RUA XV DE NOVEMBRO, 382 • 22 AND. • CJ 202 • CEP:80020:923 
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Mi. CÂNDIDO DE ABREU, 535 • TÉRREO • CEP 80530-908 
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VARAS CRIMINAIS • VARASDA FAZENDA • VARAS DA FAMÍLIA • PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS 
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EMPREGADOS JURAMENTADOS 

MAURI TOZO 
SANDRA LUCIA PELIKI 

MARIA DE FÁTIMA G. DA SILVA 
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI 

MAC EMARE SANTANA 
ISABEL ANGELA W'YPYCH STRATMANN 

ADRIAN' DE OLIVEIRA MATTAR 

ressada, 
FALENCIAS, 
existentes: 

CERTIFICO, a pedido de parte inte- 
que 	revendo 	os 	livros 	de 	distribuicoes 
CONCORDATAÉ,,  RECUPERACAO ,JUDICIAL, E EXTRAJUDICIAL,..„...„,. 
neste CaTtorio,:des ffiesmoS nao contta. qualquer acao rantra:  

.nnnN 	 '14WISMINIMENUR Wir" r. 	 • 2 4 . 	 n 

CNPj„ 03..96I.SE37/0001-0, - 

FIO periodo de 1B do -marco de 1.963 (data da instalacao deste Cartorio) 
(Lel No.4.677, de 29/12/62), ate a pre,sente data. 

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE'. 

Curitiba, 27 de abril de 2011. 

A E SANTANA 
Escreve te Juramentada. 

CUSTAS: R$ 21.85 

wse 



.:: CADASTRO SINCRONIZADO - Ixnpresslio de Alvará de Licença d... 	http://alvaracomercial.curitiba.pr.gov.br/frinImpressao.aspx?Renovaca...  

Por favor, a 	de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURI 

ALVARÁ N°: 906.238 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Loca zação, 
conforme processo N° 01-200000/2009, a: 

AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S 
R. NILO PEÇANHA - N°:003555 

INSC. IMOB.: 32.0.0082.0124.00-0 0000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07 03 464.234-1 CNPJ: 05.961.887/0001-06 

Taxação: SERV 
Tipo de Instalação: ESCRITÓRIO 

à Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 

VÁLIDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 

CURITII3A, 10 DE DEZEMBRO DE 2009. 

RENOVADO PELA PORTARIA N° 114/2009-SMU 
	

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS 
IMPORTANTE: 

• 
A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrOnico fica 
dispensada nos termos do Decreto n° 1.398/2007. A verificação de sua 
autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br  
lir* alvará comercial, em consulta dados alvará. 

É obrigatória a comuricaçâo imediata em caso de encerramento, 
paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer atra 
alteração, evitando as penalidades previstas na legislação. 	 
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Ao 
Departamento Departamento de Compras/Licitação 
Secretaria Municipal de Administração 
Prefeitura Municipal de Erechim - RS 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S, CNPJ/MF n.° 05.961.887/0001-06, 

sediada à Rua Nilo Peçanha, 3555, Bairro São Lourenço — Curitiba — PR, declara 

que não possui em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos, em observância à Lei Federal n.° 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.° 

8666/93. 

Curitiba, 29 de Abril de 2011. 

André Gustavo Reis Fialho 
AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S 



0177 

SER 	DE 
ENGE 	S/S 

Secretaria Municipal de Administração 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - RS 

Ao 
Departamento de Compras/Licitação 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os fins de direito, que somos idôneos para licitar ou 

contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e que inexiste 

quaisquer fatos supervenientes impeditivos à habilitação desta empresa ou que 

comprometam sua idoneidade, nos termos do Artigo 32, § 2.° e do Artigo 97 da lei 

8.666/93 e suas alterações. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Curitiba, 29 de Abril de 2011. 

André Gustavo Reis Fialho 
AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S 
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De: Divisão de Compras 

Para: Assessoria Técnica de Compras e Licitações 

Encaminhamos o presente processo para verificação da documentação apensada e 

instrução acerca da Solicitação de Despesa 1407/2011 da Secretaria Municipal de 

Segurança Pública e Proteção Social, para contratação da empresa AGKF Serviços de 

Engenharia S/S, para estudo da circulação da área central e modernização do sistema de 

transporte de veículos de Erechim/RS, pelo regramento de Inexigibilidade de Licitação, art. 

25 da Lei Federal no 8.666/93 

Erechim, 04 de abril de 2011. 

Fernando Losado dos Santos 
Chefe da Divisão de Compras 
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MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
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DE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PARA: PROCURADORIA JURÍDICA  
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

ARTIGO 25, INCISO IL C/C  

ARTIGO 13, INCISO I DA LEI FEDERAL 8.666/93  

Solicitamos a contratação da empresa AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

S/S, com a finalidade de estudo da circulação da área central e modernização do Sistema 

de Transporte de Veículos de Erechim-RS. 

Os serviços consistirão basicamente em: 

Assessoramento à Prefeitura Municipal na modernização do sistema de transporte e 

circulação da área central, objetivando aprimorar o sistema de transporte e circulação 

da cidade; 

Montagem do projeto em formato para ser encaminhado pelo Governo Municipal 

visando buscar recursos junto a órgãos financiadores, para a implantação de 

equipamentos, terminais e obras para a execução do Projeto de Modernização do 

Sistema de Transportes e Circulação. 

Este trabalho qualitativo se baseia nos estudos e pesquisas quantitativas 

de campo, existentes ou a serem executadas, principalmente quanto a: 

- Dados operacionais da situação atual (linhas, tempo de viagem, frota, frequência, 

viagens, quilometragens, velocidades, itinerários e outros elementos de interesse); 

- Mapeamento do desenvolvimento e expansão urbana com análise da estrutura 

urbana nos aspectos relativos ao transporte, uso do solo e sistema viário através de 

plano diretor, lei do zoneamento além de planos, programas e projetos existentes 

relacionados com o Município; 

- Análise de pesquisas existentes visando a determinação da oferta e da demanda 

existentes; 



ittbr 
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Avaliação de estatísticas de carregamento de demandas de passageiros do sistema 

existente; Análise da operação dos corredores de transportes; 

- Análise e interpretação dos dados de levantamentos previstos; 

- Visitas a campo objetivando a verificação do sistema viário e do sistema de linhas de 

ônibus para execução dos projetos propostos. 

Para essa complexa tarefa, aponta-se a empresa AGKF SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA S/S como extremamente qualificada, em face de sua notória especialização 

no tema. 

Consoante regramento contido na Lei de Licitações: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação; 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras 
ou tributárias. 

No quadro profissional da referida empresa atua o Engenheiro Civil André 

Gustavo Reis Fialho, com vasta experiência anterior em projetos da mesma natureza. 

Como pode ser demonstrado nas pags. 033 a 051 do referido processo, o Sr. André G. R. 

Fialho demonstra a imensidão de cursos, congressos e seminários realizados, 

experiências de trabalhos anteriores, no Setor Público e Privado e, ainda, inúmeras 

atividades didáticas e profissionais de sua carreira, desde 1980. 

Não obstante, encontra-se acostado ao processo, atestados de capacitação 

técnica e certificados nacionais e internacionais, fls 54 a 155, comprovando sua 

experiência, capacidade técnica e qualidade profissional, atestando que os serviços foram 

satisfatoriamente executados. 

Por ser oportuno, vale ressaltar o disposto no parágrafo 10, do artigo 25 da 

Lei de Licitações: 
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§ 1° - Considera-se de notória especialização o profissional ou 
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente 
de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o 
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado 
plena satisfação do objeto do contrato. 

Indubitavelmente, referida empresa apresenta-se como a mais adequada e 

completamente apta à satisfação do objeto do contrato, na medida em que seu corpo 

técnico possui notória especialidade, com a demonstração curricular de estudos, 

treinamentos, e demais aperfeiçoamentos na contratação ora almejada. 

O ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles esclarece, acerca do assunto, o 

que segue: 

"Serviços técnicos profissionais são todos aqueles que exigem 
habilitação legal para sua execução. Essa habilitação varia desde o 
simples registro do profissional ou firma na repartição 
administrativa competente, até o diploma de curso superior 
oficialmente reconhecido. O que caracteriza o serviço técnico é a 
privatividade de sua execução por profissional habilitado, seja ele 
um mero artífice, um técnico de grau médio ou um diplomado em 
escola superior." já o serviços técnicos profissionais especializados 
são aqueles case. "além da habilitacão técnica e profissional  
normal. são realizados por quem se aprofundou nos estudos, no 
exercício da profissão. na  pesauisa científica, ou através de cursos 
de pós-graduação ou de estágios de aperfeicoamento. São serviços 
de alta especialização e conhecimentos pouco difundidos entre os 
demais técnicos da mesma profissão. Esses conhecimentos podem 
ser científicos ou tecnológicos, vale dizer, de ciência pura ou de 
ciência aplicada ao desenvolvimento das atividades humanas e às 
exigências do progresso social e econômico em todos os seus 
aspectos". 

No que tange ao segundo requisito previsto no parágrafo único do artigo 

26 da Lei de Licitações, pertinente à "justificativa do •preço", verifica-se que, consoante 

documentos anexados ao processo, referentes a contratos com outros Municípios e 

órgãos públicos, resta justificado que encontra-se compatível com os valores praticados 

no mercado. 

O processo foi instruído com cópia do Estatuto Social, certidão de registro 
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da empresa e do profissional no órgão competente, alvará. Verifica-se também que a 

documentação relativa à situação fiscal anexada ao processo (CND Municipal, FGTS, 

INSS) demonstra que a empresa está em dia com suas obrigações fiscais. 

Em face de todo exposto, solicitamos orientação quanto a possibilidade de 

firmar-se a contratação descrita, na fundamentação ora demonstrada. 

Erechim, 05 de maio de 2011. 

IZA 	 RIBEIRO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 
Praça da Bandeira, n° 354 — 99.700-000 
Fone: (54) 3520.7000 

DE: PROCURADORIA JURÍDICA 

PARA: ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PROCESSO N° 05571/2011 

Tipo Processo: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Matéria/Referência: Contratação da empresa AGKF Serviços de Engenharia S/A para estudo 

da circulação da área central e modernização do sistema dos serviços de transito de 

Erechim/RS. 

Trata-se de pedido formulado por parte da Assessoria de 

Compras e Licitações acerca da solicitação de despesa da Secretaria de Municipal de 

Segurança Pública e Proteção Social objetivando a contratação da empresa AGKF Serviços de 

Engenharia S/A para estudo da circulação da área central e modernização do sistema dos 

serviços de transito de Erechim/RS.. 
O expediente vem instruido com a Solicitação de Despesa de fl. 

02, justificativa a fls. 03, proposta técnica de fls. 07/19, também integra o presente processo 

inúmeros trabalhos e estudos realizados pela empresa proponente nas mais diversas unidades 

da federação, quais sejam: Alagoinhas/BA — 137.000 habitantes, Pato Branco/PR — 66.000 

habitantes, Luis eduardo de Magalhães/BA — 52.000 e São Mateus do Sul/PR — 41.000 

habitantes. 
Ainda, de fls.33 à 159, o proponente junta densa e exaustivo rol 

de documentos que comprovam sua notória especialização. 

É a matéria sob análise. 

1. Ao que se infere das informações trazidas pelo expediente, a 

contratação em comento encontrar-se-ia no respaldada pela inexigibilidade de licitação, a teor 

do art. 25, II, c/c art. 13 da Lei n° 8.666/93. 
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2. É possível a contratação nos moldes apresentados, posto que o 

art. 25, II c/c art 13, I da Lei 8.666/93 da suporte para tanto assim estabelecendo: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 

de competição, em especial: 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no 

art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 

empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade 

para serviços de publicidade e divulgação; 

§ 1 o Considera-se de notória especialização o profissional ou 

empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de 

outros requisitos relacionados com suas atividades, permita 

inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 

adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços 

técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou 

executivos; 

Portanto, na hipótese em concreto, se ajusta a presente situação a 

hipótese legal de inexigibilidade licitatória a teor do art. 25, II c/c art. 13 da Lei 8.666/93. 

PROCURADORIA MUNICIPAL, 09/05/2011. 
Daniel Grossi 
OAB/RS 73.79' 

Procurador Procurador Acf nto 

Adjunto 

'Dard'el Grossi 

OAB/RS — 73.717 



1. 

Fernando Losado dos Santos 
Chefe da Divisão de Compras 

De: Divisão de Compras 

Para: Divisão de Empenhos e Cont. Orçamentário 

Encaminhamos o presente processo para confecção do empenho e posterior 

encaminhamento para contrato. 

Erechim, 10 de maio de 2011. 
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AUF SERVICOS SE EKSEMARIA SS 
R. Nilo Fetanha 
05.961.88/0001-06 E0)4641,l...,32S2982.3 • 

. • múàcíPicwestMCIt.iba 
COTA; 

' Adsr:da 
BANCO: 

) R: 

.F: 

PREÇO UNITÁRIO RS 	 PREÇO TOTAL RS 

150.000.Dp94 	1 —000.00 

  

EM 

CONFERIDO E EMPENHADO 

2 	/06 	,/ 2011 

DR EXTENSO: 

CINOOENIA MIL REAIStItMát$404$4.004$111,114t4ttlItItti44410111111itálttilli 
MIMIMMUMMOUtitta$MMitàtiOMMOtiititilttti4Mitiifitttif • 

NUMERO 	 EMPENHOS ANTERIORES 

142,041,94 
VALOR DESTE EMPENHO 	 SALDO DISPONIVEL 

150.000,00 	 127.958.06 

AUTORIZO A PRESENTEDESRESA, 	ADAS 
AS F 	IDADES LEGAIS, 

B;2011 
SALDO DA DOTACAO 

277,958,06 

SOLICITANT 

SECRET O eseoNsAvaL,. ORDENADOR ESPESA 

EM. , 
PAGUE-SE EM, 

: 

PREFEITO MUNICIPAL.  
NOME: • 

'.IDENTIDADE: 

. RECEBI O VALOR TÓTAI. A PAGAR DE•QUE TRATA A PRESENTÉ NOTA IDE'EMPÉNHD 

ERECHRA. 	  

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE À PRESENTE.NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE . 

..;',ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARAA LIQUIDAÇÃO. 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO

•  

	• 	 R$ 

(- ) ESTORNO N* . 

VALOR TOTAL APAGAR 	 Rí 

DUE 	BI E CONFERI OS MATERIAIS ISERVIÇO'S E 
E ACDRIDO COM O ESPECIFICADO. 

VISTO DO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE 

p -PRA.ÇA DA BANDElkA, 354- CX. POSTAL 86.- CP 9 È9700-000 . 

r 	

. . 
je CNP-1 87:M3.477/0001-20 - FONE: (54) 3520-7000 :;,FAX: (54) 3520-7070 : 

{Ia 	,  ‘ NOTA DE
E"Or Kr. 6923 	 rmno

EXERCIdO 
Fla 
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4RueM1 2011 	1898 
Fun 

SEC. MON. DE SESURANCA P9DLICA1,;PROTECAO %CIN. 
ORÇAMENTÁRIA: SEC.MON.DE  SEGUROU DURCICA E ,'PRBIECAO SOCIAL / 	 , 

) / ATIVIDADE: 	SinalizacacAumanitaclo e 'Controle doIransita,  

IA ECONÓMICA: 
6661-3 Servicds TecnicoS Profissionais 

R  

cCioido: 
CÓDIGO:.  • 4.1:1'1  
cl.Âs.,eiwc:neoGet:mg,45.;„'. 0008.2094  

.dooK;O5:3,90'39 , )5. 

O: 	Isento 	
DATA: 

E RECURSOJ Recurso Livre • 	 FORMA DE•  PAGAMENTO: 

as 

 

a ME 1 I 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Contrataçao de eeoresa 
ASU Serviços de Engenharia SiS. oara EStudO.Pail4rch1aOO 
da Arpa Central .:e Kodernizado do Sistmde TraP4Otée de 
Veicules' de,Erechiel8S, ;. 
O valer a ser pi90 será de:rWl5p.000:00 tceei;P. cinquenta 	• 
eil reais). f devera ser ,gago et'05 4cincp/percSilas., 
Serviços 4g engenfwila,para estudos'aaricircufaÇãO, e 
eodernizach no sisteea de transportes na 4rea central 
Cfe. SB 1407 e processo p' $571!11 

N o' 	• 

"IDADE 
	

UNID. 

1.R0 uri 

IES: 



- 

r age or 

TRIBUNAL DE CONTAS 

 

' VOLTAR 

 

CAI A 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 05961887/0001-06 

Razão Social: AGKF SERVICOS DE ENGENHARIA 55 

Endereço: 	R NILO PECANHA 3555 / BOM RETIRO / CURITIBA / PR / 82120- 
440 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 14/06/2011 a 13/07/2011 

Certificação Número: 2011061412571572239618 

Informação obtida em 14/06/2011, às 12:57:15. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaM... 14/06/2011 
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CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

E ÀS DE TERCEIROS 

N°035282011-14001010 
Nome: AGKF SERVICOS DE ENGENHARIA S/S 
CNPJ: 05.961.887/0001-06 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 
Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em 
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 
20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 01/06/2011. 
Válida até 28/11/2011. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asP?COMS_BIN/SIW_Contexto... 14/06/2011 
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CURITIBA 
A CIDADE DA. GENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEI 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS 

CONTRIBUINTE: AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S,S 

CNPJ: 05.961.887/0001-06 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00464234-1 

ENDEREÇO: R. NILO PEÇANHA, 003555 - PILARZINHO Curitiba/PR 

FINALIDADE: Verificação 

É expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em 
nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos 
cadastrados no Município de Curitiba. 

Certidão expedida com base no Decreto n° 544/2006, de 18/052006. 

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários 
(Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-
vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros 
débitos municipais. 

CERTIDÃO N°: 59807/2011 

EMITIDA EM: 01/06/2011 

VÁLIDA ATÉ: 02/07/2011 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 00B. 709B . AE2E . 4806 -7 . 8CDE 1DFD EF8A A7CB-1 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no 
endereço http://www.curitiba.pr.gov.br  - link: Secretarias / Finanças. 

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a 
períodos compreendidos nesta. 

Certidão expedida pela internet gratuitamente 

http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/frmListarCertidoes.aspx?sCodPe... 14/06/2011 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

O Le. 

PROCESSO N°0557112011 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Reconheço a inexigibilidade de licitação para contratação da empresa 

AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S, visando o Estudo da Circulação da Área 

Central e Modernização do Sistema de Transportes de Erechim/RS, no valor global de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com fundamento no artigo 25, inciso II c/c artigo 

13, inciso I da Lei Federal 8.666/93, atendido ao disposto no artigo 26 do mesmo diploma 

legal, tendo em vista o constante no presente processo, o qual foi submetido a exame da 

douta Procuradoria Jurídica, que emitiu parecer favorável às fls. 183/184. 

À deliberação do Sr. Prefeito Municipal para ratificação. 

Erechim/RS, 14 de junho de 2011 

GERSON LEANDRO BERTI 
Secretário M nicipal de Administração 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

\melFone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

PROCESSO N° 05571/2011 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

RATIFICO a decisão do Secretário Municipal de Administração, Gerson 

Leandro Berti, referente à inexigibilidade de licitação para contratação da empresa AGKF 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S, visando o Estudo da Circulação da Área Central e 

Modernização do Sistema de Transportes de Erechim/RS, no valor global de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com fundamento no artigo 25, inciso II c/c artigo 

13, inciso I da Lei Federal 8.666/93, atendido ao disposto no artigo 26 do mesmo diploma 

legal. Publique-se a súmula deste despacho. 

PAULO FREDO OLIS 
Prefeito unicipal 
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ordenhadeira, resfriador, 
casa madeira c/ 3 
dormitórios. 	Tratar: 
3519-8630 - Creci: 
14.977 

VENDO 
Terreno c/ área de 
429,25m2  na Rua Etilio 
Rech - Bairro São 
Cristovão. Fone: 3519- 
0,4^,, C, • - 	 4,7.7 

p/ as ruas José Canteli 
e Daniel Durli, área de 
7.126m2, c/ benfeitorias. 
Fone: 3519-8630 - 
Creci: 14.977 

VENDE-SE 
Loja de produtos 
alimenticios 	com 
móveis, estoque e 
vários freezer. Preço de 

n Kn 

Tornado, Strada, Bross, 
YES, R$120,00 dianteiro 
e traseiro. Pneu Titan, 
YBR, Biz, Cripton, 
Drean e Burgman, 
R$60,00 (diant. e tras.), 
Rinaldi 	p/ 	trilha 
R$160,00 (diant. e 

tras.), mais de 50 motos 
p/ venda e troca, c/ 
preços e condições 
especiais. Fone: 3519-
8920 / 9999-2782 19190-
9950. Rua Pernambuco, 
377 (em frenete Mato da 
Comissão) 

CLASSIFICADOS 
PREFEITURAMUNICIPAL DE ERECHIM 

g SECRETARIA MUNICIPAL AADMINISTRAÇÃO 
SÚMULAS DE CONTRATOS E ADITIVOS 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Processo n.° 05571/2011; CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ERECHIM; CONTRATADA: AGKF SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA S/S; Objeto: Estudo da Circulação da Área 
Central e Modernização do Sistema de Transportes de 
Erechim/RS; Fundamento Legal: Artigo 25. inciso II c/c artigo 13, 
inciso Ida Lei Federal 8.666/93; Valor total RS 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais); Ato de Ratificação em 14.06.11; 

Paulo Alfredo Polis 
Prefeito Municipal de Erechim RS. ESTADO DO RIO GRANDE DOSUL 

r 	MUNICIPIO DE PAIM FILHO 

1""""' 	
unarayl  

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
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Sábado, domingo e segunda -18, 19 e 20 de junho de 2011 BaM DIA 1 5 

   

       

   

werPREFEITURAMUNICIPAL DE ERECHIM 

g SECRETARIA MUNICIPAL DAADMINISTRAÇÃO 
SÚMULAS DE CONTRATOS EADITIVOS 

O MUNICÍPIO DE ERECHIM-RS TORNA PÚBLICO QUE CELEBROU OS SEGUINTES CONTRATOS E ADITIVOS NA PRIMEIRACIUINZENA DO MÊS JUNHO/2011. 

CONTRATOS: 309/2011; ELMIR LUIZ MARCHETTI. 
 Aquisição de Gás Medicinal (oxigênio); R$ 36,00 por tubo de oxigénio de lm', R$ 68,00 por tubo de oxigênio de 3m°, R$ 75,00 por tubo de oxigênio de 

7m3.  310/2011; INUTILIZADO; 311/2011; MIRANPEDRAS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO LTDA.  Instalação de 03 portões de contra peso no Quartel do Corpo de Bombeiros; R$ 

23.993,97; 312/2011: ZIFRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA;  Projeto arquitetônico da UPA; R$ 64.300.00:313/2011: MILTON JOSÉ BOROSKI-ME;  Aquisição de Ferramentas; R$ 3.400,05; 

314/2011: GIOVANA VERONICA TEIXEIRA-ME;  Aquisição de Ferramentas; R$ 4.590,94; 315/2011 ;.J.N. RIBEIRO VIGILÂNCIA LTDA;  Monitoramento de alarme no Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador - CEREST; R$ 75,00 mensal; 316/2011; AGRONATURAL BASSO LTDA;  Aquisição de sementes e insumos; R$ 41.298 60.  317/2011: MEPEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA; 

Aquisição e instalação de um tanque cillndrico no caminhão C-46; R$.27.825,00; 318/2011; SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA;Aquisição de medicamentos; R$ 1.677.69; 319/2011: OLNEI  

FRANCISCO DE PAULA GOMES JUNIOR ME*  Confecção e instalação de 09 totens de sinalização vertical; R$ 9.379,98;  32012011; PAVSUL COMÉRCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUCÃO LTDA.  

Contratação de até 600 horas máquinas de rétroescavadeira: R$ 84,50 por hora máquina; 
321/2011: MAGGILA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÕES LTDA;  Aquisição de camisetas, uniformes e 

jalecos; R$ 29.603,60; 322/2011; ANDREA CRISTINA SCHUCKES BOMM ME;Aquisição de pastas; R$ 8.700,00; 323/2011: INUTILIZADO; 324/20110: INUTILIZADO; 325/2011: PIATÃ COMÉRCIO DE  

PECAS LTDA.ME;  Aquisição de material de sinalização viária; R$ 1.724,00; 326/2011: FÊNIX COLOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA;  Aquisição de material de sinalização viária; R$ 93.756,05; 327/2011* 

"IBRAHIM PERU= DA SILVEIRA;  Aquisição de material de sinalização viária; R$ 21.791,00; 328/2011; MILTON JOSÉ BOROSKI - ME'  Aquisição de material de sinalização viária; R$371 10; 329/2011; 

REFERÊNCIA OBRAS E SINALIZACÕES LTDA;  Aquisição de material de sinalização viária; R$ 64.330,00; 330/2011; MAQUISOLDAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA•  Aquisição de material de 

sinalização viária; R$968 00' 331/2011; GIOVANA VERONICA TEIXEIRA-ME;  Aquisição de material de sinalização viária; R$ 13.437,20; 332/2011; FREE TINTAS LTDA;  Aquisição de material de 

sinalização viária; R$ 220,00; 333/2011; EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA:  Aquisição de material de sinalização viária; R$ 187,25; 334/2011: DETONI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

-LTDA;  Aquisição de material de sinalização viária; R$ 821,00; 335/2011: ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA;  Aquisição de material de sinalização viária; R$ 4.033,32; 

336/2011; BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA-EPP;  Aquisição de materiais de fonoaudiologia; R$ 733 00;337,2011; LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA;  Aquisição de 

tubos - para coleta de sangue; R$ 720,00; 338/2011: BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA;  Aquisição de Swab.  — sistema descartável estéril; R$ 1 197 12-  33912011; PRECISÃO  

CONCURSOS & SERVICOS;  Contratação de empresa para elaboração de Concurso Público; R$ 63.455,00:340/2011; SAFRADIESEL LTDA;Aquisição de óleo diesel; R$ 1,7490 por litro; 341/2011: OK  

RENTCAR LTDA ME;Aquisição de um veiculo utilitário comercial; R$ 59.000,00:34212011: NONEMACHER RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA LTDA;  Fornecimento de Coife Break para a6° conferência 

Mundial de Erechim; R$ 580,00; 343/2011; AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S; 
 Estudo da circulação da área central e modernização do sistema de transportes de Erechim/RS; R$ 150.000,00; 

344/2011; J. CEIJ & CIALTDA;  Serviços ambientais; R$ 6.20000' 345/2011: HIDROANI POCOS ARTESIANOS LTDA EPP;Execução das planilhas referentes á rede de distribuição dos projetos de poços 

da Linha Mosquito e Campininha; R$ 96.144,66; 346/2011; EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA;  Construção de galeria pluvial na rua Severino Sartor; R$ 163.116 45-  347/2011: E.L. 

GIACOMEL-8. CIA LTDA ME;  Aquisição.de  tubos de concreto; R$ 24.300,00; 348/2011; TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA;  Aquisição de tubos de concreto; R$ 8.750,00; 349/2011' I.G 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ;Aquisição de tubos de concreto; R$ 16.125,00; 350/2011; GRÁFICA ERECHIMI.TDA;Aquisição  de material gráfico e bolsas; R$ 4.775 00-  351/2011: SERICARD ARTES 

GRÁFICAS LTDA:  Aquisição de material gráfico e bolsas; R$ 225,00; 352/2011; MILTON JOSÉBOROSKI — ME;Aquisição de aparelhos telefônicos; R$ 2.522,50; 353/2011; EJAK SUPRIMENTOS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA;  Aquisição de aparelhos telefônicos; R$ 1.047,00; 354/2011; GEVERSON ZIMMERMANN — ME;  Aquisição de instrumentos musicais; R$ 1.001 50: 355/2011: JAIME ZANANDREA; 

Aquisição de instrumentos musicais; R$ 3.340.00. 
ADITIVOS: 160/2011:MI2ES .E-  FILHO-LTDA;  Procede a supressão de serviços/materiais contratados no valor de R$ 10.132,42 referente ao contrato n° 165/2011.  161/2011: CCL ENGENHARIA E 

CONSTRUCOM LTDA  Procede a supressão de serviços/materiais contratados no valor de R$ 20.750,58 referente ao contrato n° 272/2011; 
162/2011* DETONI EQUIPAMENTOS DE DEGURANCA 

LTDA.; Adita em mais 125% o item 58 do contrato n° 283/2011; R$ 130,00; 163/2011: J. CELI & CIA LTDA;  Altera o responsável técnico para a prestação do serviços relativo ao contrato n° 020/2010.  

164/2011: INVIOLÁVEL ERECHIM LTDA;  Prorroga prazo de vigência por mais 12 meses e reajusta valor do contrato n° 315/2010; R$ 165,06 mensal; 165/2011.  MARIAANTONIETA BALVEDI PAGLIOSA  

Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses e reajusta valor do contrato n° 355/2010; R$ 2.129,80 mensal; 166/2011: NELSON MARTIN MORANDI & CIA LTDA;  Prorroga o prazo de vigência por mai 

12 meses e reajusta valor dó contrato ri° 32412010; R$ 9,16 por refeição; 167/2011: ROGMAR COMÉRCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA (ELLOS SERVICOS);  Prorroga prazo de vigência por mais 12 

meses e reajusta valor dcioontrato n° 356/2009; R$ 115.08 mensal 168/2011 POSITIVO INFORMÁTICA SIA;  Inclui cláusula de gestor ao contrato n° 185/2011-  16912011; COLIBRI EMPREENDIMENTOS 

LTDA - EPP:  Adita em "filais 25% o contrato n° 286/2011; R$ 3.600,00;17012011; CIE — CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA;  Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n 

332/2008: 171/2011.: V.L.S TURISMO LTDA;  Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n° 338/2010; 172/2011; NELSON MARTIN MORANDI & CIA LTDA;  Prorroga o prazo de vigênci 

por mais 12 meseS e reajusta valor do contrato n°331/2010; R$26.64 por um dia de refeição; 173/2011: ROGMAR COMÉRCIO ESERVICOS ESSENCIAIS (ELLOS SERVIÇOS);  Prorroga o prazo d 

vigência por mais 12 meses e reajusta valor do contrato n°358/2010: R$ 182,10 mensal, sendo R$ 90,52 relativo a Escola D. João Aloisio Hoffmann e 91,58 relativo a Escola Irmã Consolata; 
174/1011 

CONTRATACK GAUDERIO PRODUÇÃO E SERVICOS LTDA;Altera  o gestor do contrato n° 556/2009: 175/2011; LUIZ FÁBIO PAES (MUSICART —ASSESSORIA E FORMACÃO DE BANDAS);Altera 

gestor do contrato n° 146/2007; 176/2011: OLDONI & FENKER LTDA;  Altera o gestor do contrato n°053/2007: 177/2011: COSTODIO & CIA LTDA  • Altera o gestor do contrato n.° 343/2007; 178/2011. 

YPIFtANGA FUTEBOL CLUBE:  Altera o gestor do contrato n° 258/2009; 179/2011: SANDRO ANDREIS E CIA LTDA.  Altera o gestor do contrato n° 468/2010; 180/2011: PRECISÃO CONCURSOS  

SERVICOS  Adita o_contrato n°339/2011 acrescentando cargos; R$ 2.590,00; 181/2011; SCHAFER — EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA;  Prorroga prazo de vigência por mais 12 meses 

reajusta valor do contrato n:0372/2007; R$ um A42,49 anual; 182/2011-  INTEGRASUL SOLUCÕES EM INFORMÁTICA LTDA;  Prorroga prazo de vigénda por mais 12 meses 'reajusta valor e altera gesto 

do contrato n° 363/2008;R$ 5,637.59 anual; 183/2011; SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA;  Procede a implementação de serviços ao Contrato Administrativo n° 864/2006; R$ 22.260,00 fi 

184/2011: CLARO.áiA;  Prorroga prazo de vigência por mais 06 meses e altera gestor do contrato n°303/2009' 185/2011: EMPREITEIRA RODRIGUES g.GOMES LTDA— ME;  Prorroga prazo de execuçã 

por mais 60 dias dó contrato n.° 117/2011.
o  

Retificação de súmula: Contrato n.° 196/2011: INUTILIZADO.  
PREFEITURA DE ERECHIM/RS, 17 DE JUNHO DE 2011. 

PAULO ALFREDO POLIS 
Prefeito Municipal 

 

    

    

    

    

    

   

   

   

    

       

       



Estado do Rio Graniie do BUI 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

À DIVISÃO DE COMPRAS: 

Encaminhamos o presente processo para arquivo. 

Erechim, 22 de Junho de 2011 

JANI 	LLER 
Chefe da Divisão de Contratos 



oYt,  
Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°34312011 

PROCESSO N° 0557112011 — SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°1407/2011 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO I, 
DA LEI 8.666193 

ESTUDO DA CIRCULAÇÃO DA ÁREA CENTRAL E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE ERECHIM1RS 

— SECRETARIA MUNICIPAL. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL - 

Contrato Administrativo que entre si fazem como: 

CONTRATANTE — MUNICÍPIO DE ERECHIM, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 

87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário 

Municipal de Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal de 

Segurança Pública e Proteção Social, Senhor DÉCIO VICELLI, brasileiro, casado, policial militar, ambos residentes e 

domiciliados nesta cidade. 

CONTRATADA — AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
SM, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° 

05.961.887/0001-06, 
 estabelecida na Rua Nilo Peçanha, n°3555, Bairro Bom Retiro, cidade de Curitiba-PR, CEP.: 82120-440, 

neste ato representada por seu sócio, Senhor ANDRÉ GUSTAVO REIS FIALHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito 

no CREA/PR sob n° 6555-D, no CPF sob n°185.168.409-30, residente e domiciliado à rua Alberto Foloni, 594, Apto.801 Bairro 

Ahú, Cidade de Curitiba/PR. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 -DO OBJETO - 

1.1. 
Contratação da empresa AGKF Serviços de Engenharia S/S, para Estudo da Circulação da Área Central e Modernização 

do Sistema de Transportes de Veículos de Erechim/RS, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção 

Social, com recursos próprios. 

2- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS - 

2.1. 
A CONTRATADA deverá executar os serviços consoante descritivo e proposta presente às fls. 07/19 do processo 

administrativo n°05571/2011. 

2.2. 
Os serviços deverão ser prestados pessoal e diretamente pelo Senhor André Gustavo Reis Fialho, por força do disposto 

no §3°
, do artigo 13, da Lei Federal de Licitações, bem como, pelos demais profissionais que forem necessários para 

execução. 

3. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO - 

3.1. Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA num prazo de até 05 (cinco) meses, iniciada a contagem a partir 

da assinatura do presente contrato. 

4 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO - 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)fixo, em 

moeda vigente no país. 

4.2. O pagamento será efetuado em cinco parcelas iguais e mensais. 
4.3. Haverá retenção, nos termos da legislação previdenciária vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da 

respectiva guia a CONTRATADA, assim como, quando for o caso, será retido o Imposto de Renda na Fonte, conforme 

legislação pertinente. 

5 — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — 

5.1. A 
CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou culposamente prejudicar 

ao Municipi?, quando da exeCuÇO dos serviços.  

i
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IfeW TRIBUNAL DE  CONTAs 
t Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

5.2. Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes 

da execução do presente contrato, ficarão exclusivamente a cargo da CONTRATADA. 
5.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, conforme preceitua o Artigo 65, da Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores. 

5.4. Todos os materiais necessários à execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

5.5. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
5.6. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE. 

6 — DO EMPENHO DA DESPESA. 

6.1. A despesa será empenhada na dotação orçamentária: 

CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS — 04.02 
PROJETO/ATIVIDADE —2.012 
ELEMENTO DESPESA — 3390.39.05 

7— DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 
A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capitulo IV — Das Sanções 

Administrativas da Lei 8.666/93. 

7.1. Caso a CONTRATADA se recuse a prestar o serviço conforme contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o 

descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o 

vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação. 

7.1.2. Se a fiscalização Identificar irregularidades ou desconformidades passíveis de saneamento, notificará a Contratada 

para, em prazo determinado, proceder às correções necessárias. Se, findo o prazo estabelecido pela fiscalização, as 

irregularidades não forem sanadas, será considerado a Inadimplência contratual. 

7.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 7.1, sem prejuízo 

da aplicação do contido no subitem 7.2. 

7.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela 

CONTRATADA acarrete conseqüências de pequena monta. 

7.1.5. Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor global do contrato. 

7.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor global do contrato. 

7.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à 

Administração, será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou 

Instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

dois anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

contrato, e das demais cominações legais. 

7.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 
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7.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzid s dos 

valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

7.2.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

após a notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecido no subitem anterior. 

7.3. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique à CONTRATADA 

as demais sanções previstas no subitem 7.1. 

7.4. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste Instrumento contratual será precedida de processo 

administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

DO GESTOR DO CONTRATO - 

8.1. Será gestor do presente contrato, o Senhor PAULO RENATO VAZATTA, nos termos do art. 6° do Decreto Federal n° 
2.271 de 07 de Julho de 1997, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao 

registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados 

previstos no contrato. 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - 

9.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o 

auxílio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que 

diz respeito à obediência dos princípios que nortelam a Administração Municipal. 

9.2. A Lei Federal n° 8.666/93 regerá as hipóteses não previstas neste contrato. 

DA COBRANÇA JUDICIAL - 

10.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este 

Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre 

que possível. 

11 - DA RESCISÃO- 

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 

da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

12 - DO FORO - 

12.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim/RS para a solução dos conflitos eventualmente 

decorrentes da presente relação contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS, 14 DE JUNHp/DE 2011 

GERS N LEANDRO BERTI 	 AG 	IÇOS DE ENGENHARIA S/S 
Secretário M nIcipal de e1TiiIMração 	 NPJ R° 05.961.887/0001-06 , 

1-e-e 
DÉCIO VIC LLI 

Secretário Municipal de 
Segurança Pública e Proteção Social 

>' PAULO RENATO 'NfAZÁTTA 
Gestor do Contrato 

TESTEMUNHAS: 
J J  
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mastim sexta 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA 

CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos 

TRIBUNAL 
CONTAS 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE No 06/2010/TP/SMPOP/CCCO 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 

MENOR PREÇO 
	 TRIBUNAL DE CONTAS 

O Município de São Boda, Estado do Rio Grande do Sul, torna público qu 
licitação MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto 
a contratação de uma Empresa para elaboração do  Plano Diretor de Transporte  •e 
Mobilidade,. Desenvolvimento do Projeto-Básico do terminal de Integração Urbano, 
Assessoria ao Processo Licitatório para a Concessão Pública db Sistema de Transporte  
Coletivo por ônibus e elaboração das cartas-consultas junto ao Governo Federal, cuja 
direção e julgamento serão realizadas pela—Lomissao Permanente de Licitações, em 
conformidade com os preceitos da Lei Federal no 8.666, de 21.06.93, e alterações 
posteriores, e demais legislação pertinente, e as condições deste edital. 

Os Invólucros de n° 01 da Documentação habilitadora; 02 da proposta comercial, 
serão recebidos até às 08:30 horas, do dia 22 do mês de abril de dois mil e dez 
(22/04/2010), na sala de licitações da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Projetos, localizada no Centro Administrativo Salvador Lionço Pereira 
Alvarez, sito na Rua Ver. Eurico Batista da Silva, 64, na cidade de São Borja - RS. 

ANEXO I — Termo de Credenciamento 
ANEXO II — Declaração que inexlstem fatos impeditivos, de que não emprega 
menores de idade, e declaração do inc. III, art. 30 da Lei 8.666/93. 
ANEXO III — Minuta do Contrato 
ANEXO IV — Descrição do objeto cum especificação dos serviços 
ANEXO V — Modelo de declaração de desistência de recurso. 

DO OBJETO 
A presente Licitação visa a contratação de Empresa para elaboração do Plano Diretor 
de Transporte e Mobilidade, Desenvolvimento do Projeto-Básico do terminal de 
Integração Urbano, Assessoria ao Processo Licitatório para a Concessão Pública do 
Sistema de Transporte Coletivo por ônibus e elaboração das cartas-consultas junto ao 
Governo Federal 
1.1. as especificações correspondentes aos serviços está no Anexo IV, do presente 
edital. 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
2.1. somente poderão participar da presente licitação empresas prévia e regularmente 
inscritas no Cadastro Municipal de Fornecedores, da Prefeitura Municipal de São Borja, 
ou no cadastro de entidades da Administração Pública (Estadual ou Federal) 
estabelecidas ou não no Município de São Borja - RS. 
2.2. as empresas não inscritas ou as que se apresentarem em situação irregular, 
poderão se inscrever para a participação da presente licitação, junto a Coordenadoria 
de Compras, Cadastro e Operações da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Projetos, focalizada no Centro Administrativo Salvador Lionço Pereira 
Alvarez, n° 64, até as 12 (doze horas) do terceiro dia que antecede o certame. 

2.2.1. deverá ser observado o disposto no § 20, do art. 22, da Lei 8.666/93. 

2.3. é vedada a participação de empresa(s) que tenha(m) sócio(s) ou empregado(s) 
que sejam servidores do Poder Executivo da cidade de São Boda RS. 
2.4. qualquer manifestação feita durante a fase de abertura dos envelopes, somente 
poderá proceder de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, 
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clausula Sexta 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA 

CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projet 

devendo toda e qualquer declaração pertinente constar da ata, que será assina 
membros da Comissão e pelos proponentes presentes. 
2.5. para fins de credenciamento junto a Comissão de Licitação, a Proponente deverá 
enviar um representante munido de documento que o credencie à participação, 
respondendo este pela representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos 
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente. 
2.6. o credenciamento  far-se-á mediante o preenchimento do Termo de 
Credenciamento, constante do Anexo I, ou procuração com poderes expressos para 
praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da Proponente, juntamente 
com: 
2.7. no caso de diretor, sócio, proprietário ou assemelhado: de ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição de seus 
administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de 
pessoas jurídicas, conforme o caso. 
2.8. em ambos os casos acima, na oportunidade, a pessoa credenciada deverá 
apresentar RG ou CPF ou equivalente. 

OBS: As empresas que não se fizerem presentes no momento da abertura dos 
envelopes, poderão mandar, dentro do envelope da habilitação, Declaração de 
Desistência de Recurso da Fase da Habilitação, podendo a Comissão passar para a 
segunda fase do certame, da abertura das propostas, conforme modelo do Anexo IV. 

3. DOS ENVELOPES 
Os envelopes contendo as propostas deverão ser entregues até a data e horário 
estipulados para encerramento, na Prefeitura Municipal de São Borja, Secretaria de 
Planejamento, Orçamento e Projetos, localizada na Rua Eurico Batista da Silva no 64, 
Centro Administrativo Salvador Lionço Pereira Alvarez, de segunda a sexta feira, no 
horário normal de expediente, em 02 (dois) envelopes separados, fechados de forma 
indevassável, devendo constar, no frontispício dos mesmos, as seguintes inscrições: 

ENVELOPE N.o 01 — HABILITAÇÃO  
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BOR3A-RS 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos 
Tomada de preço n.o 06/2010/TP/SMPOP/CCCO 
Entrega dos envelopes até as: 08:30 horas do dia 22/04/2010. 
Abertura dos envelopes às 09:00 horas do dia 22/04/2010. 
(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado) 

ENVELOPE N.o 02 — PROPOSTA DE PREÇOS  
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BOR7A-RS 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos 
PREGÃO PRESENCIAL n.o 06/2010/TP/SMPOP/CCCO 
Entrega dos envelopes até às 08:30 horas do dia 22/04/2010, 
Abertura dos envelopes 09:00 horas do dia 22/04/2010. 
(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado) 

TOMADA DE PREÇOS N006/2010 
Envelope 1 — Documentação  

a) Habilitação Jurídica: 
cédula de identidade; 
registro comercial, no caso de empresa Individual; 
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ato constitutivo, estatuto ou contrasto social em vigor, devidame 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores; 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
a.S. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
a.6. no caso de empresas em consórcio observar-se-ão as seguintes normas: 
a.6.1. comprovação do compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, subscrito pelos consorciados; 
a.6.2. indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às 
condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 
a.6.3. responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, 
tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato; 
a.6.4. o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, 
a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 
a.6./. 
b) Regularidade Fiscal: 
b.l. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNP)); 

prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade •e 
compatível com o objeto contratual; 

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

prova de regularidade" relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS). 
c) qualificação técnica: 
c.1. comprovação de aptidão para desempenho da atividade solicitada, que se dará 
através de certidões ou atestados, na prestação de serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior, nos termos do § 30, art. 30, da lei 
8.666/93; 
d) qualificação econômica-financeira: 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 
de apresentação da proposta; 

certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do 
Dpto. da Municipalidade. 

o certificado de registro cadastral da Prefeitura Municipal de São Boda, substitui 
os documentos solicitados no item anterior, desde que as Certidões estejam com suas 

- datas válidas bem como o respectivo Certificado, exceto as declarações. 
d.S. para efeito do disposto na alínea anterior, o referido Certificado deverá ser 
emitido até o terceiro dia que antecede o Certame. 
d.6. declaração de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 
acrescido pela Lei no 9.854/99. Conforme modelo anexo. 

TOMADA DE PREÇOS No 
Envelope 2 - Proposta Comercial:  
d.7. prazo de validade, que não poderá ser inferior a sessenta dias. 
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os licitantes deverão entregar as propostas até o dia e horário estipu 
encerramento deste edital. 

a simples apresentação da proposta à presente licitação leva ao entendimento de 
que o proponente concorda com os termos deste edital e com as disposições da Lei 
Federal 8.666/93. 

as propostas não poderão conter rasuras, emendas ou entrelinhas. 
os licitantes deverão entregar as propostas assinadas por seus representantes 

legais, devidamente identificados. 
na formulação do preço deverão estar contidos todos os custos e despesas 

diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e 
comerciais, taxa de administração e .lucro, materiais e mão-de-obra a serem 
empregados e quaisquer outros necessários ao fiel e Integral cumprimento do objeto 
do edital. 

a proposta comercial deverá vir acompanhada de uma planilha de custo de 
formação do preço, onde também constará o prazo para execução do serviço por 
etapas e total. 

o prazo para realização total do serviço não poderá ser superior a 90 (noventa) 
dias. 

DO JULGAMENTO 
4.1. O julgamento do presente processo licitatório será de acordo com o previsto na 
Lei No 8.666/93 e suas posteriores alterações e terá como critério de escolha o menor 
valor GLOBAL da proposta. 
4.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no 
parágrafo 20  do artigo 30  da Lei No 8.666/93 e suas alterações, será utilizado o 
sorteio. 

DO ORÇAMENTO 
As despesas decorrentes do presente processo licitatório correrão por conta da dotação 
orçamentária: 07.03.2.036.3.3.90.39.05.00.00.00.0001 (675),  e o valor máximo a ser 
despendido por esse objeto é R$80.000,00 (oitenta mil reais). 

DOS RECURSOS 
Em todas as fases do presente processo licitatório, serão observadas as normas 
previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei No 8.666/93 e suas 
posteriores alterações. 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES E EXECUÇÃO: 
7.1 - DO MUNICÍPIO 
a) Colocar à disposição da Empresa Licitante vencedora, os dados já existentes, como 
o fornecimento das bases do sistema viário atual, bem como do uso e ocupação do 
solo, além das leis vigentes no município afeitas ao caso e um servidor que ficará 
responsável fiscalização dos trabalhos. 

7.2- CONTRATADA 
Executar os serviços conforme as especificações e descrições do anexo IV do 

presente edital. 

DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado da seguinte forma: 

Item Prazo de entrega Pagamento 

Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana 60 dias 50%. 

Projeto Básico do Terminal de Integração 60 dias 20%. 

Assessoria ao Processo Licitatório 90 dias 20%. 

Elaboração de Cartas Consulta 90 dias 	
V' 	

10%. 
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9. DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e 
Projetos , através de seu titular. 

10. DOS PRAZOS 
10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, convocará o licitante vencedor para assinar o contrato. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. Pela inexecução contratual, o contratado se submeterá as seguintes 
penalidades: 

multa de 1% por dia de atraso, limitado a 03 (três) dias, após será considerado 
rescisão contratual; 

multa de 10% para o caso de inexecução parcial do contrato, fraude na aplicação 
das provas, bem como nos casos de imperícia ou negligência na execução do contrato, 
podendo a penalidade ser cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 
com o Município pelo período de 06(seis) meses; 

multa de 12% para o caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de contratar e licitar com o Município pelo prazo de 12 (doze) 
meses; 
11.2. As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
12.1. A Licitação será adjudicada à Empresa Licitante, cuja proposta tenha sido 
avaliada, como sendo a de menor preço global, conforme os critérios de julgamento 
dispostos no Item 3, deste Edital. 
12.2. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato, a Administração 
convocará as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços. 

13. DO MATERIAL A SER ENTREGUE 
13.1. A empresa deverá entregar relatórios de todos os serviços a serem executados, 
tanto digital como impresso, inclusive das plantas, conforme especificação do anexo IV 
do edital. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 
disposições do presente edital e que não corresponderem ao item licitado. 
14.2. Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das 
propostas. 
14.3. Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, não serão admitidos à licitação 
os participantes retardatários. 
14.4. Só poderão usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações, 
assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 
membros da Comissão Julgadora. 
14.5. Havendo renúncia expressa de todos os licitantes quanto ao prazo recursai ou, 
decorrido este sem interposição de recurso, a Comissão poderá proceder a abertura 
dos envelopes contendo as propostas financeiras das empresas consideradas 
habilitadas. 
14.6. Aplica-se, no que couber, as disposições contidas nos artigos 77, 78, 79, 87 e 88 
da Lei Federal 8.666/93. 
14.7. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 
Prefeito revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de 
fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação, mediante ato escrito e fundamentado. 
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CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projet 

14.8. A PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade 
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a Imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido a vencedora, a rescisão do Instrumento Contratual, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 
14.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta. 
14.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
14.11. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informações 
adicionais, que se fizerem necessárias à elaboração das Propostas, deverão ser 
apresentadas exclusivamente por escrito, por meio eletrônico via internet (e-mail) ou 
fax: 55 3431-9428. Via telefone não serão prestados esclarecimentos. 
14.12. As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão 
divulgadas no endereço eletrônico - www.saoborja.rs.gov.br, e divulgadas pela 
mesma forma que se deu texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido 
se alterar no valor da proposta. 
14.13. Este Edital e seus Anexos, bem como a Proposta vencedora, farão parte 
integrante do Instrumento Contratual, como se nele estivessem transcritos. 
14.14. A Minuta de Contrato a ser celebrado entre o Município de São Boda e a 
empresa vencedora do Certame é parte integrante desse Edital. 
14.15. O texto integral desta Tomada de Preço pode ser obtido, gratuitamente, 
através de solicitação via e-mail: licitaOsaoborja.rs.gov.br,  ou, ainda, no endereço 
eletrônico www.saoborja.rs.gov.br .  

São Borja/RS, 3 d 	rço de 2010. 

Rub 

TRMUNAL DE CONTAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA 
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEIREIRA ALVAREZ 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos 

Definição e Descrição Técnica do Objeto: elaboração do Plano Diretor de 
Transporte e Mobilidade Urbana do Município de São Borja para as 
modais motorizadas e não-motorizadas; elaboração do projeto funcional do 
futuro terminal de integração do transporte urbano; elaboração do plano 
operacional do sistema de transporte público em nível de projeto básico; e 
assessoria ao processo de licitação pública do sistema de transporte coletivo 
por ônibus. 

1. Plano Diretor de transporte e Mobilidade urbana: 
1.1. Diagnóstico Sócio-Territorial Local 
ee) 	 Levantamento das principais informações sócio econômicas do 
município para composição de um diagnóstico com os principais indicadores de 
desenvolvimento local; 
ff) 	 Estudos dos condicionantes legais estabelecidas no Plano 

Diretor de Dese-rivolvimento Urbano, bem como de legislacaRiC~~ 
&istente sobr a regulação do Uso e Ocup_a_çãoJLO..JDaLea urbanizada .  

gg 	• 	Identificação dos principais  poios geradores e atratores de 
viagens com deStaque para a identificação das áreas especiais de habitação de 

—int-Er-esse social; 
—ht13------Prospecção dos principais vetores de expansão urbana para 

usos residenciais e não residenciais; 
ii) 	 Identificação dos eixos viários estruturais urbanos e conexões 
Inter-bairros, intra urbanos e intermunicipais; 

Estudo das restrições de macro e micro-acessibilidade 
existentes, identificação de barreiras físicas, sociais e/ou naturais que 
interfiram no desenvolvimento harmônico da urbanização. 

1.2. Diagnóstico da Mobilidade 
* Conhecimento da atual rede de transportes públicos por ônibus, incluindo 
as rotas do sistemas de transporte coletivo urbano e intra-municipal; 
kk) 	 Elaboração de pesquisas operacionais com vistas a identificar 
os movimentos majoritários dos usuários do transporte coletivo no espaço 
urbano do município (pesquisa de embarque e desembarque com senhas e 
levantamentos complementares); 
11) 	 Conhecimento do sistema viário estrutural e do uso e ocupação 
do solo lindeiro aos eixos estruturais da cidade com potencial para corredores 
estruturais de transporte coletivos; 
mm) 	Levantamento visual das condições da infra-estrutura viária 
existente para acomodação das redes de transportes por ônibus projetadas; 
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nn) 	 Análise visual da infra-estrutura existente para o 
não motorizado, incluindo as condições dos passeios, acessibilidade universal 
e possíveis rotas ciciáveis. 

1.3. Proposição de Alternativas 
oo) 	 Análise crítica das informações levantadas na etapas anteriores 
com indicação dos principais problemas de acessibilidade considerando as 
redes de transporte existente, as conexões viárias deficitárias e as áreas 
urbanizadas não atendidas por redes de transporte; 
PP) 	 Proposta de hierarquização do sistema viário para as diferentes 
funções e modos de transportes projetadas; 
cic1) 	 Desenvolvimento de alternativas de Rede de Mobilidade, 
integrada e complementar entre si, contemplando os sistemas motorizados 
(ônibus) e não-motorizados (ciclovias e vias de pedestres); 
tt) 	 Identificação de áreas para implantação de infra-estrutura de 
terminais de integração, bicicletários e área traffic calming e acessibilidade 
universal; 
ss) 	 Intervenções urbanísticos visando solucionar os principais 
problemas identificados. 

1.4. Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana 
tt) 	 Desenvolvimento em nível de plano estratégico e de diretrizes 
gerais de uma das alternativas de Rede de Mobilidade proposta na etapa 
anterior e selecionadas como a de melhor resolução dos conflitos locais; 
uu) 	 Elaboração de documento contendo: Relatório do Plano, 
contendo documentos e desenhos técnicos da rede de mobilidade para as 
modais motorizadas (transporte público por ônibus) e não motorizadas (rede 
cicloviária e rede de acessibilidade de prioritária para pedestres); 
vv) 	 Identificação das obras de infra-estrutura necessárias a 
implementação do plano de mobilidade e quantificação e orçamentação em 
nível de projeto funcional. 

2. Desenvolvimento do Projeto-Básico do terminal de Integração Urbano 
ww) 	 Desenvolvimento do projeto de um terminal central de 
integração para o sistema de ônibus urbanos em local a ser designado pela 
prefeitura, contemplando estudos de circulação, implantação das plataformas 
de embarque e desembarque, área para bicicletários e atividades 
complementares; 
xx) 	 projeto de arquitetura, em nível de projeto básico, dos abrigos 
e mobiliário urbano e paisagismo vinculado, com os respectivos desenhos 
técnicos, quantitativos e memorial descritivo; 

YY) 	 Maquetes eletrônicas com o resultado final proposto. 
OBS: Os projetos complementares referentes à estrutura, fundações, 
instalações elétricas, hidráulicas e de drenagem não estão contempladas no 
presente escopo. 

3. Assessoria ao Processo Licitatório para Concessão Pública do Sistema de 
Transporte Coletivo por Ônibus 
3.1. Revisão Jurídica e Institucional 
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zz) 	 Análise da base jurídica de regulamentação do sistema de 
transportes em vigor no município e proposição de adequações aos padrões 
técnicos necessários à futura licitação pública. 
OBS: A revisão ater-se-á apenas aos itens técnicos integrantes das peças 
jurídicas. Os aspectos legais deverão ser analisados pela Assessoria 
Município. 

3.2. Projeto Básico dos Serviços de Transporte a serem Concedidos 
aaa) 	 Detalhamento das especificações operacionais do sist ma 
público envolvendo itinerários, tabelas de horários e quantificação da frota, 
cálculo da rodagem diária e mensal do sistema e demais itens relativos às 
especificações operacionais que irão compor o cálculo tarifário do sistema; 
bbb) 	 realização de pesquisas operacionais (pesquisas censitárias) 
para a aferição da demanda de passageiros do sistema e sua conversão em 
passageiro econômico. 

3.3. Cálculo Tarifário 
ccc) 	 pesquisa de custos dos insumos que compõe os itens de custo 
da tarifa, incluindo valores de frota, dos insumos, de rodagem, de pessoal de 
operação e demais itens que compõe os custos do sistema, tendo como base a 
planilha do GEIPOT; 
ddd) 	 Cálculo tarifário do sistema de transporte urbano com 
indicação da tarifa a ser aplicada, utilizando como ferramenta a planilha de 
custos estabelecidas pelo GEIPOT. 

3.4. Minuta de Edital de Licitação 
eee) 	 Elaboração de minuta de edital de licitação e seus anexos, 
contendo os parâmetros operacionais e técnicos para futura licitação do 
sistema; 
fff) 	 Elaboração de proposta com critérios para pontuação e 
estabelecimento de ranking para classificação das empresas licitantes que 
participarem do certame licitatório; 
OBS: A minuta a ser apresentada deverá ter os seus aspectos legais revisados 
e compatibilizados pela Assessoria Jurídica do Município, 

3.5. Especificação Técnica Básica para a Bilhetagem Eletrônicas 

999) 	 Especificação dos itens mínimos a serem atendidos na futura 
implantação da bilhetagem eletrônica para o sistema de arrecadação e 
integração tarifária do transporte público. 

4. Elaboração das Cartas-Consultas Junto ao Governo Federal 
hhh) levantamento das possíveis fontes de financiamento junto 

ao Governo Federal, com identificação das necessidades 
técnicas para enquadramento das propostas de financiamento 
e elaboração das cartas consulta, envolvendo justificativas, 
orçamentação e elaboração de documentos técnicos nos 
formatos exigidos pelos órgãos de financiamento. 
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À Prefeitura Municipal de São Borja 

A/C Comissão de Licitação 

Ref. EDITAL DE LICITAÇÃO No 06/2010/TP/SMPOP/CCCO 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

PROPOSTA FINANCEIRA 

A mpresa ProCidades Consultores Associados, apresenta a seguir sua proposta 

financeira para elaboração dos trabalhos atinentes à Licitação em epígrafe conforme 

orçamento e cronograma físico financeiro à seguir, totalizando R$ 74.791,50 ( setenta e 

quatro mil, setecentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos) 

.• 	' 

Horas técnicas de Profissionais de Nível Superior 

( um engenheiro um arquiteto) 

• 

450 

'''id) 	.f 

h 

., 	. 

R$75,00 

b.e. - 

R$ 33.750,00 

Sttaf 120 h R$25,00 R$ 	3.000,00 

Pesquisas Operacionais R$ 18.000,00 
Despesas com viagens Nen un. R$850 R$ 	5.100,00 
Remuneração do escritório R$ 	3.0..00 
Elaboração de material gráfico R$ 	1.000,00 
Subtotal lellielle R$ 62.850,00 
Impostos ( 19%) eleil R$ 11.941,50 
Total R$ 74.791,50 

Atividade Prazo % desembolso 
Valor da 
atividade 

Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana 60 dias 50%. 

R$ 	37.395,75 

Projeto Básico do Terminal de Integração 60 dias 20%. R$ 	14.958,30 
Assessoria ao Processo Licitatório 90 dias 20%. R$ 	14.958,30 

Elaboração de Cartas Consulta 90 dias 10%. R$ 	7.479,15 

Total R$ 74.791,50 
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No presente orçamento estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, 
tributos Incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de 
administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados e quaisquer outros 
necessários ao fiel e Integral cumprimento do objeto do edital. 

Prazo de Validade da proposta: 60 dias 

Porto Alegre, 16 de abril de 2010 

!enchi 

Sócia Ad inistradora 
PROCKIADES COMUi',10038 P.-35DOladV.,.# 

CNN 07228.81110001-70 

Dados da Empresa: 
PróCidades Consultores Associados S/S Ltda. 
CNPJ 07.396.817/0001-70, 
Rua Hipállto da Costa, 573 
90-840410 — Porto Alegre —RS 

Dados dos Responsável: 
Ida Marilena Bianchi 
RG 4001135765 
CPF 236758610-15 
Endereço: Rua Hipólito da Costa, 573 —90840110-Porto Alegre - RS 



TOMADA DE PREÇO 

Nr.1 6/2010 - TP 

Processo Administrativo: 
Processo de Licitação: 	550/2010 
Data do Processo: 	 0510412010 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 BORJA 

CNPJ: 	98.489.78610001-01 
Rua Apiedai° Martens° n° 2761 
C.E.P.: 	97570-000 	- São Beija - RS 

Folha; 1/2 TRIBUNAL DE CONTAS.' 
FL. 	JTUB. 

) SIA iç  OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Contratação de empresa para elaboração de projeto para Concessão Pública de Transporte Coletivo por Ónibus. 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 31/2010 (Sequência: 1} 

Ao-(s) 22 de Abril de 2010, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 BORJA 	 , reuniram-se os membros da 
Comissão Permanente de Licitação, desiginada pela(o) Decreto n° 11.940/09., para Julgamento das propostas de preço das proponentes 
habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatorio n°  550/2010. Licitação n° 6/2010 TP, na modalidade de 
Tomada de Preço p/ Compras e Serviços. 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no editai. Logo após julgadas as 
propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: 

Parecer da Comissão: As 09 (nove) horas do dia vinte e dois do mãe de abril do ano de dois mil e dez (22/04/2010), a Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, neste ato composta pela Servidora Linara Boaz Medeiros, Presidente da CPL, Suplente da CPL, pela 
Diretora de Administrativa Gillane Pires Andreola, Secretária da CPL e pelo Servidor Fernando Brasil Aquele dos Santos, 
Suplente da CPI, nomeados peio Decreto Municipal n° 11.940/2009, modificado pelos Decretos Municipais de n°  
12.10812009 e 12.212/2009, se reuniu na sala de licitações, localizada na Secretaria Municipal de Planejamento. 
Orçamento e Projetos - SMPOP, edifício Salvador Lionço Pereira Alvarez, sito à rua Ver. Eurico Batista da Silva n° 64. 
com  a finalidade de deliberar sobre a licitação modalidade Tornada de Preços n° 06/2010/TP/SMPOP/CCCO, o qual tem 
por objeto a contratação de Empresa para elaboração do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade, Desenvolvimento do 
Projeto-Básico do terminal de Integração Urbano, Assessoria ao Processo LicItatório para a Concessão Pública do 
Sistema de Transporte Coletivo por bnibus e elaboração das cartas-consultas junto ao Governo Federal conforme 
especificações constantes no Anexo IV, do edital. Resumo do edital da TP 06/2010 foi publicado rio Diário Oficial da 
UnlãO, edição de 05/04/2010; no Jornal "Folha de São Borja" edição do dia 07/04/2010, folha n° 35; e no Jornal do 
Comércio, edição de 05/04/2010, folha no. O edital da TP 10/2010, foi também disponibillzado na página do município de 
São Bola wviriv.saoborja.rs.gOv.br, folha rf'28. Acorreu ao presente certame a empresa PROCIDADS CPS.St JL RES 
ASSOC. SOCIEDADE SIMPLES LTDA. A referida erra= Mão enviou representante para representa-Ia nesta reunião. 

Késidente da Comissão declarou válida a licitação e deu inicio aos trabalhos da presente reunião com o inicio da 
sessão preliminar do certame, da abertura do envelope ri°  01 contendo a documentação de habilitação da única licitante 
participante. Após a conferência foi verificado que a licitante encaminhou seu Certificado de Registro Cadastra e n° 1501, 
Junto a Prefeitura Municipal de São Borja RS e as Declarações, conforme item 3. DOS ENVELOPES, letra "d.4" do edital, 
estando em conformidade com as exigências do edital, no quisito.habilitação. tendo sido declara HABILITADA pela 
Presidente da Comissão. Isto posto, a Presidente da Comissão encerrou a sessão de habilitação e passou de imediato a 
segunda fase do certame, qual seja da abertura do envelope de n° 2. da proposta. A proposta foi aberta e conferida pelos 
membros da Comissão tendo sido verificado os seguintes valores: pelo Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana 
o valor de R$ 37.395,75 (trinta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos); pelo Projeto 
Básico do Terminal de Integração o valor de R$ 14,956,30 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta 
centavos); pelo Assessoria ao Processo Licitatório o valor de R$ 14.958.30 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e oito 
reais e trinta centavos); e para a elaboração de Cartas Consulta o valor de R$ 7.479,15 (sete mil, quatrocentos e setenta 
e nove reais e quinze Centavos), formando um total global de R$ 74.791,50 (setenta e quatro mil, setecentos e noventa e 
um reais e cinquenta centavos) a proposta da licitante. Foi verificado também que a proposta atende as exigências do 
edital. A Presidente da Comissão declarou a licitante vencedora do certame. Aberta a palavra, nada foi dito. Não havendo 
nada mais a tratar a Presidente da Comissão encerrou os trabalhos desta reunião, da qual eu, Paulo Fernando 
Gonçalves, Servidor Municipal, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por mim e pela 
Comissão de Licitação. 

	

Participante: 	4.810 - PROCIPADES CONSULTORES ASSOC. SOCIEDADE SIMPLES LT 

	

I ilen[ 	Especificação 	 J Un.Med.Edtde Colada] Marc-a-1 Preço Unitário-1 Preço Total 

1 	Elaboração de Projeto 	 Un 	 1,00 	 74.791,50 	74.791,50 

Total do Participante 	 74.791,50 

Total Geral 74.791,50 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
N° 40/2010/TP/SMPOP/CCCO. 

O Município de São Borja, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede a rua Aparício Mariense n° 2751, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
88.489.786/0001-01, representada por MARIOVANE GOTTFRIED WEIS, Prefeito Municipal, a 
seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa PROCIDADES 
CONSULTORES ASSOCIAÇÃO SOCIEDADES SIMPLES LIDA estabelecida a Rua Hipólito da 
Costa, 573, Santa Tereza, Porto Alegre-RS, inscrita no CNPJ/MF sob n°0736817000170, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por sua representante legal IDA 
MARILENA BIANCHI, portadora da Cédula de Identidade n° 400135765 e CPF n°23675861015, 
residente e domiciliada em Porto Alegre-RS, firmam o presente contrato mediante as cláusulas e 
condições seguintes, tudo conforme Edital de Licitação n° 06/2010/TP/SMPOP e Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
A Contratada compromete-se a elaborar o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade, 

Desenvolvimento do Projeto-Básico do terminal de Integração Urbano, Assessoria ao Processo 
Licitatdirio para a Concessão Pública do Sistema de Transporte Coletivo por ônibus e elaboração 
das cartas-consultas junto ao Governo Federal, conforme especificação do anexo IV do edital, que 
é parte integrante desse contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
A CONTRATADA se compromete em realizar o serviço num prazo de-90 (noventa) dias,  

Parágrafo único: O prazo de duração do CONTRAIO e de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da data da assinatura, pgdendo ser prorrogado, desde que justificada por escrito e autorizado peia 
autoridade competente. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços o valor total de 

Ft5 74.791,50 (setenta e quatro mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), o 
pagamento será efetuado da seguinte forma: 

"São Boja —Terra dos Presidentes" 
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Item 

Prazo de entrega 

Pagamento 

Plano Diretor de Transporte e Mobilidade 
Urbana 

60 dias 50%. 

Projeto Básico do Terminal de Integração 60 dias 20%. 

Assessoria ao Processo Licitatório 90 dias 20%. 

Elaboração de Cartas Consulta 90 dias 10%. 

Parágrafo único: a CONTRATADA deverá emitir Nota(s) Fiscal(is) dos serviços 
efetivamente prestados, apresentando-a(s) à CONTRATANTE, discriminando no corpo da(s) 
Nota(s) Fiscal(is), o período a que se refere o serviço/etapa ou parcela, o local da prestação do 
serviço, o número e o objeto do respectivo Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA: 
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Colocar à disposição da Empresa Licitante vencedora, os dados já existentes, e um 
servidor que ficará responsável pela fiscalização dos trabalhos. 

CLÁUSULA QUINTA: 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Executar os serviços conforme as especificações e descrições do anexo IV abaixo transcritas. 
1. Plano Diretor de transporte e Mobilidade urbana: 
1.1. Diagnóstico Sócio-Territorial Local 
a)Levantamento das principais informações sócio econômicas do município para composição de 
um diagnóstico com os principais indicadores de desenvolvimento local; 
b)Estudos dos condicionantes legais estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, 
bem como de legislação complementar existente sobre a regulação do Uso e Ocupação do Solo 
na área urbanizada; 
c)Identificação dos principais poios- geradores e atratores de viagens com destaque para a 
identificação das áreas especiais de habitação de interesse social; 
d)Prospecção dos principais vetores de expansão urbana para usos residenciais e não 
residenciais; 
e)Identificação dos eixos viários estruturais urbanos e conexões Inter-bairros, intra urbanos e 
intermunicipais; 
°Estudo das restrições de macro e micro-acessibilidade existentes, identificação de barreiras 
físicas, sociais e/ou naturais que interfiram no desenvolvimento harmônico da urbanização. 

1.2. Diagnóstico da Mobilidade 
" Conhecimento da atual rede de transportes públicos por ônibus, incluindo as rotas do sistemas 
de transporte coletivo urbano e intra-municipal; 

"São Borja — Terra dos Presidentes" 
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g)Elaboração de pesquisas operacionais com vistas a identificar os movimentos majoritários dos 
usuários do transporte coletivo no espaço urbano do município (pesquisa de embarque e 
desembarque com senhas e levantamentos complementares); 
h)Conhecimento do sistema viário estrutural e do uso e ocupação do solo lindeiro aos eixos 
estruturais da cidade com potencial para corredores estruturais de transporte coletivos; 
i)Levantamento visual das condições da infra-estrutura viária existente para acomodação das 
redes de transportes por ônibus projetadas; 
j)Análise visual da infra-estrutura existente para o transporte não motorizado, incluindo as 
condições dos passeios, acessibilidade universal e possíveis rotas ciciáveis. 

1.3. Proposição de Alternativas 
k)Análise crítica das informações levantadas na etapas anteriores com indicação dos principais 
problemas de acessibilidade considerando as redes de transporte existente, as conexões viárias 
deficitárias e as áreas urbanizadas não atendidas por redes de transporte; 
»Proposta de hierarquização do sistema viário para as diferentes funções e modos de transportes 
projetadas; 
m)Desenvolvimento de alternativas de Rede de Mobilidade, integrada e complementar entre si, 
contemplando os sistemas motorizados (ônibus) e não-motorizados (ciclovias e vias de 
pedestres); 
nfidentificação de áreas para implantação de infra-estrutura de terminais de integração, 
bicicletários e área traffic calming e acessibilidade universal; 
ofintervenções urbanísticos visando solucionar os principais problemas identificados. 

1.4, Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana 
p)Desenvolvimento em nível de plano estratégico e de diretrizes gerais de uma das alternativas 
de Rede de Mobilidade proposta na etapa anterior e selecionadas como a de melhor resolução 
dos conflitos locais; 
q)Elaboração de documento contendo: Relatório do Plano, contendo documentos e desenhos 
técnicos da rede de mobilidade para as modais motorizadas (transporte público por ônibus) e não 
motorizadas (rede cicloviária e rede de acessibilidade de prioritária para pedestres); 
Oldentificação das obras de infra-estrutura necessárias a implementação do plano de mobilidade 
e quantificação e orçamentação em nível de projeto funcional. 

2. Desenvolvimento do Projeto-Básico do terminal de Integração Urbano 
s)Desenvolvimento do projeto de um terminal central de integração para o sistema de ônibus 
urbanos em local a ser designado pela prefeitura, contemplando estudos de circulação, 
implantação das plataformas de embarque e desembarque, área para bicicletários e atividades 
complementares; 
t)projeto de arquitetura, em nivel de projeto básico, dos abrigos e mobiliário urbano e paisagismo 
vinculado, com os respectivos desenhos técnicos, quantitativos e memorial descritivo; 
u)Maquetes eletrônicas com o resultado final proposto. 
OBS: Os projetos complementares referentes à estrutura, fundações, instalações elétricas, 
hidráulicas e de drenagem não estão contempladas no presente escopo. 
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Assessoria ao Processo Licitatório para Concessão Pública do Sistema de Transporte Coletivo 
por Ônibus. 

3.1. Revisão Jurídica e Institucional 
v) Análise da base jurídica de regulamentação do sistema de transportes em vigor no município e 
proposição de adequações aos padrões técnicos necessários à futura licitação pública. 
OBS: A revisão ater-se-á apenas aos itens técnicos integrantes das peças jurídicas. Os aspectos 
legais deverão ser analisados pela Assessoria Jurídica do Município. 

3.2. Projeto Básico dos Serviços de Transporte a serem Concedidos 
w)Detalhamento das especificações operacionais do sistema público envolvendo itinerários, 
tabelas de horários e quantificação da frota, cálculo da rodagem diária e mensal do sistema e 
demais itens relativos às especificações operacionais que irão compor o cálculo tarifário do 
sistema; 
x)realização de pesquisas operacionais (pesquisas censitárias) para a aferição da demanda de 
passageiros do sistema e sua conversão em passageiro econômico. 

3.3. Cálculo Tarifário 
y)pesquisa de custos dos insumos que compõe os itens de custo da tarifa, incluindo valores de 
frota, dos insumos, de rodagem, de pessoal de operação e demais itens que compõe os custos do 
sistema, tendo como base a planilha do GEIPOT; 
z)Cálculo tarifário do sistema de transporte urbano com indicação da tarifa a ser aplicada, 
utilizando como ferramenta a planilha de custos estabelecidas pelo GEIPOT. 

3.4. Minuta de Edital de Licitação 
aa)Elaboração de minuta de edital de licitação e seus anexos, contendo os parâmetros 
operacionais e técnicos para futura licitação do sistema; 
bb)Elaboração de proposta com critérios para pontuação e estabelecimento de ranking para 
classificação das empresas licitantes que participarem do certame licitatório; 
OBS: A minuta a ser apresentada deverá ter os seus aspectos legais revisados e compatibitizados 
pela Assessoria Jurídica do Município. 

3.5. Especificação Técnica Básica para a Bilhetagem Eletrônicas 
cc)Especificação dos itens mínimos a serem atendidos na futura implantação da bilhetagem 
eletrônica para o sistema de arrecadação e integração tarifária do transporte público. 

Elaboração das Cartas-Consultas Junto ao Governo Federal 
dd)levantamento das possíveis fontes de financiamento junto ao Governo Federal, com 
identificação das necessidades técnicas para enquadramento das propostas de financiamento e 
elaboração das cartas consulta, envolvendo justificativas, orçamentação e elaboração de 
documentos técnicos nos formatos exigidos pelos órgãos de financiamento. 
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CLÁUSULA SEXTA: 
Fica a Contratada sujeita as multas previstas no edital por qualquer infração do disposto 

nesta Carta Contrato, a juizo da autoridade competente, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93. 

Parágrafo único: A presente Tomada de Preço poderá ser rescindida a qualquer época, 
caso venha ocorrer algum dos motivos mencionados nos artigos 77, 78 e na forma do artigo 79 da 
Lei Federal 8.666/93. 

CLÁSULA SÉTIMA: 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão, por conta das Dotações 

Orçamentárias, rubricas de n°: 
07.03.2.036.3.3.90.39.05.00.00.00.0001 —675 

CLÁUSULA OITAVA: 
Os serviços a serem executados, objeto do presente contrato, sofrerão a fiscalização da 

Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Projetos, através de seu titular. Fica, 
entretanto, a ressalva que a efetiva ocorrência da fiscalização não exclui nem restringe a 
responsabilidade da CONTRATADA na elaboração do serviço, que deverá apresentar perfeição 
absoluta. 

CLÁUSULA NONA: 
A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de acordo com as melhores normas 

técnicas específicas e empregando exclusivamente mão-de-obra especializada. 
Parágrafo único: Poderá o contrato ser prorrogado, por interesse das partes, na forma da 

legislação vigente, bem como em caso de ocorrência de fatos supervenientes que resultem no 
retardamento de sua conclusão, desde que a empresa licitante não tenha, de forma alguma, 
contribuído para o fato. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
Será vedado à CONTRATADA, transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem 

a prévia autorização do Prefeito Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
A CONTRATANTE poderá declarar rescindido de pleno direito este contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA 
qualquer direito a reclamação ou indenização no caso de dolo, culpa, falência, simulação ou 
fraude na sua execução, ou ainda no interesse do serviço público, devidamente justificado. 

Parágrafo único: A rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, implicará em multa, 
nos valores especificados no edital. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
A CONTRATADA fica obrigada a reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da elaboração. 
§ 1°: Responderá, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a 

causar à CONTRATANTE ou á terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
na execução deste Contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a 
que estiver sujeita. 

§ 2°: Responsabiliza-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da Legislação 
Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação Social, Previdenciária, Trabalhista e 
Comercial, sendo certo que os empregados da CONTRATADA não terão vínculo empregaticio 

. com a CONTRATANTE. 
§ 3°: A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, 

sociais, previdenciários, fiscais e comerciais, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

Unilateralmente, pela CONTRATANTE, quando: 
houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 
necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites previstos na legislação vigente. 
Por acordo entre as partes, quando: 

necessária a modificação da elaboração do serviço, bem como do modo ou cronograma do 
serviço, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 
relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de execução dos 
serviços; 

para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da 
CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à 
CONTRATANTE: 
a) multa de 1% por dia de atraso, limitado a 03 (três) dias, após será considerado rescisão 
contratual; 
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multa de 10% para o caso de inexecução parcial do contrato, bem como nos casos de imperícia 
ou negligência na execução do contrato, podendo a penalidade ser cumulada com a suspensão 
do direito de licitar e contratar com o Município pelo período de 06(seis) meses; 

multa de 12% para o caso de inexecuçâo total do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de contratar e licitar como Município pelo prazo de 12 (doze) meses; 
Parágrafo Único: As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
CONTRATANTE e CONTRATADA, ficam sujeitos às normas da Lei 8.666/93 de 21 de 

junho de 1993 e alterações posteriores, bem como às cláusulas do presente instrumento de 
contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: 
CONTRATANTE e CONTRATADA, em comum acordo elegem o Foro desta comarca de 

São Borja, com renúncia pelos demais, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para fins de 
solucionar eventuais conflitos resultantes deste contrato ou de sua execução. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença d e duas (02) testemunhas abaixo, para que produza seus 
efeitos jurídicos. 

São Borja, 10 de maio de 2010. 

PRÓCIDAD S ONSULTORES 
ASSOC.S CIEDADE 

SIMPL LTDA 
CONTRATADA 

TESTEMUNHA 
	

TESTEMUNHA 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 
Gabinete de Compras e Licitações Públicas 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇO N° 025/11 

O MUNICÍPIO DO RIO GRANDE, através do GABINIETE DE COMPRAS 
E LICITAÇÕES PÚBLICAS, torna público, a quem possa interessar que, em 
obediência ao que preceitua a Lei Federal N° 8.666/93, em suas normas gerais e 
demais normas que regem a matéria, fará realizar Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com as 
disposições e demais elementos integrantes deste Edital, devendo os 
interessados apresentar os envelopes n° 01 - (DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO) e n° 02 - (PROPOSTA DE PREÇO) até às 13:30 hs do dia 
09/06/2011, na Central de Compras, situada à rua Marechal Floriano n° 458, 
onde se realizará a sessão de abertura dos invólucros. 

DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DO PLANO VIÁRIO DO MUNICIPIO DO 
RIO GRANDE, conforme Termo de Referência, em anexo. 

DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar da Licitação todas as empresas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta Tomada de Preço, que atenderem às exigências 
deste Edital. 

2.2. Será vedada a participação de empresas, quando: 

2.2.1. Declaradas inidâneas por Ato do Poder Público. 

2.2.2. Sob Processo de Concordata ou Falência. 

2.2.3. Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública 
ou qualquer de seus órgãos Descentralizados. 

2.2.4. Reunidas em consórcio. 

2.2.5. Enquadradas nas disposições do Art. 09, da Lei Federal N° 8.666/93. 
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2.2.6. Sejam constituídas em Cooperativas de trabalho, nos termo de 
compromisso de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério Público do 
Trabalho da 4' Região e o Município de Rio Grande. 

DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
As propostas deverão ser apresentadas em dois invólucros, a saber: 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

A documentação de habilitação será apresentada em 01 (uma) via e a 
proposta também em 01 (uma) via original, na data, hora e local indicados no 
aviso deste Edital, os interessados apresentarão os envelopes fechados e 
indevassáveis, na Central de Compras, à rua Marechal Floriano n° 458 - Centro, 
com os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 
INVÓLUCRO N° 01: TOMADA DE PREÇO N° 025/11 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO 
DO PLANO VIÁRIO DO MUNICIPIO DO RIO GRANDE. 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 
INVÓLUCRO N° 02: TOMADA DE PREÇO N° 025/11 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO 
DO PLANO VIÁRIO DO MUNICIPIO DO RIO GRANDE 
PROPOSTA DE PREÇO. 
PROPONENTE: 

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

4.1. Certificado de Registro Cadastral emitido por esta Prefeitura, desde que 
atenda às exigências da Lei Federal N° 8.666/93. 

4.1.1. O Certificado de Registro Cadastral deverá estar com toda a 
documentação em dia, não se permitindo apresentação dos mesmos na data e 
hora marcados para abertura da Documentação de Habilitação. 

4.2. Declaração de superveniência de fato impeditiva a contar da data da 
emissão do Certificado de Registro Cadastral. 

4.3. Atestado de visita ao município do Rio Grande, onde será realizado o Plano 
Viário, que será expedido pela Secretaria Municipal da Segurança, dos 
Transportes e do Trânsito - SMSTT, através de agendamento pelo e-mail: 
camargosmstt@riograndess.gov.br.  
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4.4. Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 
Rio Grande do Sul (CREA/RS) ou visto da mesma, no caso de empresas não 
sediadas no estado. 

4.5. Prova de a empresa dispor de no mínimo 03 (três) profissionais de nível 
superior, sendo um arquiteto urbanista, um engenheiro civil, e Coordenador ou 
Supervisor, que deverá ser arquiteto urbanista, 

4.6. A equipe técnica deverá apresentar atestados de capacidade técnica 
individuais (no mínimo três atestados), emitidos por pessoa jurídica de direito 
público, relativos a trabalhos similares, já realizados ou em andamento, versando 
sobre Plano Diretor Participativo à luz da Lei Federal 10.257/2001 — Estatuto da 
Cidade, Plano Viário Municipal e/ou Plano Diretor de Transporte. 

4.7. O supervisor ou coordenador deverá apresentar também atestado de que 
tenha Coordenado ou Supervisionado ações de Plano Diretor Participativo, 
Plano Viário Municipal ou de Plano Diretor de Transportes. 

4.8. A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer 
processo de copia autenticada, por publicação da imprensa oficial ou 
excepcionalmente por cópia a ser autenticada pela Comissão julgadora da 
Licitação ou Funcionário designado pela Gerência de Compras e Licitações 
Públicas, mediante a apresentação do documento original. 

4.8.1. Estão isentos da exigência contida neste item os documentos emitidos 
através da Internet, os quais terão sua validade verificada online pelos membros 
da Comissão. 

4.9. Os documentos que dependerem de prazo de validade e que não 
contenham prazo de validade especificado no próprio corpo, em Lei ou neste 
Edital, devem ter sido expedidos no máximo até 90 (noventa) dias anteriores a 
data de abertura dos invólucros. 

5. DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada da seguinte maneira: 

5.1. Proposta comercial indicando o valor total em algarismos, de forma clara e 
precisa, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, 
comerciais, sociais e trabalhistas, assinada pelo licitante e por técnico 
legalmente habilitado, sem emendas e rasuras, de acordo com o Termo de 
Referência, em anexo. 

3 
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5.2. Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução dos 
serviços e pela fiel observância das especificações técnicas, contidas no Termo 
de Referência em anexo. 

5.2.1. Deverá constar na proposta dados bancários, telefone e e-mail da 
empresa licitante. 

5.3. Tendo em vista o art. 40, Inciso X da lei 8.666/93 o valor máximo 
aceitável é de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais). 

5.4. Prazo de validade não inferior a 60(sessenta)dias, contados da data de sua 
abertura. 

5.5.Serão desconsideradas as propostas que forem manifestamente 
inexeqüíveis. 

6. DO RECEBIMENTO, DA ABERTURA, DO JULGAMENTO E DA 
HOMOLOGAÇÃO 

6.1. DO RECEBIMENTO 

6.1.1. Os invólucros, na forma deste Edital, serão recebidos até às 13:30 hs do 
dia 09 de junho de 2011, na Central de Compras, à Rua Marechal Floriano n°. 
458, sendo que após este horário, não serão mais aceitos em hipótese alguma. 

6.2. DA ABERTURA 

6.2.1. A abertura das propostas será realizada às 14:00hs no local estabelecido 
no preâmbulo deste Edital. 

6.2.2. É facultativa a presença de representante das firmas, caso se faça 
presente, o mesmo deverá se apresentar devidamente credenciado e 
identificado, para o processo de abertura dos envelopes. 

6.2.2.1. A licitação transcorrerá em sessão pública sendo que somente o 
representante credenciado e identificado de cada uma das licitantes terá o direito 
a manifestação. 

6.2.3. Após o recebimento dos invólucros citados no item 3, serão abertos os 
envelopes da DOCUMENTAÇÃO contendo os documentos de habilitação, 
sendo estes examinados e rubricados pela Comissão Julgadora da Licitação e, 
facultativamente, pelos representantes credenciados das empresas licitantes. 

4 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 
Gabinete de Compras e Licitações Públicas 

6.2.4. Se todas as propostas forem desclassificadas, a critério da Administração, 
poderá fundamentadamente ser concedido prazo de 08 (oito) dias úteis para as 
Licitantes apresentarem outras propostas. 

6.2.5. De cada sessão pública será lavrada ATA circunstanciada dos trabalhos, a 
qual deverá ser assinada pelos membros da Comissão Julgadora da licitação e, 
pelos representantes das empresas licitantes presentes. 

6.2.6. Os recursos serão dirigidos a Autoridade Superior por intermédio da que 
praticou o ato recorrido, na forma e nos prazos previstos pelas disposições legais 
pertinentes e deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal do Rio Grande, mediante o pagamento do preço público, visando sua 
juntada ao processo de licitação. 

6.3. DO JULGAMENTO 

A Tomada de Preço será julgada pela Comissão Julgadora da Licitação da 
seguinte forma: 

6.3.1. Julgamento da documentação, levando em conta o atendimento às 
exigências do Edital, no item 4 - DOCUMENTAÇÃO. 

6.3.2. Julgamento da proposta levando em conta o atendimento às exigências do 
Edital, no item 5- PROPOSTA. 

6.3.3. Em qualquer fase do julgamento, o não atendimento ou a insuficiência de 
comprovação de alguma exigência constante do Edital, implicará em inabilitação 
ou desclassificação do licitante. 

6.3.4. A escolha da proposta vencedora será para o menor preço global, na 
forma do sub-item 5.1. 

6.3.5. Em caso de empate entre duas ou mais proponentes a vencedora será 
escolhida por sorteio, em sessão pública. 

6.3.6. Toda a documentação e proposta deverá ser apresentada à época 
pertinente, ordenada a forma deste Edital. 

6.3.7. O julgamento da habilitação e da proposta constitui ato interno da 
Comissão Julgadora da Licitação, a qual comunicará aos licitantes presentes, a 
respeito de suas decisões. 

6.5. DA HOMOLOGAÇÃO 
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6.5.1. A comissão Julgadora da Licitação efetuará a classificação das propostas, 
procederá ao julgamento, recomendará vencedora a firma que ofertar o menor 
preço global, encaminhando o processo à Autoridade competente para 
homologar e adjudicar o certame. 

.5.1.1. Decorrido o prazo de validade das propostas estabelecido no subitem 5.4, 
sem convocação para a contratação, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos. 

6.5.1.2. É facultada a Comissão Julgadora da Licitação ou a Autoridade 
Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as 
sanções legais, a saber: 

multa administrativa equivalente a 10% (dez) do valor do contrato; 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos. 

8. DA RESCISÃO 

8.1. A falência provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a 
declaração judicial de insolvência e abertura do concurso de credores. 

8.1.1. A ausência de comprovação mensal da regularidade nos pagamentos dos 
encargos trabalhistas, sociais, impostos municipais e taxas, implicarão em 
imediata suspensão do contrato. 

8.2. Outrossim, constituirão motivos para rescisão dos contrato: 

8.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais. 

8.2.2. A rescisão também poderá ocorrer no caso de falta de pagamento pela 
Prefeitura Municipal, das faturas apresentadas pela contratada, decorridos 90 
(noventa) dias consecutivos da data do vencimento das faturas, sem a 
satisfação do débito. 

09. DO PRAZO 

09.1. O prazo para conclusão dos trabalhos será de até 06 (seis meses), a 
contar da data de expedição da "Ordem de Inicio de Serviços".de acordo com o 
Termo de Referência em anexo. 
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TRIBUNAL OE CONTAS 

Pis 

DO PAGAMENTO 

10.1. Os pagamentos pelos serviços serão realizados em três parcelas, nos 
termos do Termo de Referência, em anexo. 

FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

11.1. Os serviços serão recebidos pela SMSTT, nos termos e prazos constantes 
do Termo de Referência. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Fazem parte integrante deste Edital de Licitação: 

Anexo I - Termo de Referência 
Anexo II - Planilha estimativa 
Anexo II - Minuta do Contrato 

12.2. Será desclassificado o licitante que deixar de atender as exigências 
contidas neste edital e seus anexos ou deixar de prestar informações 
complementares quando solicitadas. 

12.3. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação de proposta à presente Concorrência. 

12.4. O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial do Estado. 

15.5. A simples participação nesta licitação implica aceitação plena das 
condições estipuladas no edital. 

12.6. Após a homologação o licitante vencedor será convocado para, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de, não o fazendo, decair 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.81da Lei n.° 
8.666/93. 

12.7. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados o Gabinete de 
Compras e Licitações Públicas — Central de Compras, e entregues protocolados 
dentro dos prazos previstos na Lei n° 8.666/93, e alterações, na Rua Marechal 
Floriano n° 458, Centro, Rio Grande/ RS. 

12.8. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Sujeitar-se à fiscalização da CONTRATANTE, que será procedida pela 
SMSTT; 
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Responsabilizar-se pela execução dos serviços e pela fiel observância das 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 

Prestar assistência necessária, bem como pronto atendimento em corrigir 
quaisquer incorreções que sejam constatadas pela Fiscalização; 

Aceitar todos os itens constantes do Contrato, em razão da simples 
apresentação da proposta de preços realizada pela CONTRATADA; 

Responsabilizar-se tecnicamente pelo trabalho realizado na forma da 
legislação em vigor; 

12.9. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, 
das condições gerais e particulares do objeto da presente licitação e não 
podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da 
correta formulação da proposta, não sendo aceitas reivindicações posteriores 
sob quaisquer alegações. 

12.10. Os serviços serão realizadas mediante o regime de empreitada global, 
sendo vedada a subempreitada sob pena de rescisão do Contrato e demais 
penalidades previstas em Leis que regem a matéria. 

12.11. A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL reserva-se o direito de rejeitar as 
propostas que julgar contrárias aos seus interesses ou anular ou revogar a 
presente licitação sem que disso caiba aos participantes o direito de reclamação 
ou indenização. 

12.12. Onde este Edital for omisso prevalecerão os termos da Lei Federal N° 
8.666/93 e demais legislação em vigor. 

Rio Grande, 18 de março de 2011. 

Regimar Hernandes da Rosa 
Gerente de Compras e Licitações Públicas 
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ANEXO I  

PLANO VIÁRIO DO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE  

TERMO DE REFERÊNCIA 

1-) DOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO: 
O Plano Viário do Município do Rio Grande tem como objetivo 

principal a busca urgente de novas alternativas viárias, possibilitando a 
integração física de diferentes áreas do Município, visando o atendimento 
das necessidades de deslocamento de pessoas, veículos e mercadorias no 
território do Município, atendendo ao disposto no Plano de Mobilidade 
Urbana. 

O fruto deste trabalho está relacionado com a abrangência do 
estudo e os resultados que se deseja atingir, com a implantação dos projetos 
a serem desenvolvidos, entre os quais, destacam-se: 

- Previsão de novas ligações viárias no território municipal, com o 
objetivo de facilitar o deslocamento de pessoas, veículos e mercadorias; 

Elevação do padrão de circulação do Sistema Viário das 
diversas áreas em estudo, através da organização do tráfego, por meio de 
dispositivos de novos percursos projetados e de sinalização viária 
competente; 

Melhoria da fluidez e da segurança viária de pedestres e 
veículos, principalmente, nas intersecções já existentes, bem como nos 
projetos de novas; 

Indicações de possíveis melhorias no Sistema Viário das áreas 
no perímetro urbano; 

Intervenções necessárias para a promoção, através da melhoria 
da infraestrutura, da urbanização e da melhoria ambiental, da redução das 
desigualdades sociais, com a inclusão social e produtiva, através da 
ampliação do acesso da população a equipamentos, serviços públicos, 
empregos e renda; 

Projetos buscando novas soluções que garantam a ampliação 
da acessibilidade do pedestre e a acessibilidade a pessoas com restrição de 
mobilidade e deficiência; 

Projetos de novas ciclovias, incorporando-as as existentes e 
prioritariamente ao sistema de transporte coletivo; 

Todos os projetos e sugestões apresentados deverão ter 
compatibilidade com o Plano de Mobilidade Urbana, Plano Diretor e 

Secretaria Municipal da Segurança, dos Transportes e do Trânsito - SMSTT. 
Av. Major Carlos Pinto, 660 B — Fone/Fax: O (53) 3233-2565. 

Cidade Nova — CEP 96211-020 — Rio Grande — RS 
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demais leis municipais, atendendo ao disposto no Estatuto das Cidades, 
observando ainda as normas de preservação ambiental, preservação do 
patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade, devendo ainda contribuir 
para a redução da emissão de gases poluentes, redução da poluição sonora 
e melhoria da paisagem urbana. 

2-)  DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 
O Plano Viário do Município do Rio Grande, deverá propor e 

analisar novas previsões viárias, considerando os modais: rodoviário, 
ferroviário, hidroviário, aeroviário, dutoviário e cicloviário, contemplandó 
Mi:natnertí a.a.seguinte: 

Acessibilidade para pessoas com mobilidade restrita; 
Áreas de estacionamento; 
Áreas e horários de acesso restrito; 
Circulação viária; 
Distribuição de bens, cargas e descargas; 
lnfraestrutura do sistema de mobilidade urbana; 
Mobilidade no espaço público, de pessoas, veículos e 

mercadorias; 
Pólos geradores de tráfego; 
Serviços de transporte coletivo; 
Sistemática de avaliação, revisão e atualização do Plano Viário 

do Município do Rio Grande; 
Táxis, moto-táxis, transporte escolar, fretamento municipal e 

intermunicipal; 
Veículos de tração animal. 

Deverão ser determinadas as demandas atuais, e projetadas as 
demandas futuras, nos trechos da malha viária afetados pelas intervenções 
propostas. Como o Município não tem disponíveis modelos de demanda, 
nem base de dados relativas à origem-destino das viagens, as projeções de 
tráfego deverão ser realizadas a partir de informações secundárias, 
contagem de tráfego, e procedimentos de estimação de hierarquização de 
fluxos ou linhas de Desejo, que deverão ser realizados como parte destes 
estudos preparatórios. 

Deverão ser feitas contagens de tráfego classificadas por tipo de 
veículo nos principais corredores e intersecções, de forma a adequadamente 
configurar uma base de dados suficientes para a determinação da demanda 
nos trechos da malha viária afetados pelas intervenções propostas. Deverão 
ser realizadas contagens em no mínimo cem cruzamentos na área urbana do 
município. 

Deverão serem apresentadas propostas para regulamentação da 
circulação de veículos de carga e de tração animal. 

Secretaria Municipal da Segurança, dos Transportes e do Trânsito - SMSTT. 
Av. Major Carlos Pinto, 660 B — Fone/Fax: O (53) 3233-2565. 

Cidade Nova — CEP 96211-020 — Rio Grande — RS 
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Para a avaliação das intervenções que podem acarretar 

mudanças de rotas de percurso para o tráfego geral, será necessário se 
estabelecer uma hierarquização de fluxos, visando identificar as Linhas de 
Desejo mais significativas que poderão ser afetadas pelas intervenções que 
promovam essas alterações de rotas. 

Dada a inexistência de uma matriz origem-destino para as 
movimentações do tráfego geral na cidade, será necessário estabelecer uma 
matriz de composição dos fluxos para as rotas com maiores possibilidades 
de recomposição de demanda, tanto para automóveis, como para 
caminhões. 

Dessa forma, será necessário efetuar a estimação da demanda 
atual e futura nas vias da malha viária da cidade afetadas pelas intervenções 
propostas, utilizando dados de contagem de tráfego para a situação atual 
com demanda atual; projeções de tráfego baseadas na evolução provável 
dos setores territoriais da cidade, para demandas futuras; e processos de 
avaliação que possibilitem estimar as mudanças de rotas do tráfego geral, 
para situações com intervenções implantadas. Também referir elementos de 
projetos e de custos que servirão de base para a futura licitação de obras ou 
quaisquer outras intervenções que se fizerem necessárias. 

O plano ora licitado deverá apontar ainda, que tipo de intervenção 
e em pontos que pontos será necessária para o atendimento à melhor 
qualidade da mobilidade urbana. 

Dados auxiliares de distribuição espacial da população, por renda 
(dados disponíveis no IBGE), permitem que se estimem as participações das 
zonas de produção de viagens para o pico da manhã, com maior ou menor 
peso para o transporte coletivo e individual. 

Dados auxiliares de distribuição de empregos e matrículas 
escolares (dados disponíveis em cadastros variados) permitem que sejam 
estimadas as participações das zonas na atração de viagens para o pico da 
manhã. 

Além dessas informações, movimentos por linha de ônibus ou 
dados de estudos desenvolvidos para o sistema de transporte coletivo e para 
o tráfego geral, poderão auxiliar na composição das Linhas de Desejo do 
tráfego de automóveis e motocicletas. 

As motocicletas e motonetas que compõe cerca de um terço da 
frota de veículos do município devem ser estudadas com atenção especial, 
visando buscar a melhor forma de conciliar o tráfego das mesmas com o dos 
demais veículos. 

As localizações dos acessos rodoviários e de pontos de destaque 
de atração e produção de cargas, na cidade, orientam a composição das 
Linhas de Desejo dos veículos de cargas. 

As informações de Linhas de Desejo serão utilizadas para as 
prováveis mudanças de rotas, motivadas pelas intervenções, podendo 

Secretaria Municipal da Segurança, dos Transportes e do Trânsito - SMSTT. 
Av. Major Carlos Pinto, 660 B — Fone/Fax: O (53) 3233-2565. 

Cidade Nova — CEP 96211-020 — Rio Grande — RS 
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também auxiliar nas estimativas de evolução da demanda para os horizontes 
futuros de avaliação. 

A análise da demanda consistirá na realização da distribuição da 
demanda entre as vias de percurso alternativo (com base nas Linhas de 
Desejo e nos tempos e custos estimados de movimentação pelas rotas 
alternativas) e a verificação da relação volume/capacidade resultante. 

Deverá ser realizada para os picos da manhã e da tarde, para a 
demanda atual e futura e para as demandas projetadas para os anos de 
análise. 

Deverá ser desenvolvida, nos trabalhos, uma metodologia que 
considere critérios de mudança de rotas em sistema viário urbano, baseados 
em custo generalizado ou parametria alternativa. 

Para a determinação das solicitações atuais, deverão ser feitas 
contagens de tráfego classificadas por tipo de veículo (automóveis, ônibus, 
motocicletas, caminhões, bicicletas, tração animal ou humana) e por 
movimentos (conversões), em intervalos de quinze minutos nos corredores 
principais. 

A expansão do tráfego para a semana, mês e ano deverá ser 
efetuada com base em dados disponíveis de flutuação de tráfego. 

Para a avaliação e proposição das mudanças de rotas do tráfego, 
decorrentes das intervenções propostas, poderão ser realizadas contagens 
adicionais em pontos estratégicos de articulação de rede, preferencialmente 
nos períodos de pico da manhã e tarde. 

Para a determinação do tráfego futuro, a partir da expectativa de 
evolução da população consolidada em estudos existentes para o município, 
a avaliação da evolução da demanda deverá considerar os seguintes 
cenários: 

Base, tendência atual de crescimento da cidade; 
Otimista, crescimento mais acentuado da cidade; e 
Conservador, crescimento menos acentuado da cidade. 

Para a definição dos cenários deverão ser feitas hipóteses 
diferentes relativas à evolução do uso do solo (residencial, comercial, 
turístico e industrial) e ao crescimento da frota de veículos e da população. 
As tendências históricas e a previsão de investimentos econômicos no 
município deverão servir de base para definir as hipóteses de crescimento. 

Todas as avaliações do atendimento à demanda (com sua 
distribuição entre as vias, e a verificação da relação volume/capacidade) 
como as micro-simulações deverão considerar um horizonte de pelo menos 
quinze anos, com projeções a cada cinco anos para os períodos de pico da 
manhã e da tarde. 

Deverá ser realizada uma análise funcional de todas as 
intersecções significativas para restabelecer a vida útil das soluções de cada 
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intersecção no caso de intersecções tipo rotatório ou com semáforos a vida 
útil deverá ser de dez anos. 

Considera-se vida útil esgotada quando a relação volume-
capacidade (V/C) atinge 90% (noventa por cento) ou quando as filas ou 
acessos ficam bloqueados. 

Os cenários deverão estimar o funcionamento no ano base e a 
cada cinco anos e seus resultados serão confrontados com os resultados do 
cenário "nada a fazer". 

3-) DOS PRODUTOS A SEREM APRESENTADOS: 

Os produtos a serem apresentados são os seguintes: 
Estudo da análise de demanda (volume de trânsito 

considerando horizontes de projeção a curto, médio e longo prazo); 
Estudo da análise funcional do trânsito a nível macro; 
Apresentação de propostas alternativas de curto, médio e longo 

prazo, contemplando abertura de novas vias, alargamento ou duplicação das 
vias existentes, intervenções em cruzamentos notórios com as devidas 
intervenções de engenharia de tráfego, considerando-se a frota atual de 
veículos no município, bem como a estimativa de crescimento nos próximos 
quinze anos, levando-se por consideração os no mínimo cem cruzamentos a 
serem analisados. 

Avaliação econômica das intervenções propostas e análise de 
custo-eficiência, estimativas de custo, projetos funcionais e básicos. 

Estudo de sinalização indicativa e localizativa, especificando o 
tipo, dimensão, posicionamento na via e conteúdo das placas indicativas a 
serem instaladas, considerando-se os principais pólos geradores de tráfego, 
bem como os locais de maiores desejos de deslocamento da população, a 
ser realizada considerando-se todo o perímetro urbano e urbanizado do 
município; 

Estudo definindo a circulação de veículos pesados e dos 
veículos de tração animal, a ser realizado em todo o perímetro urbano e 
urbanizado do município, apresentando restrições de circulação, bem como o 
tipo de sinalização a ser utilizado, especificando-se o tipo, dimensão, 
posicionamento na via e conteúdo das placas indicativas a serem instaladas. 

Todos os projetos de previsões viárias deverão ser entregues em 
mídia física e digital, sendo os em mídia física, no formato dobragem 
conforme padrão ABNT e os demais em mídia digital nos formatos de 
arquivo DWG e PDF. 

Em complementação aos dados solicitados, com a finalidade de 
facilitar a apreciação de cada conjunto de intervenções, e desagregada por 
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intervenção, quando se mostrar adequado à consolidação das informações, 
deverão ser apresentados o seguinte: 

Descrição do problema — nível local e repercussão nas 
diferentes áreas de influência; 

Descrição das novas intervenções e suas articulações; 
Descrição das intervenções complementares; 
Descrição dos efeitos esperados pelo conjunto de novas 

intervenções; 
Destaque com a compatibilidade com o Plano de Mobilidade 

Urbana, Plano Diretor Municipal e outras leis municipais; 
Quantificação dos Afetados, discriminados por pedestres, 

ciclistas, transporte coletivo, transporte individual, e de carga (usuários 
diretos e usuários do sistema eventualmente aliviado), vagas de 
estacionamento, pontos de táxi, veículos de tração animal e etc. 

Deverão ser considerados os usuários atuais, os desviados e os 
futuros provenientes da ocupação das áreas de contribuição (loteamentos, 
conjuntos residenciais, novos empreendimentos, etc.). 

4-) DAS ETAPAS, PRAZOS DE EXECUCÃO E DO 
PAGAMENTO: 

Os estudos deverão ser realizados em três etapas, conforme 
disposto a seguir: 

1 — Entrega do Relatório 01, contendo conceitos gerais e análise 
de demanda, com: 

Revisão das especificações técnicas e literatura pertinente; 
Contextualização da situação e do problema; 
Análise da demanda de tráfego para intervenções. 

2 — Entrega do Relatório 02, contendo análises funcionais de 
tráfego, com: 

Análise funcional de todas as intersecções significativas 
afetadas pelas intervenções; 

Identificação dos cenários: 
Simulação microscópica do tráfego. 

3 — Entrega do Relatório 03, contendo: 
Projetos básicos das intervenções propostas; 
Estimativa dos custos das intervenções propostas; 
Análise do custo eficiência das propostas; 
Projetos de lei das adequações legais necessárias. 

Após a entrega de cada um dos Relatórios, a Secretaria 
Municipal da Segurança, dos Transportes e do Trânsito — SMSTT, terá o 
prazo de quinze dias úteis para manifestar-se sobre a aceitação ou não do 
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material entregue, devendo o mesmo ser readequado pela contratada, no 
caso de rejeição. 

O trabalho deve ser realizado em até seis meses após a 
assinatura do termo de contrato, sendo que o Relatório 01 deverá ser 
entregue em até dois meses, o 02 em até quatro meses e o 03 no final. 

O pagamento será realizado em três parcelas, sendo a primeira 
no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em até 
trinta dias da aceitação pela SMSTT do Relatório 01. 

A segunda parcela, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre 
o valor contratado, em até trinta dias após a aceitação pela SMSTT do 
Relatório 02. 

A parcela final, no equivalente a 40% (quarenta por cento) do 
valor contratado, será paga em até trinta dias após a aceitação final do 
trabalho pela SMSTT. 

5-) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE MÍNIMA,  
SUPERVISAO E CONTROLE: 

A contratada deverá possuir uma equipe técnica responsável, 
composta por no mínimo 03 (três) técnicos, sendo no mínimo um arquiteto 
urbanista, um engenheiro civil, além de um Supervisor ou Coordenador, que 
deverá ser arquiteto urbanista. 

A equipe técnica deverá apresentar atestados de capacidade 
técnica individuais (no mínimo três atestados), fornecidos por pessoa jurídica 
de direito público, relativos a trabalhos similares, já realizados ou em 
andamento, versando sobre Plano Diretor Participativo à luz da Lei Federal 
10.257/2001 — Estatuto da Cidade, Plano Viário Municipal e/ou Plano Diretor 
de Transportes. O Supervisor ou Coordenador deverá apresentar também 
atestado de que tenha Coordenado ou Supervisionado ações de Plano 
Diretor Participativo, Plano Viário Municipal ou de Plano Diretor de 
Transportes. 
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TERMO DE CONTRATO N° 
441I/SMSTT, FIRMADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE E A 
EMPRESA EDSON NI ARCRIORO 
ARQUITETURA, URBANISMO E 
ENG ENII ARIA 	.S/S, 	PARA 

.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO 
DO PLANO VIÁRIO DO MUNICÍPIO, EM 
CONFORMIDADE COM O EDITAL DE 
TOMADA DE PREÇO N"I125/2011. 

O MUNICÍPIO DO RIO GRANDE, com sede.  nesta cidade. sito Largo 
Eng. João Fernandes Moreira, sin , inscrito no CNPJ n" S8.566.872/0001-62. através do Gabinete 
de Compras e Lieitações Publicas — GCLP. sito à Rua Marc:dial Floriano, n° 458, neste ato 
representado pelo:Gerente de Compras e Licitações Públicas, Sr. Regiinar I lernandes da Rosa, 
inscrito. no CPF sob n° .215.685,100104. conforme delegação de competência estabelecida no 
Decreto n` 9.144 de 12 de junho de 2006, doravante denominado CONTRATANTE e de outro 
lado a empresa EDSON MARCHIORO ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA 
S/S, inscrita no CNPJ sob n° 08:333.564/000i-58. estabelecido no Município de Caxias do Sul 
RS, na General Câmara. n" 1.843, Bairro Panazzolo, neste ato representada pelo Sr. Edson 
Marchioro na qualidade de Diretor, inSeritO no CPF Sob o ti' 117.961.460-72.. doravante 
denominado CONTRATADA. de conformidade com o Edital dç TomOda de Preço tr) 025/2011. 
eelebrou-se•o presente Contraio de acordo com a Lei n" 8,666/9.3 e suas alterações posteriores. 
bem COMO os lerntoS constantes no Edital, regendo-se pelas seguintes cláusulas C condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a cone:nação de 
( empresa especializada Para elaboração da Plano Viário do Município. confirme, Termo de . 

Referência em anexo. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pel 
aquisição dos produtoS; os seguintes valores: 

	

Item Qtde. Un. 	 Descrição do-Objeto 	 Valor' 

01 	01 	serv. 	Elaboração do Plano Viário do Municipio, 	R$ 96.9 
conforme Termo de .Referência em anexo. 

Doe órgli(6, doe sookoe: Solve vidos! 
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Parágrafo Único: O valor total do presente Contrato é de RS RS.  96.900,110 (Noventa c seis 
mil e novecentos reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE PAGAMENTO: OS pagamentos pelos serviços serão 
realizados em três parcelas, conforme Termo de Referência em anexo. 

CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS 
SERVIÇOS: os serviços serão reeet.ndos pela smsTT, nOs termos e prazos constantes do Termo de 
Referi:meia Cm anexo. 

CLÁUSULA QUINTA - COBERTURA FINANCEIRA: As despesas decorrentes deste 
Contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA, DOS TRANSPORTES E DO 
TR'ANSITO 

2621 - Manutenção do Fundo Municipal cie Transito e Transporte 
33.90.39:00.00.00.00 - Outros serviços de. terceiros - Pessoa Jurídica 
Código Reduzido - 1805 

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO: O .prazo para conclusão dos trabalhos será de 06(seis)meses, a 
contar da data da Ordem de Inicio dosServiçOs; podendo ser prorrogado por igual período. 

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES: Ao contratado total .ou pturialmente, inadimplente' 
serão aplicadas as sanções legais, a saber: 

Muita administrativa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato .,e; 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de 02 (doiS) anos. 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO: .A falência provocara a rescisão de pleno direito do 
contrato, como também a declaração-  judicial de insolvência e abertura do concurso de credores. 

Parágrafo Primeiro: A ausência de comprovação mensal da regularidade nos pagainentos dos 
encargos trabalhistas. sociais. impostos, municipais e taxas. implieará em imediata suspensãoid 
contrato. 

Parágrafo Segundo: Outrossim, constituirti.motivo para reseisiio do contnito ro. não cumpr 
das clausulas contratuais. 

emito 
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Parágrafo Terceiro: A rescisiio também poderá ocorrer-  no caso de falta cle pagamento pela 
'Prefeitura Municipal, das,  faturns apresentadas pela contratada, decorridos 90(noventa) dias 
consecutivos da data do vette intento das faturas, sem a satitraçãci do dêbito. 

CLÁUSULA NONA - FÓRO: As partes contratantes- elegem o FORO da Comarca do Riu 
Grande para dirimitinaisquer dividas que possam advir no cumprimento deste Contrato ou após 
a sua .vigência. 

E,. Pôr estarem de acordo 'com os •termes do. presente,. Apôs lido. vaLassinado 
pelas partes interessadas. 

Gerência de Compras e Lieitapes Publicas. 14 de junho de 2011. 

Edson Marehiorn Arquitetura, t)rharnsrho e Engenharia SJS 
Contratada 
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Rio Grande, 14 de junho de 2011. 

ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 

EMPRESA: EDSON MA11011ORQ ARQUITETURA, URBANISMO E 
ENGENHARIA S/S 

CONTRATO: 14411 vsmsu 

Tomada cie Preço n' 025/2011 

OBJETO: ElabernOn de Plano Viário dó Muni0ipio 

DATA DO INÍCIO: 20 / 06/2011. 

LOLL 
E(Isen Marehioro Arq., Urb. E Eng. S/S 

Contratada 

Regiin 4crri n11csd Rosa 

G4binete. 	Coràptás e [...Kit çoes Públicás 

.Doe Orgaris,,doésotigue-:.$alve.vidas! 
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PLANO VIÁRIO DO MUNICÍPIO DO RIO (;RANDE 

TERMO DE REFERÊNCIA 

	

VIDE- VERSO 
1-) DOS OBJETIVOS DA CONTRATACÃO: 

O Plano Viário do Município do Rio Crande tem como objetivo principal a 
busca urgente de novas alternativas viárias. possibilitando a integração física de diferentes 
áreas do Município, visando o atendimento das necessidades de deslocamento de pessoas, 
veículos e mercadorias no território do Município. atendendo ao disposto no Plano de 
Mobilidade Urbana. 

O fruto deste trabalho está relacionado com á abrangência do. estudo e os 
resultados que se deseja atingir, com a implantação dos projetos a serem desenvolvidos. entre 
os quais. destacam-se:.  

Previsão.de  novas ligações viárias no território municipal, com o objetivo de 
facilitar o deslocamento de pessoas, veículos ermercadorias: 

Elevação do padrão de circulação do Sistema Viário das diversas áreas em 
estudo, através da organização do tráfego, por meio de dispositivos de novos percursos 
projetados e. de sinalização viária competente; 

- Melhoria da fluidez e da segurança vitiria de pedestres e veículos. 
principalmente, nas intersecções já existentes. bem como nos projetos de novas; 

Indicações de possiveiá melhorias no Sistema Viário das áreas no 'perímetro 
urbano: 

intervenções necessárias para a promoção, através da melhoria da 
infraestrutura, da urbanização e da melhoria ambiental, da redução das desigualdades sociais. 
com  .a inclusão social é produtiva, através da ampliação do acesso da população a 
equipamentos, serviços públicos, empregos e renda; 

Projetos buscando novas soluções que garantam a ampliação da 
acessibilidade do pedestre e a acessibilidade a pessoas com restrição de mobilidade e 

Projetos de novas cielovias. incorporando-as as existentes e prioritariamente 
ao sistema de transporte coletivo; 

Todos os projetos e sugestões apresentados deverão ter compatibilidade com o 
Plano de Mobilidade Urbana. Plano Diretor e demais leis municipais, atendeu& no 
disposto no Estatuto das Cidades, observando,  ainda as normas de preservação ambiental. 
preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade. devendo ainda contribuir 
para a redução da emissão de gases poluentes. redução da poluição sonora e melhoria da 
paisagem urbana. 

to,t, 

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas! 
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para as rotas com maiores possibilidades de recomposição de demanda. tanto para 
automóveis, comp. para caminhões. 

Dessa fOrma, será necessário efetuara estimação da demanda atual c futura nas 
vias da malha viária da cidade afetadas pelas intervenções propostas. utilizando dados de 
contagem de tráfego para a situação atual coró demanda atual: projeções de tráfego baseadas 
na evolução provável dos setores territoriais da cidade, para demandas futuras; c processos de 
avaliação que possibilitem estimar as mudanças de rotas do tráfego geral, para Situações com 
intervenções implantadas. Também referir elementos de projetos e de custos que servirão de 
base para a futura licitação de obras ou quaisquer outras intervenções que se fizerem 
neeessátias, 

O plano ora licitado deverá apontar ainda, que tipo de intervenção e em pontos que 
pontos será necessária para o atendimento à melhor qualidade da mobilidade urbana. 

Dados auxiliares de • distribuição espacial da população. por renda (dados 
disponíveis no IBGE), permitem que se estimem as participações das zonas de produção de 
viagens para o. pico da manhã, com maior ou menor peso para o transporte coletivo e 
individual. 

Dados auxiliares de diStribuição. de empregos e matrículas escolares (dados 
disponíveis em cadastros variados) permitem que sejam estimadas as participaçÕes das zonas 
na atração de viagens para o pico da manhã. 

Além dessas informações, movimentos Por linha de ônibus ou dados de 
estudos desenvolvidos para o sistema de transporte coletivo e para o tráfego geral, poderão 
auxiliar na composição das Linhas de Desejo do ti-afeito de automóveis e motocicletas. 

As motocicletas e motonetas que compõe cerca de um terço da frota de 
veículos do município devem ser estudadas com atenção) especial. visando buscar a melhor 
forma de conciliar o tráfego das mesmas com o dos demais veículos. 

As localizações dos acessos rodoviários c de pontos de destaque de atração e 
produção de caras, na cidade, orieniaM a composição das Linhas de Desejo dos veieuloS de 
cantas. 

As informações de Linhas de Desejo serão utilizadas para as prováveis 
mudanças de rotas. motivadas pelas intervenções, podendo tambétu auxiliar nas eStimativas 
de evolução da demanda para os horizontes futuros de avaliação. 

A análise da demanda consistirá na realização da distribuição da demanda 
entre as vias de percurso alternativo (com base nas Linhas de Desejo. e nos tempos e.custos 
estimados. de Movimentação pelas rotas alternativas) e a verificação da relaçã 
volume/capacidade resultante, 	 Deverá ser realizada para os picos 
manhã e da tarde. para a demanda atual e futura e para as demandas projetadas para os an s 
de análise. 

Deverá ser desenvolvida, nos trabalhos. uma metodologia que considre/ 
critérios de mudança de rotas em sistema viário urbano, baseados em custo eeneralizado y 
parametria alternativa. 

Doe ~ás, doe sangue: Salve vidas! 
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Para a determinação das solicitações atuais, deverão .ser feitas contagens de 
tráfego classificadas por tipo de veículo. (automóveis. ônibus. .motocicletas. caminhões. 
bicicletas. tração animal ou humana) c por movimentos (conversões), em intervalos de.quinze 
minutos nos corredores principais.. 

A .expansão do tráfego para a semana, mês e ano deverá ser efetuada com base 
em dados disponíveis de flutuação de tráfego. 

Para a avaliação e proposição das mudançaS de rotas do tráfego, decorrentes 
das intervenções propostas. poderão ser realizadas contagens adicionais em pontos. 
estratégicos de articulação de rede. preferencialmente nos períodos de pico da manhã c tarde. 

Para a determinação do táfego futuro, a partir da expectativa de evolução da 
população consolidada em estudos existentes para o município, a avaliação da evolução da 
demanda deverá considerar os-seguintes•CelláriOS: 

- Base, tendência atual de crescimento da cidade; 
- Otimista. crescimento mais acentuado da cidade: e 
- Conservador, crescimento menos acentuado da cidade. 
Para a definição dos cenários deverão ser !Citas hipóteses diferentes relativas à 

evolução do uso do solo (residencial, comercial, turístico e industrial) e ao crescimento da 
frota de veiculos e da população. As tendências históricas e a previsão de investimentos 
econômicos no município deverão servir de base para definir as hipóteses de crescimento.' 

Todas as avaliações do atendimento á demanda (com sua distribuição entre as 
vias, e a verificação da relação volume/capacidade) corno as micro-simulações deverão 
considerar um horizonte de pelo menos quinze anos, com projeções 0 cada eine() anos para os 
períodos de pico da manhã e da tarde. 

Deverá ser realizada uma análise funcional de todas as intersecções 
significativas para restabelecer a vida útil das soluções de cada intersecção no caso de 
intersecçóes.tipo rotatório ou com semáforos a vida útil deverá ser de dez anos. 

Considera-se vida útil esgotada quando a relação volume-capacidade (V/C) 
afiou 90% (noventa por cento) ou quando as tilas ou acessos ficam bloqueados. 

Os cenários deverão estimar o funcionamento no ano base e a cada elmo anos 
e seus resultados serão confrontados com os resultados do cenário "nada a fazer". 

3-) DOS PRODUTOS A SEREM APRESENTADOS: 

Os produtos a.serem apresentados são os seguintes: 

Estudo da análise de demanda (volume de trânsito considerando hori 

de projeção a curto. medio e longo prazo); 
- Estudo da análise funcional do trânsito a nível macro; 

Apresentação de propostas alternativas de curto, médio e longo pr 
contemplando abertura de novas vias. alargamento ou duplicação das vias exi tentes. 

Doe órgãos, doe sangue: Solve vidas! 
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intervenções em .cruzamentos notórios com as devidas intervençÕes,de engenharia de trátetto. 
considerando-se a frota atual de veículos no município, bem como a estimativa de 
crescimento.  nos próximos quinze anos, levando-se por consideração os no mínimo cem 
cruzamentos a serem analisados. 

Avaliação económica das intervenções propostas e análise de custo-
eficiência, estimativas de custo. projetos funcionais e. básicos. 

- Estudo de. sinalização indicativa c localizativa. especificando o tipo. 
dimensão, posicionamento na via e conteúdo das placas indicativos a serem instaladas. 
considerando-se os principais pólos furadores de tráfego. bcin como os locais de maiores 
desejos de deslocamento da população, a ser realifmda considerando-se todo o perímetro 
urbano 'e urbanizado do município: 

Estudo definindo a circulação de veículos pesados e dos veículos de tração 
animal, a ser realizado em todo o perímetro urbano e .urbanizado do município, apresentando 
restrições de circulação. bem como o tipà de sinalização a ser utilizado, especificando-se o 
'tipo, dimensão. posicionamento na via e conteúdo das placas indicativas a serem instaladas. 

Todos os projetos de previsões viárias deverão ser entregues em mídia física e 
digital, sendo os em mídia física, no formato dobracem conforme padrão ABNT e os demais 
em mídia digital nos formatos de arquivo DW(^1 e PDF. 

Em complementação aos dados solicitados, com a finalidade de facilitar a 
apreciação de cada conjunto de intervenções, e desagregada por intervenção, quando se 
mostrar adequado à consolidação,das. informações. deverão ser apresentados o seguinte; 

Descrição do problema — nível local e repercussão nas .difcrentes áreas de 
influência: 

Descrição'das novas intervenções e suas articulações: 
Descrição das intervenções complementares; 
Descrição dos efeitos esperados pelo .conjonto de novas intervenções: 
Destaque com a"compatibilidade com o Plano de Mobilidade Urbana. Plano 

Diretor Municipal c outras leis municipais: 
Quantificação dos Afetados, discriminados por pedestres, ciclistas, 

transporte coletivo, transporte individual, e de carga (usuários diretos e usuários do sistema 
eventualmente aliviado), vagas de estacionamento, pontos de táxi. veículos de tração animal 
etc. 

Deverão ser considerados os usuários atuais, os desviados e os. fut 
provenientes da ocupaçãci das áreas de contribuição (loteamemos. conjuntos residen 
novos empreendimentos, me:). 

4-) DAS ETAPAS, PRAZOS DE EXECI1CÃO E DO PAGAM KNUJ 

Os estudos deverão ser realizados em três etapas. .conforme disposto a scbi  

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas/ 
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— Entrega do Relatório 01, contendo conceitos gerais e análise de demanda, 
com: 

- Revisão das especilicações técnicas' e literatura pertinente; 
Contextualização da, situação e do problema: 

Análise da demanda de tráfeizopara intervenções.. 

2 — Entrega do Relatório 02. contendo analises funcionais de tráfego. com:  
Análise funcional de Iodas as intersecções significativas afetadas pelas 

intervenções; 
identificação.dos. cenários: 
Simulação microscópica. do tráfego. 

3— Entrega do RclatóriO 03, contendo 
- Projetos básicos das intervenções propostas: 

Estimativa dos custos das intervenções propostas; 
- Análise.do  custo eficiência das propostas; r  
- Projetos de lei das adequações legais necessárias. 
Após a entreaa de cada um dos Relatórios, a Secretaria Municipal da 

Segurança, dos Transportes e do Tránsito —sms-rn terá o prazo de quinze dias úteis para 
manifestar-se sobre a aceitação ou não' dó material entreetee, 'devendo o' mesmo ser 
readequado pela contratada, no caso de rejeição. 

O trabalho deve ser realizado em até seis meses após a assinatura do termo de 
contrato, sendo que k) Relatóriõ 01 deverá ser entregue em até dois meses, o 02 em até quatro 
meses co (.)3 no final, 

O pagamento será realizado em três parcelas;  sendo a primeira no percentual 
de 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado. em até trinta dias da aceitação pela 
SMSTT do Relatório 01. 

.A segunda parcela, no percentual de .30% (trinta por cento) sobre o valor 
contratado, em até trinta dias após a aceitação pela SMSTT do Relatório 02. 

A parcela final, no equivalente, a 40% (quarenta por cento) do valor contratado. 
será paga em até trinta dias após a aceitação final do trabalho pela SMSTT. 

5-) DA 	TA FICACÃO TI 'N 	 F Twr. MIN 
SUPERVISÃO E CONT_E914,: 

A contratada deverá possuir urna equipe técnica responsável, composta 
mínimo (13 (três) técnicos, sendo no mínimo um arquiteto urbanista, um eneenheir 
alem de um Supervisor ou Coordenador, que deverá ser arquiteto urbanista. 

Doe órgãos., doe sangue: Solve vidos! 
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.A EQUIPE TÉCNICA DEVT.RÁ APRESENTAR ATESTADOS DE 

CAPACIDADE TÉCNICA INDIVIDUAIS (NO MÍNIMO TRÊS ATESTADOS). 

FORNECIDOS POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO KIRLICO. RELATIVOS A 

TRABALHOS SIMILARES, JÁ REALIZADOS OU. EM ANDAMENTO, VERSANDO 

SOBRE PLANO: DIRETOR PARTICIPATIVO À LUZ DA LEI FEDERAI, 10.257/20ü1 — 

ESTATUTO DA CIDADE, PLANO VIÁRIO MUNICIPAL EIOU PLANO DIRETOR DE 

TRANSPORTES. .0 SUPERVISOR OU COORDENADOR DEVERÁ APRESENTAR 

TAMBÉM ATESTADO DE QUE TENHA COORDENADO OU SUPERVISIONADO 

AÇÕES DE. PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO. PLANO VIÁRIO MUNICIPAL OU DE 

PLANO DIRETOR DE TRANSPORTES. 

Doe órgãos, doe sangue: Solve vidas! 
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CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
APE Ana Cristina Andrade Diesel 

Requisição de Documentos e/ou Informações n° EME 06/2011 

Ilma. APE Ana Cristina Andrade Diesel 

Atendendo solicitação de manifestação da Central do Sistéma de Controle 
Interno sobre o a Requisição já anunciada, passamos a relatar o que segue: 

Em 27.10.2011 remetemos documentação relativa a presente requisição 
que nos foi apresentada pela Secretaria Municipal de Administração, por meio 
eletrônico. Naquela data encaminhamos a documentação sem a manifestação formal 
deste Sistema de Controle interno. 

Por meio deste referimo-nos a cada item requisitado: 

1- Cópia da Nota de Empenho n° 6923/2011 e Razão do Credor — Os referidos 
documentos estão anexados (digitalizados); 

Documentos que fundalhentaram a liquidação da despesa relativamente aos 
pagamentos de 27/07/2011 e 15/09/2011. 

Conforme já anunCiado e novamente questionamos a Secretaria Municipal de 
Administração ,e Secretaria-Municlot de Segurança Pública - estes pagamentos 
ieriam sido feitos após a apresentação de parte do Objeto Contratado, ou seja: 
"Relatório do Estudo "-de Modernização do Sistema de Transporte Coletivo de 
Erechim-RS". AneXamos (de forma digitalizada), apenas a capa do relatório. 
Documentos estes já encaminhados anteriormente. O documento integral pode ser 
entregue na Regional do .TCE-RS, se assim o TCE entender necessário. 
Consta que, por ocasião da auditoria in loco estes documentos não teriam sido 
apresentados pela Administração Municipal aos APEs do TCE-RS, o que 
configuraria ausência de documentação comprobatória para fins de liquidação e 
pagamento. 
Nos é afirmado, pelas duas Secretarias, envolvidas na relação 
Municiplo/Fornecedor, que o relatório parcial, já anunciado, está na 
municipalidade e estava em data anterior a liquidação e pagamento, disposto em 
mídia eletrônica, por representar volume superior a 400 páginas. 
Querem acreditar., os Secretários, de que possa ter ocorrido falha de 
comunicação e/ou de entendimento, visto que a documentação não é o objeto 
integral contratado e sim um fragmento que priorizou a questão "transporte 
coletivo" face demanda judicial que determina a realização de nova 
Concorrência Pública para a concessão do serviço. 
Neste tema, face a especificidade, limitamo-nos a informar o que nos é 
apresentado pela Administração., pois estamos impossibilitados de emitir parecer 
elucidativo. 



Central do Sistema de Controle I.ntc.rMtm ai, em 11 de novembro de 2011. 

Chefe do Siste 
o — Administrador 
ontrole Interno 
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- Planilha de Custos — Anexamos documento emitido pela Secretaria 
Administração onde afirma que não há planilha de custos e sim proposiçã 
empresa e contratação pelos jundamentos apresentados. 
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Mem. Adm, N.° 076/2011 
	

Ercchim, 27 de outubro de 2011 . 

Sr: . Odaeir Itaimondi 
DD. Chefe do Controle Interno 
Nesta Cidade.  

Assunto: Requisição de Documentos e Informações n° EME 06/2011 - TCE/RS 

Senhor Chefe do Controle Interno: 

Conforme contato realizado junto à Secretaria de Segurança Pública e Proteção 

Social, responsável pela pasta do contrato firmado com a empresa AGIU: ENGENHARIA 

CONSULTORIA, repassamos uma via da minuta do "Relatório do Estudo de Modernização 

do Sistema de Transporte Coletivo de Erechim-RS", apresentado pela Contratada após a 

firmação do contrato. 

Também apresentamos cópia da Proposta Técnica e Financeira juntada pela 

empresa à época da contratação. Face o objeto contratado, não foi exigida nenhuma planilha 

de custos. 

Atenciosamente, 

ii 

GERS .LEA. 0 REMI 
Secretário 	 thninistração 

1.cr.lo.Aidflto de 
Adml não 
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> Diagnóstico 



Maior administração de todo o processo, uma vez que deverá haver 

controle sobre a programação da matriz de integração. Quanto maior o 

numero de linhas integradas, mais difícil torna-se sua programação e 

controle. 

O usuário da Transporte Público Coletivo teta mais dificuldade de 

compreensão do sistema, tendo que dispor de informações relativas e: 

Sentido das linhas de Integração; 

Área ou ponto especifico para Integração (pontos de parada); 

Tempo parametrizável (tempo de integração). 

IMPACTO TARIFÁRIO COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
BILNETAGEM ELETRÔNICA 

Podemos constatar através da maioria dos Municípios que Implantaram 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica, que este Sistema não tem interferência 

com o preço das tarifas do transporte coletivo, visto que é decisiva para reduzir 

número de evasões nas gratuidades (portadores de necessidades especiais 

especificas e idosos), no uso da meia-passagem (estudantes) e nos valores de 

passagens pagas em dinheiro. 

RELATÓRIO DO ESTUDO DE 
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE 
ERECHIM — RS 

> 	Minuta do Edital 



Proposta — Transporte Coletivo Urbano 

Integração do Sistema de Transporte Urbano 

Integração do Sistema de Transportes urbanos de Erechim 

apresenta duas alternativas em termos de implantação; 

Alternativa 1 — Integração físico — tarifária; 

RELATÓRIO DO ESTUDO DE 
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE 
ERECHIM — RS 

É a alternativa mais indicada. A Integração fisico tarifaria poderá ser 

implantada através da construção de um Terminal de Integração fechado, 

localizado na área central, em área disponível e desocupada, junto á estação 

de trem, de propriedade da antiga R.F.F.S.A. 

O terminal de integração deverá proporcionar a integração física entre os 

passageiros, dentro da área fechada, possibilitando a transferencia dos 

usuários entre todas as linhas, que operam no terminal central Urbano. 

> Proposta 

Nesta alternativa, há necessidade de alterar o lay out da frota, para 

embarque pela porta dianteira. 

1.1 PADRONIZAÇÃO DA FROTA 

Ê proposto o estabelecimento de norma de especificação da frota de 

ônibus urbano de Erechini, visando padronizar os veículos de transporte 

coletivo, já os adaptando à operação do futuro Sistema Integrado de 

TransporteS. 

Basicamente, serão 2 tipos de veículos: 

Convencional: previsto para as tinhas troncais e integradas, radiais ou 

diametrais, do sistema de transporte (ônibus com 3 portas); 

Micro especial (micrão): previsto para operação nas tinhas integradas de 

menor demanda que não possam ser operadas oor micro-Ónibus. 
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Para ser admOdo.na  presente Cor 	 a, na condição de licitante, deverá o Mien:rasado. onaceolar • 

entregar ti COMISSÃO DE LICITAÇÃO, mediante recibo, das envelopes separados, corn klantifeação dos onlisOdos 
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O Cedam do Editai. contendo Iodas as informace. poronentes e 00.0 500010. ~Rã ser adigiordo Paios 
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As impugnagbes ao presente Edis) serão recebidas peta Prefeitura Municipal da eadhlel, nos tEmo, do adp2 41 

da Lei 866E43. 	. 

Os esclaracimento5 sobre o presente Edna) st.  seus amuos, poderão se) obtidos, junto à CemdSão do 

Liataçãos da Preteitura Muniapal de erachm a) polo 'Motor. (54)   0e53 Fax (541 	. ou gaio. 

0154- 	. 
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VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 

I• ) ESTORNO 

VALOR TOTAL A PAGAR 

R$ 

RS 

CÓDIGO' 

SOLICITANTE 

(1C 
VA 

va  
SE 	www, EL 
00  -WOu  50 cot isç  2,5  

(0 vo'‘ 

FORMA DE PAGAMENTO.  

J1.2 diss srl,s 	de ri: 
PREÇO UNITÁRIO R$ 	 PREÇO TOTAL RS 

txTENSO 

iXII0.~11M0X1MWMIWIWM$IPMWMTMUHMWMtlf 

TA 	 NÚMERO 	 EMPENHOS ANTERIORES 	 SALDO DA DOTAÇÃO 

142:j44 

..tE" RSOS,  

AbE'  UNID. 

AUTORIZO A PRESENTE DESPESA. OBSER'VADAS 

AS F91310DADES LEGAIS 

QG 
'N \. 603 \À Ca. 

UO'nt3  

<E RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS SERVIÇOS E 

,COROO COMO ESPECIFICADO. 

VISTO DO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE 

ESPECIFICAÇÃO 

C,—..._tssm de ensress 

çaF 2-srvs Se Eu9.7,harls 	2sr2 Essuds ti Cirsdislàs 

Se :r- s2 Centrs: E Msserrilzszàs ds SIstess Cs Trarissstes Se 

. E 	 D2-r.e1-2s, 

VALOR TOTAL RS: 

	

" 	• 	•• • . 	. 	. 

NFERI( O E EMPENHADO 

TRIBUNAL DE CONTAS 

-RMS N.  



N° da Liquidação 	 13622 

Histórico 	  Despesa Liquidada ri/data cfe. NE Nr. 6923/2011 - AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA SS 

Documento Fiscal 	 281 

Valor 	  30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) 
,. 

1 VELARES DO EMPENHO 1 	  

Empenho Ref.: Serviços de engenharia para estudos para circulação e modernização no sistema de 

transportes na área central Cfe. $D 1407 e processo n° 5571/11 
LIQUIDAçãO 1 

	

	  
Data da Liquidação...: 22/07/2011 

Valor Valor 	 Parcela Vencimento Parcela Vencimento 

CPF ou RG 	  

Data de Pagamento 	 __/ / 

Nome Completo: 	  

Assinatura...: 

1 - 22/07/2011 	 30.000,00 

1 RECEBO 1 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	'30.000,00(TRINTA MIL REAIS) 

N°  Cheque dbcumento 

Processado por: ROSÂNGELA DARIVA 

Jjc  
valdemar Aur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

PAGIE-SEJ£-Aa/LL 1 

I nco 

Paulo Alfred Polis 

Prefeito icipal 

TESOURARIA 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

PREFEJTUKA ra u ra J. J. r et la 1.) 	r.• 	44 d. 

Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 6923/11 	Emissão do Empenho: 02/06/2011 

órgão 	 • 14 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 

Unid. Orçamentária 	• 01 SEC.MUN.DE  SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 

Projeto/Atividade 	 2094 Sinalização, Humanização e Controle doTransito 

Categoria Econômica..: 3 DESPFRhS CORMITES 	
DEEREC 

I

TRIBUNAIDECONW 

F, 15  

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Ordinário 

Classificação 	 14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.05.00.00  

Dotação 	  6661-3 Servicos Tecnicos Profissionais 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

 

2 7 JUL, 2011 

i 

 

L. 

 

Credor 	  14081 AGRE SERVIÇOS DE EHZENHARIA SS 
	 CNPJ: 05.961.887/0001-06 

Endereço 	  R. Nilo Peçanha 	 Telefone: (41) 32529823 	Fax: (41) 32529823 

Município 	  •  Curitiba 	 Cep: 82.501-000 
	E-mail: agkf@uol.com.br  

f =Fação DO EMPENHO 1 	  

	

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor à Liquidar 	Valor à Pagar 	
A Pagar Liquidado 

	

150.000,00 	 30.000,00 	 0,00 	 120.000,00 	150,000,00 	 30.000,00 



5 A 
2 7 JUL. 2011  

SH2V 	DE 
KF 

ENGEN 	A ses 	 duritiba, 15 de Julho 

TRIBUNAL DE CONTAS 

e 2011. 

ILMO. SR. DÉCIO VICEW 
M.D Secretário Municipal de Segurança Pública e Proteção Social 

Vimos (Do? meio deste proceder a entrega de Nota Fiscal no valor de R$ 
30.000.00 (trinta mil reais), referente à 1°. parcela, conforme Contrato n.° 343/2011, 
firmado entre o Município de Erechirn-RS e AGKF Serviços de Engenharia S/S, cujo 
objeto é o Estudo da Circulação da Área Central e Modernização do Sistema de 
Transportes de Veículos de Erechim-RS.  

Encaminhamos, em anexo, a documentação conforme segue: 
Nota Fiscal n.°281; 
Certificado de Regularidade para com o FGTS; 
Certificado de Regularidade para com o INSS; 
Certidão Negativa de Tributos Municipais, inclusive ISS - Imposto sobre 
Serviços 

" Informamos que, em virtude da Lei Complementar 116, de 31 de Julho de 2003, 
em seu artigo 3°, o Imposto sobre Serviços deverá ser recolhido no local do sede 
da empresa Consultora, neste caso, a Cidade de Curitiba, não devendo ser 
retido quando do pagamento da Nota Fiscal. 

Ainda conforme Contrato, a despesa será empenhada na seguinte 
dotação orçamentária: 

CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS: 04.02 
PROJETO/ATIVIDADES: 2.012 
ELEMENTO DESPESA: 3390.39.05 

Na oportunidade, informamos os dados bancários para depósito: 
Banco Ha() S/A 

Agência 3836 C/C 23.936-2 
AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S - CNN: 05.961.887/0001-06 

Sendo o que tínhamos no mo ento, 	ntinuamos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos. 

Aten iosamente, 

André Gust o Reis Fialho 
AGKF 	DE ENGENHARIA SS 



inscr. Munic.: 07 03 0464234-1 Oata de Validade: 01/12/2011 

Inscr. Est 

ES1  k S Cidade. ÉeCCP,M  

CNPJ  

0281_ 

Assinatura 

Recebi(emos) de AGKF Serviços de Engenharia S/S, os 
serviços prestados constantes da NOTA FISCAL SÉRIE F 

Em 	de 	 de 	 

AGKF - Serviços de Engenharia S/S 
Fone: (41) 3252-9823 

Rua Nilo Peçanha, 3555 
São Lourenço - CEP 82120-440 

Curitiba - Paraná 

r 
151SCRIMINAÇÂO OOS SERVIÇOS 	• 

	

VALOR '491 	
-. 

	

. 	
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--TILÁ_t,64-  Cie  ez, fr1e.,/ a 	A-P.,-e•t 
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... 
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2 7 	1111. 	2011 

A-1S  

' 

G 	A 1NTf GRAÇA° LIDA • Run Oerld Towns, 1690 • Xaxim • 
R. 	an, (41) 30391471 • CNN 04 020 1010001-20 • 	1 Mn 1 

likIP . PLA 	 L R$ n5 Mit 1 At 3a ato ev, 	, 
OS bls 	503 • 251 e 500 • Séno F • Aut. Fiscal 22442 de 01/12/2009 

CNPJ: 05.961.887/0001-06 

TRIBUNAL DE CONTA? 

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série F 

Data da Emissão  IS / £3./ 2oU 	
1V4A.USUARIO 
2 	A. FISCALIZAÇAQ 	 0281 
3.  VIA • FIXA 

Nome 	MuPlof  
Endereço 	 Pl24 C4 	0•4k-ve'n4 	fr 35V 

Cond. de Pagto 	 Nat. da Operação 	  



Á Pagar Liquidado 

60.000,00 

Valor á Pagar 

120.000,00 

	

Valor Pago 	Valor à Liquidar 

	

30.000,00 	 90.000,00 

Valor Empenhado 

150.000,00 

Valor Liquidado 

60.000,00 

Valor Parcela Vencimento Parcela Vencimento 

1 - 12/09/2011 30.000,00 

Valor 

1 VALORES DO IN= 1 

PAGUE-SE a./c.cv_u__ 	 ~RUJA 

Processado por: DENISE KREMPACKI 

N °  documento 	 N°  Cheque 

p,Valdemar 	ur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

Paulo Alfredo olis  

Prefeito MurOlcipal 	 Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

1 RECIBO 

---------- --------- 

Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Empenho: 02/ 

DERjrC""  1 

1 5 str. 2011 

PA (3 o 

TRIBUNAL DE CON1Z-S 
1 

` 
1 Número do Empenho : 6923/11 	Emissão do 

órgão 	 • 14 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 

Unid.Orçamentária 	 01 SEC.MUN.DE  SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SCCIAL 

Projeto/Atividade 	• 2094 Sinalização, Humanização e Controle doTránsito 

Categoria Económica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Ordinário 

Classificação 	• 14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.05.00.00 

Dotação 	 • 6661-3 Servicos Tecnicos Profissionais 

Recurso vinmúsdo 	• 1 - ~sura° Livre 

Credor 	 • 14081 A= =VIÇOS DE ~MIA SS 	 CNPJ: 05.961.887/0001-06 

Endereço 	 • R. Nilo Peçanha, 3555 	 Telefone: (41) 32529823 	Fax: (41) 32529823 

Municipio 	  Curitiba 	 Cep: 82.501-000 	 E-mail: agkf@uol.cam.br  

Banco 	  Itaú Unibanco S.A 	 Agência: 3836 	 Conta: 23936-2 

I DESCRIçA0 DO EMPENHO 1 

Empenho Ref.: Serviços de engenharia para estudos para circulação e modernização no sistema de 

transportes na área central Cfe. SD 1407 e processo n° 5571/11 

I 1.1WMA40  I 	  

N° da Liquidação 	• 17265 
	

Data da Liquidação...: 12/09/2011 

Histórico 	 • Despesa Liquidada ri/data cfe. NE Nr. 6923/2011 - AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA SS 

Documento Fiscal 	• 284 

Valor 	 • 30.000,00(TRINWA MIL REAIS) 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação 

Valor 	 '30.000,00(TRINTA MIL REAIS) 

Nome Completo: 	  

Assinatura...: 

CPF ou RG 	  

Data de Pagamento 	/ / 



Curitiba, 22 de Agosto de 2011. 

Reis Ralho 
E ENGENHARIA SS 

A 
AGKF 

A te niosomente 

vR''1111 -' 
'71m 

1 	20ll 

Çk) ..... 	; 

seRvi 	DE 
ENGEN 	A SyS 

ILMO. SR. DÉCIO VICELLI 
MD Secretário Municipal de Segurança Pública e Proteção Social 

Vimos por meio deste proceder a entrega de Nota Fiscal no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), referente à 2°. parcela, conforme Contrato n.° 343/2011, 
firmado entre o Município de Erechtm-RS e AGKF Serviços de Engenharia S/S, cujo 
objeto é o Estudo da Circulação da Área Central e Modernização do Sistema de 
Transportes de Veículos de Erechim-RS.  

Encaminhamos, em anexo, a documentação conforme segue: 
Nota Fiscal n.° 284: 
Certificado de Regularidade para com o FGTS: 
Certificado de Regularidade para com o INSS e Tributos Federais: 
Certidão Negativa •de Tributos Estaduais e Municipais, inclusive ISS - 
Imposto sobre Serviços * 

" Informamos que, èm virtude da Lei Complementar 116, de 31 de Julho de 2003, 

em seu artigo 30, o Imposto sobre Serviços deverá ser recolhido no local da sede 
da empresa Consultora, neste caso, a Cidade de Curitiba, não devendo ser 

retido quando do pagamento da Nota Fiscal. 

Ainda conforme Contrato, a despesa será empenhada na seguinte 
dotação orçamentária: 

CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS: 04.02 
PROJETO/ATIVIDADES: 2.012 
ELEMENTO DESPESA: 3390.39.05 

Na oportunidade, informamos os dados bancários paro depósito: 
Banco !toá S/A 

Agência 3836 C/C 23.936-2 
AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S - CNPJ: 05.961.887/0001-06 

Sendo o que tínhamos no morre 	continuamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 



05 501:3 251 e SOO Série F • Aut. F14.122442 de 01112/2009 

0284 

Assinatura 

Recebi(emos) de AGKF Serviços de Engenharia S/S, os 
serviços prestados constantes da NOTA FISCAL SÉRIE F 

Em 	de 	 de 	 

SERVIÇOS 	ENHARIA 
	 

CNPJ: 05.961.887/0001-06 Data de Validade: 01/12/2011 	Inscr. Munic.: 07 03 0464234-1 

AGKF - Serviços de Engenharia S/S 
Fone: (41) 3252-9823 

Rua Nilo Peçanha, 3555 
São Lourenço - CEP 82120-440 

Curitiba - Paraná 

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série F 
18 viA- USUÁRIO 

Data da Emissão .3.2. ÇÀ  /Jon 	2• VIA - FISCALIZAÇÃO 	 0284 3• VIA - FIXA 

Nom 	.4kQ0. TYY.144/.Y.\ \Q‘Â• 	arce.es _4: /fN "  

Endereço 	 3514  
	re.‘  

CNPJ  31' çl I •  /1.)  1 OCO  

Cond. de Pagto 	 Nat. da Operação 	  

Cidade Est 	 -25 	 
inscr. Est. 

..,,'.:‘,P,x 	•'` 	,,,..,.. 	'• . • * 	t,Q Aj.:  :., 0:....e 	., . 

Ck..)2.C..4,‘AcNr....) 	áliÁj 

PAn  
...., 

,ge.,f,..0_álljAyes,,.,— 

5 
2..5.4.20, 

çt(ËC/1/4/..`"1-At 

-1.-,. 

ffiç__Ç_:Q._._ 

._ 

_.......... 

S1.5.1-3,  
CO~>IC:,  

ca l' 

"  \e- 	di.°-• ---A..Q.!•-•_.p921-tA • 
--.. lã 1 ,20 I i 1 

Z.,43_, 

NS 

- Rue"i'Devid. 	Toms, 1'6'96.  - 
Cn  

Xaxim. C..".• Cur'inrba -" Zoranil 	TOTAL R$ 
04.920.103/0001-20 	- I. Mm,. 13.05.004.15102-0 

Ri 3,,,.ox  a) 	
, 

;"1.•""0C"'"A".INTEZRA.""ÇÃO LTD.A.. . 	r: (01) 3039-7471 - CNPJ 



TRMUNAL DE CON'i'AS 1 

SAPI - Sistema de Administração Publica integrado 
	 mora: U7:DO:Do 

Informações gerais do empenho Nr°  6923/2011 
	

Pag.: 0001 

N°  da Modalidade ..: / 
	

N.' da Licitação 	/ 
	

N° da 0.0 ..: 1898/20 

02/06/2011 

Ordinário Processo de Licitação..: Isento 

14081 - AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA SS 

SEC. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 

Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito 

6661-3 	14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.05.00.00 	Servicos Tecnicos Profissionais 

1-Recurso Livre 
Serviços de engenharia para estudos para circulação e modernização no sistema de transportes na área central 

Cfe. SD 1407 e processo n°  5571/11 

Data 	• 

Tipo 

Credor 	 

Orgào 	 

Pro/Ati 	 

Despesa 	 

Recurso 	 

Especificação: 

Empenhado...: 150.000,00 Estornado...: 0,00 Liquido 	 150.000,00 

Liquidado...: 60.000,00 Estornado...: 0,00 A Liquidar..: 90.000,00 

Pago 	 60.000,00 Estornado 	• 0,00 A Pagar 	 90.000,00 

W.stórim 

Data Tipo do Movimento Nr.  Lig. Valor Outras Informações Descontos 

02/06/2011 Empenho 150.000,00 0,00 

/07/ 2011 Liquidacflo 13622 30.000,00 Doe: 	281.Despesa 	Liquidada 	n/data cfe. NE Nr. 6923/ 2011 - AGKF 

SERV/WS DE ENGENHARIA SS 0,00 

27/07/2011 Pagamento 13622 30.000,00 Hanrisul-Livre 	C/C 	04.002142.0-6 	Ct.Corrente: 	04.002142. 

Chegue: 8501 	Doe: 281 450,00 

12/09/2011 Liquidaçào 17265 30.000,00 Doe: 	284.0e0pesa 	Liquidada 	15/data cfe. NE Nr. 	6923/2011 - AGKF 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA SS 0,00 

15/09/2011 Pagamento 17265 30.000,00 CEF-Disposicao c/c 06.2-2 	Ct.Corrente: 006.000000 	Cheque: 

. 8883 	Doc. 	264 450,00 

Vencimentos 

Ano/N.  Lig 	Parc. 	Vencimento Valor Parcela Total Pago Total Estornado Saldo a Pagar 

2011/13622 	1 	22/07/2011 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 

2011/17265 	1 	12/09/2011 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 

CustosAdministratiNms 

Custosa do Eapenho valor 

003.0028 	Outros Serviços de T 150.000,00 

Especificações e Materiaie 

-Edigo 

3045 

Produto 	 Wantidado 	 Otdo Entregue 

Contratacao de empresa 	 1,0000 	 0,0000 

AGKF Serviços de Engenharia S/S, para Estudo da Circule:Ç80 da Páreo Central e Moderniraçào do 

Sistema de Transportes de Veiculo, de Erechim/RS. O valor a ser pago serà de RS 150.000,00 (cento e 

cinquenta mll reais), e devera ser pago em 05 (cinco) Parcelar. 

valor Unitário 

150.000,0000 

Valor Total 

150.000,00 

        

        

TOTAL 	GER AL -.> 
	

1,0000 	 0,0000 	 150.000,00 

• 



CREDO R: 14081 - AGRE SERVIÇOS DE ~LAMA SS 
	

Período: 01/01/2011 à 

Data 	Nr.Emp. Ele:terias 

nteutod.-P E-GO i 

Engulhado 	Entornado 	 Liquidado 	 Pago 	 A Liquidar 	A Pagar 	Venc 

02/06/11 	6923 Serviços de engenharia para estudos para circulação e modernização no sistema de transportes na área central Cfe $D 1407 e 

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 	 Data: 2//10/21)11 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 	 Hora: 09:59:25 

Relatório Gerencial do Extrato de Credores 	 Pa • 

processo n° 5571/11 

Licitação. 	0/ O Ordem de Compra., 2011/1898 

150.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 90.000,00 

30.000,00 22/07/11 30.000,00 27/07/11 

30.000,00 12/09/11 30.000,00 	15/09/11 

TOTAIS ee> 150.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 90.000,00 

90.000,00 

90.000,00 



Observação: 
As informações, inclusive as relativas a eventual inexistência de algum documento, 

devem ser feitas por escrito. 

Com base nos termos dos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal, artigos 70 e 
71 da Constituição Estadual e artigo 33,§§ 1° e 20, da Lei n° 11.424, de 06-01-00, requisitamos 

o(s) documento(s) e/ou informação(ões) abaixo: 
Com relação ao contrato firmado com a empresa AGIU' Engenharia e Consultoria SS. 

Cópia da nota de empenho n. 6923/2011 e razão credor. 

Informar os documentos que fundamentam a liquidação da despesa relativamente aos 
valores pagos em 27/07/2011 em 15/09/2011. Dispor cópia destes documentos. 

Apresentar a planilha de custos 

a Cristina Andrade Diesel 
Auditor Público Externo 
Matrícula n° 13517589 

I' VIA— UNIDADE AUDITADA 

SIMBOLOGIA: 
r VIA— TRIBUNAL DE CONTAS 

PRAZO PARA ENTREGA DE SOLICITAÇÃO 

27/10/2011 

UNIDADE AUDITADA 

EXECUTIVO MUNICIPAL DE ERECHIM 

TRIBUNAL DE CONTAS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

Flaâá)...5  Rub. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO(S) 
E/OU INFORMAÇÃO(CIES) 

N° EME 06/2011 

UNIDADE AUDIRECEBINIENTO DESTA REQUISIÇÃO: TCEIRECERIMENTO DE DOCUMENTO(S) VOU INPORMAÇÃO(CIES) 

Data: Data: / 	/ 

Nome: Obs.: 

Cargo: Nome: Matricula: 

Ass: Ase; 

ST-01.37.01 
1/1 



Re: SCIM - Erechim 

Assunto: Re: SCIM - Erechim 
De: Ana Cristina Andrade Diesel <acad@srpftce.rs.gov.br> 
Data: Thu, 27 Oct 2011 16:01:33 -0200 
Para: GP - Controle Interno Municipal - Email <contintemo@erechim.rs.gov.br> 

Boa tarde Odacir, 

Vou examinar a documentação encaminhada via e-mail. Caso seja necessário solicitarei, 
posteriormente, complementação sobre a matéria. 
Quanto a proposta técnica esta faz parte do processo de inexigibilidade do qual já tenho cópia. 

Grata pela atenção, 

Ana Cristina 

GP - Controle Interno Municipal - Email escreveu: 

Ilma. APE TCE-RS Ana Cristina Andrade Diesel. 

SEPAREI EM DOIS LOTES, VISTO QUE DE UMA VEZ SÓ APARENTEMENTE NÃO 
ENVIA. - 2a parte. 

Anexamos documentação parcial relativa a requisição 006/2011, visto que o "Relatório de 
Estudo de Modernização do Sistema de Transporte Coletivo de Erechim-RS" apresentado pela 
Secretaria de Administração possuiu aproximadamente 400 páginas, e, digitalisei 
apenas títulos principais. 
Quanto a proposta técnica, esta possui 19 páginas e digitalisei apenas capa e folha 18 onde 
consta a proposta financeira. 
Todo este material está com o Controle Interno. Aguardo retorno para remetê-lo ou não, na 
íntegra, via correio. 

Ao seu dispor. 

Odacir raimondi 

Controle Interno 

L1 de 1 
	

22/11/2011 09:29 



requisição 06/2011 

Assunto: requisição 06/2011 
De: Ana Cristina Andrade Diesel <acad@srpf teess.gov.br> 
Data: Wed, 26 Oct 201110:46:53 -0200 
Para: continterno@erechim.rs.gov.br  

Bom dia Odacir, 

Segue em anexo, conforme prévio telefônico, a RD EME n. 06/2011. 

Dúvidas: 3311 1966 ou 3312 1644 

Obrigada, 

Ana Cristina 

Content-Type: 	application/pdf 
REQUISIÇÃO EME 06.pdf: 

Content-Encoding: base64 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 

Secretaria Municipal de Administração 
Departamento de Compras e Licitações 

PROCESSO 

Data 	
1 

Processo N°: 	01183/2011 	 26/01/203 	i 
N° SAPI  - • .i9(.) iL  __ Minuta 	  
Data Abert.: __,...,1- 9",..,11(:)11 	N° Portal.: 
Hora 	• _,..,):,_  ,") 1,À 	Contrato 	 
SD 331 
Dat4 ch-4 Abert. de Propdtstas:)44  Xne:441. £,CM:;t: 

PROCESSO LICITATÓRIO - CONVITE N° 

 

/2011 

   

Objeto: Aquisição de material gráfico. 

Gabinete do Prefeito 

ABERTURA 

Nesta data procedi a abertura do presente Processo a pedido da parte 
Interessada. 

Dechirn 	de 	 de 200 

Departamento de Compras e Licitações. 



ECEE31D0 

26 JAN, 2611 

Hora: 1 37;0 Ass• 
ru,ies,„ 

MUNICÍPIO DE ERECHIM-RS 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Informativo das Ações do Governo Municipal/2010 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA n° 0331/2011 

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 
Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro para atender a SD 0331/2011 da Assessoria de 
Comunicação Social, em cumprimento ao disposto nos Arts. 15 e 17 da Lei Complementar 101/2000. 

As metas e prioridades elencadas na LDO; o comportamento da Receita e da Despesa do Município, no 
Exercício em curso; as informações prestadas pela Secretaria de origem e as existentes no Serviço de 
Contabilidade do Município nos conduzem à emissão do seguinte parecer: 

dá-ai:5/ 
UN.ORÇ. 	1 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

SUBFUNÇÃO 

DA DESPESA 

PROGRAMA RECURSOS 

	

1 PROJETO/ 1 	ELEMENTO , 

	

ATIVIDADE ; 	DESPESA 

Próprios  02.01 04 122 0010 
1 

2.008 	I 	3390.39.00.00 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 
FONTES DE ATENDIMENTO 	 EXERCICIO 

1- RECURSOS 
Dotação  Orçamentária Atualizada  

h  Empenhado no Exercício  
Comprometido (Processos em Andamento) 
Valor estimado deste Processo 
SALDO LIVRE RESULTANTE 

2011 
.300.000,00 

06 
77.6-00,00 
6.020,80 

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA 
O Prefeito Municipal, designado Ordenador de Despesa da Pasta correspondente, pelo Decreto n° 3.100/06, 
no uso de atribuições e em cumprimento às determinações contidas no Inciso II do Art.16 da Lei 
Complementar 101/2000, DECLARA existirem recursos orçamentários para a realização da despesa supra 
especificada, estando a mesma adequada com a Lei Orçamentária Anual e compatível com o Plano 
Plurianual e com a LDO. 

Erechim, 24 de janeiro de 2011. 

IZEÏ,DA TODERO 
Chefe de Gàbinete do Prefeito 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE FINANCEIRA 
Com base na programação financeira e no fluxo de caixa, a despesa supra tem cobertura financeira para 
sua efetivação. 

1 
Erechi 	d janeiro de 2011. 

VALDEMAR ARTUR OCH-
Secretário Municipal dÁ Fazend 
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MUNICÍPIO DE ERECHIM-RS- SOLICITAÇÃO DE DESPESA' :'  u V; 

CONT) . 

GABINETE DO PREFEITO 
Assessoria de Comunicação Social 

014/2011 

TRIBUNAL DE 

À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Para informações e encaminhamento.  
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA Necessidade da Despesa 	 Cronograma 

(evidenciando para que e onde será 	Execução/Utiliza 
utilizado/executado) 	

I 

Solicitação de impressão de "Informativo das Ações 
do Governo Municipal/2010", 	conforme características 
abaixo: 

Revista de 40 páginas 
Capa em papel couchê brilho, 170g 
Interno em papel couchê brilho — 120g 
Dimensões: Aberta: 50cm de largura por 33,5cm 
de altura 
35.000 unidades 

c 3‘ . 	..V--)) 
.0 	serviço 	será 	monitorado 	pela 	Assessoria 	de 
Comunicação. 

Valor Total Estimado: 70.000,00 

Publicidade Institucional 

Origem dos Recursos: Recursos Próprios 

SERVIDOR REQUISITANTE: 
(Que será gestor do contrato, quando for o caso 

Fernanda Munaretto Zanardo 

CUSTO ESTIMADO (preenchimento pelo Opto. de Compras e Licitações) 
I_ R$ 	4 -1-- 	- CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DA DOTAÇÃO. 

— DATA TOTAL 
EMPENHADO NO 

EXERCÍCIO 

	

RESERVA DE DOTAÇÃO 1 	SALDO 

	

(Preenchimento pela 	I 	DISPONÍVEL 

	

Sec. da Fazenda) 	1 	NESTA DATA 

ri ARRIF nRe.ARAFNTÁRIA 

DA 1 PROJETO E/OU I CATEGORIA ECONÓMICA 
ATIVIDADE 	: 	DESPESA 

06/01/11 L. 	 1 	2008 	' 	3390.39.9200 
Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secretaria da Fazenda — Contabilidade. 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE COMPATIBILIDADE COM O 
PLANO PLURIANUAL E COM A LDO. 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000-LRF e considerando as Metas e Prioridades elencadas na 
LDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetara as Metas de Resultados Fiscais previstas para o Exercício, apresenta 
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a LDO. 

Erechim, 06 de janeiro de 2011 

9 
SERVIDOR REQUISITANTE 	 !ZELEM ODERO 

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 

Preenchimento pelo Dpto de Compras e Licitações; 

Solicitação de Empenho NI*: 

Data 	/ 	/2011. 

Opto. Compras e Licitações 

Preenchimento pela Secretaria Municipal da Fazenda; 

Empenho N°: 

Data 	1 	/2011. 

Sec. Mun. da Fazenda 	
19 ia 2011' 

i2_3/ 

Pze 



TRIBUNAL DE CONTAS 

WVO 4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

Ao 
Fornecedor: 8028 - CARTASS INDUSTRIA DE EMB. E GRAFICAS LTDA - ME * 
Endereço..: Av. José Oscar Salazar, 1517 - Três Vendas 

Cidade 	 Erechim - RS - 99.700-000 
FAX 	 (0XX-54) 3321-6466 Fone...: (0XX-54) 3522-2124 

CNPJ 	 01.353.729/0001-04 

ORÇAMENTON°:128/11 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 

Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais: 	 dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: 	 dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 

Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Material/Serviço 
Marca 

Quant. 
V1r.Uni. Total 

37914 Impressa° de Informativo das Ações do Governo 35.000,00 UN 

922  

  

Municipal/2010, conforme características abaixo: 
Revista de 40 páginas 
Capa em papel couchê brilho, 170g 
Interno em papel couchê brilho - 120g 
Dimensões: Aberta: 50cm de largura por 33,5cm de altura 

TOTAI.==> 
	

'77 •  0(,),o0 

Observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 

o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 19/01/11 
CARTASS INDUSTRIA DE EMB. E GRAFICAS LTDA - ME * 
AssinaturtA  giWyckm0aRwamento 
Nome: 

01253729/0001-041  
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVMRWS-INDÚSMA DE EMSALAGENS 
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 	

EGRA:=1.31)A. 

CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZApAksç@Muxml.,1m7 

PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2° COLOCADO.1 	

CEP 9).700-000 
ER EC EilM 	8S 

_ 



40005 

Ao 
Fornecedor: 13156 - GRAFICA CENTRAL LTDA* 
Endereço..: R. Cesário Matos, 106 Sala 03 - Centro 
Cidade 	• Erechim - RS - 99.700-000 
FAX 	 (Oxx-54) 3522-0074 Fone...: (OXX-54) 3522-0074 
CNPJ 	 06.004.559/0001-76 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

ORÇAMENTON°:128/11 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 
Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais: 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 

Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 
Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Material/Serviço 
	 Quant. 

Marca 	 Vir .Uni. 	 Total 

37914 Impressão de Informativo das Ações do Governo 

MUnicipa1/2010, conforme características abaixo: 
Revista de 40 páginas 
Capa em papel couchê brilho, 170g 
Interno em papel couchê brilho - 120g 

- Dimensões: Aberta: 50cm de largura por 33,5cm de altura 

TOTAL=.> 

Observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 
o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, „aguardamos vosso contato. 
Data: 19/01/11 
GRAFICA CENTRAL LTDA* 
Assinatura Responsável pelo Orça 
Nome: 

, 
A EMPRESA VENCEDOHAADEVERÁ-APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 
CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZADO, TERÁ 
PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2°  COLOCADO. 



TRIBUNALDECONTAS 
Fis 

006 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

Ao 
Fornecedor: 7729 - TRAÇOS ARTES GRAFICAS LTDA * 
Endereço..: Rua Henrique Schwering, 499 - fundo - Sao Pedro 

Cidade 	 Erechim - RS - 99.700-000 

FAX 	 (OXX-54) 319-6662 Fone...: (OXX-54) 3321-9727 

CNPJ 	 02.781.274/0001-90 

ORÇAMENTO N0:128/11 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 

Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais: 	 dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: 	 dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 

Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Material/Serviço Marca 
Quant. 

Vir .Uni. Total 

37914 Impressão de Informativo das Ações do Governo 	 35.000,00 UN 

Municipal/2010, conforme características abaixo: 
- Revista de 40 páginas 
- Capa em papel couchê brilho, 170g 
- Interno em papel couchê brilho - 120g 
- Dimensões: Aberta: 50cm de largura por 33,5cm de altura 

SOO _ 

TOTAL==> 3Soo(09 

Observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 

o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 19/01/11 
TRAÇOS ARTES G ICAS LTDA * 
Assinatura Res sáv pelo Orçamento 
Nome: 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES 	U2 NEGr.  ?81274/0001 951  
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 
CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESAWADO TERÁ 
PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA 	ICA TRAÇOS LTDA 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2°  COLOCADO. 

Rua Henrique Schwering, 479 
CEP 99700-000 

L ERECHIM-RS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

Ao 
Fornecedor: 5054 - EDELBRA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA * 
Endereço..: Rodovia RS 331 Km 02 - Demoliner 
Cidade 	• Erechim - RS - 99.700-000 
FAX 	 (0XX-54) 3520-5006 Fone...: (0XX-54) 3520-5000 

CNPJ 	 87.639.761/0001-76 

ORÇAMENTON0:128/11 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 
Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais: 	dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: ...'\... dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 

Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Material/Serviço 
Marca 

Quant. 
Vir .Uni. Total 

37914 Impressão de Informativo das Açôes do Governo 	 35.000,00 UN 
	 15D 2. 43 ti IV 	O I 	, 

TOTAL==>Írl  B5.050  GO á 

Observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 

o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 19/01/11 
EDELBRA INDUSTRIA qgâFicA E Eplilduirlv 
Assinatura Responsálpe7f497)€» 

low  

ad.  a.  S 331 Km 3,5 
00-000 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES beFtactiiim-R -J N 
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL.  
CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZADO, TERÁ 
PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2' COLOCADO. 

Municipa1/2010, conforme características abaixo: 
Revista de 40 páginas 
Capa em papel couchê brilho, 170g 
Interno em papel couchã brilho - 120g 
Dimensões: Aberta: 50cm de largura por 33,5cm de altura 

Nome: 

Q--, 



PREFEITURA MUNICIPAI, 
	 24/01/2011 

Compras e Licitações 
	 09:33:04 

Relatório de Cadaszro de Preço - Por Orçamento - N' 128/2C1 
	 0001. 

Orçamento..: 128/2011 - Impressão de Informativos das Ações Municipais 2010. 

Produto 

Fornecedor 	 Fornecedor 	 1 	 Fornecedor 	 1 
	

Fornecedor 
	 Fornecedor 

Valor 'Jr:itário 	Valor Total 1 	Valor Unitário 	Valor lbtal 	Valor Unitário 	Valor Total 
	

Valor Unitário 	Valor Total 1 
	

Valor Unitário 	Valor Total 1 

Material: 37914 - Impressão de "Informativo doa Apõe 	 Quantidade: 	35.000,0000 UM 

Municipal/2010., conforme caracterisLicas abaixo: - Revista de 40 páginas - Capa em papel couché brilho, I70g - Interno em papel couché brilho 

- 120y - Dimensões: Aberta: 50cm de largura por 33,5cm de altura 

1 8028-CARTASS ENDUSTR1A DE EMB. E GR l 5054-EDELBRA INDUSTRIA GRAFICA E EU i13156-GRAFICA CENTRAL LTDA. 	 i 7729-TRAC0S ARTES GRAFICAS LTDA • 	1 

1 R$ 	 2,22 	77.700,00 1 RS 	 2,43 	85.050,00 1, R$ 	 2,08 	72.800,00 1 RB 	 2,10 	73.500,00 1 

Valor Unitário Médio R$ 	 2,2075 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, n° 354 — 99.700-000 — Erechim (RS). 
Fone: (54) 520.7000 
E-mail: rh@erechim.rs.gov.br  

DIRETORIA DE RH 

PORTARIA N°. 1290/2010 

O Secretário Municipal de Administração de Erechim, 

Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições previstas no Decreto n°. 3326/2009, 

NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, conforme art. 51, 

parágrafo 4.° da Lei de N°. 8666/93, que será composta dos seguintes membros: 

ADARLAN DEDONATTO PEDROSO — Matricula 20735 Presidente 

GIANA GALLEGO LEICHSENRING — Matricula 20813 

ROSANE SOARES KAMMLER — Matricula 20207 

MIRIAM DE LOURDES FLACH — Matricula 20641 

SUPLENTES: 

FRANCINE MARIGA - Matricula 20538 

MAIARA VICARI AGOSTINHO — Matricula 21351 

A presente entra em vigor a contar de 09.12..2010 e torna sem efeito a Portaria 
n° 573/2010. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, RS., 09 DE DEZEMBRO DE 2010. 

Registre-se e Publique-se 

GER N LEANDRO BERTI 
Sec Mun. de Administração 



11§1Y Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal de Administração 
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

- Divisão de Licitações - 

Termo de Solicitação de Abertura da Licitação 

Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Administração. 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência 
autorize a abertura de procedimento licitatório, nos termos da legislação em vigor, após parecer da 
existência de recursos orçamentários, com o seguinte objetivo e descrição dos materiais e/ou serviços a 
serem adquiridos/contratados. 

Objetivo: Aquisição de material gráfico, através do Gabinete do Prefeiro, com recursos próprios. 
Materiais/Serviços: 

Item 	Quantidade Un. Especificação 

1 	35.000,0000 UN Impressão de Informativo das Ações do Governo 
Municipa1/2010, conforme características abaixo: 
- Revista de 40 páginas 
- Capa em papel couchê brilho, 170g 
- Interno em papel couchê brilho - 120g 
- Dimensões: Aberta: 50cm de largura por 33,5cm de altura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM em 26/01/11. 
Adarlan Dedonatto Pedroso 

Chefe Divisão Licitações 	rf 
Assi dp,ra 

 

procemibm9610.15 Erecnim 

 

Conforme verificação na lei-de-meios em execução, ficam consignados o.  recursos orçamentários 
na seguinte dotação orçamentária: 

02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM em r,/,(b gir / 7  ( z 
EdS011 Luis Kammier 

Contxlar  
Carir

T-IP2•IRS Go-198110-8 	 Assinatura 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Estado do Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 CEP 99700-000 
TRIBUNAL DE CONTAS 

 

Termo de Abertura 

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe 
confere a legislação em vigor, especialmente a Lei 8666/93 e suas alterações 

legais, resolve: 

01 - Autorizar a Abertura do presente processo administrativo de 
licitação, assim identificado: 

Modalidade: Convite. 

Número ...: 8/2011. 

Objetivo 	: Aquisição de material gráfico, através do Gabinete do 

Prefeiro, com recursos próprios. 

02 - Identificação dos Recursos - Dotação Orçamentária: 

02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

Secretaria Municipal de Administração, em 26/01/11 . 

/1(  GE1AI:1  LEAj',5Al 
Secretário Mnici 	Ã'''' "" nistração 

enato Alan,oso 
Secretário >. nto de 

Admi ração 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal de Administração 

Nalig, Diretoria de Compras e Licitações 

- Divisão de Licitações - 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade 	: CONVITE 

Número 	• 008/2011 

Processo 	• 1183/2011 

Data de Recebimento dos Envelopes ..: ******************** 

Horário 	 •  *******************ig*** 

Fornecedor 	: 

Endereço 	 

CNP] 	 

Cidade 	• Estado: 

Telefone 	 

Fax 	 

O MUNICÍPIO DE ERECHIM, Estado de Rio Grande do Sul, através de seu Secretário Municipal de 

Administração em exercício, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, com amparo no Decreto Municipal no 

3.326 de 06/01/2009, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Federal no 8.666 de 

21/06/1993, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a licitação na 

modalidade "CONVITE", do tipo "MENOR PREÇO", COM ABERTURA PARA O DIA 

******"*********-***, àS ****,*************, tendo como local o Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Erechim, sito Av. Farrapos, 509, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, 

que estará reunida com a finalidade de receber os envelopes no 01 - contendo a Documentação e no 02 - 

contendo a Proposta de Preço referente a este Edital. 

1 - DO 083E70 

Contratação de empresa especializada para impressão de "Informativo de Ações do Governo 

Municipal/2010" 

Revista de 40 páginas 

Capa em papel couchê brilho, 170g 

Interno em papel couchê brilho, 1209 

Dimensões: aberta: 50cm de largura por 33,5cm de altura 

35.000 unidades 
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2- DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

2.1 - Os envelopes: no 01 contendo a Documentação e no 02 contendo a Proposta de Preços 

referente a este Edital, serão recebidos até às *********** horas do dia 

no Setor de Licitações Prefeitura Municipal de Erechim - RS, Av. Farrapos, 

509. 

2.2 - Após a hora limite para o recebimento dos envelopes solicitados, nenhum outro será aceito, 

nem permitidos adendos ou alterações das ofertas apresentadas. 

2.3 - Serão consideradas inexistentes quaisquer condições trazidas pelos participantes alheias as 

descritas neste Edital. 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor, far-se-á 

necessário credenciamento, com menção expressa de conferência de amplos poderes, inclusive para o 

recebimento de intimação para desistência de recursos. A não apresentação do credenciamento não 

implica a inabilitação do licitante, mas o impede de manifestar-se, nas sessões, contra as decisões 

tomadas pela Comissão Permanente de Licitações. 

3.2 - Além das empresas convidadas pela Administração, poderão participar do presente, 

empresas interessadas, cadastradas na correspondente especialidade na unidade promotora do certame, 

que manifestarem interesse com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas antes do prazo previsto para 

a entrega dos envelopes. 

3.3 - As empresas não cadastradas no Setor de Licitações, que mostrarem interesse em 

participar do Convite, receberem o Convite, ou solicitarem participação com a antecedência de 24 (vinte 

e quatro) horas, deverão apresentar no envelope no 01 - "documentação", toda a documentação 

constante nos artigos 27 a 37 da Lei Federal 8.666/93, sob pena de inabilitação no certame. 

3.4 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, no envelope da 

habilitação,Certidão expedida pela Junta Comercial (conforme artigo 80  da Instrução Normativa no. 103 

de 30/04/2007) que será considerada válida até 01 (um) ano após a sua emissão, comprovando seu 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos 

previstos no item 5 deste edital. 
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3.5 - 
As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 

de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 

a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme disposto no art. 34 da Lei 11.488, 

de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, Certidão expedida 

pela Junta Comercial (conforme artigo 80  da Instrução Normativa no. 103 de 30/04/2007), que será 

considerada válida até 01 (um) ano após a data de sua emissão, comprovando seu enquadramento no 

limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no item 5 e 5.1 deste edital. 

3.6 - O credenciamento do licitante como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa (enquadrada nas exigências do art. 34 da Lei 11.488/07), somente será procedido pela 

Comissão Permanente de Licitações, se o interessado comprovar tal situação jurídica, na forma 

estabelecida nos itens 3.4 e 3.5 deste Edital. 

3.7 - A não comprovação de enquadramento da empresa como ME, EPP ou cooperativa, na forma 

do estabelecido nos itens 3.4 e 3.5 deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a 

Comissão Permanente de Licitações, dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicáveis ao 

presente certame. 

3.8 - A responsabilidade pela declaração de enquadramento conforme previsto nos itens 

anteriores, é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que 

possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

4- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

- As empresas participantes da presente licitação ENTREGARÃO E/OU ENVIARÃO 02 (DOIS) 

ENVELOPES SEPARADOS E FECHADOS/LACRADOS, que serão recebidos pela Comissão Permanente de 

Licitações, até às **t ******t***** do dia ************** , contendo as seguintes informações: 

*ENVELOPE 1- DOCUMENTAÇÃO: 

- A inscrição: "DOCUMENTAÇÃO" 

- Nome da entidade Promotora da Licitação 

- Modalidade e Número da Licitação 

- Data e horário da abertura da licitação 

- Razão Social completa da Empresa Participante 

*ENVELOPE 2- PROPOSTA DE PREÇOS: 

- A inscrição: "PROPOSTA DE PREÇOS" 

- Nome da entidade Promotora da Licitação 

- Modalidade e Número da Licitação 
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- Data e horário da abertura da licitação 

Razão Social completa da Empresa Participante 

5 - CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO ENVELOPE No. 01: 

A) Certidão de Quitação ou Regularidade junto às Fazendas (do domicílio ou sede do licitante): 

MUNICIPAL; 

ESTADUAL; 

FEDERAL (Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria 

da Receita Federal e quanto a Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional). 

B) Prova de situação regular perante: 

ao Instituto Nacional de Seguridade Social 

Débitos; 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

do FGTS. 

- INSS, apresentando a CND - Certidão Negativa de 

FGTS, apresentando a CRF - Certificado de Regularidade 

C) Declaração da Empresa Licitante de que não mantém menores nas condições do Artigo 7 0, 

Inciso XXXIII da Constituição Federal. 

5.1 - DA HABILITAÇÃO DAS ME, EPP E COOPERATIVAS. 

5.1.1 - A microempresa, a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao 

item 3.5 deste Edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos 

nas alíneas "a" e "h" do item 5 deste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade, em dois dias úteis, a contar da data em que for 

declarada como vencedora do certame. 

5.1.2 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, empresa de 

pequeno porte ou a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 

alguma restrição. 

5.1.3 - o prazo que trata o item 5.1.1 deste Edital, poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado e que sua concessão 

não interfira no procedimento licitatório. O pedido deverá ser feito de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 

5.1.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.1.1, implicará na 
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TRIBUNAL DE CONTAS 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13 deste Edital, 

sendo facultado à AdministraOão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou rev
i
ogar a licitação. 

5.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DA HABILITAÇÃO 

5.2.1 - No caso de certidões sem data de validade expressa, será considerado o prazo de 03 
1  

(três) meses a contar da data e emissão. 

5.2.2 - Os documentos deverão ser apresentados em originais ou fotocópias, desde que 

autenticadas em Cartório ou por funcionário habilitado do Setor de Licitações. Em caso de autenticação 

por funcionário da Prefeitura Municipal de Erechim, deverão ser encaminhadas 24 (vinte e quatro) horas 

antes da data prevista para 'entrega/abertura, sob pena de não nos responsabilizarmos em efetuar a 

autenticação no prazo hábil. 

5.2.3 - As empresas portadoras de CRC (Certificado de Registro Cadastral) expedido pela 

Comissão Permanente de Licitações do Município de Erechim e em vigor, poderão utilizá-lo em 

substituição aos documentos exigidos no item 5. O CRC não será considerado para efeito de habilitação 

quando apresentar documentação com prazo de validade vencido, salvo se a empresa apresentar junto 

ao CRC, os documentos atualizados. 

5.2.4 - Os documentos emitidos pela Internet, poderão ter a sua validade verificada pela 

Comissão Permanente de Licitações. Tal procedimento dar-se-á no momento da análise dos documentos, 

onde serão selecionados, de forma aleatória os documentos que terão sua autenticidade conferida no site 

do respectivo órgão. 

5.2.5 - A constatatão, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 

apresentados, ensejará aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar 

com a administração pública, pelo prazo de até dois anos, bem como declaração de inidoneidade da 

empresa, independentemente das medidas penais cabíveis. 

5.2.6 - As empresas licitantes estão obrigadas, no que diz respeito a habilitação no certame, a 

apresentar toda a documentação supracitada, comprovando a sua regularidade perante os referidos 

órgãos, sendo que tais documentos deverão ser entregues acondicionados em envelopes devidamente 

identificados. 

5.2.7 - Entretanto, i'caso seja apresentado documento com prazo de validade vencido, e se o 

mesmo estiver disponível na Internet, a Comissão Permanente de Licitações poderá, no momento da 

sessão de abertura e recebimento dos envelopes, comprovar a regularidade da empresa perante o 
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referido órgão. 

5.2.8 - A Comissão Permanente de Licitações, se impedida de realizar tal procedimento, em 

virtude de problemas relativos a falha da página eletrônica do órgão ou outro problema superveniente, 

que impeça a comprovação da regularidade da empresa, efetuará a inabilitação da licitante. 

5.2.9 - O referido nos itens anteriores não exime as licitantes da apresentação da comprovação 

de regularidade exigida no item "Conteúdo obrigatório do envelope 01 - documentação" deste edital, 

sendo que tal procedimento só será efetuado em casos excepcionais, visando agilizar o procedimento 

licitatório. 

6 - CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO ENVELOPE 2 - PROPOSTA DE PREÇOS: 

6.1 - A proposta propriamente dita, redigida em português de forma clara e detalhada, sem 

rasuras ou emendas, assinada pelo representante legal da empresa proponente, contendo: 

PREÇO UNITÁRIO E PREÇO GLOBAL DO ITEM. 

MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. 

VALIDADE DA PROPOSTA, que deverá ser de no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da data de 

abertura dos envelopes. 

Local, data e assinatura do signatário. 

6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: 

6.2.1 - Em caso de omissão do prazo de validade da proposta e prazo de garantia, será 

implicitamente considerado o prazo acima estabelecido. 

6.2.2 - Os preços ofertados devem ser cotados em moeda corrente nacional, contendo apenas 

duas casas decimais. Entretanto, no preço unitário abaixo de cinquenta centavos de real, serão aceitas 

cotações com até três casa decimais após a vírgula. 

6.2.3 - Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta o que não for conflitante 

com o instrumento convocatório e seus anexos. 

6.2.4 - Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas com: carga, descarga, 
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transportes, impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, demais serviços e eventuais 

que possam acarretar ônus ao Município, especificadas ou não neste Edital. 

7- DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

7.1 - A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido 

no artigo 43 da Lei Federal 8.666/93. 

7.2 - A participação da licitante no certame, com ausência de impugnação tempestiva aos termos 

deste edital, presume a completa aceitação, por parte do proponente das condições estabelecidas no 

instrumento convocatório. 

7.3 - Todas as licitantes são responsáveis pela veracidade das informações prestadas e 

autenticidade dos documentos apresentados. 

7.4 - É facultado a Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase 

da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da 

documentação ou proposta de preços. 

7.5 - Somente serão abertos os envelopes 02 (proposta de preços) das empresas habilitadas no 

certame, ficando os relativos das empresas inabilitadas, a disposição destas para serem retirados no 

prazo de 30 (trinta) dias do resultado definitivo da habilitação, findo o qual serão inutilizados. 

8 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1 - Os licitantes poderão interpor recurso, após a publicação ou notificação do parecer da 

Comissão Permanente de Licitações, conforme prazo estabelecido no art. 109 da Lei Federal 8.666/93, 

nos casos de: 

Habilitação ou inabilitação do licitante; 

Julgamento das propostas; 

Anulação ou revogação da licitação. 

8.2 - Os recursos devem observar os seguintes requisitos: 

apresentação na forma escrita; pretende que sejam revistos pela Comissão Permanente de 

Licitações; 
identificação objetiva dos fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela 

Comissão Permanente de Licitações; 
assinatura do representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado no 

1 
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9 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

1 	 9.1 - O julgamento das propostas classificadas segundo os parâmetros estabelecidos nesta 

licitação obedecerá ao critério do MENOR PREÇO POR ITEM. 

9.2 - Deste modo, a classificação final do certame dar-se-á no sentido de que o primeiro colocado 

seja o encontrado nas propostas de menor preço por item, e os demais, na ordem crescente dos valores 

ofertados. 

9.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente, 

por sorteio, em ato público, para o qual todos os participantes serão convocados. 

9.4 - A fórmula a ser adotada para o sorteio será escolhida pelos participantes empatados. Não 

havendo consenso na escolha, esta será decidida pelo responsável pela Licitação. 

9.5 - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5 deste 

edital. 

9.5.1 - Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores 

em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor (empate ficto). 

9.5.2 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, na fase de classificação das propostas, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de 

menor valor, poderá apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após solicitação da Comissão 

Permanente de Licitações, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor 

preço, situação em que será considerada vencedora do certame. 

Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 

classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 

que se enquadrarem na hipótese do item 9.5.1 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e 

na forma prevista na alínea "a" deste item. 
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C) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas 

com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a 

apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

9.5.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 9.5.2 deste Edital, será considerado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originalmente de menor valor. 

9.5.4 - O disposto nos itens 9.5 a 9.5.3 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa (que satisfaça as exigências do item 3.5 deste edital). 

9.5.5 - Ocorrendo as situações previstas no item 9.5.2, a Comissão Permanente de Licitações 

comunicará a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, por intermédio de fax ou correio 

eletrônico. 

10 - PRAZO DE ENTREGA 

10.1 - O objeto licitado deverá ser entregue no Almoxarifado Central, sito Av. Farrapos, 509, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho. 

10.2 - O licitante deverá atentar para a qualidade dos produtos a serem entregues, pois somente 

serão aceitos aqueles que estiverem dentro dos parâmetros solicitados e que atendam aos padrões 

exigidos pelo Mercado. 

11 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1 - O objeto, se estiver de acordo com o edital e a proposta, será recebido: 

PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto licitado, para posterior verificação de sua 

conformidade com o solicitado no edital de licitação; 

DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, características e quantidade do bem e 

consequente aceitação, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados após o recebimento 

provisório. 

11.2 - A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, 

qualidade, técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente. 

11.3 - O material recusado será considerado como não entregue. 
	 ,/ 
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11.4 - Os custos de retirada e devolução dos materiais recusados, bem como quaisquer outras 

despesas decorrentes, correrão por conta da contratada. 

11.5 - A empresa contratada terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para retirada dos materiais 

recusados, após notificação do Almoxarifado Central. 

12- DO PAGAMENTO 

12.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, a contar da entrega, aceitação do 

produto e emissão da respectiva Nota Fiscal. 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A aplicação de penalidade à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II 

do Capítulo IV - Das Sanções Administrativas da Lei 8.666/93. 

13.1 - Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo 

justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, 

isoladamente ou cumulativamente: 

advertência, por escrito; 

multa sobre o valor global da contratação; 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

13.1.1 - Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar 

justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da 

CONTRATANTE a sua aceitação. 

13.1.2 - Vendido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da data 

limite. 

13.1.3 - A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata 

o subitem 13.1, sem prejuízo da aplicação do contido no subitem 13.2. 

13.1.4 - A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou 

irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta. 

13.1.5 - Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá 

/, 
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aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

13.1.6 - Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor global do contrato. 

13.1.7 - No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos 

ou prejuízos à Administração, será aplicada ao licitante a sanção de suspensão temporária de participar 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

13.1.8 - Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a 

sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior. 

13.2 - Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cindo centésimos percentuais) sobre o 

valor global contratado a título de mora, por descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de 

atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste edital, independente da notificação prevista no 

subitem 13.1.2. 

13.3 - As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela 

CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da 

CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

13.3.1 - Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no 

subitem anterior. 

13.4 - A aplicação de multas, bem com a rescisão do contrato, não impedem que a 

CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 13.1. 

13.5 - A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste edital será precedida de processo 

administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contrativo. 

14- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 02.01 

PROJETO/ATIVIDADE: 2.008 



TRIBUNAL DE CONTAS 
Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal de Administração 

Nzargal Diretoria de Compras e Licitações 
- Divisão de Licitações - 

ELEMENTO DESPESA: 3390.39.92.00 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste Edital, bem como das 

normas legais que regem a matéria, e, se porventura o licitante for declarado vencedor, ao cumprimento 

de todas as disposições contidas neste Edital. 

15.2. A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório importa 

preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

15.3. O participante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, conforme dispõe o artigo 65 da Lei Federal 

8666/93. 

15.4. Da reunião para recebimento e abertura das propostas lavrar-se-á Ata Circunstanciada. Só 

terão direito de usar a palavra, rubricar propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar as atas, 

os participantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Permanente de 

Licitação. 

15.5. A homologação da presente licitação é de competência do Senhor Secretário Municipal de 

Administração e/ou Sr. Prefeito Municipal. 

15.6. A Lei Federal no 8666/93 regerá as hipóteses não previstas neste Edital. 

15.7. Esclarecimentos na área de habilitação, cadastro e aquisição do Edital, serão obtidos junto ao 

Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim, pelo telefone 0XX-54-3522-4443. 

15.8. O serviço será monitorado pela Assessoria de Comunicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, 26 DE JANEIRO DE 2011. 

GER 	LE 

Renato Alencar Toso 

RTI 
Secretário Adjunto de 

Administração 
Secretário urdcip 	AdministraçãO 

FER ANDA MUNARETTO Z NARDO 

Gestora do Contrato 
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Secretaria Municipal de Administração 

Divisão de Licitações 

Av. Farrapos, 509, Erechim 
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PARECER JURÍDICO 

Processo de Licitação: 8/2011 

Modalidade 	•  Convite 

Nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores, 

examinamos os termos e documentos referentes a abertura do presente processo licitatório. 

Pelo preenchimento dos requisitos legais, aprovamos a abertura e os termos do 

presente, opinando pelo prosseguimento deste processo licitatário, em seus demais tramites 

legais. 
O aspecto técnico da obra deixa de ser analisado por não ser da área de atuação da 

Procuradoria e a mesma não possui conhecimento para tal. O projeto e o orçamento atendem 

às exigências formais. II  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM em  7.1.- i/ /2011 

Procuradoria Jurídica 



Encaminhamos o presente processo para execução dos seguintes 
procedimentos: 

À Secretaria da Fazenda, para assinatura do "T 
de Solicitação de Abertura da Licitação"; 

x À Procuradoria Jurídica para aprovação do edital; 

x Ao Secretário de Administração para assinatura do 
"Termo de Abertura"; 

x Retorno do processo ao Setor de Licitaçóes. 

Ad 	e ona 	droso 
he e Divisão de fações 

P feitura Municipal Erechim 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal de Administração 
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

- Divisão de Licitações - 

AVISO DE LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO: Convite 
NÚMERO: 8/2011 

OBJETO: Aquisição de material gráfico, através do Gabinete do Prefeiro, com recursos 
próprios. 

DATA DE PUBLICAÇÃO: 28/01/11. 

GE 
Secretári 

N L 
Munitipa 

ERTI Renato Alencar Toso 
AdministraWetário Adjunto de 

Administração 

Data de recebimento dos envelopes: 07/02/11 

Hora 	 • 08:30 

Local: Setor de Licitações - Av. Farrapos, 509 

IZA EL C. R. M. RIBEIRO 
Chefe da Divisão de Licitações 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal de Administração 

Nag, DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

- Divisão de Licitações - 

RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Licitação: Convite 
Número: 8/2011 
Data de Abertura.: 07/02/11 
Horário 	• 08:30 

* 	Objeto 	• Aquisição de material gráfico, através do 

próprios. 
Recebemos cópia do processo licitatório conforme 

estamos cientes das condições gerais impressas na mesma 
licitações, especialmente a Lei Federal Nr 8666/93 e suas ai 

Data do recebirnento:noi,  7.o  14 

Ass: 	  
Empresa: GRAFICA CENTRAL LTDA* 
CNP]: 06.004.559/0001-76 
Endereço: R. Cesário Matos, 106 Sala 03 
Bairro: Centro 
Município: Erechim Estado: RS 
CEP: 99.700-000 
Fone: (OXX-54) 3522-0074 
Fax: (Oxx-54) 3522-0074 

E-mail: graficacentralidu@terra.com.br  

Gabinete do Prefeiro, com recursos 

especificações aci a, bem como 
e as demais nor as que regem as 

terações. 

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES: 

Contatada empresa para retirar edital no Setor de Licitações: 

Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento e-mail com: 
Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento fax com: 
Data: 
Contato: 

OBSERVAÇÕES: 



lafft Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal de Administração 

\and,  DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

- Divisão de Licitações - 

RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Licitação: Convite 
Número: 8/2011 
Data de Abertura.: 07/02/11 
Horário 	• 08:30 

Objeto 	• Aquisição de material gráfico, através do Gabinete do Prefeiro, com recursos 
próprios. 

Recebemos cópia do processo licitatório conforme especificações acima, bem como 
estamos cientes das condições gerais impressas na mesma e as demais normas que regem as 
licitações, especialmente a Lei Federal Nr 8666/93 e suas alterações. 

Data do recebimento: 2 /c:1/11 

Ass: 
ICA E EDITORA LTDA * Empresa. EDELBRA I DUST GRA 

CNP]: 87.639.761/0001-76 
Endereço: Rodovia RS 331 Km O 
Bairro: Demoliner 
Município: Erechim Estado: RS 
CEP: 99.700-000 
Fone: (OXX-54) 3520-5000 
Fax: (OXX-54) 3520-5006 

E-mail: licitacao@edelbra.com.br  

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES: 

Contatada empresa para retirar edital no Setor de Licitações: 
Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento e-mail com: 
Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento fax com: 
Data: 
Contato: 

OBSERVAÇÕES: 
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CL 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 
N494255, DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

- Divisão de Licitações - 

RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Licitação: Convite 
Número: 8/2011 
Data de Abertura.: 07/02/11 
Horário 	• 08:30 

Objeto 	• Aquisição de material gráfico, através do Gabinete do Prefeiro, com recursos 
próprios. 

Recebemos cópia do processo licitatório conforme especificações acima, bem como 
estamos cientes das condições gerais impressas na mesma e as demais normas que regem as 
licitações, especialmente a Lei Federal Nr 8666/93 e suas alterações. 

Data do recebimento: Si / 	2041 

Ass: 
	 cce: 

Empresa: CARTASS DUSTRIA DE MB. E GRAFICAS LTDA - ME 
CNP): 01.353.729/0 O -04 
Endereço: Av. José Oscar Salazar, 1517 
Bairro: Três Vendas 
Município: Erechim Estado: RS 
CEP: 99.700-000 
Fone: (OXX-54) 3522-2124 
Fax: (OXX-54) 3321-6466 

101353 729/0001-041 
CARTAS - 	.)TFUD EM3A.AGENS 

E GRA.'Cil LUA. 

E-mail: luciele@cartass.com.br  

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES: 

Contatada empresa para retirar edital no Setor de Licitações: 
Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento e-mail com: 
Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento fax com: 
Data: 
Contato: 

OBSERVAÇÕES: 

Av. t.103á OCCar SGjazar, 1517 

QaP 99.700-000 
ER P.Ç J 	_ELS 	 



NEArt 

Ass: 
Empresa: TRAÇOS ARTES 	 LTDA * 
CNPJ: 02.781.274/0001-90 
Endereço: Rua Henrique Schwering, 499 - fundo 
Bairro: Sao Pedro 
Município: Erechim Estado: RS 
CEP: 99.700-000 
Fone: (OXX-54) 3321-9727 
Fax: (OXX-54) 319-6682 

I1M • 
.711. 

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal de Administração 

Nalci DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

- Divisão de Licitações - 

RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Licitação: Convite 
Número: 8/2011 
Data de Abertura.: 07/02/11 
Horário 	• 08:30 

Objeto 	• Aquisição de material gráfico, através do Gabinete do Prefeiro, com recursos 
próprios. 

Recebemos cópia do processo licitatório conforme especificações acima, bem como 
estamos cientes das condições gerais impressas na mesma e as demais normas que regem as 
licitações, especialmente a Lei Federal Nr 8666/93 e suas alterações. 

Data do recebimento: 3 í  0,0  //I 

E-mail: tag@via-rs.net  

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES: 

Contatada empresa para retirar edital no Setor de Licitações: 
Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento e-mail com: 
Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento fax com: 
Data: 
Contato: 

OBSERVAÇÕES: 

1 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal da Fazenda 

CERTIDA0 NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,' 

Contribuinte: 30568 - CARTASS INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA-ME// 
CNPJ / CPF : 01.353.729/0001-04 
Cad. Munic. : 15082 
Endereço 	: AV. JOSE OSCAR SALAZAR, 1517 

99700-000 - ERECHIM 
Atividade 

Indústria de embalagens em geral 
Composição/Confecção Impressos Gráficos-item 13.05 

Certificamos que até a presente data não constam inscritos 
débitos de tributos do Contribuinte acima. 

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código 
Tributário Nacional e Decreto Municipal n° 3086, de 20 de março de 2006, 
e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal, proceder 
posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, .a qualquer tempo, 
créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso. 

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site 
www.pmerechim.rs.gov.br. 

de 2011. 
	Certidão emitida gratuitamente e válida até 7 de FevereirV 

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 

Identificador 201353729000104 
Emitida às 16:59:26 do dia 11/08/2010. 
Código de Autenticidade 3244.1BFB 

hnp://www.erechim.rs.gov.br:8080/servicosonline/outfiles/00111082011659262013...  11/08/2010 
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Certidão de Situação Fiscal N°: 03610791 

...........Iru-  Lie 1,4 

RI* 

----3:4---i-- 

Identificação do titular da certidão 
Nome: 	CARTASS IND DE EMBALAGENS E GRAF LTDA 

Endereço: AV JOSE OSCAR SALAZAR , 1517 
TRES VENDAS - ERECHIM RS 

CNPJ: 	01353729/0001-04 

Certificamos que, aos 26 dias do mês de janeiro do ano de 2011, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima identificado enquadra-se na seguinte situação: 
Certidão negativa 

Descrição dos Débitos/Pendências: 

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar, em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de 
separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este 
imposto seja de competência estadual (Lei n° 7.608/81). 
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal. 

Esta certidão constitui-se em meio de prova da existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n.° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. 

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a 
cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

Esta certidão é válida até 26/03/2011/ 

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n.° 45/98, Título IV, Capítulo V. 

Autenticação: 10180840 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em http://www.sefaz.rs.gov.br. 

h ttn • //www Refa7. rs.anv .hdastilinclude/IMPISEF 1111D.htm 26/01/2011 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA/ 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CARTASS INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA - ME 
CNPJ: 01.353.729/0001-04  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Divida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ng 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 18:04:18 do dia 18/01/2011 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17107/2011./  
Código de controle dacertidão: 3391.BF3D.BE13.FAF4  

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

r 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/EmiteC... 18/1/2011 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

E ÀS DE TERCEIROS 

N° 002452011-19025020  
Nome: CARTASS INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA - 

ME 
CNPJ: 01.353.729/0001-04  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 

Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em 
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção•civil• no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.  

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 
20 de janeiro de 2010. 

Emitidakm 06/01/2011. 
Válidá" até '05/07/2011/ 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

ni 	 rum, 
br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/IW_Contexto... 26/01/2011 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	01353729/0001-04 

Razão Social:CARTASS INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA 

Endereço: 	AV JOSE OSCAR SALAZAR 1517 / TRES VENDAS / ERECHIM / 
RS / 99700-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 26/01/2011 a 24/02/2011 / 

Certificação Número: 2011012609293650373450 

Informação obtida em 26/01/2011, às 09:58:18. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

••• 

https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?YARPessoaM... 26/01/2011 
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TRIBUNAL DE CONTAS 

DECLARAÇÃO 

CARTASS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICA LTDA 

— ME, empresa devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n.° 

01.353.729/0001-04, estabelecida à Av. José Oscar Salazar, 1517, CEP 99700-000, 

na cidade de Erechim/RS, neste ato representada por sua administradora Sra. Nilsa 

Maria Bernardi Dalla Vecchia, brasileira, casada, da indústria, residente e domiciliada 

nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade n° 9.076.742.511 — SJS/RS e CPF n° 

398.919.680-49, DECLARA, para fins do disposto no Art. 70  , inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, ou seja, que não utiliza mão-de-obra em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre de menores de dezoito anos e de qualquer trabalho de menores 

de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

Em sendo a expressão da verdade, firmamos a presente 

declaração. 

Erechim/RS, 31 de janeiro de 2011 

GARTAss.in dp E c. e ciL>Gr ática c5Ltd 

CARtMã ** *** . DE EMBALAGENS E GRÁFICA LTDA - ME 
NILSA MARIA ERNARDI DALLA VECCHIA 

\,) Av. Pedro Álvares Cabral, 574— 1° Andar — Centro 
Fone/Fax: (54) 3520-3410 - CEP: 99700-000 - Erechim/RS 

e-mail: morlass@morlass.com.br  
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DECLARAÇÃO 

CARTASS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICA LTDA 

— ME, empresa devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n.° 

01.353.729/0001-04, estabelecida à Av. José Oscar Salazar, 1517, CEP 99700-000, 

na cidade de Erechim/RS, neste ato representada por sua administradora Sra. Nilsa 

Maria Bernardi Dalla Vecchia, brasileira, casada, da indústria, residente e domiciliada 

nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade n° 9.076.742.511 — SJS/RS e CPF n° 

398.919.680-49, DECLARA, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos 

da sua habilitação. 

Em sendo a expressão da verdade, firmamos a presente 

declaração. 

Erechim/RS, 31 de janeiro de 2011 

CAR':Tr:SVS‘SISÍN-inii. tipEE::1.-Eb.:MirlielltGfia:ENS E GRÁFICA LTDA - ME 
NILSA MARIA RNARDI DALLA VECCHIA 

  

Av. Pedro Álvares Cabral, 574 — 1° Andar—Centro 
Fone/Fax: (54) 3520-3410 - CEP: 99700-000 - Erechim/RS 

e-mail: morlass@morlass.eom.br  
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Certificamos que as Informações abaixo constam dos 'documentos arquivados nesta Junta Com 
na data da sua expedição. 

a: 	001/ 001 

WIIRMOCIP MAS 
Nome Empresarial 
CARTASS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICA LTDA  
Natureza Juddica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

—na 

—.../ 
Número de identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 

432 0329487-0 

C.NPJ 

. 
01.353.729/0001-04 

Data de Arquivamento do., 

	

.- 	i.' 
Ato COnstitutivo 	, t 

31/07/1998 

Data de Int lo 
de Atividade 

01/08/1996 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AV. JOSÉ OSCAR'SALAZAR, 1517, TRÊS VENDAS, ERECHIM, RS, 99.700-000 	 - 	 --•-•-' 
Objeto Social  
"EXPLORAR O RAMO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRORTAS ALUMINIZADOS, 
EMBALAGENS PLÁSTICAS EXTRUSADAS ETERMOFORMADAS, PAPEL, PAPELÃO E ARTEEKTOS,./EM ACF1141CO; .... 	

'"i'M)Yg.; - 	 .. 	,., GROIÇA E EDITORA." 	 V 
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.   Capital integralizado:Ri 	50.00ó,00 

(CINQUENTA MIL REAIS) 
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Sécio/Administrador/Término do 
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TRIBUNAL DE CONTAS 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 01 — 
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E 02 — CONTENDO AS PROPOSTAS DE 
PREÇOS REFERENTE AO CONVITE 008/2011, CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DE "INFORMATIVO DE 
AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL/2010", ATRAVÉS DO GABINETE DO 
PREFEITO, COM RECURSOS PRÓPRIOS.  
ks.  oito horas e trinta minutos do dia sete de fevereiro de dois mil e onze, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim - RIS, situada na Avenida Farrapos, 
n°. 509, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela portaria 
n°. 113/2011, estando presentes os membros Giana G. L. Mendes, Rosane Soares 
Kammler e Minam de Lourdes Flach, para recebimento dos envelopes 01 — 
documentação e 02 — proposta de preços das empresas interessadas em participar 
do Convite 006/2011, sendo elas: 1)Gráfica Central Ltda 2) Edelbra Industria Gráfica 
e Editora Ltda 3) Cartass Industria de Embalagens e GrifiCa Ltda 4)Traços Artes 
Gráficas Ltda. Recebidos os envelopes, foram rubricados os seus lacres. Abertos os 
envelopes no. 01 — contendo a documentação para a fase de habilitação, foram 
apreciadas e rubricadas pelos presentes. A empresa Cartass Industria de 
Embalagens e Grafica Ltda, credenciou-se como ME/EPP, na forma prevista em 
edital, podendo, pois, valer-se dos benefícios elencados na LC 123/2006. A 
documentação das empresas participantes serão analisadas de forma mais 
detalhada pela Comissão Permanente de Licitações, sendo que posteriomente 
será comunicado aos licitantes sobre a habilitação/inabilitação das mesmas 
sendo aberto prazo recursal previsto em Lei. Será fornecida uma cópia da 
presente Ata à empresa que a solicitar. Posta a palavra à disposição, nada mais 
havendo a tratar, eu Minam de Lourdes Flach, redigi a presente Ata que, após lida e 
aprovada, vai assinada pelos presentes. 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÕES  
CONVITE 008/2011  

HABILITAÇÃO/INABILITACÃO  

Objeto: Aquisição de material gráfico, através do Gabinete do Prefeiro, com 
recursos próprios. 

A Comissão Permanente de Licitações, em análise à documentação, 

decide pela INABILITAÇÃO da seguinte empresa: 

Gráfica Traços Ltda: Por não apresentar: Prova de situação 

regular perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social — CND INSS, conforme item 

5, alíneas "B", do Edital. 

As empresas Gráfica Central Ltda, Edelbra Indústria Gráfica e Editora 

Ltda, Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda, restam habilitadas no 

presente certame. 
Abre-se o prazo previsto no art. 109, inciso I, "a", c/c §6°, da Lei Federal 

8.666/93. 

Erechim, 07 de fevereiro de 2011 

ante e c C̀d C41s Wà- 	.-Wço 
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Gráfica Central 
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ft 3522.0074 1 3522,1582 
Dando vida a sua imagem 

TRIBUNAL DE CONTAS 

^ 	• ."--%—t."--Jb. Erechim, 03 Fevereiro 20 1. 3 

Prefeitura Municipal de Erechim 
Divisão de Licitações 

Orcamento Revista. 

Descrição conforme edital de licitação, 
Impresso: Informativo de Ações do Governo Municipal 2010. 
Revista: 40 páginas 
Capa: Papel Couche brilho 170 gr 
Miolo: papel couche 120 gr 
Dimensões: aberta: 50 cm larg x 33,5 cm de alt. 

35000 revistas — R$ 2,26 pç = 	R$ 79.100,00 

Prazo de entrega: 10 dias úteis, apartir da data da entrega do arquivo, 
Pagamento. 15 dias 

Orçamento Referente: 
Modalidade: Convite 
Número: 008/2011 
Processo: 1183/2011 
Data recebimento dos envelopes: dia 07 fevereiro 2011 
Horário: 08:30 

• 

GRÁFICA CENTRAL LTDA. 
RUA CESÁRIO MATTOS, 106 - SALA 03 	- 	99.700-000 - 	 - RS 
I. têt.1039/0124397 	 CNP.): 06.004.559/0001-76 



TRIBUNAL DE CONTAS 

NO°  ‘--ÇON ix\- *\C) 

AtejM nte, 
EvertonWs Stankiew.  

Gerente G.t.  

edelbra 
GR ÁFICA 

Orçamento e 198/2011 

Erechim, 01 de Fevereiro de 2011. 

À: Prefeitura de Erechim 

A/C: Sr(a): Gerson Leandro Berti 

É com satisfação que encaminhamos para sua avaliação o orçamento abaixo, conforme solicitado: 

1 - Informativo das Ações do Governo Municipal /2010 

Características Gerais : 
Miolo: 
Capa: 
Outras Características : 
Envio de Materiais: 
Embalagem : 
Observações: 

Tiragem Exata: 
Preço Unitário: 
Preço Total: 

40 páginas, 25x33.5, Grampo C/ Capa. 
Papel Couchê Brilhante Importado - 115 - 4x4. 
Papel Couchê Brilhante Importado- 170 - 4x4 - Laminação Brilho. 
Com  Prova de Plotter - Com Lombada Canoa - Com 1 Prova Digital. 
CTP Fornecido pela Edelbra. 
Caixa Coletiva de Papelão Microondulado. 

35000 exemplares 
R$ 2.43 
R$ 85050 

Local de Entrega: 	Erechim - RS 
Validade da proposta: 30 dias, a contar da Data de Abertura dos Envelopes 

Condições de Pagamento: 15 dias a partir da entrega 

Consideramos para a(s)Cotação(ões) acima: 
A Edelbra utilizará papel Imune para a impressão do serviço descrito acima, sendo que a Editora/Cliente responsabiliza-se 
pela classificação da obra conforme determina a IN SRF n° 71, de 24 de agosto de 2001, republicada no DOU de 13.9.2001, 

e modificada pela IN SRF e 101, de 21 de dezembro de 2001. Caso for necessário utilizar papel comercial, favor informar a 

Edelbra para fazermos uma nova cotação. 
Orçamento considerando páginas sem sangria. 
Caso não estiver especificado na descrição da obra, as cores serão escala CMYK. 
A disposição para as páginas lx1 , 2x2 e 4x4 da obra estão consideradas seqüenciais, ou seja, no mesmo caderno. Salvo 

situações especiais em que estiver especificado na descrição da mesma. 

O frete de entrega é por conta da Edelbra, com envio total da mercadoria para um local de entrega definido pelo cliente. 
Entregas especiais, parceladas ou em mais de um local de entrega são por conta do cliente. 

Para trabalhos em CTP, consideramos o recebimento de arquivos fechados dentro das confige"es estabelecidas pela 

Edelbra 

Qualquer dúvida favor entrar em contato. 
Fone: (54)3520-3000 
E-mail: everton@edelbra.combr  

orcantento@edelbra.combr 

Editora e Indústria Gráfica: RS 331 — Km 2 — Bairro Demoliner — Erechim — RS — Fone/Fax: (54)3520-5000 — CEP: 99700-000 

Operações São Paulo: Av. Paulista, 2073 - 22,  andar - Conj. 2219- Horsa I - Cond. Conj. Nacional - Bairro Cerqueira César - 
São Paulo — SP — Fone: (11) 3262-5609 - CEP: 01311-940 
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CTASS INEY RIA 2.:11 'LAGENS 
E GIRAnCA 

Av. José Ceca Salazar, 1517 

CEP 99.700-000 
ERECHIM • R8 1 

CARTASS' 
Indústria de Embalagens& Gráfica Ltda. 

À 
Prefeitura Municipal de Erechim 
Secretaria Mun. de Administração. 
Divisão de Licitações 

Orçamento Referente: 
Modalidade: Convite 
Número: 008/2011 
Processo: 1183/2011 
Data receb. Dos envelopes: 07.02.2011 
Horário: 08:30 hr 

Orçamento: 

Impresso: Informativo de Ações do Governo Municipal 2010. 
Revista: 40 páginas 
Capa: Papel Couche brilho 170 gr 
Miolo: papel couche 120 gr 
Dimensões: aberta: 50 cm larg x 33,5 cm de alt. 
Marca: Cartass 

Tiragem de: 35000 pçs - R$ 2,22 und 	Total R$ 77.700,00 

Prazo de entrega: 10 dias úteis, apartir da data da entrega do arquivo, 
Pagamento. 15 dias 

Cartass Industria de Embalagens e Gráfica Ltda. 
Erechim - RS 

otcac-c'') 
,013537 9/Orn1 041  .„ 

Erechim, 02 Fevereiro 2011. 

Av. José Oscar Salazar,1517 - Fone/Fax: (54) 3522-2124 - 3522-6688 - 	Erechim — RS. 
e-mail: vendas@cartass.com.br  / neusa@cartass.com.br! msn: neusa.cartass.com.br  

54 2106 8400 	www.cartass.com.br  



NW° Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES 02 — CONTENDO AS PROPOSTAS DE 
PREÇOS REFERENTE AO CONVITE 008/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DE "INFORMATIVO DE AÇÕES DO 
GOVERNO MUNICIPAL/2010", ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, 
COM RECURSOS PRÓPRIOS.  
knove horas do dia quatorze de fevereiro de dois mil e onze, na Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Erechim - RIS, situada na Avenida Farrapos, n°. 509, 
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela portaria n°. 
113/2011, estando presentes os membros Giana G. L. Mendes, Maiara Vicari 
Agostinho e Minam de Lourdes Flach, para a abertura das propostas de preços das 
empresas habilitadas no Convite 008/2011, sendo elas: 1)Gráfica Central Ltda 2) 
Edelbra Industria Gráfica e Editora Ltda 3) Cartass Industria de Embalagens e Grafica 
Ltda. Abertos os envelopes ns°. 02 — contendo as propostas de preços, foram 
apreciadas e rubricadas pelos presentes. As propostas financeiras serão analisadas de 
forma mais detalhada pela Comissão Permanente de Licitações, sendo que, 
posteriormente, será comunicado às empresas sobre a classificação/desclassificação, 
com a abertura do prazo recursal previsto em lei. O envelope n° 02 da empresa 
inabilitada, fica à disposição da mesma para retirada na Divisão de Licitações. Será 
fornecida uma cópia da presente Ata à empresa que solicitar. Posta a palavra à 
disposição, nada mais havendo a tratar, eu Minam de Lourdes Flach, redigi a presente 
Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. 

rUisiuj 
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let" 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Estado do Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 CEP 99700-000 

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS DE LICITAÇÃO 

Licitação..: 8/2011 
Modalidade.: Convite 

Item 	Quantidade 	Material/Serviço 
	 Valor Unitário 	Valor Total 

1 	35.000,0000 UN Impressão de Informativo das Ações do Governo 
Municipal/2010, conforme características abaixo: 

Revista de 40 páginas 
Capa em papel couché brilho, 170g 
Interno em papel couchê brilho - 120g 
Dimensões: Aberta: 50cm de largura por 33,5cm de altura 

CARTASS INDUSTRIA DE EMB. E GRAFICA 	 2,2200 

Marca.: cartass 
GRAFICA CENTRAL LTDA. 
EDELBRA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA 

2,2600 
2,4300 

77.700,0000 

79.100,0000 
85.050,0000 

Em 14 de Fevereiro de 2011. 

Giana G. L. Mendes 

Maiara Vicari Agostinho 

Minam de Lourdes Flach 



 

0076 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Estado do Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 CEP 99700-000 

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADOS 

Processo..: 8/2011 
Modalidade: Convite 

Objetivo: Aquisição de material gráfico, através do Gabinete do Prefeiro, 
com recursos próprios. 

Item 	Especificação 	 Quantidade Un. 	vI.Unitário 	Valor Total 

1 	Impressão de Informativo das Ações 	35.000,0000 UM 

do Governo 
Municipal/2010, conforme características abaixo: 
Revista de 40 páginas 
Capa em papel couchê brilho, 170g 
Interno em papel couchê brilho - 1209 
Dimensões: Aberta: 50cm de largura por 33,5cm de altura 

Marca: cartass 

2,2200 	77.700,00 

Total -> 
	 77.700,00 

Em 14/02/11 

DESPACHO 

A comissão de licitações declara vencedora nos itens e especificações 

deste mapa a Firma: 

CARTASS INDUSTRIA DE EMB. E GRAFICAS LTDA - ME * 
Erechim 

Comissão: 

Giana G. L. Mendes 

Maiara Vicari Agostinho 

Minam de Lourdes Flach 
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Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
CONVITE 08/2011  

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Objeto — CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA IMPRESSÃO DE 
"INFORMATIVO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAU2010", ATRAVÉS DO GABINETE 
DO PREFEITO", COM RECURSOS PRÓPRIOS. 

A Comissão Permanente de Licitações, após análise, decide pela 
CLASSIFICAÇÃO das propostas, sendo considerado vencedor o seguinte proponente 
no respectivo item: 

Cartass Industrie de Embalagem e Gráfica Ltda: 01. 

Nos termos do artigo 109 inciso I "h" c/c §6° da Lei 8666/93, fica aberto o 
prazo de 2 (dois) dias úteis para eventuais recursos. 

Erechim, 14 de fevereiro de 2011 

5dIatO 
Máiara Vicari Agostinho 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Estado do Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 CEP 99700-000 

Secretário M • icipal de Administração 
GER LEANDRO BERTI 

r) C 7 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais 
e de conformidade com a Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores, a 
vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão Permanente de Licitações do 

Município, resolve: 

01 - ADJUDICAR E HOMOLOGAR A PRESENTE LICITAÇÃO NESTES TERMOS: 

Modalidade: Convite 

Número: 8/2011 

Objetivo: Aquisição de material gráfico, através do Gabinete do 

Prefeito, com recursos próprios. 

Fornecedores e Itens: 

CARTASS INDUSTRIA DE EMB. E GRAFICAS LTDA - ME *: 1. 

02 - AUTORIZAR 0 EMPENHO DAS DESPESAS 'RESULTANTES, NA SEGUINTE DOTACAO 

ORÇAMENTARIA: 

02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, 17/02/11 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Encaminhado para • 
Sra. Izabel, para verificação, 

Sr. Secretário para assinatura da homologação, 

Erechim-RS, 17 de fevereiro de 2011. 

Miria 

Comissão Permanente de Licitações 



Vl.Unitário 	Valor Total 
Item Especificação 	 Quantidade Un. 

2,2200 	 77.700,00 
1 	37914 -Impressão de Informativo 	35.000,0000 UM 

das Ações do Governo 
Municipal/2010, conforme características abaixo: 

Revista de 40 páginas 
Capa em papel couchê brilho, 1709 
Interno em papel couché brilho - 120g 
Dimensões: Aberta: 50cm de largura por 33,5cm de altura 

Marca : cartass 

Total -> 
77.700,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI , 21 de Fevereiro de 2011. 

A 	A Al 
IRMI ' Comissão Pene"  e de Licita es 

C081 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Estado do Rio Grande do Sul 
Praça da Bandeira, 354 CEP 99700-000 

RELATÓRIO PARA EMPENHO 

Modalidade 	• Convite 8/2011 
Número da Licitação.: 25/11 

Data de Homologação .: 17/02/11 
Empresa 	 •  CARTASS INDUSTRIA DE EMB. E GRAFICAS LTDA - ME * 

Endereço 	  Av. José Oscar Salazar, 1517 

Cidade 	 • Erechim 
Telefone 	 • (0XX-54) 3522-2124 

Comunicamos que conforme o processo licitatório supra, deverá ser 

realizado o seguinte empenho na dotação: 
02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 Recurso: 0001 

• 



RMS N° 
17%34-IML DE CONTAS 

PItib. 

CÓDIGO: 

CLAS. FUNC. PROGRAM' 

1 	 

U d 

Protocolo 

T7 2,22fX —700,00 

rK,M,A 	DANUt1KP), 	LÃ. 	1AL. Ô - Ltr XY/UU-UOU 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 - FONE: (54) 3520-7000 - FAX: (54) 3520-7070 
Eopenho Nr. 2278 	Ordinário 	 2011 

NOTA DE 	 EXERCiCIO 

"fNETE.. DO REFEITO 

DRÇAMENTORÇAMENTÁRIA:
GADTNETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE PÜIO
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2011 	 1 
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ORGÃO. 	GABINETE DO PREFEITO 

"IDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO E SERVICOS DE APOIO " 	 , 
,ROJETO / ATIVIDADE 	Assessoria de Comunicaçao Social 
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- Revista de 40 páginas 
- Capa em papel couché brilho, 170g 
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TRIBUNAL DE CONTASI 
Fls 	  

33+f-A/ 

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
SÉRIE T 

NÚMERO 050138 

CARTA 55 
Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda. 

Av. JOSÉ OSCAR SALAZAR, 1517 - TRÉS VENDAS 
ERECHIM • RS - CEP 99700-000 
FONE/FAX: (54)3522-2124!3522-66881 3321-6466 
E-mail: cartass@cartass.com.br  • www.cartass.com.br  

CNP.I 

01.353.729/0001-04 
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Central do Sistema de Controle 1 	 cipal, em 14 de novembro de 2011. 

Téc 	 io -7  Administrador 
Chefe do Sistema de ontrole Interno 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

NzliriOg"  SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  

MEMORANDO  

N° 061/2011 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Fls 3 	 R b 

DE: 	CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 

PARA: 	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
APE Ana Cristina Andrade Diesel 

ASSUNTO: Registro de Entrada e Saída no Almoxarifado Central - Revistas 

Ilma. APE Ana Cristina Andrade Diesel 

Atendendo solicitação de manifestação da Central do Sistema de Controle 
Interno sobre o registro formal no Almoxarifado Central quanto a entrada e saída dos 
quantitativos da Revista (Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de 1.:rechim — 
2010), apresentamos o que segue: 

A informação e o documento comprobatório apresentado pelo Chefe do 
Setor de Administração de Materiais (que ora anexamos.), dá conta de que houve o 
registro de Entrada,e Salda das Revistas em 03 de março de 2011. 

Segundo infirmado sempre há o registro no sistema do Almoxarifado 
Central das entradas e saldas, mesmo que, por eeonomicidade, o produto seja 
entregue no destino final, exigência da própria formatação do programa 
informatizado, pois não sendo assim, os Empenhos permanecem em aberto, 
pendentes. 



001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 

Relatório Gerencial da Movimentação do Estoque p/ Produtos/Serviços 

Período 	• 01/01/2011 à 14/11/2011 	• SubAlmomarifado. • Gabinete Prefeito 	 • Produto.. 

Tipo do Movimento: Vários Selecionados 

Data: 14/11/2011 

Hora: 15:39:14 
P4o.: 0001 

TR18UNAL DE-CONTAS 	 
o das Ações do Gover 

Data 	Tipo do Movimento 	 Documento 	Sub Forn./Biet./órgao/Finalidade 
	

Valor Unitário 
	

Quan idade 	 Total 

00136/T 12 	CARTASS INDUSTRIA DE EMB. E GRAFICA.5 LTD 2,2200 35.000,0000 77.700,00 

Consumo 02200/11 12 	091/001/001 2,2200 35.000,0000 77.700,00 

70.000,0000 

TOTAIS ===> 	 Entradas: 	 77.700,00 

Saídas..: 	 77.700,00 

Material: 37914 - Impressão de "Informativo das Ações do Saldo: Em 01/01/2011: 	0,00 UM Em 14/11/2011: 	0,00 SN 

03/03/11 Compra 

03/03/11 Requisiçáo de 



Re: Sistema de Controle Interno 

Assunto: Re: Sistema de Controle Interno 
De: "Ana Cristina Andrade Diesel" <acad@tce.rs.gov.br> 
Data: Wed, 16 Nov 2011 13:33:54 -0200 (BDB) 
Para: <continterno@erechim.rs.gov.br> 

I

TRIBUNAL DE CONTAS \ 

Fló 	  

3 1( 	  

Prezado Odacir, 

Confirmo o recebimento do memorando e do relatório. 

Obrigada, 

Ana 

Ilma. APE do TCE-RS 
MD' Ana Cristina Andrade Diesel 
&nbsp; 
Anexamos Memorando n° 061/2011 e registro de entradas e saídas das 
Revistas, captado do Programa Informatizado do Almoxarifado Central. 
&nbsp; 
Permanecemos ao vosso dispor. 
Odacir. 
	 Controle Interno 

1 de 1 
	 22/11/2011 09:29 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

I

TRIBUNAL DE CONTAS 

F 3tl2i 1 

UNIDADE AUDJRECEBIMENTO DESTA REQUISIÇÃO: 
Data: 

Nome: 

Cargo: 

Ass: 

Ter/RECEBIMENTO DE DOCUMENTO(S) VOU INFORMAÇÃO(CIES) 

Data: 

Obs.: 

Nome: 	 Matrícula: 
Ass: 

I REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO(S) 
E/OU INFORMAÇÃO(ÕES) 

 

N° 04 (AG02/2011) 

  

UNIDADE AUDITADA 

Executivo Municipal de Erechim 

    

SIMBOLOGIA: 
i r VIA — UNIDADE AUDITADA 

r VIA — TRIBUNAL DE CONTAS 

 

PRAZO PARA ENTREGA DE SOLICITAÇÃO 

11/1 0/2011 

  

Observação: 

As informações, inclusive as relativas a eventual inexistência de algum documento, 
devem ser feitas por escrito. 

Com base nos termos dos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal, artigos 70 e 
71 da Constituição Estadual e artigo 33,§§ 10 e 2°, da Lei n° 11.424, de 06-01-00, requisitamos o(s) documento(s) e/ou informação(ões) abaixo: 

CONVITE n. 08/2011 

Apresentar o contrato firmado com a empresa Cartass Indústria de Embalagens e 
Gráficas Ltda. 

Informar se foi designado um gestor para este contrato. 
Informar o servidor que efetivamente recebeu as revistas, especificando a data da 

entrega, local e meio utilizado pela empresa para a entrega do material. Informar o veiculo 
utilizado, placa e RENAVAM. 

Informar se há revistas em estoque. 
Apresentar os controles de retirada. 

Apresentar o mapeamento dos locais onde foram efetivadas as entregas de cada 
exemplar. Nominar as pessoas que efetivaram a distribuição das revistas, especificando 
individualmente onde cada um efetuou a entrega e o meio de transporte utilizado, se for o caso. 

Ana Cristina Andra e Diesel 
Auditor Público Externo 
Matricula n° 13517589 

ST-0/.37.01 
1/1 



Re: [Fwd: requisição de documentos e informações] 

Assunto: Re: [Fwd: requisição de documentos e informações] 
De: Ana Cristina Andrade Diesel <acad@srpf.tcess.gov.br> 
Data: Fri, 14 Oct 201113:36:36 -0300 
Para: GP - Controle Interno Municipal - Email <continterno@erechim.rs.gov.br> 

Boa tarde Odacir, 

Em atendimento a solicitação efetuada, prorroga-se para o dia 24/10/2011 como data limite de 
atendimento da Requisição de Documentos e/ou Informações n. 04. 

Att. 

Ana Cristina. 

GP - Controle Interno Municipal - Email escreveu: 

Ilma. APE - TCE-RS, Ana Cristina Andrade Diesel, 
Boa Tarde. 

Protocolamos Requisição n° 04/2011, ainda na terça-feira - dia 11.10.2011 - junto ao Gabinete 
do Prefeito, visto que todos os atos relativos a produção, recebimento, distribuição e controles 
das Revistas, foram praticados no âmbito daquele órgão, para manifestação preliminar, nos 
termos solicitados. 
Recebo agora (13.10.2011) pedido informal do Gabinete para solicitar, junto ao TCE-RS, um 
maior tempo para a juntada de documentos e descrição dos atos e fatos relativos, visto feriado da 
quarta e servidores envolvidos que, por ora e agenda, estão encontrando dificuldades no 
atendimento. 
Face a isto, solicitamos vossa manifestação considerando a possibilidade de estender o prazo do 
dia 17.10 para que possamos repassar a informação. 

Odacir Raimondi 
Chefe do Sistema de Controle Interno 

Em 11/10/2011 às 09:01 horas, "Ana Cristina Andrade Diesel" <acadtce.rs.gov.br> escreveu: 
Bom dia Odacir, 

Hoje quando retornei de auditoria vi seu e-mail. Constatei, então, que não fiz o 
endereçamento correto. Assim, a este, segue incluso a RD 04/2011. Não refiz a requisição, 
porém, quanto ao prazo para atendimento, onde está 11/10/2011 leia-se 17/10/2011. 

Obrigada, 

Ana Cristina. 

	Mensagem Original 	 

de 2 	 22/11/2011 09:29 



[Fwd: requisição de documentos e informações] 
	 1 

 

Assunto: [Fwd: requisição de documentos e informações] 
De: Ana Cristina Andrade Diesel <acad@srpfitce.rs.gov.br> 
Data: Tue, 11 Oct 2011 08:54:24 -0300 
Para: contintemo@erechim.rs.gov.br  

Bom dia Odacir, 

Hoje quando retomei de auditoria vi seu e-mail. Constatei, então, que não fiz o endereçamento 
correto. Assim, a este, segue incluso a RD 04/2011. Não refiz a requisição, porém, quanto ao 
prazo para atendimento, onde está 11/10/2011 leia-se 17/10/2011. 

Obrigada, 

Ana Cristina. 

	Mensagem Original 	 
Assunto:requisição de documentos e informações 

Data:Wed, 05 Oct 2011 17:23:53 -0300 
De:Ana Cristina Andrade Diesel <acadRsrpftce.rs.gov.br> 

Para:continternoRerechimse.gov.gr 

Boa tarde Odacir, 

Segue, em anexo, conforme prévio contato telefônico a RD n. 04/2011. 

Obrigada, 

Ana Cristina 

Requisição EME 4.pdf 
Content-Type: 	application/pdfl 

Content-Encoding: base64 

  

de 1 	 22/11/2011 09:30 



Re: [Fwd: requisição de documentos e informações] 

1 Assunto:requisição de documentos e informações 
Data:Wed, 05 Oct 2011 17:23:53 -0300 

De:Ana Cristina Andrade Diesel <acadRsrpfitcess.gov.br> 
Para:contintemoRerechim.re.gov.gr 

Boa tarde Odacir, 

Segue, em anexo, conforme prévio contato telefônico a RD n. 04/2011. 

Obrigada, 

Ana Cristina 

22/11/2011 09:29 



tt21' 

Erechim, 24 de outubro de 2011. 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Na2d
, Fone: (54) 3520 7000 

99700-000 Erechim - RS 

Mem. Gab. n.° 395/2011 

Ao 
Controle Interno 
Sr. Odacir Raimondi 
Neta cidade. 

Assunto: Requisição de Documentos e Informações n° 04/2011  

Prezado Senhor: 

Em vista da Requisição de Documentos e Informações n° 04/2011, temos a 

informar que: 

Conforme informações repassadas pela Secretaria de Administração, não foi firmado 

contrato com a empresa vencedora do certame, em razão do permissivo legal constante 

no art. 62, §4° da Lei de Licitações, a saber: 

§ 42  É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste 
artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos 
de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não 
resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 

Referida Secretaria destacou que, da simples análise do edital, ele próprio previu a 

entrega do objeto em até 15 (quinze) dias, com pagamento também imediato, com 

ausência de previsão de contrato, visto que a nota de empenho foi o instrumento hábil 

substitutivo deste. 

Conforme esclarecimento da Secretaria de Administração, em que pese constar na 

última folha do edital a designação da servidora Fernanda Munaretto Zanardo como 

"gestora do contrato", foi destacado o equivoco literal nesta terminologia adotada, na 



CS' Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

medida em que o correto seria "gestora da compra", pois, consoante elucidação acima, o 

certame não previu a feitura de contrato. 

A servidora Fernanda Munaretto Zanardo — Assessora de Imprensa, foi quem 

efetivamente recebeu as revistas. Segundo a mesma, a data da entrega foi 02 de março 

de 2011 e o local foi o Prédio do Castelinho. Em razão do lapso temporal ora transcorrido, 

referida servidora, assim como a própria empresa, informaram não lembrar com exatidão 

qual teria sido o veículo utilizado para transporte na ocasião da entrega. 

Mediante contato com a Assessoria de Imprensa, foi informado que ainda existem 300 

unidades da Revista em estoque, as quais serão distribuídas quando da realização de 

eventos oficiais a serem promovidos pelo Município, bem como, encontram-se disponíveis 

para retirada nos locais públicos. 

As Revistas foram entregues diretamente nos mais variados locais, como Balcão das 

Secretarias Municipais, Departamentos, Gabinete do Prefeito, Gabinete da Vice-Prefeita, 

assim como, foram retiradas pela população em eventos públicos, como Aniversário do 

Município, Feiras, Reuniões do Orçamento Participativo, audiências públicas, etc. 

Em razão da vasta diversidade dos locais de entrega, aliado ao fato de que uma 

significativa quantidade ficou disponível para retirada nas próprias Secretarias •do 

Município e em eventos públicos, torna-se impossivel fornecer um mapeamento efetivo e 

indicar as pessoas envolvidas. 

lzelcLTodero 

Chefe de Gabinete do Prefeito 
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Determinaçào da gramatura 

Ensaio 

 

:Norma '. » 

ABNT NBR NINA 150 536 

 

   

    

A/c Sr. José Rodolfo Mantovani 

• 

PARECER TÉCNICO — ABTG 062008 

A ABTG — Associaçâo Brasileira de Tecnologia Gráfica, fundada ,em 01 de julho de 1959 e inscrita no 

CGC/MF sob o n2  62.427.2810001-10, entidade civil sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, de 

abrangência nacional e represeniativa setorialmente do desenvolvimento da tecnologia ligadasà indústria 

gráfica, seus clientes e fornecedores, conforme disposto nos artigos 12  e 32  de seus Estatutos Sociais, vem 

por meio deste documento apresentar seu Parecer Técnico sobre a Gramatura. 

1) INTRODUÇÃO 

O cliente solicitou a determinação da gramatura da capa e miolo da "Revista de Prestação de Contas da 

Prefeitura Municipal de Erechim — 2010". 

Recebemos em 30/05/2011, por correio e embaladas em envelope pardo fechado, 05 exemplares impressos 

da revista acima citada a ser analisado sendo, sem identificação de fabricantes ou lote (iguais ou 

diferentes). 

.2) METODOLOGIA 

Após o recebimento das amostras, os testes laboratoriais de gramatura foram executados no Laboratório 

de Celulose e Papel da Escola SENAI "Theobaldo De Nigris", no dia 31/05/11, dentro dos padrões 
normativos para o teste (documento em anexo), foram utilizados as amostras enviadas, sendo 5 corpos de 

prova da capa e 5 corpos de prova do miolo. 

Para a obtenção do resultado o ensaio em questão, utilizou-se a norma ABNT NBR NM ISO 536, vale 

ressaltar que os ensaios devem ser feitos em papel sem impressão e conforme ABNT NBR NM 150 539, a 

gramatura pode ter uma variação de 4% do seu valor nominal. 

ABTG 	Rua Bresser, 2315 São Paulo SP 03162-030 Brasil 
Tel./Fax: 55 11 2797-6700 	www.abtg.org.br 	abtg@abtg.org.br  

1/2 



ASSOCIAÇÃâ 
BRASILEIRA DE • 
TECNOLOGIA\ rochirn 

GRAFICA 
ISO 900 1 : 2008 

Capa 

Amostra ne Valor encontrado 

lgima).  

CAPA 
, 

92,7 

Miolo 

Amostra n2  Valor encontrado 
(g/m2) 

MIOLO 91,5 

4) CONCLUSÃO 

0 
KVIR' 
V' 

o, 
I-_, • 

Eo- 
Z E 
OpÉ 
11.27, ujo_c 

44ot 

o 

49 

o 
ZDC° 

a 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Declarada de Utilidade Públicá pela Lei n° 7913 de 12 de novembro de 1962 pelo Governo do Estado de São Paulo  
Z'kc2  

1:"..•,' 

... 	,I•re •,.....-...^ ,r, .1,1”..11•• 	, ••••••T 	 Ve 	 OP... 	Td 	
(1 

3) 	RESULTADO * 	 - '' 	 irn • C.., 
8 
 ,s 
,7,7 És 

G 

Segue o resultado obtido nos testes laboratoriais de gramatura: . 

Conforme anexo, conclui-se que, as amostras avaliadas, tanto para a capa quanto para o miolo, possuem 

um valor aproximado de 90 g/m2. A variação apresentada no resultado pode ser devido ao desvio da 

gramatura do próprio papel ou da tinta de impressão sobre o papel. 

Notas: 

Os resultados apresentados tém significado restrito e se aplicam tão somente As amostras enviadas; 

1 	Este relatório não deve ser reproduzido parcialmente, a menos sob aprovação escrita do laboratório; 

1 	As amostras estão disponíveis no laboratório SENAI 'Theobeldo De Nigris para confirmação do resultado, podendo ser retiradas 
pela ABTG a pedido do cliente, caso contrário, ao término de dois meses da entrega do relatório, as amostras serão descartadas. 

Sem mais, 

São Paulo, 03 de Junho de 2011. 

Andrea Ponce 

Tecnóloga Gráfica 

Consultora Técnica Sênior- ABTG 
Coordenadora Técnica - ABTG 

Este documento é emitido em uma única via original, sem emendas, rasuras ou espaços vagos pôr preencher e perderá 
sua validade se constatada qualquer alteração de forma e/ou conteúdo em seu preenchimento. 

ABTG Rua Bresser, 2315 Sllo Paulo SP 03162-030 Brasil 
Tel./Fax: 5521 2797-6700 	www.abtg.org.br 	abtgeabtg.org.br  
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1 
	RELATÓRIO DE ENSAIO 

31/05/11 
Inicio: Término: 

31/05/11 
Emissão: 
31/05/11 Recebimento: 

31/05/11 

LABORATÓRIO DE ENSAIOS EM PAPÉIS E LIVROS 

Cliente: Associação Brasileira Técnica Gráfica - ABTG 

Endereço: Rua Bresser, 2315 - Mooca - SP 

Contato: Sra. Andréia Ponce 

Foram recebidos 5 exemplares de revista impressa, embaladas em envelope pardo feChado, as 
quais receberam a seguinte identificação no LPL: 

2. Ensalo/Norma utilizada 

..........~;:b■... 
Norma- 

Determina da ramatura ABNT NBR NM ISO 536 

3. Condições de Ensaio 

Balança de Gramatura Gehaka BG 2000 - NI 683.033 
Certificado de Calibração: N° 196/2011 — Validade: 02/2012 

Gabarito 10x10cm — NI 683.033 B 

1. 	Identificação do item de Ensaio 

SENAI 	 Escola SENAI 
Serviço Nacional 	 "Theobaldo De Nigris" 
de Aprendizagem 
Industrial 

Rua Bresser, 23i5- Mooca 
CEP 03162-030 Sio Paulo SP 
Tel.: (D) 2797 6317 — Ramal 370/ Fax: (ii) 2797 6306 
e-mail: papel@sp.senai.br  
www,sp.senai.br 	 PE-LPL-004-F-LPL-010  v.4 

05/11/2010 

Temperatura: 15,9°C 	Umidade Relativa: 62% 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS 

REFERÊNCIAS DATA 

r----  NÚMERO DO PROCESSO 

TRIBUNAL DE 

000527-0200/11-9  

          

    

Processo: 0005270200/119 	Abertura: 04/01/11 

Tipo: PROCESSO DE CONTAS - EXECUTIVO 

Exercício: 01/01/11 a 31/12/11 
órgão: PM DE ERECHIM - 46900 

SICM/SIM I/SRPF VOLUME II 
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133/2011 91,5 ' 1,4 0,97 	 2,3 

Observações: 
O valor encontrado se refere é média entre 10 corpos de prova 

• 

 

Ensaie realizado em CiMe de material impresso. 
A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator 
de abrangência I< = 2,3, o qual para uma distribuição 1 com t.eff = 9 graus de liberdade efetivos, corresponde e uma 

probabilidade de abre:urgência de aproximadamente 96%. 

Notas: 

..r 	Os resultados apresentados Min significado restrito e se aplicam tão somente às amostras emdadasi 

.., 	Este relatório não deve ser reproduzkio parcialmente, e menos sob aprovação escrita do laboratório; 

.r 	As emostres ensaiadas estarão disponíveis para devolução aos clientes após um penedo de dois meses. Quando 
ensaiadas estarão disponíveis para confirmação do resultado pelo mesmo período. O cliente pode solicitar a devolução 

das amostras antes de vencer o período de dois meses; 

1 	Ao término de dois meses da entrega do relatório, as amostras serão descartadas. 

São Paulo, 31 de Maio de 2011. 
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Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 

Divisão de Protocolo 
1. 

PROCESSO 

PROCESSO: 2011/10289 
Data/Hora: 09/08/2011 - 15:26:38 
Interno:101-1-1 Secretaria Municipal 
Interes.: CARTASS INDUSTRIA DE EMHAL2 
Tipo Proc. : NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIP 
	  1 Solicitação 1 	  
Notificação extrajudicial à empresa 
Cartass Indústria de Embalagens e 
Gráficas Ltda, conforie Convite 
008/2011. 

Resp. Abert:'SERGIO PER-EIRA—MENDES Jt 
Remessa: Secretaria Municipal de 4dmi 

ABERTURA  

Chefe da Divisão de Protocola: 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Secretaria de Administração 

ocolo 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Excelentíssimo Sr 

Prefeito Municipal de Erechim 

Paulo Alfredo Polis 

3 5 3 

 

 

 

Le: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Endereço Eletrônico: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

ERECHIM-RS 
Fone: 

Vem requerer, 	abertura 	de processo administrativo, 	visando 	o envio de notificação 
extrajudicial à empresa CARTASS INDÚSTRIA DE. EMBALAGENS E GRÁFICAS LTDA, 
responsável pela entrega de 35.000 unidades da Revista contendo "Informativo das Ações do 
Governo Municipal/2010" por força do Convite n°008/2011 — nota de empenho n° 2278/2011. 
Segue documento em anexo, encaminhado pela Assessoria de Imprensa. 

_ 	 . ermos em que, peae e espera oerenmentu. 

Erechim, 09 de agosto de 2011. 

RENATO Agi 	TOSO 

Secretário Adjun 	dministração 

Prefeitura Municipal de Erechim (RS) — Praça da Bandeira, n° 354— Cep 99700-000 

Fone: (54)3520-7000 — Fax: (54)3321-3543 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

À 
Secretaria Municipal de Administração 

Erechim, 09 de agosto de 2011. 

Tendo em vista a problemática relatada pela imprensa no que se refere à entrega das 

35.000 unidades da Revista contendo informativo das Ações do Governo Municipal no ano de 

2010, adquiridas por força da Carta Convite n° 008/2011, vencida pela empresa Cartass 

Indústria de Embalagens Gráfica Ltda, solicitamos apuração dos fatos junto à empresa 

responsável pela entrega. 

Lembramos que a divergência evidenciada reflete-se na gramatura do papel utilizado 

na capa, que deveria ser 170 gramas, bem como na parte interna, que deveria ser 120 gramas. 

Segundo informações tornadas públicas tais gramaturas não foram observadas na impressão e 

consequentemente na entrega do material. 

71,t 
A1ÁNE CARELLI 

ASSECOM PM Erechim 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim—M 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL No 060/2011 

PROCESSO N° 1183/2011 - CONVITE No 008/2011 

NOTA DE EMPENHO No 2278/2011 

CARTASS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICAS LTDA 

A licitação em epígrafe tratou da aquisição de 35000 unidades de Revista contendo 

"Informativo das Ações do Governo Municipal/2010", entregues pela empresa Cartass Indústria 

de Embalagens e Gráficas Ltda, nota de empenho no 2278/2011. 

Consoante informação da Assessoria de Imprensa do Município, em razão de divulgação na 

imprensa local, teria ocorrido equívoco na utilização da gramatura dos papéis, tanto na capa como 

internamente. A irregularidade estaria configurada pela utilização de papéis com gramatura inferior. 

O item 1 — DO OBJETO do edital da licitação, definiu o seguinte: 

Contratação de empresa especializada para impressão de "Informativo 

de Ações do Governo Municipa1/2010" 

Revista de 40 páginas 

Capa em papel couchê brilha 170q 

Interno em papel couchê brilha 120q 

Dimensões: aberta: 50cm de largura por 33,5cm de altura 

35.000 unidades. 

Em razão do acima exposto e: 

- Considerando as disposições legais concernentes aos Contratos Administrativos, dispostas na Lei 

8.666/93 e alterações posteriores; 

- Considerando a vinculação obrigatória da Administração e da Contratada, às normas, prazos e 

condições estabelecidas no instrumento contratual; 

- Considerando a previsão legal e contratual de aplicação de sanções à empresa contratada, pela 

inexecução total ou parcial do contrato, 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL N°060/2011, MCI 
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Sec. Mun. Adminis 

Pág.: 	0G 

NOTIFICAMOS EXTRAJUDICIALMENTE 

a empresa CARTASS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICAS LTDA, para que no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta notificação, apresente seus argumentos de 

defesa em face da situação posta, sendo que ao final poderão ser aplicadas sanções, nos termos do 

item 13 — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do edital do CONVITE No 008/2011, como abaixo 

transcrevemos: 

A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido 

na Seção II do Capitulo IV — Das Sanções Administrativas da Lei 8.666/93. 

13.1. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo 

justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, 

sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

13.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá 

apresentar justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do 

objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 

13.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará a contratada 

comunicando-a da data limite. 

13.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as 

sanções de que trata o subitem 13.1, sem prejuízo da aplicação do contido no 

subitem 13.2. 

13.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência 

ou irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete conseqüências de 

pequena monta. 

13.1.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o 

contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do 

NOTIFICAÇÃO EXTRUUDICIAL N° 060/2011, PÁG2 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
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contrato. 

13.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o 

percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato. 

13.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos  

transtornos, danos ou prejuízos à Administração, será aplicado ao licitante a  

sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de  

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

13.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada 

ao licitante a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no subitem anterior. 

13.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos 

percentuais) sobre o valor global contratado a título de mora, por 

descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no cumprimento 

de qualquer prazo previsto neste instrumento contratual, independente da 

notificação prevista no subitem 13.1.2. 

13.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da 

CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, 

recolhidos em conta específica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados 

judicialmente. 

13.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da 

multa no forma estabelecida no subitem anterior. 

13.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que 

a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no 

subitem 13.1. 

13.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento 

contratual será precedida de processo administrativo, mediante o qual se 

garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL N° 060/2011, P463 



   

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
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ERECHIM, 09 DE AGOSTO DE 2011. 
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TRIBUNAL E CONTAS 

JANICESOLLER 
Chefe da Divisão de Contratos 

OBSERVAÇÃO: A defesa relativa à presente notificação deverá ser protocolada (em 02 vias) junto à Divisão 

de Contratos da Secretaria Municipal de Administração, ou remetida via fax pelo fone 54-3520-7038 dentro 

do prazo hábil, com posterior encaminhamento do documento original via correio. 

À 
CARTASS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICAS LTDA 
Av. José Oscar Salazar, 1517 
Bairro Três Vendas 
CEP: 99700-000 	Erechim-RS  

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL N°060/2011, PÁG4 
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AO MUNICÍPIO DE ERECHIM  

SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO  

SRA. JANICE BOLLER 

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATOS 

Assinatura do 
Setor de Contr 

REE PROCESSO N°1183/2011  

NOTIFICACÁO EXTRAJUDICIAL N° 060/2011  

Após o recebimento da notificação extrajudicial acima citada, vimos expor o que 

segue-. 

1°) A licitação tratou da entrega de 35.000 unidades da Revista contendo informativo das 

Ações do Governo Municipal no ano de 2010. 

2°) O edital da licitação assim definiu a forma de impressão: "Revista de 40 páginas, Capa 

em papel couchê brilho, 170g, interno em papel couchê brilho, 120g, dimensões: aberta 

50cm de largura por 33,5cm de altura." 

3°) Após o recebimento da notificação, em análise a uma das unidades do material entregue, 

efetivamente constatamos o uso de papel com gramatura inferior, tanto na capa como 

internamente. 

4°) Como forma de agilizar a resolução da situação, lembrando que esse fato teve repercussão 

iniciada em sessão na Câmara de Vereadores de Erechim/RS, onde um edil encaminhou uma 

unidade do material para análise, acatamos o LAUDO TÉCNICO executado pela ABTG — 

Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, cuja cópia obtivemos na internei e juntamos 

nesse momento, de modo que resta a conclusão de que tanto a capa quanto o miolo possuem 

um valor aproximado de 90g/m2. 

5°) Tendo em vista que, obviamente, a totalidade de impressão já foi concluída, e que o 

próprio material já foi entregue, porém, com objetivo de não causar nenhum prejuízo 

financeiro ao Município, apresentamos, em anexo, os cálculos financeiros efetuados levando-

se em consideração a utilização de papel na gramatura de 90g/m2. Ao final, percebe-se que a 

diferença monetária verificada entre os papéis solicitados no edital e aqueles efetivamente 

(VONJ 
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utilizados na impressão é de R$ 7.441,56 (sete mil, quatrocentos e quare ta um reais e 

cinquenta e seis centavos). Informamos que os cálculos estão em orçamentos anexos, para que 

se constate com exatidão os valores que diferenciam o pedido pelo edital pelo material 

efetivamente usado no processo de produção dos informativos. Ademais, frisamos que nos 

cálculos foram utilizado os 2 (dois) orçamentos de maior valor, repassados pela empresa 

Dicapel Papéis e Embalagens Ltda. 

6°) Desde já, a empresa se prontifica em efetuar o integral ressarcimento desta quantia aos 

cofres públicos. Para tanto, aguarda instruções de como efetuar esse depósito. 

7°) Por fim, destacamos veementemente que em momento algum houve tentativa de engodo 

por parte da empresa na impressão do material, ou qualquer outro expediente visando 

prejudicar o Município. O que ocorreu foi um equívoco por parte do funcionário responsável 

pela emissão da ordem de serviço para impressão dos informativos. 

8°) Destacamos, também, que de longa data prestamos serviços ao Município de Erechim, de 

modo que nunca sofremos nenhum processo administrativo ou qualquer apuração por 

descumprimento contratual. O histórico de serviços prestados pela empresa através de 

licitações vencidas, demonstra a sua total boa-fé que não pode ser maculada por um equívoco 

pontual, totalmente fortuito, repise-se, ocasionado pela desatenção de um funcionário. 

9°) Uma vez que o completo ressarcimento financeiro estará sendo realizado, requeremos, ao 

final, o arquivamento do presente processo. 

Erechim, 22 de agosto de 2011. 

CARTASS I ISTRIA DE EMBALAGENS 

GRÁFICAS LTDA 



ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE 
TECNOLOGIA 
GRAFI 

S O 9 0 0 1 : 

Declarada de Utilidade Pública pela Lei rig 7913 de 12 de novembro de 1962 pelo Governo do Estado de São Paulo  

A/c Sr. José Rodolfo Mantovani 

PARECER TÉCNICO — ABTG 062008 

A ABTG — Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, fundada em 01 de julho de 1959 e inscrita no 

CGC/MF sob o n9  62.427.281/0001-10, entidade civil sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, de 

abrangência nacional e representativa setorialmente do desenvolvimento da tecnologia ligada à indústria 

gráfica, seus clientes e fornecedores, conforme disposto nos artigos 19  e 39  de seus Estatutos Sociais, vem 

por meio deste documento apresentar seu Parecer Técnico sobre a Gramatura. 

i) INtRODUÇA0  

O cliente solicitou a determinação da gramatura da capa e miolo da "Revista de Prestação de Contas da 

Prefeitura Municipal de Ernchim — 2010". 

Recebemos em 30/05/2011, por correio e embaladas em envelope pardo fechado, 05 exemplares impressos 

da revista acima citada a ser analisado sendo, sem identificação de fabricantes ou lote (iguais ou 

diferentes). 

2) METODOtOGIA•  . 

Após o recebimento das amostras, os testes laboratoriais de gramatura foram executados no Laboratório 

de Celulose e Papel da Escola SENAI "Theobaldo De Nigris", no dia 31/05/11, dentro dos padrões 

normativos para o teste (documento em anexo), foram utilizados as amostras enviadas, sendo 5 corpos de 

prova da capa e 5 corpos de prova do miolo. 

Para a obtenção do resultado o ensaio em questão, utilizou-se a norma ABNT NBR NM 150 536, vale 

ressaltar que os ensaios devem ser feitos em papel sem impressão e conforme 
ABNT NBR NM ISO 539, a 

gramatura pode ter uma variação de 4% do seu valor nominal. 

1 	 

E00 - 

Determinação da gramatura 
ABNT NBR NM 150 536 

ABTG 	Rua Bresser, 2315 São Paulo SP 03162-030 Brasil 

Tel./Fax: 55 11 2797-6700 	urww.abtg.org.br 	abtg@abig.org.Irr 

1/2 
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Declarada de Utilidade Pública pela Lei O- 7913 de 12 de novembro de 1962 pelo Governo do Estado de São Paulo  

Segue o resultado obtido nos testes laboratoriais de gramatura: 

Ca a 

Amostra n2 Valor encontrado 

CAPA 92,7 

Miolo 

Amostra n2 

, 

Valtir encontrado 

(drn9 

MIOLO 91,5 

4) 901\1.C111.540. 

Conforme anexo, conclui-se que, as amostras avaliadas, tanto para a capa quanto para o miolo, possuem 

um valor aproximado de 90 g/m2. A variação apresentada no resultado pode ser devido ao desvio da 

gramatura do próprio papel ou da tinta de impressão sobre o papel. 

Notes: 

Os resultados apresentados têm significado restrito e se aplicam tão somente ás amostras enviadas; 

✓ 	Este relatório no deve ser reproduzido parcialmente, a menos sob aprovação escrita do laboratório; 

As amostras estilo disponíveis no laboratório SENAI "77mobaldo De Nigris para confirmação do resultado, podendo ser retiradas 
pela ABTG a pedido do cliente, caso contrário, ao término de dois meses da entnéga do relatório, as amostras serão descartadas. 

Sem mais, 

São Paulo, 03 de Junho de 2011. 

Este documento é emitido em uma única via original, sem emendas, rasuras ou espaços vagos pôr preencher e perderá 
sua validade se constatada qualquer alteração de forma e/ou conteúdo em seu preenchimento. 

ABTG 	Rua Bresser, 2315 Silo Paula SP 03162-030 Brasil 

TellFax: 55 11 2797-6700 	www.abtg.org.br 	abtgeabtg.org.br  
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DICAPEL PÁPEIS E EMBALAGENS LTDA.  
Rua: Cel. Augusto Carlos, 32 FONES:(49) 3541-0510 / 3541-0744 

CNPJ: 83.413.591/0001-56 - INSC. EST. 250.490.170 

E-mail: dicapel@brturbo.com.br  

Campos Novos, SC, 25 de agosto de 2011 

À 
CARTASS IND. DE EMB. E GRAFICA LTDA - ME 
ERECHIM - RS  

A/C RENATO 

Atendendo sua solicitação, informamos abaixo nosso preço e condições 

para o fornecimentos dos papeis solicitados: 

Descrição do produto 	 Marca 

	

332,8 COUCHE L-2 115GR C/ 250F 
	

SAPPI 

TOTAL 83.200 FOLHAS 

35 

	

	COUCHE L-2 114)GR C/ 250F 
	

SAPPI 

TOTAL 4375 FOLHAS 

Formato 
	

Unit. 	V. Total 
76X112 	88,20 29.352,96 

76X112 
	

65,16 	2.280,60 

TOTAL 
	

31.633,56 

QUANT 

FRETE 	 CIF C/ PROGRAMAÇÃO DO CAMINHÃO 

PRAZO DE ENTREGA 	 A COMBINAR 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 	 30/60/90dd 

Ao seu inteiro dispor e no aguardo de sua confirmação. 	
atenciosamente 

Dicapel Papeis e Embalagens Ltda. 
EDSON C. PEREIRA 
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DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.  
Rua: Cel. Augusto Carlos, 32 FONES:(49) 3541-0510 / 3541-0 

CNPJ: 83.413.591/0001-56 - INSC. EST. 250.490.170 

E-mail: dicapel@brturbo.com.br  

Campos Novos, SC, 24 de agosto de 2011 

CARTASS IND. DE EMB. E GRAFICA LTDA - ME 
ERECHIM - RS  

A/C RENATO 

Atendendo sua solicitação, informamos abaixo nosso preço e condições 
para o fornecimentos'clos papeis solicitados: 

I QuANTI 	Descrição do produto 	Marca 	I Formato I Unit, I V. Total 1 

350 	COUCHE L-2 90GR C/ 250F SAPPI 	 76X112 	69,12 24.192,00 

TOTAL 87.500 FOLHAS 
TOTAL 

FRETE 	 CIF C/ PROGRAMAÇÃO DO CAMINHÃO 

PRAZO DE ENTREGA 	 A COMBINAR 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30/60/90dd 

Ao seu inteiro dispor e no aguardo de sua confirmação. 

atenciosamente 
Dicapel Papeis e Embalagens Ltda. 

EDSON C. PEREIRA 

1W49UNAL DE CONTAS 
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Cascavel, 25 25 de agosto de 2011 

À 
Cartass Industria de Embalagens 
A/C.:  Renato 

Ref.: Proposta de Preços 

Quant. 	Produto 
83.200 fio Couche 1.2 115 gra 76x112 

4.375 fie 	Couche 1.2 170 gra 76x112 

Marca Preço KG Preço unit. Preço Total 
fanapel R$ 3,60 0,3523968 29.319,41 
Fanapel R$ 3,60 0,5209344 	2.279,08 

Condição de Pagamento  : À Combinar 
Prazo de Entrega 	: Imediato 
Validade da Proposta 	: 15 dias ou enquanto durarem os estoques. 

Qualquer dúvida entre em contato conosco. AGUARDO RETORNO. 

Atenciosamente; 

Vinicius Ferrari  
Vendas — Kgepel Papéis  
Rua Erechim, 799  
Cascavel — PR 
0800 45 2441 / 45.3220.2441 

Rua Erechim, 799 - Cascavel 1 PR - Cep: 85.812-260 - Fone: (45) 3220-2441 

www.kgepel.com.br  - kgepel@kgepel.com.br  
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Cascavel, 24 de agosto de 2011 

À 
Cartass Industria de Embalagens 
A/C.:  Renato 

Ref.: Proposta de Preços 

Quant. 	Produto 	 Marca Preço KG Preço unit. Preco Total  

87.500 Lis Couche L2 90 grs 76x112 Fanapel R$ 3,60 0,257588 24.131,52 

Condição de Pagamento : À Combinar 

Prazo de Entrega 	: Imediato 

Validade da Proposta 	: 15 dias ou enquanto durarem os estoques. 

Qualquer dúvida entre em contato conosco. AGUARDO RETORNO. 

Atenciosamente; 

Vinicius Ferrari  
Vendas — Kgepel Papéis 
Rua Erechim, 799  
Cascavel—PR  

0800 45 2441 / 45.3220.2441 

Rua Erechim, 799 - Cascavel / PR - Cep: 85.812-260 - Fone: (45) 3220-2441 

www.kgepel.com.br  - kgepel@kgepel.com.br  
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TRIBU AL DE CONTAS 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechlm— RS 

DE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PARA: GABINETE DO PREFEITO  

A/C SRA. IZELDA TODERO 

Em face da notificação extrajudicial encaminhada à empresa Cartass 

Indústria de Embalagens e Gráficas Ltda, remetemos o presente processo para 

análise e manifestação quanto à resposta apresentada, inclusive no que pertine 

ao valor citado como cabível de ressarcimento. 

Atenciosamente, 
Erechim, 31 de agosto de 2011. 

	

RENATO 	R TOSO 

	

Secretário Adi 	e Administração 

- 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
GABINETE DO PREFEITO 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 3520 7004 
99700-000 Erechim — RS 

Encaminhe-se à Secretaria de Administração- Diretoria de Compras 

para o fornecimento de 3 orçamentos do produto descrito na fls.14, para 

comprovação do real preço de mercado. 

Erechim, 01 de setembro de 2011. 

IzIdTodero 
Chefe de Gabinete do Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

Ao 
Fornecedor: - KAK PAPÉIS 
Endereço..: - 
Cidade 	 - - CURITIBA - PR 
FAX 	 Fone...: 41 3284 6567 
CNPJ 	 

ORÇAMENTON°:2346/11 
Responsável orçamento:FRANCINE MARIGA 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 
Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais: 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 

Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 
Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Ord. Material/Serviço 	 Quant. 
Marca 	 Vir .Uni. 	 Total 

001 41430 Papel couche brilho 170g formato 76x112 	 4.375,00 FL 

002 41431 Papel couche brilho 120g formato 76x112 	 83.200,00 FL 

TOTAL==> 

Observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 
o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 05/09/11 

Assinatura Responsável pelo Orçamento 
Nome: 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 
CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZADO, TERÁ 
PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2° COLOCADO. 

140E.0, 
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ExpressoLivre - ExpressoMail 

  

 

Remetente: "SMA - Francine Manga" <francine.Mariga©erechim.rs.gov.br> 

Para: 	vendasl@kakpapeis.com.br  

Data: 	21/09/2011 14:17 (agora) 

Assunto: 	Solicitação de orçamento - Prefeitura de Erechim 

Anexos: 	2346.pdf (8 KB) 

     

Segue em anexo especificação dos materiais e/ou serviços para 
cotação. 
Dúvidas, estamos a disposição. 
Agradeço a atenção. 

Francine Manga 
Divisão de Compras 
Prefeitura Municipal de Erechim / RS 
e-mail: francine.mariga0erechim.rs.gov.br  
fone: 54 3522 1718 
fax: 54 3522 4229 

1 de 1 
21/09/2011 14.1-1  



http://expresso.erechim.rs.gov.brlexpressoMaill 	ndex.php 

Li U 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Remetente: "SMA - Francine Mariga" <francine.mariga@erechim.rs.gov.br> 

Para: 	acapel@acapel.com.br  

Data: 	05/09/2011 09:14 (agora) 

Assunto: 	Solicitação de orçamento - Prefeitura de Erechim 

Anexos: 	ACAPEL.pdf (7 KB) 

Segue em anexo especificação dos materiais e/ou serviços para 
cotação. 
Dúvidas, estamos a disposição. 
Agradeço a atenção. 

Francine Manga 
Divisão de Compras 
Prefeitura Municipal de Erechim / RS 
e-mail: francine.mariga(aerechim.rs.gov.br  
fone: 54 3522 1718 
fax: 54 3522 4229 

1 de 1 
05/09/2011 09:26 
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ExpressoLivre - ExpressoMail 

Remetente: "SMA - Francine Manga" <francine.mariga@erechim.rs.gov.br> 

Para: 	contato@ciadepapeis-embalagens.com.br  

Data: 	05/09/2011 09:12 (02 minutos atrás) 

Assunto: 	Solicitação de orçamento - Prefeitura de Erechim 

Anexos: 	CIA DE PAPEL.pdf (7 KB) 

Segue em anexo especificação dos materiais e/ou serviços para 
cotação. 
Dúvidas, estamos a disposição. 
Agradeço a atenção. 

Francine Manga 
Divisão de Compras 
Prefeitura Municipal de Erechim / RS 
e-mail: francine.mariga@erechim.rs.gov.br  
fone: 54 3522 1718 
fax: 54 3522 4229 

1 de 1 . 
	 05/09/2011 09:2 
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Ao 
Fornecedor: 
Endereço..: 
Cidade 	• 

FAX 	 
CNPJ 	 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS 

- PORTO ALEGRE 

Fone...: (51) 3337-7800 
	

'IDE. VERSO 

1 

ORÇAMENTO/40:2346/11 
Responsável orçamento:FRANCINE MARIGA 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 
Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais. 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 

Os preços deverão ser cotados 
Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

com materiais entregues no Almoxarifado 

Ord. Material! Serviço 
Marca 

Quant. 
Vir. Uni. Total 

001 41430 Papel couche brilho 1709 formato 76x112 
	 4.375,00 FL 

002 41431 Papel couche brilho 1209 formato 76x112 	 83.200,00 FL 

TOTAL==> 

Observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 
o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 05/09/11 

Assinatura Responsável pelo Orçamento 
Nome: 
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Ao 
Fornecedor: 
Endereço..: 
Cidade 	 
FAX 	 
CNPJ 	 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718  - 3522-1285 

FAX: (54)3522-4229  ou 3321-0352 

CEPEL 

- 
Fone...: 11 5072 7578 

ORÇAMENTON0:2346/11  

Responsável orçamento:FRANCINE MARIGA 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 

Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais: 	

 dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: 	

 dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 

Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Ord. Material/Serviço
Quant. 

Marca 	 V1r.Oni. 	 Total 

001 41430 Papel couche brilho 170g formato 76x112 
	 4.375,00 FL 

002 41431 Papel couche brilho 1209 formato 76x112 
	 83.200,00 6% 

TOTAL==> 

Observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 

o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 05/09/11 

Assinatura Responsável pelo Orçamento 

Nome: 



C/14CL7 .1,ct 	 C/ 

1 CE-9"Wrat')  

1,14,0,c't et.4.4,( e? 

(s)t.1 (14; 
2 C /11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Departamento de Compras e Licitações - 
Setor Compra 

Fone: (54)3522-1718  - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

Ao 
Fornecedor: 
Endereço..: 
Cidade 	• 
FAX 	 
CNPJ 	 

CIAPEL PAPEIS E EMBALAGENS 

- 
Fone...: 44 3631 5622 

VIDEVER 
ORÇAMENTON°:2346/11  

Responsável orçamento:FRANCINE MARIGA 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços 

Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais: 
recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: 
recebimento da Nota de Empenho. 

Os preços deverão ser cotados 

abaixo relacionados: 

	 dias úteis a contar do 

Central da Prefeitura Municipal de Erechim, 

dias úteis a contar do 

materiais entregues no Almoxarifado 
na Av Farrapos, 509. 

COM 

Ord. Material/Serviço Marca 

Quant. 
Vir .Ufli. Total 

001 41430 Papel couche brilho 170g formato 76x112 

002 41431 Papel couche brilho 120g formato 76x112 

TOTAL==> 

4.375,00 FL. 

83.200,00  PI. 

Observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 

o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e LiCitaçOeS. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 05/09/11 

Assinatura Responsável pelo Orçamento 

Nome: 



C.1 
fl 

Cri 



çxycrup- 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
F1X: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

2 7 

Ao 
Fornecedor: - IGARAS PAPEIS E EMBALAGENS 
Endereço..: 
Cidade 	• - - SC 
FAX 	 Fone...: 49 3221 8000 

CNPJ 

ORÇAMENTON0:2346/11  

Responsável orçamento:FRANCINE MARIGA 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 

Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais: 	 dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: 	 dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 

Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Ord. Material/Serviço Marca 
Quant. 

Vir .Uni. Total 

001 41430 Papel couche brilho 170g formato 76x112 
	 4.375,00 FL 

002 41431 Papel couche brilho 120g formato 76x112 
	 83.200,00 FL 

TOTAL==> 

Observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 

o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 05/09/11 

Assinatura Responsável pelo Orçamento 

Nome: 



001 41430 Papel couche brilho 170g formato 76x112 
	 4.375,00 FL 

002 41431 Papel couche brilho 120g formato 76x112 
	 83.200,00 FL 

TOTAL==> 

.127c1s/id 

Ao 
Fornecedor: 
Endereço..: 
Cidade 	• 
FAX 	 
CNPJ 	 

1 

PREFEITURA MUNICIPAI,  DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

PAPERTECH IMP. E EXP. PAPÉIS 

- FRANCISCO BELTRÃO - PR 
Fone...: 46 3055 5501 

ORÇAMENTON°:2346/11  
Responsável orçamento:FRANCINE MARIGA 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 

Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais. 	 dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho 
Prazo de Entrega dos serviços: 	 dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 

Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

rvít: 

Observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 

o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 05/09/11 

Assinatura Responsável pelo Orçamento 
Nome: 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 
CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZADO, TERÁ 
PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2° COLOCADO. 

Ord. Material/Serviço 	
Marca Total 
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ExpressoLivre - ExpressoMail 

Remetente: "SMA - Francine Manga" <francine.Mariga@erechim.rs.gov.br > 

Para: 	vendas@indaialpapel.com.br  

Data: 	05/09/2011 09:14 (agora) 

Assunto: 	Solicitação de orçamento - Prefeitura de Erechim 

Anexos: 	INDAIAL.pdf (7 KB) 

Segue em anexo especificação dos materiais e/ou serviços para 
cotação. 
Dúvidas, estamos a disposição. 
Agradeço a atenção. 

Francine Manga 
Divisão de Compras 
Prefeitura Municipal de Erechim / RS 
e-mail: francine.mariga©erechim.rs.gov.br  
fone: 54 3522 1718 
fax: 54 3522 4229 

c3 I ci -̀') I 

1 de 1 
	 05/09/2011 09: 
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Expressolivre - ExpressoMail 

Remetente: "Janaina - Estrelas Pap. Emb. Ltda" <Janaina@Sestrelas.ind.br» 

Para: 	francine.mariga@erechim.rs.gov.br  

Com Cópia: -Renato-  <renato@5estrelas.ind.br> 

Data: 	05/09/2011 10:32 (05 minutos atrás) 

Assunto: ORÇAMENTO 5 ESTRELAS PAPÉIS 

Anexos: 	Image001.09 (3 KB) 

Bom dia Sra. Francine 

Grata por sua solicitação, mas não trabalhamos com papel colchê. 

Janaina da Mata 

SUPERVISORA DE VENDAS 

5 Estrelas Papéis e Embalagens Uda 

Papar Mon Internacional do Brasil Rada 

FONE: 55 47 3646-2758 

DOR: $547 3646-2709 

FAX 55 47 3646-2719 

janainalbSestrelas.Ind br  

leáLW  .5_es tr eia gánd br  

1 de 1 
	 05/09/2011 10: 



••••• ••••••Na 

U 

TRIBUNAL DE CONTAS 

http://expresso.erechim.rs.gov.br/exPressoMai  I I _2/ index.plip 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Remetente: "SMA - Francine Mariga" <francine.mariga@erechim.rs.gov.br  

Para: 	5estrelas@5estrelas.ind.br  

Data: 	05/09/2011 09:13 (1 minuto atrás) 

Assunto: 	Solicitação de orçamento - Prefeitura de Erechim 

Anexos: 	5 ESTRELAS.pdf (7 KB) 

Segue em anexo especificação dos materiais e/ou serviços para 

cotação. 
Dúvidas, estamos a disposição. 
Agradeço a atenção. 

Francine Manga 
Divisão de Compras 
Prefeitura Municipal de Erechim / RS 
e-mail: francine.marigaCãerechim.rs.gov.br  

fone: 54 3522 1718 
fax: 54 3522 4229 

05/09/2011 09:: 
1 de 1 
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TRMUNALDECONTAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

Ao 
Fornecedor: - RIGESA 
Endereço..: - 
Cidade 	• - - PORTO ALEGRE 
FAX 	 Fone...: 51 3328 6511 
CNPJ 	 

VIDE. VER 

ORÇAMENTON°:2346/11 
Responsável orçamento:FRANCINE MARIGA 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 
Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais: 	 dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços. 	 dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 

Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 

este 

Ord. Material/Serviço 
Marca 

Quant. 
Vir .Uni. Total 

170g formato 76x112 4.375,00 FL 

120g formato 76x112 83.200,00 FL 

001 41430 Papel couche brilho 

002 41431 Papel couche brilho 

TOTAL==> 

  

fAA,Luk,„  

 

-e0cookvau9' c.1 

    

,)-00,5M 

Observação: 
o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 05/09/11 

Assinatura Responsável pelo Orçamento 
Nome: 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 
CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZADO, TERÁ 
PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2° COLOCADO. 



RELATÓRIO INDIVIDUAL DE TRANSMISSAO 1 	

12 AGO. 2011 17:32 

NO. OUTRO FAC-SfMILE 
01 5133286650 

INrcio 	 DURA AO MODO 	PAGINAS RESULTADO 

12 AGO. 17:32 00'40 	ENU. 	
01 	OK 

- 
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CJ 7  4 

ExpressoLivre - ExpressoMail 
TRIBUNAL DE CONTAS 

Remetente: "Licitar@kakpapeis.com.br" <liCitar@kakpapeis.com.br> 

Para: 	francine.mariga@erechim.rs.gov.br  

Data: 	21/09/2011 16:02 (02 minutos atrás) 

Assunto: 	Fw: Solicitação de orçamento - Prefeitura de Erechim 

2346.pdf (8 KB) 
ORÇAMENTO PAPEL COUCHE - PREFEITURA DE ERECHIM.pdf (90 KB) 

Boa Tarde 

Informamos que este pedido de orçamento foi recebido por fax no dia 
12/09/2011 e respondido em 13/09/2011 via Fax. Informamos que 
o mesmo segue em anexo. 

Att. 
Alexandre Machado - Vendas Governo 
(41) 3284-6567 

From: vendasl@kakpapeis.com.br   

Sent: Wednesday, September 21, 2011 3:40 PM 

To: licitar@kakpaPeis.com.br   

Subject: Fw: Solicitação de orçamento - Prefeitura de Erechim 

Alexandre 

Favor ver essa cotação em anexo. 

Lurdes 

From: SMA - Francine Manga  

Sent: Wednesday, September 21, 2011 2:17 PM 

To: vendasl@kakpapeis.com.br   

Subject: Solicitação de orçamento - Prefeitura de Erechim 

Segue em anexo especificação dos materiais e/ou serviços para cotação. 

Dúvidas, estamos a disposição. 
Agradeço a atenção. 

Francine Manga 
Divisão de Compras 
Prefeitura Municipal de Erechim / RS 
e-mail: francine.mariga@erechim.rs.gov.br  

fone: 54 3522 1718 
fax: 54 3522 4229 

Anexos: 

21/09/2011 16 
de 1 



itemi Qtde. Un Produto Marca/Fabricante 	Valor unitário 	Subtotal 

  

1  4.375 FL Papel Couche Brilho, 170g, 76X112, pacote 125 folhas Urogloss/Fanapel R$ 0,57 R$ 2.493,75 

2 83.200 FL Papel Couche Brilho, 115g, 76X112, pacote 250 folhas Urogloss/Fana_pel R$ 0,39 R$ 32.448,00 

/- 

ORÇAMENTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

 

R$ 34.941,75 Valor Total 

KAK DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA 

Av. Juscelino kubitchek de Oliveira, 2046- CIC — CEP 81290-000 — Curitiba — PR 
	

Contato: Alexandre Machado 

Fone: 41 3284-6567 
	 Vendas Governo 

CNPJ 09.240.869/0001-88- Insc. Est. 904.25703-60 



TRIBUNAL DE CONTAS 
PI 	 1 

DE : rWIREL 	 NO.DE 	: 5132377800 
	

22 SEP. 2011 35:020M P: 

erechin 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 
condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais: ..7.... dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: ...7.... dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 

Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 
Central da Prefeitura municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Ord. Material/Serviço ouant. 
marca vlr.uni. Total 

001 41430 Papel couche brilho 170g formato 76x112 4.375,00 FL 

total 2.432,50 marca suzano 

002 41431 papel couche brilho 115g formato 76x112 83.200,00 FL 31.288,20 

total 31.288,20 marca suzano 
	 (21  3*°  

VALIDADE DA PROPOSTA 5 . 014$ 

Observação: a empresa deverá  informar a marca do produto ou identificar 

o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS uTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 
Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 05/09/11 

ral~.L 	 r-ku. 
Assinatura Responsa 
	

Orçamento 
Nome: 

MA IPEL 
DISTRIBUIDORA DE PAP IS LTDA. 
PAPEL RECICLADO: CONSULTE 

(51) 3:".ár"Z:7800 

Página 1 

CEL iOAO TociEsediao 
Sócio_GemmW 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 
CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZADO, TERÁ, 
PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2° COLOCADO. 



t- 

°~Y PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
ALMOXARIFADO CENTRAL - COMPRAS E LICITAÇÕES 

Av. Farrapos, 509— Erechim — RS — 99700-000 
Fone: 54 3522-1718 /1285 Fax: 54 3522-4229 

LEVANTAMENTO DE PREGO  

1- DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS: 

93ç.r1S..a5t- 
..  „.., 

Valor Médiõ 

11. 	4375 4143 Papel couche brilho 170g- formato íP&L0 	0,57 

i 	
fl 	O 	76x112   • 9. 502 

2. 	83200 4143 Papel couche brilho 120g formato 	 0,39 
fl 1 76x112  

tG 	; 5 

0,55 

0,37 

0,56 

0,38 

C.) 

• 

Erechim, 22 de setembro de 2011. 



0037 

TRIBUNAL DE CONTAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de compras e licitações 

Fone: 54 3522-1947 
Av. Farrapos 509 
Bairro: Centro 
99700-000 Erechim — RS 
e-mail: itamar_dalialba@erechintrs.gov.br  

DE: DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
— Itamar Luis Dali' Alba 

Erechim, 21 de setembro de 2011. 

Conforme solicitação contida na folha n° 18 do processo10289/2011 segue nas 
folhas seguintes o referido levantamento de preços solicitado, também relatado na página de n° 36. 

I 	ar Luis Dali' Alba 
Diretor de compras e licitações 

Recebido em 	/ 	/ 	 



1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

	 Fone...: 

Ao 
Fornecedor: 
Endereço..: 
Cidade 	• 
FAX 
CNPJ 

- ,MA x PE', 

vIDE. VFP 
ORÇAMENTON°:2589/11 

Responsável orçamento:FRANCINE MARIGA 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 
Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais: 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 

Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 
Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Ord. Material/Serviço 	 Quant. 
Marca 	 V1r.Oni. 	 Total 

001 41719 Papel couche brilho 90g formato 76x112 
	

87.500,00 FL 

TOTAL==> 

Observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 
o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao noS-dádós 
cadastrais; favorrinformar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 28/09/11 

Assinatura Responsável pelo Orçamento 
Nome: 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 
CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZADO, TERÁ 
PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2 COLOCADO. 



TRIBUNAL DE C9N1AS 

Fit 
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ExpressoLivre - ExpressoMail 

Bom dia Alexandre, 

Gostaríamos de um orçamento para aquisição de: 

87.500 folhas de papel couche 90 gr formato 76x112. 

Agradeço a atenção. 

Francine Manga 
Divisão de Compras 
Prefeitura Municipal de Erechim / RS 
e-mail: francine.marigaerechimers.gov.br  
fone: 54 3522 1718 
fax: 54 3522 4229 

Remetente: 

Para: 

Data: 

Assunto: 

"SMA - Francine Manga" <francine.mariga@erechim.rs.gov.br  
licitar@kakpapeis.com.br  

28/09/2011 09:46 (08 minutos atrás) 

Solicitação de orçamento - Prefeitura de Erechim 

!e 1 	 28/09/2011 09:50 
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ExpressoLivre - ExpressoMail 

Remetente: "Licitar@kakpapeis.com.br" <licitar@kakpapeis.com.br> 

Para: 	"SMA - Francine Manga" <francine.mariga@erechim.rs.gmbr> 

Data: 	28/09/2011 10:30 (agora) 

Assunto: 	Re: Solicitação de orçamento - Prefeitura de Erechim 

Bom Dia 

Informamos que não trabalhamos com este Item. 
Obrigado 
Alexandre Machado - Vendas Governo 
(41) 3284-6567 

From: SMA - Francine Manga  
Sent: Wednesday, September 28, 2011 9:46 AM 
To: title=licitar@kakpapeis.com.br   
href="mailto:licitar@kakpapeis.com.br">licitar@kakpapeis.com.br  

Subject: Solicitação de orçamento - Prefeitura de Erechim 

Bom dia Alexandre, 

Gostaríamos de um orçamento para aquisição de: 

87.500 folhas de papel couche 90 gr formato 76x112. 

Agradeço a atenção. 

Francine Manga 
Divisão de Compras 
Prefeitura Municipal de Erechim / RS 
e-mail: francine.mariqa@erechim.rs.gov.br  
fone: 54 3522 1718 
fax: 54 3522 4229 

1 de 1 
	 28/09/2011 10:2(. 



Ac 
Fornecedor: 
Endereço..: 
Cidade 	• 
FAX 
CNPJ 
	 Fone... : 	- 3 	_ 

.bk_ià,t,. eck 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compr 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

ORÇAMENTON°:2589/11 
Responsável orçamento:FRANCINE MARIGA 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 
Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais: 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços. 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 

Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 
Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Ord. Material/Serviço 
Marca 

Quant. 
Vir. Uni. Total 

001 41719 Papel couche brilho 90g formato 76x112 
	

87.500,00 FL 

002 41430 Papel couche brilho 170g formato 76x112 
	 4.375,00 FL 

003 41431 Papel couche brilho 120g formato 76x112 	 83.200,00 FL 

TOTAL==> 

Observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 

o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 28/09/11 

Assinatura Responsável pelo Orçamento 
Nome: 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 
CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZADO, TERÁ 
PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2°  COLOCADO. 
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Ceyyl hvk 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

Ao 	 Ctak, JUJJX/VNÁ) 
Fornecedor: -(:- -43,'N'Yx.,i061, 
Endereço..: - 
Cidade 	• 	

itupr2,_ (Qvvt-ock 02)q iO(U-1_ 

FAX 	 Fone...: 54 - 3 9_5 - 1-oofk 
CNPJ 	 

ORÇAMENTON0:2589/11 
Responsável orçamento:FRANCINE MARIGA 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 
Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais. 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 

Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 
Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

cLL 94:4,12/mi 

   

Ord. Material/Serviço 
	 Quant. 

Marca 
	 Vir. Uni. 	 Total 

001 41719 Papel couche brilho 90g formato 76x112 	 87.500,00 FL 

002 41430 Papel couche brilho 170g formato 76x112 	 4.375,00 EL 

003 41431 Papel couche brilho 120g formato 76x112 	 83.200,00 FL 

TOTAL==> 

Observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 
o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 28/09/11 

Assinatura Responsável pelo Orçamento 
Nome: 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 
CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZADO, TERÁ 
PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2° COLOCADO. 



http://expresso.erechim.rs.gov.br/expressoMail1 _2/index.php  

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Remetente: "SMA - Francine Manga" <francine.mariga@erechim.rs.gov.br> 

Para: 	destinatarios nao divulgados 

CCo: 	cleber@piramidepapeis.com.br, tadeu@braileonline.com.br  

Data: 	28/09/2011 11:07 (agora) 

Assunto: 	Solicitação de orçamento - Prefeitura de Erechim 

Anexos: 	papel.pdf (61 KB) 

Segue em anexo especificação dos materiais e/ou serviços para 
cotação. 
Dúvidas, estamos a disposição. 
Agradeço a atenção. 

Francine Manga 
Divisão de Compras 
Prefeitura Municipal de Erechim / RS 
e-mail: francine.marigaerechim.rs.gov.br  
fone: 54 3522 1718 
fax: 54 3522 4229 

28/09/2011 11:02 
1 de 1 
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ExpressoLivre - ExpressoMail 

Remetente: "SMA - Francine Mariga" <francine.mariga@erechim.rs.gov, br> 

Para: 	vendas@sulpelpapeis.com.br  

Data: 	29/09/2011 08:31 (agora) 

Assunto: 	Solicitação de Orçamento - Prefeitura de Erechim 

Anexos: 	papel.pdf (61 KB) 

Segue em anexo especificação dos materiais e/ou serviços para 

cotação. 
Dúvidas, estamos a disposição. 
Agradeço a atenção. 

Francine Manga 
Divisão de Compras 
Prefeitura Municipal de Erechim / RS 
e-mail: francine.marigaerechim.rs.gov.br  

fone: 54 3522 1718 
fax: 54 3522 4229 

29/09/2011 08:: 
1 de 1 
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ExpressoLivre - ExpressoMail 

Remetente: "SMA - Francine Manga" <francine.mariga@erechim.rs.gov.br> 

Para: 	vinicius@sulpelpapeis.com.br  

Data: 	29/09/2011 10:57 (agora) 

Assunto: 	Solicitação de Orçamento - Prefeitura de Erechim 

Anexos: 	papel.pdf (61 KB) 

Segue em anexo especificação dos materiais e/ou serviços para 
cotação. 
Dúvidas, estamos a disposição. 
Agradeço a atenção. 

Francine Manga 
Divisão de Compras 
Prefeitura Municipal de Erechim / RS 
e-mail: francine.mariga0erechim.rs.gov.br  
fone: 54 3522 1718 
fax: 54 3522 4229 

1 de 1 
	 29/09/2011 10:52 
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ExpressoLivre - ExpressoMail 

Remetente: "cleber" <cieber@plramidepapeis.com.br» 

Para: 	franclne.mariga@erechim.rs.gov.br  

Data: 	29/09/2011 11:28 (01:59 horas atrás) 

Assunto: 	RES: Solicitação de orçamento - Prefeitura de Erechim 

Anexos: 	
image001.Jpg (27 KB) 
Pref. Erechim.xis (30 KB) 

PIRAMIDE 
Papéis e Produtos Gráficos 

(54) 3225-7002 / 3225- 6929 

Bom dia Francine, segue em anexo urna base da cotação que você me envio. 

Hoje eu não teria o papel disponivel em estoque, e também não encontrei toda a quantidade ern fomcedores hoje no Brasil. 

Mas caso você venha 111CS1110 a comprar os produtos posso fazer uma nova busca de preços para ficar mais baratos e urna busca cru COMO atender VOCé. 

Sempre que precisar de alguma coisa em papéis estarei aqui para lhe atender. 

Tenha uni Ótimo dia. 

Abraços 

Cleber tintino 

54-3225-70n2 

54-32254929 

Einssil cleb_er@Diramidepapeis.rnm.bc 

Muir clebenoiramidePhotmail.com  

De: SmA - Francine Mariga [mailtograndne.marlga@erechintrs.gov.br] 

Enviada em: quarta-feira, 28 de setembro de 2011 11:07 

Para: destinatarlos@erechim.rs.gov.br; nao@erechim.rs.gov.br; divulgados©erechim.rs.gov.br  

Assunto: Solidtação de orçamento - Prefeitura de Erechim 

Segue em anexo especificação dos materiais e/ou serviços para cotação. 
Dúvidas, estamos a disposição. 
Agradeço a atenção. 

Francine Manga 
Divisão de Compras 
Prefeitura Municipal de Erechim / RS 
e-mail: francine.marigaCerechim.rs.gov.br  
fone: 54 3522 1718 
fax: 54 3522 4229 

I de I 
	 29109/20H 13:2L 



Tabela de cotação Prefeitura de Erechim 
1 	r 	hl/ 	LIP 

produto marca formato gr quani.fls valor total do item 

couche brilho importado 0,76 x 1,12 0,090 87.500 R$ 25.807,32 
couche brilho importado 0,76 x 1,12 0,12 83.250 R$ 31.374,33 
couche brilho importado 0,76 x 1,12 0,170 4.500 R$ 2.507,00 

valor total R$ 59.688,64 
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solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 
Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais: .ATÉ e dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 

Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 
central da Prefeitura municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Ord. material/Serviço Quant. 

marca SUZANO 

VALOR UNI = 0,298 

001 41719 Papel couche brilho 90g formato 76x112 87.500,00 FL 

TOTAL==> 26,075.00 	  

observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 

o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de compras e Licitaçoes. 
Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 28/09/11 

Assinatura Responsáve 	4i:aMento 
Nome: 	  

A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 
CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZADO, TERÁ 
PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2° COLOCADO. 

11/W IPEL 
DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. 

PAPEL RECICLADO: CONSULTE 

,F°.n ee/Fax  (51) 3 i7m::7800 
i. 

Página 1 
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1~ PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
ALMOXARIFADO CENTRAL  - COMPRAS E LICITAÇÕES 

Av. Farrapos, 509— Erechim — RS — 99700-000 
Fone: 54 3522-1718 / 1285 Fax: 54 3522-4229 

LEVANTAMENTO DE PREÇO  

1- DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS: 

e,---  
 Qun:a 

n od. - 	asar/ ao 	2 
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Papel couche brilho 170g formato 
76x112 

I 	0,57 
1 

0,55 1 0,55- x 0,55 

0,39 	- 
1 

0,37 0,37 x 0,37 
 1832001 4143 

fl 	' 	1 i 	I 

Papel couche brilho 120g formato, 
,76x112 	 _i_ 

; 	 x 
i 
, 

0,29 ' 0,29- x 0,29 
3. • 87500 ! 4171 

i 	fl 	i 	9 
Papel couche brilho 90g formato 
76x112 

L__.  

Erechim, 30 de setembro de 2011. 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

À 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
REF. PROCESSO N2 10289/2011  

Após cotação de preços realizada pela Divisão de Compras, no que se 

refere aos custos dos papéis, conforme gramaturas indicadas na defesa da 

empresa Cartass Indústria de Embalagens e Gráficas Ltda, chegou-se aos 

seguintes valores (fl. 49): 

> 4.375 fls. Papel couche brilho 170g formato 76x112: 

Valor médio R$ 0.55/un 

> 83.200 fls. Papel couche brilho 120 (115)g formato 76x112: 

Valor médio R$ 0.37/un  

> 87.500 fls. Papel couche brilho 90g formato 76x112: 

Valor médio R$ 0.29/un 

Seguindo-se o parâmetro adotado pela empresa em sua defesa, em 

paralelo com os valores médios obtidos pela Divisão de Compras, chegaremos 

às seguintes diferenças financeiras: 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Composição 

Material licitado 

Custo segundo especificações da 

licitação R$ 

4.375 fls. Papel couche brilho 1709 R$ 2.406,25 

83.200 fls. Papel couche brilho 120 

(115)g 

R$ 30.784,00 

TOTAL R$: R$ 33.190,25 

Composição 

Material entregue 

Custo segundo especificações do 

material entregue R$ 

87.575 fls. Papel couche brilho 90g 

TOTAL R$: R$ 25.396,75 

P.S.: Somando-se os quantitativos de papéis indicados pela empresa, chega-se 

a um total de 87.575 fls., e não 87.500 fls., como indicado nos orçamentos 

apresentados pela mesma. 

Em análise aos valores planilhados acima, verifica-se uma diferença de 

R$ 7.793,50 (sete mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta 

centavos) entre o custo do material nas especificações licitadas, e aquele 

efetivamente entregue. 

Por fim, entendemos como necessária a devolução da diferença de 

valores constatada, momento em que encaminhamos o presente processo para 

providências por parte da Secretaria de Administração. 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL • 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Erechim, 30 de setembro de 2011. 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

tteil • 
me Carelli 

Assessoria 1- Imprensa 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Chefe dat  Divi 
Renato Ale 
Secretár 

Ad 

Contratos 
OSO 

junto de 
stração 

COMUNICADO 

Estamos comunicando que, por motivo da inexecução parcial dos 

termos do edital do Convite no 008/2011, uma vez que sua empresa, CARTASS 

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICAS LTDA, efetuou a entrega irregular de 

35.000 unidades de Revista contendo Informativo das Ações do Governo 

Municipal/2010, conforme apurado no Processo Administrativo n.o 10289/2011, a 

Autoridade Superior, Sr. Secretário de Administração, decidiu  pela SUSPENSÃO DO 

DIREITO DA EMPRESA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL, pelo período de 1 (um) ano, forte no item 13.1. letra "c" do 

edital do certame. 

Abre-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no artigo 109 inciso I, 

alínea "f" da Lei 8.666/93. 

Erechim, 07 de outubro de 2011 

À 
CARTASS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICAS LTDA 
Av. 3osé Oscar Salazar, 1517 
Bairro Três Vendas 
Erechim- RS 	CEP: 99.700-000  
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Processo: 	10289/2011 

Assunto: 	Inexecução Contratual CARTASS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS E 
GRÁFICAS LTDA 
Convite no 008/2011 — Nota de Empenho no 2278/2011 

Requerente: Contratante 

1. DOS FATOS: 

Trata-se de notificação extrajudicial sob no 060/2011, encaminhada à 

empresa CARTASS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICAS LTDA, em razão de 

divergências constatadas na entrega de 35.000 unidades de Revista contendo 

Informativo das Ações do Governo Municipal/2010, a saber: 

O item 1 — DO OBJETO do edital da licitação, definiu o seguinte: 

Contratação de empresa especializada para impressão de 
"Informativo de Ações do Governo Municipal/2010" 
Revista de 40 páginas 
Capa em papel couchê brilho, 170q 
Interno em papel couchê brilho, 120q 
Dimensões: aberta: 50cm de largura por 33,5cm de altura 
35.000 unidades. 

Consoante informação da Assessoria de Imprensa do Município, em razão 

de divulgação na imprensa local, houve equívoco na utilização da gramatura dos papéis, 

tanto na capa quanto internamente. A irregularidade foi configurada pela utilização de 

papéis com gramatura inferior ao requisitado. 

Uma vez concedido prazo para manifestação, a empresa assim 

argumentou: que após o recebimento da notificação, em análise a uma das unidades do 

material entregue, efetivamente constatou o uso de papel com gramatura inferior; que 

como forma de agilizar a resolução da situação, lembrando que o fato teve repercussão 

iniciada em sessão na Câmara de Vereadores de Erechim/RS, onde um edil encaminhou 

o 

1 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 3520 7000 
99700-000 Erechim - RS 

uma unidade do material para análise, acatou o LAUDO TÉCNICO executado pela ABTG - 

Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, cuja cópia obteve na internet e juntou nesse 

momento, de modo que resta a conclusão de que tanto a capa quanto o miolo possuem 

um valor aproximado de 90g/m2; que pelo fato da totalidade da impressão já estar 

concluída, tendo ocorrido a entrega do material, com objetivo de não causar prejuízo 

financeiro ao Município, apresenta os cálculos financeiros efetuados levando-se em 

consideração a utilização de papel na gramatura de 90g/m2, onde ao final percebe-se 

uma diferença monetária verificada entre os papéis solicitados no edital e aqueles 

efetivamente utilizados na impressão no valor de R$ 7.441,56; que os cálculos estão em 

orçamentos anexados, para que se constate com exatidão os valores respectivos; que 

foram utilizados os 2 (dois) orçamentos de maior valor, repassados pela empresa Dicapel 

Papéis e Embalagens Ltda; que desde já se prontifica em efetuar o integral ressarcimento 

desta quantia aos cofres públicos, aguardando instruções de como proceder; destaca de 

forma veemente que em momento algum houve tentativa de engodo de sua parte na 

impressão do material, ou qualquer outro expediente visando prejudicar o Município; que 

o ocorrido foi um equívoco por parte do funcionário responsável pela emissão da ordem 

de serviço para impressão dos informativos; que de longa data presta serviços ao 

Município de Erechim, de modo que nunca sofreu nenhum processo administrativo ou 

qualquer apuração por descumprimento contratual; que o histórico de serviços prestados 

pela empresa através de licitações vencidas, demonstra a sua total boa-fé que não pode 

ser maculada por um equívoco pontual, totalmente fortuito, ocasionado pela desatenção 

de um funcionário; que uma vez efetuado o ressarcimento, requer o arquivamento do 

processo. 

2. DO MÉRITO: 

A Lei Federal 8.666/93, em seu artigo art. 87 e incisos, assim dispõe sobre 

as inexecuções contratuais: 

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: 

2 



Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 3520 7000 
99700-000 Erechim - RS 

I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou 
no contrato; 
III - suspensão temporário de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 

Não bastasse o regramento legal, o item 13 - DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS do edital do Convite no 008/2011, dispõe que: 

A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme 
o estabelecido na Seção II do Capítulo IV - Das Sanções 
Administrativas da Lei 8.666/93. 
13.1. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto 
contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o 
descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe 
aplicada, isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 
multa sobre o valor global da contratação: 
suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração; 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 
13.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos 
estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o 
vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do 
CONTRATANTE a sua aceitação. 
13.1.2. Se a fiscalização identificar irregularidades ou 
desconformidades, passíveis de saneamento, a CONTRATADA 
será notificada para, em prazo determinado, proceder às 
correções necessárias. Se, findo o prazo estabelecido, as 
Irregularidades não forem sanadas, será considerada a 
inadimplência contratual. 
13.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe 
aplicada as sanções de que trata o subitem 13.1, sem prejuízo 
da aplicação do contido no subitem 13.2. 
13.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso 
a inadimplência ou irregularidade cometida pela CONTRATADA 
acarrete conseqüências de pequena monta. 
13.1.5. Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE 
rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por 
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cento) sobre o valor global do contrato. 
13.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser 
aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
global do contrato. 
13.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem  
significativos transtornos, danos ou prejuízos à Administração.  
será aplicado ao CONTRATANTE que apresentar documentação 
falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o  
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto.  
não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento  
equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato,  
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou  
cometer fraude fiscal. a sanção de impedimento de licitar e 
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até (05)  
cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da  
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a  
própria autoridade que aplicou a penalidade. garantida a prévia  
defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no  
contrato_, e das demais cominações  
13.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-
fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior. 
13.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco 
centésimos percentuais) sobre o valor global contratado a título 
de mora, por descumprimento de obrigação contratual e/ou por 
dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste 
instrumento contratual, independente da notificação prevista 
no subitem 14.1.2. 
13.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações 
do CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor 
do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 
13.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do 
CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 
notificação oficial, para recolhimento da multa no forma 
estabelecida no subitem anterior. 
13.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, 
não impedem que o CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as 
demais sanções previstas no subitem 13.1. 
13.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste 
instrumento contratual será precedida de processo 
administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e 
o contraditório. 
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Como se observa, a penalização pelo descumprimento contratual está 

amplamente regrada, possibilitando as empresas contratadas pelo Município o 

conhecimento antecipado das suas consequências. Isso significa dizer que, ao participar 

de uma licitação, independente da modalidade, o fornecedor conhece todas as 

implicações obrigacionais e com elas concorda. Se assim não o fosse, teria usado da 

prerrogativa legal de impugnar o edital, demonstrando suas inconformidades. 

O eminente doutrinador Marçal Justen Filho, em Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, manifesta-se no sentido de que: 

Quando alguém se dispuser a participar de uma licitação ou 
realizar contratação Administrativa, passará a subordinar-se a 
regime jurídico muito mais severo do que o aplicável ao 
cidadão comum. Talvez se pudesse afirmar que se impõe uma 
especial boa-fé, um dever peculiar e diferenciado de 
colaboração. Não é necessário que a lei explicite quer a 
existência desse dever, quer suas manifestações específicas. 
Isso deriva da Própria situação de participar de uma licitação 
ou de manter contrato com a Administração Pública. Ou seja, 
se o sujeito não pretender assujeitar-se a regime jurídico 
dessa natureza, basta optar por não comparecer à licitação. 
(MARÇAL, 2000, p. 624) 

Uma vez tendo participado da licitação, aceitando os termos do edital, a 

contratada está legalmente obrigada a cumprir a sua obrigação sob pena dos rigores da 

lei. Somente casos fortuitos ou de força maior, amplamente justificados, poderão afastar 

do inadimplente o seu dever com a Administração. 

No caso à lume, impende destacar que o Gabinete do Prefeito, por meio de 

sua Chefia e da Assessoria de Imprensa, efetuou análise dos argumentos apresentados 

pela empresa, conforme segue: Primeiramente solicitaram à Divisão de Compras que 

efetuasse cotação de preços no que se refere aos custos dos papéis, conforme 

gramaturas indicadas na defesa da empresa. Citam a obtenção dos seguintes valores: 
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- 4.375 fls. Papel couche brilho 170q  formato 76x112: Valor médio R$ 0,55/un 

(valor obtido pela empresa na defesa = R$ 0,52/un) 

— 83.200 fls. Papel couche brilho 120q  formato 76x112: Valor médio R$ 0,37/un 

(valor obtido pela empresa na defesa = R$ 0,35/un) 

- 87.500 fls.* Papel couche brilho 90q  formato 76x112: Valor médio R$ 0,29/un 

(valor obtido pela empresa na defesa = R$ 0,27/un) 

* Segundo correção do Gabinete do Prefeito, fl. 51, somando-se os quantitativos de 

papéis indicados pela empresa, chega-se a um total de 87.575 fls., e não 87,500 fls., 

como indicado nos orçamentos apresentados pela empresa. 

Seguindo-se a manifestação do Gabinete, por meio dos novos orçamentos 

coletados, o custo de composição dos Informativos (insumo PAPEL)  segundo o material 

(papel) licitado seria de R$ 33.190,25. Por outro lado, o custo do material (papel) 

consoante especificações entregues é de R$ 25.396,75. Nesse passo, verifica-se uma 

diferença de R$ 7.793,50  como devida pela empresa. 

Em que pese a manifestação da empresa, quando afirma que em nenhum 

momento houve tentativa de engodo, o equívoco ocorrido é passível de ressarcimento e 

punição. Efetivamente verifica-se um prejuízo aos cofres do Município, quando foi 

adimplido o pagamento, sem ressalvas, contudo, tendo sido entregue o material com 

gramaturas inferiores àquelas licitadas. 
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3— DECISÃO: 

ANTE O EXPOSTO, considerando: 

— o equívoco da empresa quando da confecção do material; 

— os transtornos ocasionados em razão da situação posta; 

DECIDO: 

- pela devolução do valor de R$ 7.793,50 (sete mil, setecentos e noventa e 

três reais e cinquenta centavos) por parte da empresa Cartass, sendo esse 

montante configurado pelo uso de papel com gramatura inferior. Orienta-se 

que o pagamento poderá ser efetuado de duas formas: 1°) Através de 

depósito em conta bancária do Município, cujos dados seguem no final, com 

apresentação do comprovante; 2°) Pela solicitação de uma guia junto à 

Secretaria da Fazenda do Município, que será gerada para posterior 

pagamento, onde também deverá ser apresentada a comprovação da 

quitação. 

- DECIDO, ainda, pela SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DA 

EMPRESA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,  pelo período de .1 (um) ano, na forma 

prevista pelo item 13.1. letra "c" do edital do Convite no 008/2011 e art. 87, 

Inciso III da Lei Federal 8.666/93. 

DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 

BANCO BANRISUL — AGÊNCIA: 0210 

No CONTA CORRENTE: 0400214208 

o 
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Cientifique-se a empresa da decisão, facultando-lhe o prazo de recurso de 

5 (cinco) dias úteis, previsto no art. 109, inciso I, "f", da Lei Federal 8.666/93. 

Erechim, 07 de outubro de 2011. 

GERSPN LEANDRO BERTI 
Secretário rv4pnicipal de Administração 

À 
CARTASS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICAS LTDA 
Av. 3osé Oscar Salazar, 1517 
Bairro Três Vendas 
Erechim- RS 	CEP: 99.700-000  
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Compromisso com a 
participação, inclusão social 

e desenvolvimento 

O ano de 2010 teve uma série de i.  conquistas e 
realizações: A efetivação de mais de 70% das 
demandas do Orçamento Participativo; a parceria 

com a Caixa Econõmica Federal, que possibilitou a construção 
de mais de 1.500 novas moradias nos dois últimos anos com-
aporte de R$ 155 milhões no município; e a criação de 2.884 
novos postos de trabalho em 2010, colocando Erechim no 
primeiro lugar nc Rio Grande do Sul na criação de empregos 
entre as cidades com menos de 100 mil habitantes. Na 
educação, o governo investiu não apenas em reformas ou 
construção de esc:olas, mas também na aproximação entre a 
família, os professores e o estudante, resultado do Programa 
Mais Educação, que já inclui 1.000 estudantes de 6 escolas 
municipais em turno integral de ensino. 

O governo municipal, assim, reafirma seu compromisso com a 
participação popular, a inclusão social e o desenvolvimento 
sustentável. As principais obras, serviços e marcas desse 
trabalho estão expostas ao longo desta publicação. 

Há ainda muito a fazer, mas há questões que não podem 
esperar. Na saúde, por exemplo, a população passou a ter 
remédios até 90% mais baratos com a abertura da Farmácia 
Popular. Também o Hospital Santa Terezinha foi eleito pelos 
seus usuários corno 050  melhor Hospital do Rio Grande do Sul. 

O governo ainda assumiu na prática sua condição de liderança 
regional. Dessa forma, através de uma parceria com a empresa 

Olfar Indústria e Comércio de Óleos Veget s, passou a dividir 
entre os demais 31 municípios do Alto Uruguai o valor 
adicionado do ICMS decorrente da pro ção de biodiesel. 
Com  essa inversão de proposta, só em 20 O representa pelo 
menos mais R$ 2,5 milhões na econ mia dos demais 
municípios da região. Fica uma certeza: cre ce a região e, dessa 
forma, também cresce Erechim junto com t das as cidades. 

O reconhecimento pelo trabalho sério, dei clusão e gerador de 
oportunidades ultrapassou os limites 	cidade com o 
recebimento do 9° Prêmio Gestor Públi o, concedido pelo 
Novo Sindicato dos Servidores Públicos da Administração 
Tributária do RS. Erechim mereceu a distinção estadual pelo 
investimento na merenda escolar com produtos da agricultura 
familiar, uma ação que já é modelo para o Brasil, reconhecida 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

O governo municipal também está com as finanças em dia e 
dinheiro em caixa. Dessa forma, dialoga com a população 
através do Orçamento Participativo e também promove, 
administrativamente, o Sistema Integrado e Melhorias (SIM), 
estabelece parcerias e estimula investimentos que conjuguem 
desenvolvimento e inclusão social. 

Tudo isso continua em 2011. Com  a esperança e a construção 
diária de uma vida melhor para todos os cidadãos que fazem de 
Erechim uma cidade cada vez melhor para se morar e ser feliz. 

Feliz 2011! 
Governo de Erechim 
Administração 2009-2012 
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Com um saldo positivo de 2.884 empregos com carteira 
assinada gerados no ano de 2010, o município de 
Erechim encerrou o ano passado como uma das 30 

principais cidades dos 3 Estados do Sul do Brasil na criação de 
novas vagas de trabalho (total de admissões menos o total de 
desligamentos). No Rio Grande do Sul, além do 12° lugar geral, 

município obteve o melhor desempenho entre as cidades com 
menos de 100 mil habitantes. 
Os números, revelados pelo Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) foram comemorados pelo Governo 
Municipal. Na avaliação da administração, vários foram os 
fatores que colaboraram para colocar Erechim nesta posição de 
destaque, com ênfase à capacidade empreendedora do povo 
local, a decisão política de ampliação dos horizontes de Erechim 
para o pais, através da busca de recursos federais em Brasflia e 
no Estado, e o momento positivo da economia em nível 
nacional. A implantação de políticas públicas que estimulam o 
desenvolvimento e a inclusão social, como os projetos 
habitacionais e a desoneração de impostos, também são \ 
reconhecidas como marcas da conquista. 
Para o GOverno, a nova relação de parceria estabelecida entre as 
várias secretarias da Prefeitura e as empresas locais, bem como o 
incentivo à qualificação profissional também contribuíram para 
a criação das novas vagas. O desafio agora é reforçar o 

investimento público na capacitação de mão-de-obra, em 
conjunto com o Senai (que deverá inaugurar sua escola técnica 
em 2011), Senac e Sebrae. Garantir recursos para a expansão do 
Instituto Federal (IFRS) e da Universidade Federal Fronteira Sul 
(UFFS) também é um cámpromisso assumido junto à 
comunidade. 
Os principais condutores da alta do emprego em Erechim no 
ano de 2010 foram os setores da indústria da transformação, 
serviços, construção civil e o comércio. No Brasil, no mesmo 
período, foram criados mais de R$ 2,5 milhões de novos postos 
de trabalho. No ranking nacional, o município de Erechim 
também recebeu destaque, aparecendo no 136° lugar entre; os 
5.555 municípios brasileiros. 

Números que impressionam 
• •1° lugar em geração de emprego entre os municípios 

com até 100 trúl habitantes no RS; 
12° lugar geral no RS; 

.30° lugar entre os 1.188 municípios dos 3 Estados da 
região Sul; 
136° entre os 5.555 municípios brasileiros. 

Fonte: Caged, Ministério do Trabalho, 2010 
t 
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, Centenas de cidadãos, homens c mulheres de todas as idades, participaram 
ativamente das assembleias do Orçamento Participativo, cm todas as regiões do 
município. Através da participação popular o cidadão decide e acompanha as obras 
que irão beneficiar sua comunidade. Nestes dois anos de OP, foram mais de 9 mil 
pessoas que participaram da construção do processo de cidadania. Para chegar a 
definição das obras e consequentemente ao valor delas a equipe do Orçamento 
Participativo percorreu todos os bairros, inclusive o interior des Erechim. Em 2011, 
a previsão de investimentos do OP é de R$ 5.499.241,63. 

10!.4.(5,1t- 1,0 • O.%,.ikv" 
LiffILnparge,,./ IVZ11"' -Nryak-40. . 

Governo e delegados do OP confraternizam em grande evento 
Centenas de pessoas se reuniram no ginásio da comunidade do Bairro 
Demoliner para passar um dia diferente: participar de almoço, futebol e uma 
série de atividades de integração social, artística e cultural entre governo 
municipal e delegados do Orçamento Participativo. Foi a segunda Festa de 
Integração dos Delegados do OP. A primeira foi realizada no ano passado no• 
salão da comunidade do Bairro Atlântico. Desta vez, a equipe do Orçamento 
Participativo de Concórdia/SC foi convidada a participar. O almoço servido 
pouco depois do meio-dia reuniu mais de mil pessoas no ginásio da 
comunidade. 

Pd 	.• 	t,rte.. 
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Instituto Federal: 
450 estudantes já estão' sendo beneficiadoà 

O Campus Erechim do instituto Federarde Educação, Ciência 
c Tecnologia do RS, que funciona no bairro Três Vendas - 
prédio doado pelo município de Erechim e reformado pelo 

I 
O ingressade Erechim 

no Programa Mais 
Educação foi um 'dos 

passos mais impOrtantes dados 
rumo à . educação-  integral em 
tempo integral: s crianças e 
adolescentes ficam-ia escola, no 
nifnimo, sete horas por dia, 
recebendo a1irrierd4ão, fazendo 

, atividades éclué-atiN;as em' todos os 
campos • .(pedagógiCo, esporte e 
:lazer, cultura e arteg, informática). 

. 	• 	- 
Q. lançamento ofiCial aconteceu 
n.:!:5 dia 28 de agols"to, com uma 
grande festa na Praça Jaime Lago, 
rine se 'transformou em uma 

-verdadeira "ala de aula". Desde 
o final de. Maio, às escolas de 
Ensino Fundamental respiram 
essa dinâmica diferenciada. Essa 
data marca o inicio deáte grande 
desafio na área eclücacional. Seis 
acolas municipais já estão 
integradas, beneficiando 1.000 
estudantes nas ..'escolas Caras 
Pintadas, Otheld.Rosa, D. Pedro 
II, .Cristo Rei, LU'iz Badalotti e 
Paiol'Grancle. 

Programa Mais Educação está sendo 
aplicado em seis escolas municipais 

fffit.470 	 por 

1111/ 1.7f 

400 nos'vagas á cada ano 

Estudantes nle Ereehiin e regiãdjá estão Se beneficiando com o 
resultaddda parceria firmada entre município e governo federal, 
resUltando na - Concretização da Universidade Federal da 
.Fronteira Sul. NoCampus Erechim, que funciona junto ao 	

governo federal - já garantiu vagas para 450 estudantes, em Sen-"ããô N= 	ileFátima, são-oferecidas-400 -nováa,vagas 
rao 	ertaas mais vagas, cada ano, em 8 cursos de graduação, com ensino gratuito e de 	

além de iniciar dOiS.cursos de ensino superior - Engenharia 

	

, se 	o  

qualidade. O prédio próprio terá sua construção iniciada em 
2011. 	 Mecânica e Tecnólogn em Marketing. 
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Alimentação escolar;' Município dobra os liwestimentos 

.21 	estirtmtos em alimemaçâo escolar ttltrapassaram os 
RS ''.1 444 mil d“br<trUio o valor im estido em 2009, que foi de  RS 360 mil. 

vemo de Oportunidade 

e educar e alimentar 

Verba do governo federal é toda aplicada na agricultura 
familiar. Erec.him foi o primeiro município no Brasil a investir 
100% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) na compra de produtos da agricultura familiar 
para a merenda escolar, proporcionando que mais de 6 mil 
estudantes do Sistema Municipal de Ensino tenham uma 
alimentação saudável, além de gerar mais renda para famílias e 

agroindústrias do interior do município. 
Cerca de 50 famílias da agricultura familiar já têm mais uma 
alternativa importante de renda para suas propriedades, sendo 
mais um estimulo para manter o jovem no meio 
rural. Todo o trabalho é organizado pela 
Cooperativa Central Nossa Terra, que 
atua junto à agricultura familiar. 

Dinheiro público aplicado em 
bons projetos dá prêmio estadual 

Adquirir alimentos da agricultura familiar para a 
alimentação escolar, promovendo maior renda para as 
agroinchistrias e qualidade à merenda dos estudantes 

das escolas municipais rendeu à Prefeitura de Erechim o troféu 
Prêmio Gestor Público, instituído pelo Novo Sindicato dos 
Servidores Públicos da Administração Tributária do RS. 
Erechirn, que participou do prêmio com a indicação de cinco  

projetos ainda foi reconhecida 
com outros dois. O Programa 
Saber Viver: A Vida não Permite 
Ensaios, do Gabinete da Primeira Dama e o Projeto Educar e 
Sensibilizar para o Turismo, da Secretaria de Cultura, Esporte e" 
Turismo receberam o Certificado de Reconhecimento por estar 
desenvolvendo tais ações. 
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Centro Municipal de Educação de Jovens c Adultos 
de Erechirn recebeu, já neste primeiro ano de 
atuação, ' a Medalha Paulo Freire, instituída pelo 

Ministério da Educação, por ser uma das cinco melhores 
experiências do país na Educação de Jovens e Adultos. Lançado 
errifevereiro de 20T0, no CEJA de Erechirn, os estudantes têm a 
oportunidade de -obter qualificação profissional nas áreas dc 
agroindústria, mecânica industrial, vestuário e informática. Em 
dezembro, 173 estudantes com idade superior a 15 anos 
receberam o diploma de conclusão do ensino fundamental 
através do CEJA. Este prêmio reconhece e estimula .a 
continuidade de um trabalho que está sendo desenvolvido pelo 
município no • combate ao analfabetismo, na elevação da 
escolaridade dos trabalhadores e dos jovens que se encontram 
em distorção idade-série. 

1. r 

1 

Acessibilidade: 
escolas ganham elevadores 

A Escola Municipal Luiz Badalo tti, no Bairro Atlântico, a Escola 
Municipal!Faiol Grande e a Escola Estevam Carraro, do bairro 
de mesmo; nome, já estão com melhores condições de 

acessibilidade aosâaVimentos superiores. No segundo semestre de 
. 2010, a Secretaria Municipal de Educação concluiu a instalação dos 
- elevadores em cada`Um destes educandários; um investimento de mais 

de R$ 440. mil.-3ão espaçosos e possibilitam-que cadeiras de
possam dar a volta dentro deles, facilitando a vida das crianças com 

:.. deficiência fisica que utilizarão esse meio, bem como toda a 
comunidade escolar. 
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Comunidade satisfeita com a reforma da 
Escola São Cristóvão 
Professores, pais c estudantes da Escola Municipal de Educação 
Infantil São Cristóvão estão satisfeitos com o prédio, depois da 
reforma realizada. A retomada das aulas aconteceu em agosto, 
após mais de um ano fechada para reforma. O investimento do 
governo municipal foi de R$ 300.000,00, mais R$ 50.000,00 
com aluguel e laudos da obra. No começo do ano letivo de 2009, 
o prédio foi interditado, devido aos problemas estruturais. A 
saída encontrada foi voltar para o antigo prédio, alugado junto 
ao Cecris, até a reforma ser efetivada. 

Obra da Escola Ruther Alberto Von Mühlen 
adiantada 
Está adiantada a construção do prédio próprio da Escola 
Municipal Ruther Alberto Von Mühlen, investimento 
aproximado de R$ 3 milhões. A meta é que esteja finalizada até o 
final de 2011. Máquinas e operários trabalham no local, na rua 
Jácomo Brusamarelo, esquina com a 20 de Setembro. A escola 
atual, que será devolvida ao Senai, conta com 29 anos de 
atividade e atende 229 crianças de 02 a 05 anos, do maternal 1 ao 
Pré-B. Na nova escola, passarão a ser atendidas mais de 300 
alunos, de seis meses até cinco anos e 11 meses, com a inclusão 
do berçário. 

Escola de Educação Infantil Othelo Rosa 
concluída 
A Escola Municipal de Educação Infantil Othelo Rosa, situada 
nu Baiiru Presidente Vargas está concluída, inclusive o seu 
prédio já está sendo ocupado por 85 crianças. A nova escola será 
inaugurada em 2011, garantindo vaga para 200 estudantes na 
idade de creche e pré-escola. 

Escola no Bairro Linho para 200 crianças 
Mais uma obra Voltada para a educação em Erechim está com 
andamento acelerado: a Escola de Educação Infantil no Bairro 
Linho, que vai atender 200 crianças. Localizada na Rua Carlos 
Demoliner, vai atender as demandas relacionadas à 'ampliação 
das vagas ofertadas na educação infantil. Esta obra será mais 
uma parceria entre os governos federal e municipal. 
O investimento é de aproximadamente R$ 1;500.000,00 sendo 
que R$ 1.260.000,00 são recursos do Governo Federal, através • 
do Programa Pró-Infância do MEC e o restante dos cofres do 
município, que também fará o cercamento.do  terreno, como 
contrapartida. 

4-5 
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O___ foco da Secretaria Municipal de Saúde deve estar no 

atendimento e resolução dos problemas das pessoas. 
 	Esse é o,compromisso do Governo Municipal. 	• 

.' Os números da pasta em 2010, e os resultados alcançados desde 
1:o início da gestão' comprovam que a saúde em Erechim está 

avançando, especiálrnente, na prevenção. 

Prova disso é a jtenção dada à Atenção Básica, através da 
'Estratégia de Saúde da Família (ESF) que dialoga de forma 
;direta com a prevenção e que será ampliado nos próximos 
;meses. No início 'da administração havia apenas 9 equipes de 
Saúde da Família., Hoje .este número já chega a 12 - e deverá 

:chegar a 16 até 2012, quase dobrando o atendimento. 

-0 aumento' das 7 jequipes na atual adrninistra_ção representara 
um investimento aproximado de R$ 1,6 milhão, com recursos 

:oriundos dos governos federal, municipal e estadual. 

O Governo está encaminhando, também, soluções para 
pendências antigas em serviços como a Oftalmologia, 
Cardiologia e outias, onde a demanda reprinlida sempre foi 
grande e arrastada. A administraçãoavançou ainda na oferta de 
medicamentos até;90% mais baratos com a Farmácia Popular. 

ii 1- 
Mais de 450 mil 'procedimentos em 2010 

Além dos números do ESF, da celeridade nas consultas e da 
Farmácia Popular.; o relatório anual da Secretaria de Saúde 
apresenta número impressionantes. Apenas em 2010; o -total-
de pacientes atendidos chegou a 236.007— com mais de 450 mil 
procedimentos realizados nas Unidades Básicas de Saúde do 
município, no Ambulatório de Saúde Mental e nos Serviços de 
Assistência Especializada, numa média de mais de 1,5 mil 
procedimentos por dia. 

O encaminhamentto de pacientes locais para outras regiões*  do' 
Rio Grande do Sul e até de Santa Catarina também impressiona. 
Np total, os motoristas da Secretaria de Saúde percorreram 
maix.cle 419 mil quilômetros, transportando 6.661 pacientes e 
outros 2.471 acoMjianhantes. Foram realizados, também, cerca 
de 7 mil atendimentos nos CAPS II e AD (Álcool e Drogas). 
Outros 2.549 eletrocardiogramas foram disponibilizados pela 
Saúde no ano que passou. Os avanços e conquistas do Hospital 
Santa Terezinha, nsiderado o 50 melhor do RS na opinião dos 
usuários do SUS, também foram lembradas pelo, Secretário 
Plínio, que ressaltou os recursos já previstos para ampliação do 
bloco cirúrgico, via Consulta Popular, e os R$ 6,2 milhões que 
virão para ampliação da Unidade de Oncologia do Hospital. 
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Série de 
melhorias 
para 2011 
Para 2011, um total de 11 obras lideradas pela Secretaria de 
Saúde estarão em andamento, com a previsão de entrega de 
metade delas ainda este ano, como é o caso da Unidade Básica 
de Saúde de Capoere, que funcionará junto ao Centro 
Administrativo que está sendo construído no distrito. Outras 
UBSs também deverão estar concluídas ao longo do ano, bem 
como a Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue de Erechim 
(UCT). 
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O inicio das obras da Unidade de Pronto Atendimento 24 
Horas, a criação de um terceiro turno ria UBS do bairro 
Progresso e a consolidação do Centro de Referencia em Saúde 
do Trabalhador, inaugurado em maio de 2010, também figuram 
entre as prioridades da secretaria para os próiirnos meses. 

A construção de um novo Centro Radioterápico no Hospital 
Santa Terezinha será outro destaque, nuM investimento de 
R$ 6,2 rnilhôes. 
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( 	município de Erechim adquiriu um ter- 
- reli° paia a construção de uma Unida- 

de Básic de Saúde na divisa entre o Par- 
que Lívia e Bairro São Vicente de Paulo 

que atenderá também os Bairros Zimmer/Novo 
Horizonte, Copas ;Verdes, Morada do Sol, parte 
'do Linho e Desviõ Becker. 

A escritura públicle deSaproPriação amigá, 
vel da área de L238,15m2  já foi assinada. 
Constitui a contraliartida do município de 
R$ 135.000,00 na 'Parceria que firmou com 
o governo estadual, que já destinou 
R$ 480..000,00 pariÁ obra, atraVés do Progra-. 
ma  de Prevenção à Violência (PP'V). A 
construção ' destatüBS 'atende a uma 
demanda regiónal:do Orçamento Partici-
pativo, apresentada érn 2009 pela comuni-
dade do Parque Lívia e proximidades. O 
prédio terá 336,40.'in' e será construído na 
Rua Zero Hora. 

Vice-presidente  da Associação de 
Mdõirs-rdo Parque Effii:Worge 

n'i tra a área de 1?23815m2  
ZMPHora 

_ 
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CEREST Alto Uruguai abre as 
portas dep:iis de 10 anos 

Exatos 10 anos depois que o município de Erechim assinou 
convênio com o Governo Estadual para instalar um Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador ele foi inaugurado. Desde - 
o' dia 1° de maio .'cle 2010,0 CEREST Alto Uruguai está em 
funcionamento para atender os trabalhadores da região. Neste 
período tem realizado visitas aos municípios da 11° 
Coordenadoria Regional de Saúde e as Unidades Básicas de 
Saúde de Erechi' 	disponibilizando apostilas contendo 
informações sobre o CEREST como funções, equipe,. 
legislação, referência e contra-referência, fhikograma de 
atendimento, contatos, material sobre o Sistema de Informação 
em Saúde do Trabalhador - SIST e instruções para 
preenchimento _do Relatório 
Individual de NotifiCação de 
Agravos - RINAYNestas Visitas 
equipe do CEREST mantem 
contato com os Profissionais de 
saúde, em es:Pecial, os 
responsáveis pela . saúde do 
trabalhador, com o pe¥6'sitO'd'e-'-'-
estabelecer parcerias e buscar a 
efetivação de uma rede de 

Programa Primeira Infância 
Melhor e Bebelendo 

O Programa Primeira Infância Melhor (PIM) orienta 250 
famílias do Bairro Progresso para que promovam o 
desenvolvimento integral de suas crianças, desde a gestação até 
os 6 anos de idade. Esta orientação é realizada.  por meio de 
atividades lúdicas específicas voltadas a promoção de 
habilidades como linguagem, motricidade, sócio-afetivo c 
cognitiva. 

As gestantes e mães com filhos de idade entre O e 3 anos 
cadastradas no PIM também participam do Programa 
Bebelendo, que incentiva e estabelece o hábito da leitura para as 
gestantes, para o melhor desenvolvimento do bebê, tanto 

semanalmente a biblioteca da Escola Municipal D. João 
Hoffmann, no Bairro Progresso, onde são realizadas atividades 
literárias e de música pelas profissionais cedidas pela Secretaria 
Municipal de Educação. 

CEREST entra ern funcionamento 
para atender mal:talhadores chi região 

promoção, prevenção e recuperação dos agravos decorrentes 
da atividade laborai. 
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m prêmio para orgulhar Erechim e todo 
Alto Uruguai. A Fundação Hospitalar 

Santa Terezinha de Erechim, é o quinto 
melhor hospital do Rio Grande do Sul. Em 
relação a última pesquisa, realizada em 2009, o 
Santa Terezinha subiu seis colocações: de 110  
chegou a quinto lugar. 
Os resultados da pesquisa mostram a excelência 
dos hospitais gaúchos e revelam um dado 
importante: 75% dos usuários não esperaram 
mais do que 20 dias para a internação hospitalar. 
A pesquisa mostra, também, que o Santa oferece 
um atendimento digno e de qualidade' aos 
usuários do SUS, e coloca-o ainda mais no 
cenário estadual. A FHSTE pretende, até o ano 
de 2015, ser reconhecido por sua comunidade 
como um hospital de alta resolubilidade humana 
e tecnológica na Região Norte do Rio Grande do 
Sul. 

Remédios até 90% mais 
baratos na Farmacia Popular 
Muitas pessoas já se habituaram a realizar a compra de medicamentos na Farmácia 
Popular do Brasil, na Av. Presidente Vargas, em Erechim. São 107 medicamentos com 
descontos que chegam a até 90% na comparação com as redes privadas. Entre os mais 
vendidos estão ode controle da hipertensão, colesterol, diabetes e úlcera gástrica. 
Em cinco meses de funcionamento, a Farmácia Popular já comercializou quase 12 mil 
medicamentos. A condição para a aquisição dos mesmos é a apresentação de uma 
receita médica ou odontológica. Para medicamentos considerados normais a receita é 
devolvida ao paciente na hora da compra, e pode ser reapresentada por até um ano. Já 
para os remédios de venda controlada a receita fica retida na farmácia. 

Orientação sobre drogas bate à" 
porta dos erechinenses 
Levar informações para os mais diversos 
lares de Erechim, para orientar os pais de 
como proceder para prevenir, em suas 
casas, o uso das drogas é o que pretende 

projeto "Orientação que Bate à Porta". 
Agentes comunitários de saúde, 
conselheiros municipais e voluntários 
capacitados são os responsáveis por 
fazer este serviço. Foram 22 mil cartilhas 
distribuídas para os moradores de 
Erechim. 

l 	I 
Ereéhán é referência para o Teste 
da Orelhinha,  

I 

Os municípios da-11 Coordenadona 
Regional de Saúde passaram a contar com 
um novo aliado na detecção de problemas 
auditivos dos recém-nascidos. É o Teste da 
Orelhinha — exame realizado nos 
primeiros dias de vida da criança com a 
função dc identificar possíveis alterações 
auditivas. 

f  Teste do Pezinho em todas as 
IJBSs9 r( jíl . 
A--Secretaria—Municipal de - Saúde ." 	. 
descentralizou o Teste do Pezinho.para 
todas as Unidades Básicas de Saúde de 
Erechim, incluindo Jaguaretê e Capo-
Erê. Não é necessário agendamento . 
prévio, mas o bebê deve fazer o teste 
entre o terceiro e o sélimo dia de vida. 
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rechim se destaca no Rio Grande do Sul como um dos municípios com maior investimento em habitação nos últimos 24 meses. 
Dados revelados pela Caixa Federal mostram que desde janeiro de 2009 até este ano foram construídas ou estão com projetos 
em andaMento a edificação de mais de 1.500 unidades habitacionais. O financiamento ultrapassa a marca de R$ 155 milhões 

resultando na exedição de programas do governo federal financiados pela Caixa e que tem a parceria do município e da iniciativa privada. , 
- 	í 
'---i- 

12 programas com 
projetos em execução 
ou andament o: 

Entre Paióis I e II 
Apartamentos no Bairro Koller 
Projeto Imóvel na Planta - casas pulverizadas 
Programa Carta de Crédito - FGTS 
Loteamento Minha Casa Minha Vida 
Loteamento Carlotto 
Loteamento Presidente Vargas 
Loteamento Capo-Erê 
Loteamento Vida Nova 
Loteamentos Pôr do Sol 
Loteamento Aeroporto 
Parceria no Loteamento Bem Morar 

, 

70  

Famílias tem seu lote escriturado 

, 

1
- Município facilita acesso à habitação para a população de baixa renda , 	. 

i

i 	
O governo municipal teve aprovado na Câmara de Vereadores o Projeto de Lei n.° 166/2010, que reconhece o "Loteamento 
Bem Morar F.réchirn" como de interesse social para fina de 'parcelamento. Este reconhecimento permitirá à Cooperativa de 
Habitação do 

's Agricultores Familiares (Cooperhaf) disponibilizar maior número de lotes à população menos provida, -í- 
- d éstinand o -Sti%-delés- às'peaSeías-inscritaa,nci-triúiiiEipia-A--M-ááliili.zin-1.:Erée-hini kleriTs-tra=a. existâneia

--de-alto. déficit habitacional: além dos elevados valores praticados pelos particulares na venda de terrenos. O governo municipal, através do 
Departamento de Habitação tomou esta iniciativa, com intuito de factar o acesso a quem tem renda menor. 

14 

sonho de ver regularizado .o terreno onde mora virou.  
realidade para • dezenas de famílias. Quarenta 
moradores do Morro das Flores concretizaram este 

objetivo e obtiveíam a autorização do município para fazer a 
escritura da área. À regularização é um trabalho que vem sendo 
realizado pela Secretaria Municipal de Obras e Habitação, 
através do Departamento de Habitação, dentro do Programa 
More Legal. 

O loteamento Morro das Flores foi o primeiro a ser 
regularizado pelo-município. Este processo está previsto no 
Provimento n° 028/04, da Corregedoria-Geral de Justiça c 
consiste em procedimento que busca a regularização de áreas' 
ocupadas em situação consolidada_ Mais de 800 terrenos 
necessitam de regularização, sendo que 300 destes.  já estão aptos 
a serem escriturados. 

1- 
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O Departamento de Habitação, chega em dezembro de 2010, com um saldo de 693 unidades habitacionais assim distribuídas: 

" 

içn.% 

- 

Loteamento Social Aeroporto e 
Lote amento Social Por do Sol (PAC) 
Esta é uma obra do PAC-I que irá 
beneficiar 110 famílias, O inicio das 
obras foi em fevereiro de 2010 e a 
previsão para entrega das 110 unidades é 
para fevereiro de 2011. As casas estão 
em fase de pintura e acabamento interno. 
A infraestrutura está em fase de 
conclusão do passeio e calçamento. O 
cercamento dos lotes está em fase de 
licitação. 

Apartamentos Bairro Koller 
Contemplados 108 mutuários. Iniciou 
em 16 de fevereiro de 2009 com 
aprovação pela Câmara de Vereadores da 
parceria com a Caixa Económica 
Federal. No mês de março de 2009 foram 
feitas as inscrições e o sorteio dos 
mutuários, de um total de 288 inscritos, já 
foram entregues em 20 de outubro de 
2010 os apartamentos do Bloco B num 
total de 36 unidades. 

Imóvel na Planta Casas Pulverizadas 
Contempla famílias com terreno 
escriturado. As inscrições iniciaram em 
fevereiro, no dia 12 para as primeiras 27 
casas, e um segundo projeto para mas 30 
unidades foi iniciado em 12 de junho de 
2009. Destas 57 casas 50 já estão 
habitadas. As demais estão em fase de 
conclusão de projeto. Já iniciou mais um 
grupo de 20 unidades. 

Minha Casa Minha Vida 
194 mutuários foram sorteados. 
A previsão de entrega é para junho de 
2011. 

Loteamento Carlotto 
O investimento nesta obra é de R$ 3,8 
milhões. As casas estão em uma área de 
22 mil ma no Bairro Agrícola, em fase de 
acabamento. As unidades com 
aproximadamente 40 ma possuirão dois 
dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço e banheiro. São 92 unidades com • 
prazo de conclusão para abril de 2011. 

Entre Paióis I e II 
Foram contemplados 84 mutuários, 
todos estão na casa nova. O passeio da 
área verde já está concluído. Os 
moradores agora se. preparam para .a 
construção dos passeios e arborização 
noloteamento conforme projeto. 

1 
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a área a ser loteada e através de convênio com o município • 
realizam a construção do loteamento, onde ficam estipuladas • 
algumas condições para a realização e aprovação do projeto. • 

O município está abrindo parcerias com a iniciativa 
privada e cooperativas habitacionais para 2011. 
Nestas parcerias os empreendedores participam com 

Projetos em curso junto ao Departamento de Habitaçí 
22 apartamentos no Bairro Koller 
300 lotes com casa no Bairro Industrial 
150 apartamentos no Bairro Paiol Grande 
120 casas do Programa Minha Casa Minha Vida - Linha Pol,  
56 terrenos Linha Poletto 

3 

Condomínio Residencial Presidente Vargas 
Este loteamento está em fase de aprovação onde teremos mais 
30 sobradinhos, que serão utilizados por moradores inscritos 
na categoria apartamento no Programa Minha Casa Minha 
Vida. Loteamento em fase final de aprovação de projeto. A 
previsão é para início de janeiro de 2011. A empresa que irá 
executar o projeto já está credenciada junto a Caixa. 

Loteamento Capo-Erê 
Neste loteamento serão construídas 27 unidades habitacionais, 
de um total de 50. Encontra-se em fase de licitação. 

Loteamento Vida Nova 
Neste loteamento serão construídas 23 unidades habitacion 
de um total de 50. Ambos os projetos já estão aprovados p 
município e registrados em cartório e a documentação 
analisada pela Caixa. Os futuros mutuários já es1 
selecionados. 
O início das obras está previsto para fevereiro 2011. Vei 
federal do Programa Infraestrutura Urbana no valor 
R$ 987.600,00, com contrapartida do município no valor 
R$ 112.400,00. O projeto aguarda do Ministério das Cidade 
liberação para realizar a licitação das empresas que ii 
executar o projeto. 
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Moradores dos bairros e a Prefeitura de Erechim 
desenvolvem uma iniciativa peculiar — a realização de 
pequenas obras através de parceria, via mutirão. Um 

exemplo disso foi a canalização em duas quadras no Bairro 
Zimmer. A parceria solucionou um problema que os moradores 
vinham enfrentando com as fossas sépticas, visto que os 
sumidouros não davam mais vencimento. A exemplo do que 
acontece no Zimmer, outras obras de mutirão aconteceram nos 
Bairros José Bonifácio (na Rua Achiles Denti) Bairro 
Jaboticabal (Rua Nossa Senhora Aparecida, atingindo cinco 
famílias - 80 metros) e Parque Lívia (Rua da Imprensa - cinco 
famílias, 75 metros). E o trabalho não para, estimulando outras 
comunidades nesta ação de parceria entre o poder público e os 
cidadãos. 

Bairros ganham mais investimentos em pavimentação 
Neste ano novas obras de pavimentação já estão concluídas. 
Só em conserto de calçamento são 4.488,52m2  e de meio-fio 1.363,00 metros lineares. 

Obras entregues: 
Rua João Budrisk, no Bairro Três Vendas, divisa com o 
Presidente Vargas: nesta artéria foram assentados 
1.032 m2  de pedras irregulares e 334 metros lineares de 
meio fio. 
Rua São José (Bairro do Linho) foram assentados 
512,10m2  de pedras irregulares e 114 metros lineares de 
meio fio. 
Calçamento na rua Guarani (Bairro Ipiranga) - 925m2  
de pedras irregulares e 185 metros lineares de meio fio. 
Calçamento na rua José Ferrari (Bairro José Bonifácio) - 
512 m2  de pedras irreeulares e 124 metros lineares de 
meio fioravante. 

Pavimentação da rua Palmiro Tosetto (Parque Lívia) - 
2,440m2  de pedras irregulares e 816 metros lineares 
de meio fio. 
Outras artérias que foram realizadas obras: Jorge 
Gerardi Júnior, Victorio Viero, Francisco Sperhacke, 
Claiton Dalla Costa, Luigi Tormem, Carlos 
Demoliner esquina com Antônio Bisineli e Antônio 
Burin. 

Em execução 
Calçamento na rua Arthur-levsieling, cornr1.24Grna de 
pedras irregulares e 416 metros lineares de meio fio. 
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município continuou investindo forte 
no asfaltamento, com várias ruas sendo 
pavimentadas, em grande parte dos 

bairros. Um dos maiores investimentos foi a 
conclusão da Avenida Dom João Hoffmann, 
inaugurada no dia em que Erechim festejou 92 
anos. Nesta obra foram investidos 
R$ 1.500.000,00, verba do município. Além da 
pavimentação da avenida, também está sendo 
disponibilizada à comunidade um espaço para o 
lazer, na lateral lindeira com o Seminário Nossa 
Senhora de Fátima, logo que entra pela Av. Sete de 
Setembro. 

Outras ruas asfaltadas em 2010 
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Ruas já asfaltadas em 2009: 
Américo Godoy Ilha, Clementina Rossi, 
Domingos Donida Filho, Fausto Demoliner, 
Santo Fassina, Josefina Dalla Rosa, José dos 
Santos Capello, Caetano Alberto Rossct, 

—rettimancio--
Longina, Rua Sergipe (sinaleira com a 
Machado de Assis), Estar do Chile, Germano 
Carlos Knapick, João Pereira Neto, João 
Batista Cantele Filho, Rua Zero Hora. 
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O recadastramento das famílias inscritas no Bolsa 
Família, cm Erechim, apontou que 300 delas 
deixaram o Programa, comprovando que a política de 

inclusão do Governo Municipal vem dando resultado positivo. 
Segundo o levantamento, as pessoas teriam adquirido uma 
ocupação e, desta forma, não necessitam mais do beneficio. Ao 
todo, 772 famílias que tinham suas situações pendentes foram 
visitadas. Os dados de outras 3.504 famílias que participam do 
programa também foram atualizados. Um mutirão foi realizado 
para o recadastramento. Dentre as 772 famílias que 
necessitavam atualizar os dados, apenas 75 compareceram na 
secretaria e comprovaram que a sua renda estava dentro do 
perfil; 200 famílias foram notificadas, mas não atualizaram seus 
dados; 248 mudaram de endereço; 30 faleceram; 07 não laxam 
encontradas em casa e outras 128 pediram a exclusão do 
programa quando foram visitadas. Também não fazem mais 
parte do Programa 697 famílias que estavam cadastradas, mas , 
não recebiam o beneficio. 	 , • 
Para a Secretaria de Cidadania, estas 328 famílias (200 que não 
compareceram para atualizar os dados e 128 que pediram a 
exclusão do programa) estão empregadas ou recebendo renda 
superior a três salários mínimos. 
O programa atende famílias com renda de até R$ 140 por 
pessoa, consideradas pobres e de até R$ 70 per capita, em 
extrema pobreza. Os benefícios variam de R$ 22 a R$ 200 
dependendo da renda e do tamanho da família. A média do 
benefício é de R$ 97,00. Em 2010, a soma dos benefícios do 

Bolsa Família transferidos torã Ii7ou R$ 1.920.698,00. 
A transferência de renda possibilita às fali-1111as beneficiárias 
adquirirem produtos para atender as suas necessidades básicas, 
como alimentação, por exemplo, melhorando sua qualidade de vida. 
Dados gerais: 

Vagas para o Programa Bolsa Família no município de Erechim: 
3.792 
Total de famílias cadastradas no CadUnico: 5.848(08/2010) 
Famílias beneficiárias conforme Folha de Pagamento de 
12/2010:2.081 
Valor total dos benefícios pagos no ano de 2010: R$ 1.920.698,00 
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Programa recolhe alimentos que sobram 
nas empresas e distribui às entidades 

; 

Coletar doações de alimentos nas empresas e distribuir 
para instituições sociais é o que realiza o Programa 
Mesa Brasil do SESC/RS. Erechim passou a contar 

com esta ação em 2010, numa parceria com a Secretaria 
Municipal da Cidadania. As empresas disponibilizam gêneros 
alimentícios, perecíveis ou semiperecíveis, através de doação 
para o Mesa Brasil, que redistribui os alimentos para as  

entidades cadastradas no Conselho Municipal de Assistência 
Social, com prioridade para as mais carentes. O Programa 
também oferece cursos, oficinas e palestras sobre nutrição, 
onde funcionários e voluntários das instituições cadastradas 
participam de ações educativas com foco em assistência social. 
Neste primeiro ano de atividades em Erechim, já são 10 
empresas doadoras cadastradas e 28 entidades beneficiadas. 

PROJOyEM abre perspectivas para juventude nos bairros 
Implantado em Eechim em julho de 2010, o PROJOVEM 
Adolescente atende cinco grupos com até 20 adolescentes cada. 
Dois grupos no Bairro Parque Lívia, junto ao CRAS II; outros 
dois no Bairro Pro'gresso, também junto ao CRAS I c outro no 
Bairro Presidente Vargas. 
O programa integra a o serviço sócio-educativo dos CRAS 
(Centros de Referência de Assistência Social) e os adolescentes 
são oriundos prioritariamente de famílias cadastradas em 

Programas de Transferência de Renda, como o Programa Bolsa 
Família. Os adolescentes estão na faixa etária de 15 a 17 anos c 
participam de oficinas sobre trabalho, saúde, meio ambiente, 
cidadania, cultura, esporte e lazer, bem como, de um curso de 
inclusão digital, todos orientados por equipe técnica. O 
objetivo é abrir espaço para perspectivas futuras de melhor 
qualidade de vida com o fortalecimento de todas as 
possibilidades de formação e o preparo para o mercado de 
trabalho. 
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Viva Melhor.  
um centro de lazer para todas as idades 

0  governo de Erechim entregou à comunidade em 2010 
Centro de Lazer Viva Melhor, numa ação conjunta 

das Secretarias de Obras Públicas e Habitação, Meio 
.-up Ambiente, Cultura, Esporte e Turismo e Administração. O 

espaço, no coração verde da cidade, foi elaborado para oferecer 
uma alternativa de lazer à comunidade, primando pela qualidade 
de vida, a paz e o convívio entre amigos e familiares. No local, a 
população pode desfrutar, além dos 10 aparelhos da academia ao 
ar livre, de campo de futebol, parquinho, área verde com 
churrasqueiras e mesas, banheiros e suporte. 
Cerca de 125 pessoas passam diariamente pelo Centro de Lazer. 
Somente no mês de dezembro, 2800 pessoas foram atendidas na 
academia. Os horários de maior movimento são das 8h às 
9h30min e das 18h às 20h. Vale lembrar que nos finais de semana 
não hão acompanhamento dos profissionais de educação física, 
quando as pessoas podem se orientar pelo painel explicativo. 	t. 

4  .. 

N3' Avenida principal: revitalizada e mais bonita 

0 investimento do Governo Municipal, através da 
Secretaria do Meio Ambiente, na revitalização dos 
canteiros da Avenida Sete de Setembro — a entrada 

principal da cidade — chama a atenção dos erechinenses, 
especialmente pelo colorido das flores, que enfeitam o trecho 
entre o Estádio Colosso da Lagoa e a Praça da Bandeira. Para 
deixar a cidade mais bonita foram R$ 51 mil investidos, dentro 
de um programa que vem sendo realizado ao longo dos últimos 
dez meses. 

O embelezamento começou com a retirada de ligustres ao 

longo de toda a avenida que dificultavam o crescimento da 
grama em suas proximidades. As árvores de azaléias, grevilhas, 
umbuzeiros, açoita, coqueiros, cipreste, cerejeiras e pinheiro-
araucária foram deixadas, especiamente nas duas primeiras 
quadras da avenida, sentido centro-bairro. Nos outros pontos 
foram plantadas espécies mais adequadas, tanto pela beleza 
quanto à produção de sobra, dentre elas tipoana, ingáfeijão, 
quaresmeira e ipês. Este último vai predominar no trecho entre 

Colosso da Lagoa e a Praça Jaime Lago, sendo o de flor 
amarela o escolhido em homenagem ao Ypiranga/Barão 
Futebol Clube. 

Os canteiros estarão enfeitados o ano inteiro, com 
flores próprias da estação, trocadas em março e 
outubro de cada ano, como por exemplo amor-
perfeito, boca-de-leão, petúnias, tagete, zinea 
vinca e alegria de jardim. Flores perenes como 
moréia, lírio, grama-preta, agapanto, buxinho 
rabo-de-gato, estrelicia e outras, também 
enfeitam os canteiros, que tiveram toda a grama 
velha e a terra retirados pela prefeitura. A 
Secretaria do Meio Ambiente também foi 
responsável pela colocação da terra boa, 
enquanto que a empresa vencedora da licitação 
realizou a correção do solo e plantio da grama 
nova, bem como das flores que ficam na ponta de 
cada um dos canteiros. 
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oradores que residem às margens da parte canalizada 
do Rio Tigre, no Bairro Cristo Rei, estão sendo 
orientados a não jogar lixo dentro da canalização. 

Nominado como Projeto Água Viva —Rio Tigre sem Poluição, 
trabalho de coriscientização é realizaslp,..,pelo governo 
municipal, tendo como parceiros a S'eCfetaria do Meio 
Ambiente, Secretaria Municipal de 0-2-gii.r.ança Pública e 
Proteção Social !(Defesa Civil e [Sátiros Humanos) e 
Orçamento Participativo, com apoio fio gabinete do vereador 

" Sergio Alves Bentd. 

Após um grupo de servidores municipais, acompanhados de 
delegados do Orçamento Participativo do Bairro Cristo Rei, 
passarem de casa -em casa e conversarem com cada um dos 
moradores sobre a necessidade.  de cuidar do rio e o risco de 
doenças que pode causar o lixo acumulado, foi realizado um 
mutirão de limpeza onde 12 toneladas de lixo foram retirados do 
rio. Cada residência também recebeu material orientativo e um 
adesivo da campainha foi colocado na casa como sinal de 
engajamento à iniciativa. 

Novo bánheiro público 
.4 

O banheiro público construído na Praça Júlio de Castilhos;-
local de grande movimento devido ao terminal de ónibus 
coletivo, custou R$ 46 mil e beneficia não só os usuários do 
transporte público, mas todos os cidadãos que circulam pela 
área mais central da cidade. 
A preservação deste patrimônio público é uma das 
preocupações da Secretaria do Meio Ambiente. A pia foi' 
instalada em pedra granito, os boxes individuais com vaso 
sanitário embutido, as paredes revestidas com lajotas e o teto foi 
feito de laje, para evitar que as depredações ocorram. A obra se 
complementa com a instalação de canalização de esgoto, com a 
instalação de fossa e filtro, além da substituição do telhado. Este 
investimento durou aproximadamente dois meses e meio, 
tempo em que banheiros químicos foram instalados. O 
banheiro é fechado diariamente às 22h, reabrindo às 7h. 

Praças públicas recuperadas 43))  
A Secretaria de Meio Ambiente vem realizando os trabalhos de 
restauração dos brinquedos das praças públicas. O serviço teve 
início na Praça Jaime Lago, com nova pintura, troca de peças e 
confecção de partes dos brinquedos que estavam quebradas ou 
danifica-das. Na Praça Daltro Filho, além da pintura e 
recuperação foram construídas muretas de contenção ao redor 
dos playgrounds para execução de camada drenante em brita e 
areia de rocha basáltica, possibilitando às crianças brincarem 
numa superfície mais higiênica. Na Praça Julio de Castilhos, 
brinquedos foram consertados e pintados, além de outros 
novos já instalados, aumentado o espaço para o lazer das 
crianças. Gradativamente esta restauração também será 
realizada nas praças localizadas nos bairros. No Loteamento da 
Cotrel já foi inaugurada a nova praça, esta, uma das demandas 
do OP, assim, como já se iniciou a construção da Praça no 
Loteamento Paraíso. 
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Pregão Presencial: 
Erecjiim valoriza empresas 
do município e região, 
com transparência 

Através do pregão presencial — onde a empresa que oferece 
menor preço numa espécie de leilão cara a cara ganha a 

licitação —, a administração municipal avança no processo 
de transparência e gestão, gerando mais economia aos cofres 
públicos e oportunidades às empresas do município e de toda a 
Região Norte, que foram presença constante nos altar/WS 
licitatórios realizados em 2010. O total de pregões presenciais teve 
um aumento de cerca de 200% nos dois últimos anos. Só no ano 
que passou esse sistema contratou mais de R$ 6,5 milhões cm 
obras e serviços. 

e-ontratação serviços 

Erechim  
Governo de Oportunidades 

Funcionalismo: 
reajuste acima da inflação 
A administração segue valorizando os servidores municipais; 
com reajuste dos salários acima da inflação e a garantia do vale-
alimentação, já instituído no primeiro ano de gestão (2009). O 
aumento salarial representa o esforço do governo municipal na 
politica de valorização dos servidores municipais, dando um 
ganho real, acima da inflação medida pelo INPC — IBGE dos 
últimos doze meses, que ficou em 4,77%. 

Servidores valorizados 
no Santa Terezinha 
No ano de 2010, com o apoio da administração municipal, a 
Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim (FHSTE) 
concedeu às técnicas e auyiliares de enfermagem, atendentes e 
recreacionistas 25% de reposição salarial e mais 5,5% em cima do 
novo piso, fechando um ganho de 30,5% para este grupo de 
servidores, que representam cerca de 55% dos trabalhadores no 
hospital. Os demais colaboradores tiveram reajuste de 5,5% mais 
5% de reposição salarial.  O reajuste de 5,5% teve como base de 
cálculo o reajuste dos servidores públicos municipais, sendo 
levado em consideração os índices I/\/PC - IBGE, acumulado dos 
últimos 12 meses. O resultado do esforço do governo em garantir 
remunerações dignas ao colaboradores do hospital teve amplitude 
estadual, quando o Santa Terezinha foi reconhecido, em 2010, 
como 050 melhor Hospital do RS, segundo os ILSlládOS do Sistema 
Único de Saúde 

Ganho salarial acima da 
Reajuste salarial 
Em 2009 - 7,7% 
Em 2010 - 5,5% 

Total - 13,2% 
Fonte &cretina 

inflação e do reajuste IPTU 
Inflação 

Em 2009 - 6,25% 
Em 2010 - 4,77% 

Total - 11,02% 
Municipal da Faaenda• 

Outras 	• 
conquistas 

Consolidação do Vale-Alimentação para os servidores públicos municipais (R$ 3 milhões/ano). 
Estacionamento rotativo ampliado e com nova concessão. 
Redução na terceirização de serviços que podem. ser supridos por profissionais do quadro. 
Implantação da licença-maternidade pelo período de 180 dias e paternidade de 15 dias. 
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Acidentes diminuem 
após o radar estático 
A adoção do radar estático pela Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Proteção Social contribuiu para a redução 
dos acidentes nas vias públicas. O número de acidentes com 
lesões corporais teve uma redução de quase 10%. 

ais duaS câmeras de vídeomonitoramento foram 
instaladas este ano na Avenida Sete de Setembro, em 
frente à URI-Campus Erechim e na Avenida Jose 

Oscar Salazar, próximo ao posto do Correio. O investimento 

contribui para gerar mais segurança aos munícipes e dar 
melhores condições de monitoramento à Brigada Militar em 
dois pontos da cidade que possuem grande movimentação de 
pedestres e veículos, além de área comercial destacada. 

Táxis padronizados 
Os táxis de Erechim aos poucos estão sendo padronizados na cor branca e com um 
número estampado em suas laterais e parte traseira. A decisão cumpre a Lei Municipal 
n° 1751, de 17 de junho de 1981, em que seu artigo 50  e incisos, estabelece que os 
veículos deverão ser dotados de caixa luminosa com a palavra TÁXI sobre o teto (o 

_ que já vem sericio utilizado); numeração do carro e do ponto registrada no 
- - E15/1TRAN'-'0.:é.•-áisetoria-de--Tiânsito 	Setor'cle-Fiscali7ação'de7T-ransfrortutie 

Passageiros); alvará de licença (inclusive para os motoristas auxiliares) e certificado de 
vistoria (Laudo Mecânico) colocados à vista dos usuários; tabela de preços, também à 
vista dos usuários, além de outras condições exigidas nesta Lei. 
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Area azul 
para idosos e deficientes físicos 

A Prefeitura de Erechim se adequou as determinações 
do CONTRAN que dispõe sobre as vagas de 
estacionamento destinadas exclusivamente a pessoas 

idosas e veículos que transportem 'pessoas portadoras de 
deficiência e com dificuldade de locomoção. São 
disponibilizadas 100 vagas para idosos e 50 vagas para 
deficientes fisicos ou com dificuldades de locomoção. A 
preocupação maior é garantir e resguardar direitos, 
promovendo a acessibilidade ambiental dos beneficiados. Para 
utilização das vagas especiais, há necessidade de cadastro e 
credenciamento prévio, que deve ser feito na Diretoria de 
Trânsito, localizada na Rua Anita Garibaldi, n°641, próximo ao 
Piscina Clube. Tem direito ás vagas: os idosos com 60 anos ou 
mais; pessoas portadoras de deficiência e pessoas com 
dificuldade de locomoção ou pessoas que os transportam. 

( Locais de implantnão das vagas especiams ara haiosos  
..~.i.~.- 01 vaga na Am Sete de Setembro, 1502 

1 •' 
 

02 vasas na Av. Tiradentes- Iti.SS ''. 2 ; 	. 	.1 
— 02 	---K ‘-"T"---d-' - -- Caixa."----E-  "-' ' - 	"--Federal-.  vagas na v ira entes- 	conomica  

51 , , 	oi vasa oa-Rua Nelson Fhlers JB 
02 vagas na Av. XV de Novembro,62 _ _ . _ 	 . 	.__. 01 vasa na Rua Itália, 55 
01 vaga na Av. Uruguai (Câmara de Vereadores)._ / 

I 	02 vagas na .12.9a Valeritiw,/,aakuiaso.,,Bracloca 
--.. 02 ;asas na Rua Úgi _ti-  ai,333 

1 	• 	03 vasas na Rua -Gaiira_nTa ---GC-25-, de j 
62 vagas na kii-a -Torres d-onçes, 1-8-5 

[ 	• 	 v. Maur" ício Cardosj- "Catearal-  ----- - Q3 vagas na Av.   
7" 02—vas_as-n—Aa. 	pr—esid.-en-te-V—arga.s, " .... ' 

5,,,..-.: 02-vagas na Rua Va7entilu `Zambonatto 	 1  

\ 	Locais de .implarita'ção,das vagas.psp tiais [ 
portadorei.-sijeidefictencia fi,sic42-.:._;V .;:', • _.:. .-..À.4.-•:,t,4,'.:42-4,:ti,.........43.1.  ' 	--.- 01 vaga na Av. Sete de Setembro, URI 

V
2 	01 vaga na Av. yiradentes- liNSS '1,  

01 vaga na AV-Tiradentes- Caixa Econômica Federal _... 
01 vaga na• Rua,.:Pson 1 t.blers . ,...„JE, : _.;',,,, - ;,,, ' 	1 
02 vagas na Av. Pedro Pinto de .SiS"uza 722 

L •_._ 01,...y~....ãidalgáL,..,,,,,..H.-J 	--- , • 01 vaga na Rua Alemanha, 104 
t" 7 0 aggsgiià?-Vkl:eiiiin-7,.':Urn' ho'iiatáliãio doJrra-sT1.1 

01 vagâ.  nati.'"; • eini.a:nr-a- ao CieMa.s,azine-Uza - r- • 01 vaga :na Rua.Gatirama,,-'CC,25--  de,:i'"4y ,--,':,-.. ','' 	i 
.....__ ..._ . i  

01 vasa' na Rua Torres 	 / 

Novos abrigos 
para usuários de ônibus 
A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social está 
instalando abrigos para usuários do transporte urbano nos pontos de 
embarque e desembarque no interior. Serão 20 no total: Km 10 - Povoado 
Argenta, Bairro Demoliner, Rio Tigre, Povoado Coan, São Luís e KM 10-
Dourado. As instalações atendem a reivindicação da empresa que faz o 

L

transporte local e também dos moradores que solicitaram a obra através do 
Orçamento Participativo. O município de Erechim possui 158 abrigos. Ao 
final da instalação serão 178. ; estão sendmrotalados nas 

25 



Erechim 
Governo de Oportunidades 

2D,0 
e 

Ruas Alemanha cArgentina: colocação de tachões e 
sinalização. 

Rua Alemanha com Sarandi: realizada pintura e conStruida 
uma mini-rótula, além da colocação de tachões em duas 
marcas de Canalização, visando a diminuição de velocidade. 
Rua Argentina -com a Av. Presidente Vargas e Ernesto 
Bernardi: pinttira de lombadas e colocação de placas de 
sinabação — ()arada obrigatória - em várias ruas. Pintura de 
legenda nas vs para idosos. 

Rua Sergipe próximo à Escola Bela Vista: alteração do 
sentido do fluxo da via que faz a ligação da Rua Machado de 
Assis como acesso da BR 153 e área industrial. 
Rua Itália com a Rua Passo Fundo: alterada a sinalização 
viária junto ao cruzamento do local devido a incidência de 
inúmeros acidentes de trânsito. 
Av. XV de Novembro (proximidades da Escola São José): 
alterada a sinalização de estacionamento e de retorno para 
possibilitar melhor fluxo e criar mais locais de 
estacionamento a fim de contemplar melhor a demanda da 
comunidade escolar. 

Distrito de Capo-Erê: sinalização horizontal e vertical de toda 
. a extensão da via que dá acesso ao Distrito partindo da 
RS 135. 

Ruas com sentido único: Carlos Miranda, Gladstone Osório 
Mársico, Plínio Parenti e Jõao Zanella. 
Rua Alemanha - refúgio para os veículos ingressarem na rua 
Porto Alegre quando advindos da Rua Alemanha no sentido 
ceritro/bairro. No sentido oposto foi realizado estreitamento de 
pista com marcas de canalização para obter espaço necessário 
ao refúgio possibilitando também que veículos de pequeno 
-porte e motocicletas possam parar com segurança no 
cruzamento. 

Rua Fugêncio Miguel Co ffy: sentido único nas quadras em 
frente a escola Luis Badalotti e sinalização horizontal com 
lombadas e faixas de travessia de pedestres. 
Rua Sarandi e Av. Santo Dal Bosco: implantação de rotatória 
no cruzamento da rua com a avenida. 

Em.,defea do consumidor 
O Procon de Ereehim.aposta em um modele) diferente de atuação. DivUlgar o Código de Defesa dó Consumidor, capacitar 
foriiecedotS 	comércio regional c construir urna relação diferenciada com os demais órgãos de fiscalização: 
VVigilância em Saúde e Secretaria Municipal da Fazenda: Para tanto, formou um grupo de trabalho integrando o Conselho 
Municipal dos Direitos do Consumidor (CONDECON), o Sindilojas (Sindicato do Comércio Varejista) e a ACCIE 
(AssociaçãO Comercial, Cultural e industrial, de Erechirh) para discutir a relação consumerista, entre fornecedores e 
consumidores, em âmbito regional.. - 

E 

Defesa Civil 
A CoordenadoriÁMUnicipal de Defesa Civil (COMDEC), em 
parceria com a -,Coordenadoria de Defesa Civil Estadual 
CEDEC / RS, realizou um encontro no plenário da Câmara .„ 
Municipal de Vereadores com os municíPios de toda a região 
para, eselarecer:. noy2sistema;Lde  :defesacivil_e_acóes de 
prevençao e criti-entarnento, de eaiástrofes, palestra que Érii".3 ' 
proferida pelo Major Aurivan Chiocheta, Sub-chefe da Casa . 
Militar da Defesa Civil / RS. 

Serviço Social 
A Secretaria de Segurança conta com o Serviço Social que 
realiza diversas atividades em bairros da cidade, escolas 
municipais e estaduais, Projeto Vem Ser, grupos de idosos, 
CRAS; programas habitacionais, empresas e instituições 
-diVer-S."-ap,esentando-o.papel da-Segurança'Pública focada na 
s'egurança Cidadã é defesa dos direitos sociais. 
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Projeto incentiva a cultura local Incentivar e promover a cultura de Erechim são os 
principais objetivos do projeto Cultura de Erechim é 10. 
Desde o dia 10 de março, quando lançado o projeto, no dia 

10 de cada mês uma apresentação cultural produzida por 
artistas e grupos erechinenses é disponibilizada gratuitamente 
para a população no Centro Cultural 25 de Julho. Através do 
programa, a população pode acompanhar o que de melhor é 
produzido em termos de cultura no município. Além do 
ingresso gratuito para o público, os artistas que se apresentam 
recebem isenção para utilização do espaço. 
Desta forma, o Governo Municipal pretende reforçar na 
população o hábito de que, no dia 10 de cada mês, sempre 
haverá alguma atração produzida por artistas do município, 
incentivando também a população para que frequente o Centro 
Cultural, que tem recebido grandes atrações semanalmente. 

t-- ....4 
, 

Atrações de 2010 do 
Projeto Cultura de Erechim é 10: 
1° / Março 	 Especial Gildinho e Chiquito: 40 anos de parceria 
2° / Abril 	 Café Cultural 
3° / Maio 	 Gleison Wojciekowski e amigos 
4° / Junho 	 Uma Noite com Chopin 
5° / Julho 	 Grupo de Teatro Popular Geração Arte 
6° / Agosto 	 Noite das Etnias 
7° / Setembro 	Especial 19° Região Tradicionalista (Acampamento Farroupilha) 
8° / Outubro 	Coral Universitário da URI — Campus de Erechim 
90 / Novembro 	Banda Sinfônica Erechinense 
10° / Dezembro 	Orquestra de Concertos de Erechim 

Turismo, re,conhecÁtilepto estadual . 
i O Pro-jeto.Educar e:Sensibilizar Para,o-Tatáni'o,reco:içlhecido como Cas.e' de Sliceso 
'pela Secretaria de ThriSmO,cio. Estadirilciou uma nova. etapa em 2010.-  
rem 2009,, o projete. contou em seu prinieito.anci côn.) oito quebra-cabeçià de • 
dif-erenteS, pontos históricos -e turísticos.de  Erechim, qüe 'foram tráballiadOS 
às escolas'erechinenses ein• aulas gratuitas de incentivo' ao conhecimento 

.......ihistóric,,.o.daÁçidade,-,dando,às, crianças a nporninidade2e. descobrirem-novas 
informações sobre o município em que vivem. 

t10 
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Natal 2010 foi cheio de novidades. A Praça da 
Bandeira se transformou, durante o mês de 
dezembro, na Cidade do Papai Noel. No local, 

diversas atrações encantaram crianças e adultos e trouxeram à 
população erechinense uma magia natalina inesquecível. 
As atividades da Cidade do Papai Noel eram diárias: a Banda do 
Papai Noel, o Cine de Natal, a Fábrica dos Sonhos e os Papais 
Noeis na praça, interagindo com as crianças, proporcionaram à 

população momentos especiais, transmitindo uma mensagem 
lúdica natalina. 
Além da Cidade do Papai Noel, avenidas e ruas do município 
também receberam adornos natalinos, como luzinhas e 
enfeites artesanais. Na Praça Jaime Lago, o palco foi utilizado 
para apresentações culturais. Os bairros, assim como em 2009, 
também foram contemplados com programação natalina, com 
visita do Papai Nocl e show de fogos de artificio. 

O encanto da 
Fábrica de Chocolates 

    

~participaram 
et9~101:0 dh)cieu, (23 

   

 

rocesso 
Páscoa 

    

O Bosque Sensorial localizado atrás do Castelinho 
se transformou, nas semanas que antecederam a 
Páscoa, na Vila do Coelhinho. Dentro dela, a grande 
novidade deste ano foi a Fábrica de Chocolates do 
Coelhinho. Outras atrações tornaram esta Páscoa 
um momento especial para as crianças 
erechinenses. Entre elas, destacam-se o Cine.  de 
Páscoa jo-Cis-tein de Cristal. 
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espertar nas crianças o gosto pela música. É com este 
objetivo que a Prefeitura de Erechim executa o 
Projeto Criando Sons, que através de 

experimentações com ritmos e instrumentos musicais trabalha 
com crianças entre 7 e 13 anos, noções básicas de musica, 
integrando este universo artístico ao contexto social e cultural 
dos jovens aprendizes. As aulas acontecem semanalmente, no 
Centro Cultural 25 de Julho. O Projeto envolve_a- prática de 
instrumentos como triângulo, pandeiro, chocalho, ganzás 
cilíndricos, tarol, bongô, xilofone, carrilhão, flauta doce, entre 
outros. 

Fórum para a politica cultural 

f 

O I Fórum Municipal de Cultura de Erechim permitiu que os 
rumos das políticas de incentivo á cultura local fossem 
discutidos com a própria populaçãO.Realizaão nó mês de junho, 
o Fórum reuniu representantes de entidades e instituições 
culturais e artistas locais para que debatessem a formatação de 
um pacote de leis para a cultura municipal. Cinco leis foram 

construídas e &Verão entrar em vigor ern 2011.' São * elas: a 
criação do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura (FAACE); a 
instituição da Empresa Amiga-da-Cultura; a oficialização do Dia 
da Cultura, no dia 10 de cada mês; a oficialização do Coral 
Juvenil Municipal e do Grupo Vocalando com.  o grupos de 
canto do município; e a reformulação do Conselho Municipal 
de Cultura:: 

Transformação, expressão e criação dramática 
O desenvolvimento da auto-expressão e da criação dramática 
são o foco do Projeto Transformação. Trabalhando junto a 
associações de bairros erechinenses, o projeto oferece 
oficinas de técnicas de expressão e encenação para alunos das 

escolas municipais .de idade entre 8 e 15 anos. O projeto teve 
início em 2010 e atende cinco bairros do município: Morada 
do Sol, São Vicente de Paulo, Loteatnento Zimmer, Bairro 
Copas Verdes e Vila União. 

Literatura, cultura 
e turismo em evidência 
A XIII Feira do Livro de Erechim integron,-  nesta edição 
2010, a I Feira Cultural e a I Mostra do Turismo. Na estrutura 
montada junto' à Praça da Bandeira e ao Castelinho, além do 
comércio de livros nos estandes dos livreiros, a população 
erecliinense pode acompanhar apresentações de dança, 

, Música e teatro, circo, palestras, debates, além de participar 
de jogos e atividades'Iúdicas. Foram comercializados, nos 
cinco dias de Feira, 7.302:livros, e atendidos mais de 8.904 
estudantes das escolas de -Erechiin e regão—nas- atividades 
pedagógicas. 
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Prefeitur, de Erechim proMOVén, éni^2010, 27 competições eSptirrivãs em 

y:Ctrmdalidade -como futebol, futsal, atletisino, bocha, voleibol, mountain-  bike éterál,Wãrar... tettf-Zirdl7c~"'"ciiedÉf~ettniti!)!" 
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Aulas são oferecidas gratuitamente 
aos estudantes das escolas municipais' 

li 

A.  

- Prefeitura de Erechim deu início em 2010 à 
Escolinha Municipal de Atletismo. 
Gratuitamente, cerca de 60 alunos das 

escolas municipais participam de aulas semanais na 
pista atlética do Estádio Colosso da Lagoa. Os 
participantes foram selecionados a partir de uma 
bateria de testes realizados por profissionais do 
atletismo, que selecionaram um grupo de jovens 
atletas com potencial para participarem de 
competições importantes do esporte no Rio Grande 
do Sul e em outros Estados. As aulas são dadas por 
profissionais do esporte. O objetivo é, na sequência, 
montar uma seleção municipal de atletismo. 

Atletas conscientes 
na base,do futsal 
Através de capacitações com profissionais da área da 
psicologia, os j'oVens participantes do Projeto Vem.  Ser 
aprendem sobrd,valores importantes para a formação do 
__caráter pessoal e 1:i.a.ra sua atuação dentro das quadras. Respeito 
aos colegas, árbitros e adversários, auto-controle, confiança- e 
tranquilidade são Iguns dos valores trabalhados pelo projeto, 
que neste ano -atendeu a 671 atletas. Foram utilizadas duas 
cartilhas com conteúdos diferentes: uma para atletas das 
categorias fraldinha e pré-mirim, e outra para atleta S das 
categorias mirim'e infantil. 
O projeto tambéln realizou este ano um trabalho diferenciado 
junto às escolas de Erechim. Com  o Vem Ser nas Escolas, 
instituições de ensino municipais puderam receber nas salas de 
aula as palestras do projeto, que trabalharam conteúdos 
semelhantes aos das capadtações junto a alunos de diferentes 
séries do Ensino Fundamental. 

Projeto Segundo Tempo, 
a inclusão pelo esporte 
O esporte como ferramenta educacional e de inclusão social. É 
esta a principal diretriz do Projeto Segundo Tempo, que 
começou a ser desenvolvido em 2010 município. Através da 
universalização da prática esportiva, sob acompanhamento de 
profissionais da área e em locais adequados para as atividades, o 
projeto busca colaborar na reversão do atual quadro de injustiça 
e de vulnerabilidade social atuando em áreas de maior carência. 
O projeto conta com atividades em diversas modalidades 
esportivas, como Futsal, Voleibol, Handebol, Basquetebol, 
Atletismo, Xadrez, Tênis de Mesa, Futebol de Campo, Dança, 
Ginástica, além de atividades complementares como palestras, 
filmes educativos, passeios em pontos turísticos, atividades 
sociais e culturais, oficinas de artes cênicas e plásticas e jogos de 
integração baseado no trabalho desenvolvido. 

(g) 
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Conforme a Secretaria da Fazenda, a situação financeira 
do município está rigorosamente em dia, com as ações 
sendo efetivadas conforme a disponibilidade de 

.4  recursos e de acordo com o planejamento da administração em 
consonância com a peça orçamentária anual. Para se ter uma 
noção do controle do caixa, o valor da segunda parcela do 
décimo terceiro salário e os respectivos encargos que foram 
pagos dia 15 de dezembro estavam aplicados numa conta 
bancária desde julho de 2010. Com  relação as 'receitas do  

município, a arrecadação em 2010 chegou aos R$ 123 milhões, 
superando em R$ 9 milhões os valores previstos, e 
representando um aumento percentual dc 18,33% em relação a 
2009. 

Investimento de R$ 11,2 milhões 
- 	Um-total de R$ 11.258.035,20 do orçamento foram destinados 

a investimentos em obras, instalações, ..equipamentos e 
aquisição de imóveis. Outros R$ 2.710.254,49 foram dedicados 
ao pagamento do vale-alimentação dos servidores. 

Refaz recupera R$ 1 milhão aos cofres públicos 
O Programa de Recuperação de Créditos concedeu incentivos à 
recuperação de créditos da Fazènda .Pública Municipal, 
arrecadando cerca de R$ 1 milhão aos cofres públicos. Outros • 
R$ 1,5 milhão devem entrar no caixa da prefeitura referente ao 

4 

	

	pagamento de quem optou por parcelar a sua dívida entre 12 e 
84 vezes: Pelo Refaz, com o pagamento à vista do imposto 
devido, se dá a exclusão total da multa e de redução de 80% dos 
juros às empresas e pessoas fisicas em débito com °município. 
Mais de 1.800 pessoas compareceram ao Setor de Dívida Ativa 
da Secretaria Municipal da Fazenda para renegociar .suas dívidas 
ou esclarecer dúvidas e estudar a proposta apresentada. reg,u I a rizaçã o 

Com a nota é + legal 
Através da Secretaria Municipal da Fazenda, o governo 
municipal estimula a troca das: notas de compras no 
comércio e outros documentos fiscais por 'carteias. da 
campanha "Com a Nota é + Legar. Além. -de 
concorrer a bons prêmios, iniciativa ' estimula a 
arrecadação do ICMS, reveitendo em Mais" benefícios,. 
'para a própria comuhidade. A campanha vai culminar com 
'sorteio dos prêmios na,PraçajaimeliagO, ern maio de 2011. 
Prêmios: uni automóvel zert'.;.-  quilómetro, • uma :moto, 'dez 
teiev1sores-42-poiegadas,Tdez b1c1eletas.:18,marehas;-áez-fornos-..--'-
microondas (30 litros),Ález aparelhos MP4. 

" 
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A Construir - Feira da Construção e 
Mobiliário teve a sua primeira edição 
realizada em 2010 juntamente com o 6° 

Feirão da Casa Própria da Caixa no parque da 
ACCIE. A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e o Sinduscom 
lideraram a iniciativa e cumpriram o objetivo do 
evento, que é o de potencializar as ações dos 
setores envolvidos por meio da exposição, a troca 
de informações e conhecimentos sobre as 
inovações tecnológicas com grandes 
possibilidades de atualizações e realizações de 
negócios na feira e depois dela. A Construir 2010 
contou com a participação de 60 expositores e 
contemplou os mais diversificados segmentos 
ligados à construção civil e mobiliário. Mais de R$ 
12 milhões foram gerados em negócios durante a 
Construir e foram prospectados outros R$ 12 
milhões, com uma participação de mais de 10 mil 
pessoas. Para 2011, a Construir deve 
potencializar ainda mais sua importância, 
participação e valores. 

o C? 

1 Prefeitura é parceira na realização da Frinape 2010 
A maior festa regional, a Frinape, chegou em 2010 à sua 13' 
edição reunindo entre os dias 13 e 21 de novembro mais de 150 
mil pessoas no Parque da ACCIE. O evento também serviu 
para resgatar aparticipação regional e exibir as potencialidades 
dos municípios 'do Alto 'Uruguai, através da presença de 22 
prefeituras nos 5standes distribuídos pela feira, além do espaço 
destinado à agricultura familiar e artesanato. A Prefeitura de 
Erechim foi lima das promotoras do evento, ao lado da 
ACCIE. 

IY1b 
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Apoio ao 
empreendedorismo no 
Acampamento Farroupilha 
A lona do artesanato e da indumentária gaúcha foi uma das 
novidades no Acampamento Farroupilha em 2010, no 
Seminário Nossa Senhora de Fátima. O espaço, que chamou a 
atenção de centenas de pessoas, foi organizado pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, denominado 
como "Entreveros de Bolichos. Viva a Bombacha Tchê" em 

ale .11, • . an _cantor .1._•.c.s-nardo—Diversos expositores 
mostraram e comercializaram seus produtos, dentre estes as 
associações de Artesãos e Multiarte, bem como indústrias e lojas 
do comércio. Durante o evento, mais de R$ 120 mil foi gerado 
em negócios entre os expositores. GRanow 
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oportuntzaill LUED ap -unor IT1 nto t o lco pratico 



Erechim  
Governo de Oportunidades 

Produção de biodiesel permite 
divisão do valor adicionado do 

o 

át... A 
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biodiesel 

 

volta 

  

para municípios 

0 governo de Erechim, 
reconhecendo a importância 
do fortalecimento dos 

municípios do Alto Uruguai, em parceria 
com a Olfar Indústria e Comércio de 
Óleos Vegetais, está distribuindo entre os 
demais 31 municípios da região o valor 
adicionado do ICMS decorrente da 
produção de biodiesel, na planta local da 
Olfar. Os municípios do Alto Uruguai 
recebem o correspondente a 55% da 
produção de grãos originária de_ seu 
território. A execução dos convênios é 
acompanhada por um conselho com 
representantes da Prefeitura de Erechim, 
AMAU, Olfar e Agência de 
Desenvolvimená) do Alto Uruguai. A 
lógica da iniciativa é de que se a região 
cresce, Erechim também cresce. 

g Qualificar para Gerar Oportunidades forma mais de 800 pessoas 
Mais de 800 pessoas em 2010 se 
formaram pelo programa "Qualificar 
para Gerar Oportunidades" em 
parceria com o SENAI e SENAC com 
investimentos do governo municipal. 
Para 2011, as parcerias já foram 
renovadas e alguns dos cursos 
previstos são na área comercial como, 

de auxiliar administrativo, vendedor, 
recepcionista, habilidades gerenciais e 
balconista de farmácia, todos 
oferecidos de forma gratuita para os 
moradores de Erechim que querem se 
qualificar. 

Desta • ues 2009 

Oportunidade para os pequenos: As 
empresas podem consultar na própria 
SMDE esse serviço que indica qual o 
melhor caminho e programa de acesso ao 
crédito (através de quais bancos o 
processo pode .ser efetuado) isto é, 
investimento, capital de giro ou inovação. 

Balcão do Empreendedor: Local onde 
são prestados atendimentos que visam 

orientar e tirar dúvidas referentes à 
formalização e constituição de empresas. 

• 
Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas: permite que as compras 
municipais até t; valor de R$ 80 mil 
possam ser efetuadas por micro e 
pequenas empresa: 	SSO, busca 
desburocratizar o registro e a baixa de 
empresas, facilitar o acesso ao crédito, 

investir em inovação e tecnologia, e apoiar 
associativismo e a•éooperação,,  entre 

- outros benefícios. 

1 

'Junta • Comercial: Proporciona a 
agilização 'dos s-ervios-  de registros e 

,emissão,  de .'documentos, da (sia 
_rdmpetência para o at'erf.dimento da classe 

empresarial, atendendo assim' os 
municípiosda Região'dóAlto Uruguai. • 
£Tuj  
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Nesta • 13* edição da Frinape, o governo municiai, 
através da articulação da Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Segurança Alimentar, garantiu um 

espaço especial para agricultura familiar. O resultado é 
satisfação dos 	expositores de Erechim e região com a 
estrutura disponibilizada, atendendo a uma das principais 
reivindicações das entidades representativas do setor para a 
comercialização de produtos. O espaço foi organizado por 
uma comissão formada por representantes da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Sutraf, Cooperativa Nossa Terra, 
Unicafes, Emater, Agricoop e Cresol. O apoio financeiro veio 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Sebrae, que 
bancaram o custo de R$ 1.600,00 por estande, 
disponibilizando R$ 30.000,00 cada um para esta estrutura. 

Novas pontes para comunidades do intçrior 
O governo municipal, através da Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Segurança Alimentar, construiu uma ponte 
nova sobre o Rio Dourado, na comunidade Linha Sete de 
Setembro. O investimento foi de R$ 123.400,00. A ponte, 
entregue no mês de setembro, é de concreto, tem 24 metros de 
comprimento, 5,5 metros de largura e 8 metros de altura, se 
constituindo a maior do interior do município. O investimento 
atende a demanda das comunidades Linha Sete de Setembro, 
Rio Verdejaguarete e KM 14, no Orçamento Participativo. 

Pontes construídas em 2010: 
Linha Aurora -3 	• Linha Rodeio - 1 
Cascata Nazari - 1 
	

Linha Santa Tereza - 1 
Linha Ferrari -2 
	

Aproximadamente 200 buei- 
Linha América - 1 	ros novos ou reformados 

Melhor genética para 
o gado leiteiro 

Incentivo para 
agricultura orgânica 

..._tçaada_parcerorri, as cooperativas,,Cpuel  e, ,CQperal_iL,„.......„...1  
que for atingidolprimeiro, as doses ou o valor. Para isso foi 
ou até R$ 240,00 por agricultor/ano, servindo como limite o 

melhora da qualidade do plantei se dá através do investimento 

município subsidia ate 12 doses de sêmen por agricultor/ano 

do Rebanho Bovino Leiteiro em Erechim. A iniciativa é mais 
um incentivo ao muitosagricultores familiares que tem nesta 
atividade econorruca uma das principais fontes de renda. O 

em raças como a holandesa, jersey, montebeliard e hillawarra. 

Está•em andamento o Programa de Aprimoramento Genético 

t 	, 

e no comércio em geral. 

Alternativas e Populares, Sutraf e Emater. Estes programas tem 

defensivos, mas também inserir os alimentos oriundos da 
agricultura orgânica nas feiras regionais, na alimentação escolar 

objetivo não só de estimular e diversificar o potencial agrícola 

parceria com o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, as 
Cooperativas Nossa Terra e Eco Terra, Centro de Teconologias 

acontece através da Secretaria Municipal de Agricultura, em 

O município de Erechim desenvolve programas de incentivo à 
agricultura orgânica e à produção de uva de mesa. A iniciativa 

pror11,4in d. o 
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Feira no Bairro Três Vendas 

Apoio ao turismo rural 

F. 2009 foi no Bairro Atlântico. Em 2010, 
chegou ao bairro Três Vendas a feira com 

4  

	 Produtos 'direto da agricultura familiar. É 

e produto com qualidade e preço acessível, por meio 
de um projeto estimulado pelo governo municipal, 
através da Secretaria da Agricultura. Localizada no 
pátio da Igreja Nossa Senhora da Salete, a feira é uma 
parceria do governo municipal, com a Cooperativa 
Nossa Terra e Sutraf beneficiando dezenas de—
familias de agricultores que levam seus produtos até 
la para comercializar. A feira acontece todo os 
sábados, das 6h30min às 11h3Omin. 

As feiras 
Feira do Produtor (36 agricultores - Centro): 
terça e sexta-feira, das 11h3Omin às 19h e sábado 
das 7h às 12h; 
Bairro Atlântico (10), sábado das 6h3ómin às 
11h3Omin; 
Bairro Três Vendas (15), sábado das 6h30min às 
11h3Omin; 
Cooperativa Nossa Terra (16 - Daer), quarta-feira 
das 13h3Omin às 19h e sábado das 6h3Omin às 
12h; 
Associação Ecoterra (46- lado da sede do MTG), 
terça a sexta-feira no horário comercial, sábados 
pela manhã; 
Feira Campos Sales (7), sábado das 6h30min às 12h 

Patrulha Agrícola 
Equipe de Máquinas: Melhoria e conservação das estradas 
vicinais e particulares, terraplagem, fossa séptica, abertura de 
valos para silagem e limpeza de lavouras para novos plantios. 
Caminhão Distribuidor de Adubo Orgânico: 980 cargas 
Programa Horas/Máquinas gratuitas: subsídio de 5 
horas/máquina/ano para cada agricultor (trator de esteira 
(1050 horas) , retro-escavadeira (340 horas) e motoniveladora) 
Calçamento: KM 6 Dourado: 300 metros; KM 7 Barragem 
da Corsan: 600 metros 

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Segurança 
Alimentar mobilizou a sua estrutura da equipe de obras para 
garantir o acesso às estradas e propriedades, bem como o seu 
embelezamento, com uma ação de estímulo ao 
desenvolvimento da agricultura familiar também no turismo. 
Além disso, parceria em ações como visita aos parrerais, 
cantinas, restaurantes e café colonial, bem como o apoio total à 
realização da Festa Di Bacco. 

Qualificação e formação de agricultores: 
Dias de Campo 
Curso de Boas Práticas de l'ahticaçào 
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A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e 
Segurança Alimentar entregou um poço artesiano à 
comunidade do KM 14 e outro para a Linha Pansera. O 

investimento ficou em torno de R$ 9.000,00 garantindo água 
com qualidade para 34 famílias da agricultura familiar. A meta é 
garantir a infraestrutura e o abastecimento d'água desde o poço 
até a torneira da casa do agricultor em todas as localidades. 
Também foi realizada a troca de hidrômetro e a reforma das 
redes no Jaguaretê, KM 10 Argenta e Capo-Ere. 

Redes construídas: Linha Ferrari, Linha Prichua, Lajeado 
Paca (Cristo Rei, São Paulo, São Luís). 
Poços ampliados: Escola Brancajaguaretê e Capo,Ere. 
Melhorias da rede: Linha América, Aurora, Linha 
Verdureiro e Linha Facicolo. 
Redes de adução dos poços perfurados em 2009: Km 8, 
Linhas Mosquito, Linhas Trindade, Mosquito e 
Campininha. 
Total de 120 famílias entraram no Programa de 
Abastecimento da Água, sendo 842 famílias beneficiadas no 
interior do município. 

1,3))  

 

Nova,rede em Capo-Ere... 
A ligação de uma ',nova rede de água efn Capo-Erê está 
beneficiando a comunidade da Linha Peliciolli; 
abastecendd mais seis famílias com água do poço que já 
atende toda 'a sede do distrito. A rede construída tem uma 
extensão de 3.200 metros. Esta obra põe fim a um 
problema existente há cerca de 10 anos, garantindo água de 
qualidade para famílias que até então eram obrigadas a se 
socorrer de vertente, tanto para o consumo quanto para o 
uso na propriedade. 

epara famílias da 
Escola Branca 

Uma torre 'elevada para a instalação de uma das caixas 
d'água que 'abastece a comunidade da Escola Branca foi - 
erguida pelo governo municipal. O obra beneficia outras 
cinco famílias que não eram abastecidas por ter a 

 

propriedade em um ponto mais alto desta localidade. Esta 
iniciativa também vai levar a água até o cemitério da 
localidade, num investimento de R$ 4.500,00. 

  

        

        

        

        

Eira=2-0-0-9 
I 

Primeiro município do Brasil a garantir ' • - Início da recuperação &is poços 
	100%,-de-p-rodutos-'da --;agricultura- -- - artesianos; —2- — ---- kj.--...-.- 

familiar na merenda escolar;' - - .. " . \\. • . 'Programa Municipal' de 'Incentivo 
5 horas/máquinas gratuitas para 	Bovinocultura Leiteira; 
agricultores familiares; 
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Mais de cinco mil mudas para reforçar 
os pomares de Erechim; - 

a 	• 	Incentivó para, as áreas de preservação 
permanente. 
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Gabinete Vice- refeita 

Rede de Proteção à Mulher 
O Gabinete da Vice-Prefeita iniciou em 2010 a 
constituição de uma rede de atendimento à mulher em 
situação de violência, reunindo representantes de diversas 
entidades. As atuações se darão nas áreas preventiva, 
curativa e interventiva. Para tanto foram organizadas duas 
comissões, que irão traçar as metas de atuação a serem 
executadas. 

epresentante 
estão enoltjadas 

várias entidades 
auntS roposta 

o 

. .061Mis~dEtiboulaara~ 
erep cem ~D Agrom" 
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a 

Um grupo de servidoras públicas da Prefeitura de 
Erechim teve a oportunidade de melhorar a sua 
capa citação adquirindo conhecimentos sobre 

informática. A iniciativa foi do Gabinete da Vice-Prefeita, 
‘.51  através da Coordenadoria Municipal da Mulher e a 

Coordenadoria Estadual da Mulher, sendo desenvolvida pelo 
Senac. O curso para as servidoras lotadas nas Secretarias da 
Administração, Obras, Agricultura; Desenvolvimento 
Econômico, Segurança (Departamento de Trânsito), Saúde e 
também da Câmara de Vereadores. Após a conclusão, a entrega 
do certificado aconteceu no Salão Nobre. 

o 

Gabinete da Primeira-Dama, tendo como parceiros 
as Secretarias da Saúde e da Educação, implementou 
em 2010 o Programa "Saber Viver — A vida não 

permite ensaios". A iniciativa é voltada para a orientação sobre 
sexualidade e prevenção à gravidez e tem como público-alvo 
jovens de 13 a 19 anos das turmas de 8° séries das escolas 
municipais e do Centro de Educação de Jovens e Adultos 
(CEJA). Entre os objetivos do programa estão os de contribuir 
na elaboração e definição de politicas públicas voltadas para os 
jovens; articular ações entre secretarias afins, numa perspectiva 
de baixar os índices de adolescentes grávidas no município; 
despertar sonhos e motivar para a prevenção de gravidez 
precoce s.: prevenir doenças sexualmente transmissíveis. O 
programa recebeu no ano que passou o Certificado de 
Reconhecimento do 9° Prêmio Gestor Público instituído pelo 
Novo Sindicato dos Servidores Públicos da Administração 
Tributária do RS. 
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Usina .de Projetos, seguindo a proposta do governo municipal, neste segundo ano de gestão encaminhou 37 projetos, 
. 	somanClO .um totalde R$ •28 milhões em projetos encaminhados com a finalidade de buscar recursos junto ao governo federal. 

DesteS,111 projetos foram' empenhados e estão em fase de licitação c execução, somando um total de R$ 5,8 milhões, sendo 
"R$ 957.407,00 Provenientes de emendas parlamentares e R$ 4.928.984,40 de recursos de programas específicos. A quantidade de 
projetos inferior' ao ano de 2009, se deve ao período eleitoral, onde neste período não são abertos programas para captação de recursos 
inviabilizando o;cadastro dos projetos. 
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em 
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Mínistéi4o 	 Valor (R$) 

AgáCultu'ra't  
_117,000,00:_ 

Min• 	 - 	 ..383.522,40_ 
..... 

.... 292.500,00 

... Min. Ciência. eãcnologia. . 
195.000,00_ 

Detem;OMtO_SOcial..:.  
• 	• 

_ _200.000,00 .. 
_97.500,00 

_TOTAL 
	

5.a86.39.1,40 

..._._DesenvolvimentoAtividades.de.ATER.... 
Equipamentos.para.Agroindústrias 

_Estruturação_Mercado.Varejista._ 
Centro.Itinerante Referencia.da..Mulher_ 

....Pairitnentação.Estrada Comunidade.Rio.Poço.. 
J.Estriituração.Centto.Oncologia.F.HSTE_. , 
._Cidade.Digital. 
PasseiO.Laieral.Rua.HenriqueDias..Parque.Longines_ 
Rally..Intemacionalde.Erechim 	• • 

_.__Aquisieão_Caminhão_Caçamba.=.Parrnlha 	. 
Construção_CRASJI., Parque Lívia 

	

Contrapartida (R$)! 	Objeto 

_13.000,00i 
.,. _4.613,60_ 

_412.500,00. 
_.700.000,004 

68.800,00_ • 

	

_1.01.893,64 	 
_18.323,001. 

_ _41.437;50,1 _, 

 

2010 

 

Ministério 

_Min. Esporte 	_ . 
_Min Turismo 
Min_AgricultUra 	• 

e.Trecnologia, _ 
I'vfm.Dcsenvolvitnento.$ocial 

_TOTAL 	% • 

'  

Valor. (R$) 
	

Contrapartida (R$) 

	

195 000,00 	 101 893,621  
_18 17,00. 

97300,00._ 

	

__300.000,00 	 .68.800,001 
- 	.200.000,00_ 	 .16000,00! 

Objeto 

Passeio Lateral Rua Henrique Dias.Parque Longines _ 
..Rally.Internacional.deLErechim 
..Aquisição_Caminhãoraçamba.—..Patrulha Agrícola 
. Cidade Digital. 

__Construção .CRAS.II Parque.Livia 

246.454,12. 	• 

Défunda a arnphaçao do penrn' erro urbano 

'n? 

O governo • MiiniciPal 'realizou uma 'audiência pública pata 
apresentar e dIseutir. Com  ..a comunidade o projeto que foi 
elaborado:pga-..1a!ta:iiipliação do 'perímetro urbana -Iniciativa 
tarnbênjá....aprrjvada:gzia—prnat.a4de—i.kmado_res,,,„%della_g__, 
ampliação do .PeriMetro Urbano de forma homogênea para as 
regiões sul; leste :e oeste, com restrição de .uso nas áreas de 
encosta, notadamente à região do Vale Dohrado, respeitando a 

preservação do meio ambiente e das nascentes. A 
regulamentação tem toda 	a diretriz urbanística, com 
regramento de ocupação do solo e para as futuras construções. 
O trabalho_começo3uninlho de 2009 com levantamento nos 

— locais e todo .2 processo rte ela oraçãO éCni—Ca nece'ssária aos 
futuros empreendimentos. 
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Despesas rojetadas por 
• rnxereicio 

órgãos 
201d 

icsDay,~Z, 

Órgãos do Governo 

Câmara Municipal de Vereadores 
Gabinete. do Prefeito e Serviços de Apoio 
Coordenação c Planejamento 
Administração 
Fazenda 
Desenvolvimento Econômico 
Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar 
Cultura, Esporte e Turismo 
Saúde 
Cidadania 
Educação 
Obras e Habitação 
Meio Ambiente 
Segurança Pública e Proteção Social 
Encargos. Gerais do Município 

L.,

SUBTOTAL 
Reserva de Contingência 
TOTAL GERAL 

Valor 

_.--.. 4.500.000,00 
_ 	'10.300.000,00 

_ _ 	940.000,00 _. 
4.900.000,00 _ 
3.320.000,00 
3.900.000,00 

.., 4.100.000,00 _ 
_. 3.340.000,00 
_ 26.000.000,00 , 
. .5.300.000,00.... _ 

30.000.000,00 .. _ 
17.000.000,00. 

.... 3.200.000,00 3.200.000,00 _ 
_ 6.200.000,00 

129.800.000,00  
_ 	_1.900.000,00 _ 	_ 

.__131.700.000,00 

% do Valor 

3,42%. 
7,82% 
0,71% 
3,72%. 
2,52% 
.2,96%. 
3,11% 
2,54%-

19,74%. 
4,03% 

22,78%. 
12,91% 
5,16% 
2,43%. 
4,71.% 

_,. 98,56%. 
1,44%. 

100,00%. , o 

Evolução C•  Receita 
.7'  Exercício Receita arrecadada/estimada % Crescimento em relação ano anterior 

2007 
2008 
2009 
Previsão de.Arrecadação para 2010 
Estimado para 2011 

__87.957.758,71 
__.97.376.625,49_____ 
_103.871.616,57 
_. 118.000.000,00 __ _ _ 
_131.700.000,00 _ 

.18,73% 
10,71% 

6,67% 
13,60% 
11,61% 

        

     

Área 

  

 

Investimentos 

    

    

Social 

      

        

        

% Tota do orçamento **\ 

Cultura, Esporte e Turismo 	 . 3.340.000,00 _. _ 	 2,54% Saúde 	 __. 26.000.000,00 _ 	 19,74% Cidadania 	 ._.5.300.000,00 __ 	 4,03% Educação 	 _ 30.000.000,00 __.— 	 22,78% Habitação 	 ._ 2.197.000,00 	k 	... 	 .1,67%..... 

TOTAL 
is..  TOTAL 

- 
_ _66.837.000,00 . 	 _ 	 50,76%. jj 

Valor 
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E -I 
na Prefeitura de Erechim 

Governo Municipal estabelece parceria com o Tribunal de Contas do' 
Estado e passa a divulgar on une todas as despesas, receitas, obras e 
ações desenvolvidas. Presidente do TCE reconhece e elogia iniciativa 

acompanhar a destinação dos valqre 
sabendo instantaneamente onde tão send (,es 
investidos os impostos recolhido lie% g5;.;-̀ eriig.'• . 
A ferramenta oferecida pelai:  
parceria com o TCE-RSiéëniai. ktrun f2Lma - 
transparente de pres'taçãbW contas„.Z . 4.  

comunidade, que trabila.paga•seuS itlipoXt6-s.r,et-7: 
/ ajuda a administra . n a:constrwr a cid de>1  sue s.,?t 

quer com pà '.'i'OCé 	
‘i p..e't ã er; 1.1' J17i.s.  'sç'ã o»''' e." . 

desenvolvimerrÉo'. ,,.1 ' 4-  
, _ .. 

.• 	. 

cotidianas ou com serviços, como 
assistência social, água e esgoto ou saúde. 

Qualquer cidadão que acessar o site da Prefeitura 
de Erechim (http://www.pmerechim.rs.gov.br) já 
temi á oportunidade de acompanhar todas as 
despesas, receitas, obras e ações desenvolvidas pela 
adniinistração municipal em tempo real. 

Para ter acesso às informações basta clicar, dentro 
do;pcirtal da Prefeitura de Erechim, no ícone/' 
"Transparência Total"., Automaticamente, o 
internauta entrará na Págiria do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-RS), onde as 	 , 
informações estão postadas. NO- site do TCE, o 	Para o Pzelt 3..dd Tr inah,de,  Co s, 
usuário digitará o nome 'Erechim no mapa doConselheiro JNaci.  '!OsoriAr.WriOvo TCEi 
RS (canto direito alto da página) e 	, dados 	coloca a instituição na vanguardandà transpareciá.,;;#  

----À L 	 . 
aparecerão conforme o objeto de pesquisa, desde - 	no RS. "No portal, todos os ciciadãO7P'fidlkiáig-,,.. 
o total gasto com obras até as despesas mais'''. 	acessar, de forma simples e rápida, cada um dos 

os de -.--""erripenhos realixados pelas prefeituras e todas as 
demais informações que desejar sobre a execução 
orçamentária dos poderes. Isto significa que, na 
prática, estamos rèrnando possível o controle 
social sobre os gastos páblicos'.',.. destacou o 
presidente.  

Um dos princípios do govenro é a boa e correta 
aplicação dos recursos públicos, sendo que cada_ 
real movimentado deve ser de pleno 
conhecimento da população, que ao 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, 354 

Erechim, 27 de outubro de 2011. 

DE: Secretaria da Fazenda 

PARA: Secretaria de Administração — Aos c/ Renato 

Atendendo a solicitação a fls 64 do processo 10289/2011, informamos que foi 

creditado no dia 24/10/2011 o valor de R$ 7.793,50 no Banco Banrisul, Ag.: 0210, conta 

corrente 04.002142.0-8, em nome da Prefeitura Municipal de Erechim. 

Atenciosamente. 



Prefeitura Municipal de ERECHIM 
Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 
CNPJ: 87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-4229 

Recibo/Parcela 

1701234 
Incidência do Tributo 
C •ClassificaçãoTributária 
I - 	Imóvel 
O - Outras Bases 
S - Sem Incidência .- 

Smies10 

01/11/2011 
Período de Referência 

01/11/11 
Vencimento 

01/11/2011 
Dados do Imóvel 

Dado. do Contribuinte 
30568 - CARTASS INDUSTRIA DE EMBALAGEM 	- 01.353.729/0001-04 - Inec.Municipal.: 15082 

AV. JOSE OSCAR SALAZAR, 1517 	TRES VENDAS 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone:(0XX54 )35222124 
Atividade _ 

TWONALDEWIMI  

Tributo. 	 i.I.XEJ:EIVL114â 

389 	P-Multas Infração à Legislação de Licitação DE ElfE 

Desconto: 0,00% -> 0,01 	 O 1 

Pâle ti'; 	 lo 

IM  

. 

Aliquote .' ' 

• 

I.: 1-à---1.-.t..., 

Valor 

12 

7.793,52 

-- 

WO 
WTALTRIBUTOS 	 7.793,52 

Wrcr24/10/11, ref multa por inexecução contra 
COR.MMETÁRIA tual cfe processo 10289/2011. 
SUB-TOTAL 	 7.793,52 495-2 Banrisul disp. 

495-2 	Banrisul-Livre C/C 04.002142.0-8 	01/11/11 	7.Ap4kAr.t-N 	... 
ATRASO cobrar 0,5% juros/Mês,0,25% Multa dia de atreso 	/qOunb-losk 	JUROS 
Pagar até vencimento BANRISOL/BB/SICREDI/CEF/Lotérica~é~3e4 	 sova 	 7.793,51 
Via Contribuinte 

'te*" Prefeitura Municipal de ERECHIM 
Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 
CNPJ: 87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-4229 

R.../..„.i. 
1701234 

Incidência do Tributo 
c- Claeel ficaçao Tributária 
I - Imóvel 
O - outras Betem: 
.5 - Sem Incidência 

..- 	- 

.  ~gelo 

01/11/2011 

Período de Referência 

01/11/11 

Vencimento 

01/11/2011 
Dados do Imóvel 

Dado. do Contribuinte 
30568 - CARTASS INDUSTRIA DE EMBALAGEM 	- 01.353.729/0001-04 - Insc.Municipal.: 15082 

AV. JOSE OSCAR SALAZAR, 1517 	TRES VENDAS 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone:(0XX54 )35222124 
Atividade 

Indica 

Tributo* 	
--- -.- --ar-":-.V,i,..i. 

389 	P-Multas Infração à Legislação de Licitação 

DE ERECHIM 
Desconto: 0,00% -> 0,01 - 

Aliquota Valor 
7.793,52 PREFEITURAWJNIC.. ,...1`P..  Rif,_  

anne.24/10/11, ref multa por inexecução contra 	U 1 NIAL 2011 	. 
tual cfe processo 10289/2011. 
495-2 Banrisul dlsp. 
495-2 	Banrisul-Livre C/C 04.002142.0-8 	01/11 	1 	7.793,51 

ATRASO cobrar 0,5% Juros/Mês,0,25% Multa dia de a rasorletayjrCit 10% 
Pagar até vencimento BANRISUL/BB/SICREDI/CEF/Loté ica014 	.rwu,20/2. -, 	

• 
TOTAL TRIBUTOS 

COR.MONETARIA 

SUS-TOTAL 	 7.793,52 

_ 	

7.793,52 

MULTA 

.7.... ... 	7.793,51 

Via Prefeitura Agente Recebedor 

-, •- Prefeitura Municipal de ERECHIM 
Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 
CNPJ: 87.618.977/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-4229 

.-,../,..c.i. 
1701234 

' 	- Incidência do Tributo 
c- Clasal ficacdo Tributária 
a' - Imóvel 
O - Outras BALI., 
S - Sem Incidência 

.. Rmieeio 

01/11/2011 
Período de Referência 

01/11/11 

Vencimento 

01/11/2011 
Dado, do Imóvel 

Dado. do Contribuinte 
30568 - CARTASS INDUSTRIA DE EMBALAGEM 	- 01.353.729/0001-04 - Insc.Municipal.: 15082 

AV. JOSE OSCAR SAnAFAR, 1517 	TRES VENDAS 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone:(0XX54 )35222124 
Atividade 	

... Inalas 

...."*".....~."'"""" ....-.--- 
Tributo,' Ã 	Cálculo Aliquota Valor 

389 	P-multas Infração à Legislação de Licita '-' 	EFEllAegirM_' 7.793,52 

Desconto: 0,00% -> 0,01 • 

O 1  Miv, L011 TOTAL TRIBUTOS 7.793,52 
%a"fSie.29/10/11, ref multa por inexecução cont a 
tual cfe processo 10289/2011. 

COR.momsTÁRTA 

495-2 Banrisul disp. s.-TOTAL 7.793,52 

495-2 	Banrisul-Livre C/C 04.002142.0-8 	01/ 1/11 	7.793,51 MULTA 

JUROS ATRASO cobrar 0,5% Juros/Mês,0,25% multa dia d atzimIXOnte 10 
Pagar até vencimento BANRisuL/BB/srcRED.r/cErP/z téri 	 2/201 . T... 7.793,51 

Via Prefeitura/Agente  Recebedor 

81770000077 8 93511473201 6 11101000300 7 00170123410 4 
Autenticação mecânica 

                    

1 
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Sec. Mun. A rninisr 
Pág.: 

TED para terceiros .,;43-NgSt
-5ECONTA9, 

0470 / 003 / 00002829-1 

01 - Conta Corrente 

JURÍDICA 

CARTASS IND EMB E GRAF LTDA ME 

01.353.729/0001-04 

Tipo de TED: 

Conta origem: 

Tipo de conta: 

Tipo de pessoa: 

Nome: 

CPF/CNI33: 

„strek0 \ 	• 

20%0 

Inte rneT---B ank-Ing---CaIXA 
	

Page 1 ot 1 

CAI "A 
Comprovante de transferência eletrônica disponível 

Via Internet Banking CAIXA 

BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL S.A. 

Conta destino: 	 210 / 40021420-8 

Tipo de conta: 	 01 - Conta Corrente 

Tipo de pessoa: 	 JURÍDICA 

Nome: 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

CPF/CNI33: 	 87.613.477/0001-20 

Valor: 

Valor da tarifa: 	 R$ 3,75 

Finalidade: 	 10 - Crédito em Conta 

Identificação da operação: 

Histórico: 

Data / Hora da operação: 	24/10/2011 - 14:32:12 

Código da operação: 00105654 

Chave de segurança: ZEWU95ZP9WGP61K3 

Operação realizada com sucesso. 
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação. 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa 
	 24/10/2011 



Valor Orçado 	10.000,00 

Arrecadação no Período 

 

7.793,51 	Saldo Deficit..: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-001 CNPJ: 87.613.477/0001-20 
Sapi-Sistema de 
Razão Analítico 

Administração Pública Integrado 
- Receitas 

Lane Data HISTORICO - Receita 	Estorno 	Saldo Atual 

Código 308-5 1.9.1.9.99.00.01.00.00 - Outras Multas De: 01/11/2011 a 01/11/2011 

SALDO 	ANTERIOR 
,e/ 	

43.104,09 

0108 01/11/2011 Arrecadação Orçamentária realizada n/dia 7.793,51 	 50.897,60 

oNTAS• 
TRZUMAL.P 

7.793,51 

2.206,49 	Saldo Superav 
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BANRISUL 
AGENCIA 0210 - ERECHIM 
CONTA..: 04.002142.0-8 
NOME...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PERIODO: OUTUBRO/2011 
IDENTIFICACAO: 112012011112472618 

 

PARA SIMPLES CONFERENCIA 

 

-+ 	  +- 
DIA HISTORICO 	DOCUMENTO VALOR 

-+ 	
 

	  MOVIMENTOS DA DA CONTA CORRENTE 	 

SALDO ANT EM 30/09/2011 281.568,55 
++ 	MOVIMENTOS OUT/2011 
03 	DEP. EM DINHEIRO 014421 1.454,90 

DEP. EM DINHEIRO 019430 2,63 
CR.TITULO BSJ 000005 1.021,74 
CR.TITULO BSJ 000009 22.085,94 
CR.TITULO BSJ 000011 238,89 
CR.TITULO BSJ 000013 23.050,83 
CR.TITULO BSJ 000015 29,32 
CR.TITULO BSJ 000017 3.049,29 
CR.TITULO BSJ 000019 987,03 
CR ARRECADACAO 101473 16.830,25 
PGTO. FORNECEDOR 637332 813,28 
PGTO. FORNECEDOR 637473 413,70 
PGTO. FORNECEDOR 637475 19,26 
PGTO. FORNECEDOR 637479 4.267,76 
TED - SPB 002251 534,97 
DOC D - ELETRO 700001 172,54 
CHEQUE POR CAIXA 008970 405,00- 
CHEQUE POR CAIXA 008985 200,64- 
CHEQUE POR CAIXA 008986 122,00- 
CHEQUE POR CAIXA 008990 2.870,10- 
CHEQUE POR CAIXA 008991 404,46- 
CHEQUE POR CAIXA 008992 7.209,58- 
CHEQUE POR CAIXA 009000 2.561,59- 
DB.TARIFA- BSJ 000004 33,00- 
DB.TARIFA- BSJ 000008 69,00- 
DB.TARIFA- BSJ 000010 5,75- 
DB.TARIFA- BSJ 000012 11,50- 
DB.TARIFA- BSJ 000014 1,15- 
DB.TARIFA- BSJ 000016 31,05- 
DB.TARIFA- BSJ 000018 17,25- 
DB.PG.FORNECEDOR 638118 46.291,45- 
DB.FOLHA PGTO 632730 5.902,83- 
TARIFA CONVENIO 101473 6.939,10- 
CH.COMPENSADO 008957 12.192,96- 
CH.COMPENSADO 008962 769,20- 
CH.COMPENSADO 008987 2.944,78- 
CH.COMPENSADO 008993 440,51- 
AMAU 000440 1.350,00- 
SALDO NA DATA 265.767,98 

04 	DEP. EM DINHEIRO 003726 542,79 
DEP. EM DINHEIRO 006920 549,04 
DEP. EM DINHEIRO 007203 189,81 
REPASSES-ICMS 000093 639.860,28 
REPASSES-IPI 000068 7.501,61 
CR.TITULO BSJ 000005 641,12 
CR.TITULO BSJ 000010 832,85 
CR.TITULO BSJ 000012 63,10 
CR.TITULO BSJ 000014 6.635,68 
CR.TITULO BSJ 000016 44,03 
CR.TITULO BSJ 000018 1.424,41 
CR.TITULO BSJ 000020 3.679,28 
CR ARRECADACAO 101473 18.845,38 
PGTO. FORNECEDOR 642343 477,62 
PGTO. FORNECEDOR 642402 150,15 
PGTO. FORNECEDOR 642407 5.875,02 
DOC D - ELETRO 200002 790,77 
CHEQUE POR CAIXA 008973 120,00- 
CHEQUE POR CAIXA 008974 3.854,47- 

ide 11 	 11/01/2012 11:10 
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CHEQUE POR CAIXA 	008976 	 3.565,57- 
CHEQUE POR CAIXA 	008977 	 120 
CHEQUE POR CAIXA 	008989 	 78 
CHEQUE POR CAIXA 	008996 	 2.381 
CHEQUE POR CAIXA 	009001 	 422, 
CHEQUE POR CAIXA 	009002 	 2.776, 
CHEQUE POR CAIXA 	009003 	 270, 
CHEQUE POR CAIXA 	009004 	 845,86- 
CHEQUE POR CAIXA 	009007 	 600,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009008 	 385,55- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000004 	 21,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000009 	 10,35- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000011 	 1,15- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000013 	 8,05- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000015 	 1,15- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000017 	 27,60- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000019 	 26,45- 
DB.PG.FORNECEDOR 	 642802 	 36.893,51- 
CHEQUE P/CX.-IA 	 008994 	 1.985,10- 
DB.FOLHA PGTO 	 638119 	 3.481,99- 
CH.COMPENSADO 	 008961 	 94,50- 
CH.COMPENSADO 	 008963 	 150,00- 
CH.COMPENSADO 	 008967 	 122,25- 
CH.COMPENSADO 	 008988 	 170,00- 
CH.COMPENSADO 	 008998 	 395,00- 
CH.COMPENSADO 	 009006 	 20.718,30- 
SALDO NA DATA 	 874.344,92 

05 CR.TITULO BSJ 	 000005 	 525,95 
CR.TITULO BSJ 	 000010 	 5.655,35 
CR.TITULO BSJ 	 000012 	 61,20 
CR.TITULO BSJ 	 000014 	 2.150,81 
CR.TITULO BSJ 	 000016 	 73,02 
CR.TITULO BSJ 	 000018 	 1.322,83 
CR.TITULO BSJ 	 000020 	 1.766,54 
CR ARRECADACAO 	 101473 	 38.240,92 
PGTO. FORNECEDOR 	647214 	 76,22 
PGTO. FORNECEDOR 	647271 	 1.044,56 
PGTO. FORNECEDOR 	647276 	 4.202,96 
CR.TRANSFERENCIA 	305669 	 250,00 
CR.TRANSFERENCIA 	305673 	 5,00 
CHEQUE POR CAIXA 	008978 	 569,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	008979 	 1.600,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	008981 	 543,66- 
CHEQUE POR CAIXA 	008982 	 728,91- 
CHEQUE POR CAIXA 	008983 	 946,32- 
CHEQUE POR CAIXA 	009010 	 33,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009012 	 33,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009013 	 1.500,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009015 	 14.046,09- 
CHEQUE POR CAIXA 	009016 	 33,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000004 	 22,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000009 	 14,95- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000011 	 1,15- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000013 	 4,60- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000015 	 1,15- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000017 	 33,35- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000019 	 12,65- 
DB.PG.FORNECEDOR 	 648171 	 53.666,29- 
DB.TRANSFERENCIA 	534107 	 250.000,00- 
TR BLOQ JUDICIAL 	000002 	 2.325,00- 
CH.COMPENSADO 	 008984 	 650,00- 
CH.COMPENSADO 	 008995 	 691,44- 
CH.COMPENSADO 	 008997 	 24,00- 
CH.COMPENSADO 	 009005 	 160,00- 
CH.COMPENSADO 	 009009 	 556,25- 
SALDO NA DATA 	 601.524,47 

06 DEP. EM DINHEIRO 	006743 	 353,74 
DEP. EM DINHEIRO 	007160 	 40,40 
CR.TITULO BSJ 	 000005 	 596,56 
CR.TITULO BSJ 	 000009 	 2.512,36 
CR.TITULO BSJ 	 000011 	 82,71 
CR.TITULO BSJ 	 000013 	 13.335,00 
CR.TITULO BSJ 	 000015 	 2.918,15 
CR.TITULO BSJ 	 000017 	 1.455,88 
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CR ARRECADACAO 	 101473 	 29.849, 
PGTO. FORNECEDOR 	653092 	 574, 
PGTO. FORNECEDOR 	653165 	 43, 
PGTO. FORNECEDOR 	 653170 	 4.347, 
CHEQUE POR CAIXA 	009017 	 57,45- 
CHEQUE POR CAIXA 	009020 	 188.721,31- 
CHEQUE POR CAIXA 	009021 	 12.250,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009022 	 145,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009025 	 7.258,39- 
CHEQUE POR CAIXA 	009026 	 720,95- 
CHEQUE POR CAIXA 	009028 	 154.574,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000004 	 20,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000008 	 18,40- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000010 	 1,15- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000012 	 9,20- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000014 	 41,40- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000016 	 9,20- 
DB.PG.FORNECEDOR 	 653884 	 12.090,59- 
DB.FOLHA PGTO 	 648172 	 1.651,75- 
CH.COMPENSADO 	 009018 	 1.500,00- 
CH.COMPENSADO 	 009019 	 623,00- 
CH.COMPENSADO 	 009023 	 107.735,36- 
SALDO NA DATA 	 170.206,95 

07 DEP. EM DINHEIRO 	014907 	 836,15 
CR.TITULO BSJ 	 000005 	 573,30 
CR.TITULO BSJ 	 000009 	 574,40 
CR.TITULO BSJ 	 000011 	 27.330,00 
CR.TITULO BSJ 	 000013 	 1.468,36 
CR.TITULO BSJ 	 000015 	 644,37 
CR ARRECADACAO 	 101473 	 18.164,87 
PGTO. FORNECEDOR 	 658076 	 169,70 
PGTO. FORNECEDOR 	 658158 	 27,46 
PGTO. FORNECEDOR 	 658161 	 2.392,79 
TED - SPB 	 002105 	 1.319,73 
DOC D - ELETRO 	 200002 	 148,35 
DOC D - ELETRO 	 300003 	 361,59 
CHEQUE POR CAIXA 	009024 	 338,34- 
CHEQUE POR CAIXA 	009027 	 477,49- 
CHEQUE POR CAIXA 	009030 	 212,78- 
CHEQUE POR CAIXA 	009037 	 5.516,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009038 	 4.522,50- 
CHEQUE POR CAIXA 	009040 	 1.310,07- 
CHEQUE POR CAIXA 	009041 	 2.889,34- 
CHEQUE POR CAIXA 	009042 	 22.867,62- 
CHEQUE POR CAIXA 	009043 	 153,23- 
CHEQUE POR CAIXA 	009044 	 116,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009045 	 18.086,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009046 	 4.472,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009047 	 17.024,74- 
CHEQUE POR CAIXA 	009048 	 9.516,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000004 	 16,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000008 	 4,60- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000010 	 10,35- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000012 	 18,40- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000014 	 9,20- 
DB.PG.FORNECEDOR 	 658558 	 20.740,03- 
DB.FOLHA PGTO 	 653885 	 8.142,50- 
CH.COMPENSADO 	 009011 	 1.170,23- 
CH.COMPENSADO 	 009032 	 7.000,00- 
CH.COMPENSADO 	 009033 	 3.700,00- 
CH.COMPENSADO 	 009034 	 1.093,00- 
CH.COMPENSADO 	 009035 	 3.224,00- 
CH.COMPENSADO 	 009036 	 666,00- 
CH.COMPENSADO 	 009039 	 3.000,00- 
SALDO NA DATA 	 87.921,60 

10 CR.TITULO BSJ 	 000004 	 912,58 
CR.TITULO BSJ 	 000008 	 25.277,98 
CR.TITULO BSJ 	 000010 	 411,74 
CR.TITULO BSJ 	 000012 	 21.992,06 
CR.TITULO BSJ 	 000014 	 2.169,13 
CR.TITULO BSJ 	 000016 	 1.696,75 
CR.TRANS.REC. 	 102078 	 34,59 
CR.TRANS.REC. 	 102080 	 43,52 
CR.TRANS.REC. 	 113109 	 22,04 
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CR.TRANS.REC. 	 113109 	 44 
CR.TRANS.REC. 	 113109 	 44, 
CR.TRANS.REC. 	 113109 	 51, 
CR.TRANS.REC. 	 113109 	 81, 
CR.TRANS.REC. 	 113109 	 156, 
CR.TRANS.REC. 	 113109 	 513, 
CR ARRECADACAO 	 101473 	 15.145,67 
PGTO. FORNECEDOR 	662643 	 1.225,34 
PGTO. FORNECEDOR 	662644 	 324,84 
PGTO. FORNECEDOR 	662765 	 3.533,60 
CR.TRANSFERENCIA 	308859 	 5.549,67 
CR.TRANSFERENCIA 	310035 	 250,00 
CR.TRANSFERENCIA 	310040 	 250,00 
CR.TRANSFERENCIA 	463612 	 1.210,00 
CHEQUE POR CAIXA 	009050 	 2.467,42- 
CHEQUE POR CAIXA 	009051 	 271,33- 
CHEQUE POR CAIXA 	009052 	 156,12- 
CHEQUE POR CAIXA 	009053 	 860,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009059 	 43.440,49- 
CHEQUE POR CAIXA 	009060 	 564,48- 
CHEQUE POR CAIXA 	009064 	 325,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009065 	 650,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009066 	 1.695,86- 
CHEQUE POR CAIXA 	009067 	 2.035,60- 
CHEQUE POR CAIXA 	009068 	 40,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000003 	 26,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000007 	 44,85- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000009 	 8,05- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000011 	 14,95- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000013 	 35,65- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000015 	 17,25- 

DB.PG.FORNECEDOR 	 663505 	 2.901,55- 
CH.COMPENSADO 	 009029 	 134,00- 
CH.COMPENSADO 	 009031 	 114,25- 

CH.COMPENSADO 	 009049 	 374,27- 
CH.COMPENSADO 	 009054 	 1.392,00- 
CH.COMPENSADO 	 009057 	 446,50- 
SALDO NA DATA 	 110.847,63 

11 DEP. EM DINHEIRO 	011584 	 66,00 
REPASSES-ICMS 	 000072 	 70.128,79 
CR.TITULO BSJ 	 000005 	 494,91 
CR.TITULO BSJ 	 000009 	 8.485,74 
CR.TITULO BSJ 	 000011 	 679,88 
CR.TITULO BSJ 	 000013 	 3.200,00 
CR.TITULO BSJ 	 000015 	 5.287,38 
CR.TITULO BSJ 	 000017 	 1.477,35 
CR ARRECADACAO 	 101473 	 29.049,50 
PGTO. FORNECEDOR 	667573 	 153,00 
PGTO. FORNECEDOR 	667658 	 7.623,78 
CHEQUE POR CAIXA 	009058 	 1.992,79- 
CHEQUE POR CAIXA 	009069 	 166,85- 
CHEQUE POR CAIXA 	009070 	 22,03- 
CHEQUE POR CAIXA 	009071 	 72,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009077 	 67,41- 
CHEQUE POR CAIXA 	009080 	 99,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000004 	 11,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000008 	 34,50- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000010 	 9,20- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000012 	 2,30- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000014 	 132,25- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000016 	 37,95- 
DB.PG.FORNECEDOR 	 668113 	 97.959,47- 
DEB.CORRETORA 	 001212 	 8,64- 
CH.COMPENSADO 	 009055 	 89,70- 
CH.COMPENSADO 	 009056 	 245,00- 
CH.COMPENSADO 	 009062 	 120,65- 
CH.COMPENSADO 	 009075 	 11.459,04- 
CH.COMPENSADO 	 009076 	 3.300,00- 
SALDO NA DATA 	 121.664,18 

13 DEP. EM DINHEIRO 	008383 	 901,49 
CR.CFE AVISO 	 011889 	 32,00 
CR.TITULO BSJ 	 000004 	 326,25 
CR.TITULO BSJ 	 000008 	 1.943,96 
CR.TITULO BSJ 	 000010 	 9.703,00 
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CR.TITULO BSJ 	 000012 	 116,74 
CR.TITULO BSJ 	 000014 	 892,00 
CR.TITULO BSJ 	 000016 	 577,82 
CR ARRECADACAO 	 101473 	 23.851, 
PGTO. FORNECEDOR 	 671951 	 368, 
PGTO. FORNECEDOR 	 671953 	 269, 
PGTO. FORNECEDOR 	 671956 	 3.937, 
PGTO. FORNECEDOR 	 672400 	 911, 
CR.TRANSFERENCIA 	312768 	 250, 
CR.TRANSFERENCIA 	312769 	 250,00 
TED - SPB 	 002348 	 6.292,04 
DOC D - ELETRO 	 100002 	 232,52 
DOC D - ELETRO 	 300005 	 73,21 
DOC D - ELETRO 	 400009 	 3,60 
DOC D - ELETRO 	 500003 	 516,10 
DOC D - ELETRO 	 500008 	 54,70 
RESGATE AUTOM 	 000000 	 172.900,00 
CHEQUE POR CAIXA 	009081 	 2.002,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009085 	 632,88- 
CHEQUE POR CAIXA 	009086 	 99,19- 
CHEQUE POR CAIXA 	009165 	 213,75- 
CHEQUE POR CAIXA 	009166 	 15.000,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009168 	 115,32- 
CHEQUE POR CAIXA 	009169 	 1.612,16- 
CHEQUE POR CAIXA 	009170 	 6.808,14- 
CHEQUE POR CAIXA 	009172 	 844,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000003 	 11,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000007 	 17,25- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000009 	 5,75- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000011 	 1,15- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000013 	 17,25- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000015 	 16,10- 
DB.PG.FORNECEDOR 	 672770 	 5.530,96- 
DB.FOLHA PGTO 	 668114 	 1.134,01- 
COB.REFEISUL 	 017995 	 280.154,78- 
CH.COMPENSADO 	 009074 	 24,00- 
CH.COMPENSADO 	 009083 	 2.621,18- 
CH.COMPENSADO 	 009087 	 21.770,00- 
CH.COMPENSADO 	 009088 	 1.385,00- 
CH.COMPENSADO 	 009171 	 6.000,00- 
SALDO NA DATA 	 51,82 

14 DEP. EM DINHEIRO 	007206 	 905,26 
CR.TITULO BSJ 	 000004 	 552,93 
CR.TITULO BSJ 	 000008 	 9.417,01 
CR.TITULO BSJ 	 000010 	 288,02 
CR.TITULO BSJ 	 000012 	 8.058,39 
CR.TITULO BSJ 	 000014 	 2.419,89 
CR.TITULO BSJ 	 000016 	 2.248,66 
CR ARRECADACAO 	 101473 	 35.466,67 
PGTO. FORNECEDOR 	 676445 	 3.895,35 
PGTO. FORNECEDOR 	676792 	 942,17 
TED - SPB 	 002297 	 5.084,50 
TED - SPB 	 002298 	 500.000,00 
DOC D - ELETRO 	 400002 	 378,88 
DOC D - ELETRO 	 600002 	 380,17 
CHEQUE POR CAIXA 	009072 	 1.506,03- 
CHEQUE POR CAIXA 	009153 	 396,09- 
CHEQUE POR CAIXA 	009155 	 11.326,99- 
CHEQUE POR CAIXA 	009156 	 19.552,87- 
CHEQUE POR CAIXA 	009157 	 471,80- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000003 	 15,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000007 	 42,55- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000009 	 5,75- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000011 	 10,35- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000013 	 20,70- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000015 	 13,80- 
DB.PG.FORNECEDOR 	 677184 	 36.640,73- 
DB.FOLHA PGTO 	 672771 	 3.706,74- 
CH.COMPE.NAC FLO 	009084 	 2.280,00- 
CH.COMPE.NAC FLO 	009154 	 3.000,00- 
CH.COMPENSADO 	 009162 	 4.460,00- 
CH.COMPENSADO 	 009167 	 3.231,48- 
SALDO NA DATA 	 483.408,84 

17 CR.TITULO BSJ 	 000004 	 453,36 
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CR.TITULO BSJ 	 000008 	 7.868,29 
CR.TITULO BSJ 	 000010 	 3.198, 
CR.TITULO BSJ 	 000012 	 33.365, 
CR.TITULO BSJ 	 000014 	 85, 
CR.TITULO BSJ 	 000016 	 1.151, 
CR.TITULO BSJ 	 000018 	 2.995, 
CR ARRECADACAO 	 101473 	 39.516, 
PGTO. FORNECEDOR 	681205 	 1.776,16 

PGTO. FORNECEDOR 	 681279 	 533,02 
PGTO. FORNECEDOR 	 681283 	 4.373,79 
PGTO. FORNECEDOR 	 681285 	 389,93 
CHEQUE POR CAIXA 	009146 	 464,20- 
CHEQUE POR CAIXA 	009149 	 159,32- 
CHEQUE POR CAIXA 	009150 	 3.648,79- 
CHEQUE POR CAIXA 	009151 	 12,82- 
CHEQUE POR CAIXA 	009152 	 30.000,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000003 	 14,00- 

DB.TARIFA- BSJ 	 000007 	 56,35- 

DB.TARIFA- BSJ 	 000009 	 33,35- 

DB.TARIFA- BSJ 	 000011 	 14,95- 

DB.TARIFA- BSJ 	 000013 	 1,15- 

DB.TARIFA- BSJ 	 000015 	 23,00- 

DB.TARIFA- BSJ 	 000017 	 16,10- 

COB.REFEISUL 	 018261 	 6.939,00- 

COB.REFEISUL 	 018980 	 28.846,15- 

CH.COMPENSADO 	 009148 	 777,04- 

CH.COMPENSADO 	 009160 	 32,00- 

CH.COMPENSADO 	 009163 	 136,00- 

CH.COMPENSADO 	 009164 	 225,30- 

DB CFE AVISO RET 	 009751 	 1.009,42- 

SALDO NA DATA 	 506.706,82 

18 DEP. EM DINHEIRO 	004131 	 193,82 

DEP. EM DINHEIRO 	004189 	 4.539,50 

DEP. EM DINHEIRO 	006332 	 257,41 

CR.CFE AVISO 	 008419 	 4,40 

REPASSES-ICMS 	 000075 	 819.267,22 

REPASSES-IPI 	 000068 	 46.485,95 

CR.TITULO BSJ 	 000005 	 639,30 

CR.TITULO BSJ 	 000009 	 18.670,66 

CR.TITULO BSJ 	 000011 	 1.701,19 

CR.TITULO BSJ 	 000013 	 12.700,00 

CR.TITULO BSJ 	 000015 	 4.224,00 

CR.TITULO BSJ 	 000017 	 2.424,80 

CR.TITULO BSJ 	 000019 	 1.688,16 

CR ARRECADACAO 	 101473 	 74.449,82 

PGTO. FORNECEDOR 	685221 	 1.235,56 

PGTO. FORNECEDOR 	 685282 	 3.249,38 

CR.TRANSFERENCIA 	315026 	 250,00 

CR.TRANSFERENCIA 	315028 	 250,00 

CR.TRANSFERENCIA 	315032 	 250,00 

CR.TRANSFERENCIA 	315034 	 250,00 

DOC E - ELETRO 	 300002 	 31,38 

DOC D - ELETRO 	 500004 	 127,94 

CHEQUE POR CAIXA 	009134 	 863,53- 

CHEQUE POR CAIXA 	009135 	 528,56- 

CHEQUE POR CAIXA 	009136 	 1.182,00- 

CHEQUE POR CAIXA 	009137 	 240,00- 

CHEQUE POR CAIXA 	009140 	 6.319,50- 

CHEQUE POR CAIXA 	009144 	 4.226,51- 

DB.TARIFA- BSJ 	 000004 	 23,00- 

DB.TARIFA- BSJ 	 000008 	 67,85- 

DB.TARIFA- BSJ 	 000010 	 17,25- 

DB.TARIFA- BSJ 	 000012 	 9,20- 

DB.TARIFA- BSJ 	 000014 	 1,15- 

DB.TARIFA- BSJ 	 000016 	 32,20- 

DB.TARIFA- BSJ 	 000018 	 16,10- 

DB.PG.FORNECEDOR 	 685691 	 44.193,68- 

DB.TRANSFERENCIA 	541632 	 10.002,60- 

DB.TRANSFERENCIA 	541634 	 29.152,10- 

CH.COMPENSADO 	 009142 	 313,50- 

SALDO NA DATA 	 1.402.408,58 

19 DEP. EM DINHEIRO 	 004132 	 1.400,00 

DEP. EM DINHEIRO 	005942 	 5.772,53 

DEP.EM CHEQUE 	 005942 	 40,32 
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CR.TITULO BSJ 	 000004 	 808,21 
CR.TITULO BSJ 	 000008 	 15.919,1 TRWMALDEenirras(  

CR.TITULO BSJ 	 000010 	 76,7) 
 

CR.TITULO BSJ 	 000012 	 27.203,7 
CR.TITULO BSJ 	 000014 	 1.351,3 
CR.TITULO BSJ 	 000016 	 777,6  
CR.TRANS.REC. 	 113464 	 99,7 
CR.TRANS.REC. 	 113464 	 153,66 
CR.TRANS.REC. 	 113502 	 819,01 
CR.TRANS.REC. 	 113502 	 1.095,33 
CR.TRANS.REC. 	 113502 	 1.599,95 
CR.TRANS.REC. 	 113502 	 1.654,72 
CR.TRANS.REC. 	 113502 	 1.668,05 
CR.TRANS.REC. 	 113502 	 1.862,94 
CR.TRANS.REC. 	 113502 	 2.119,26 
CR.TRANS.REC. 	 113508 	 64,86 
CR.TRANS.REC. 	 113508 	 64,86 
CR.TRANS.REC. 	 113508 	 97,62 
CR.TRANS.REC. 	 113508 	 112,43 

CR.TRANS.REC. 	 113508 	 115,82 
CR.TRANS.REC. 	 113508 	 121,16 
CR.TRANS.REC. 	 113508 	 197,34 
CR ARRECADACAO 	 101473 	 66.515,52 

PGTO. FORNECEDOR 	 689262 	 1.650,87 

PGTO. FORNECEDOR 	 689323 	 332,58 

PGTO. FORNECEDOR 	 689328 	 3.315,38 

PGTO. FORNECEDOR 	 689330 	 34,82 
CHEQUE POR CAIXA 	009079 	 7.067,38- 
CHEQUE POR CAIXA 	009131 	 500,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009132 	 6,45- 

CHEQUE POR CAIXA 	009133 	 8.282,40- 

CHEQUE POR CAIXA 	009159 	 25.245,26- 
ESTORNO 	 007392 	 76,73- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000003 	 24,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000007 	 93,15- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000009 	 1,15- 

DB.TARIFA- BSJ 	 000011 	 18,40- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000013 	 25,30- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000015 	 10,35- 
CH.COMPENSADO 	 009138 	 0,36- 

CH.COMPENSADO 	 009139 	 50,00- 
CH.COMPENSADO 	 009143 	 29,00- 
CH.COMPENSADO 	 009145 	 266,83- 

SALDO NA DATA 	 1.497 757,39 
20 DEP. EM DINHEIRO 	004613 	 187,15 

DEP. EM DINHEIRO 	004686 	 873,00 
CR.TITULO BSJ 	 000005 	 584,61 
CR.TITULO BSJ 	 000009 	 48 436,51 
CR.TITULO BSJ 	 000011 	 23 800,00 
CR.TITULO •BSJ 	 000013 	 2 512,43 
CR.TITULO BSJ 	 000015 	 1 795,91 
CR.TRANS.REC. 	 101130 	 13,38 
CR.TRANS.REC. 	 101130 	 280,60 
CR.TRANS.REC. 	 101132 	 34,87 
CR.TRANS.REC. 	 101136 	 208,65 
CR.TRANS.REC. 	 113569 	 2 149,98 
CR ARRECADACAO 	 101473 	 97 603,05 
PGTO. FORNECEDOR 	 693475 	 79,20 

PGTO. FORNECEDOR 	 693479 	 4 337,93 
PGTO. FORNECEDOR 	 693481 	 61,12 
PGTO. FORNECEDOR 	 693888 	 105,86 
PGTO. FORNECEDOR 	 693891 	 262,00 
CHEQUE POR CAIXA 	009120 	 8 993,59- 
CHEQUE POR CAIXA 	009121 	 57 822,09- 
CHEQUE POR CAIXA 	009122 	 10 500,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009123 	 178,58- 
CHEQUE POR CAIXA 	009124 	 458,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009125 	 53,36- 
CHEQUE POR CAIXA 	009127 	 90,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009128 	 13 532,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009129 	 540,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009130 	 12 680,32- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000004 	 16,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000008 	 174,80- 
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10,35-
81,65-
14,9 

101.646,8 
200.000,0 
100.000,0 
140.000,0 
200.000,0 
200.000,00-
100.000,00-

7,00-
7,00-

31,00-
155,75-

16.586,00-
2.026,00-

13.928,69-
501.549,62 

537,05 
25,48 

526,53 
436.417,94 
1.494,89 
8.760,00 

34.077,39 
2.466,28 
2.272,96 
127,34 
142,08 
158,68 
179,57 
181,40 
191,81 
198,07 
210,00 
276,98 

13.317,08 
434,30 
128,06 

3.151,73 
550,00-
554,96-
48,00-
413,75-

1.260,00-
450,00-
450,00-

1 431,67-
385,00-
40,00-

210,00-
300,00-

9.333,33-
33,00-
13,00-

1.075,25-
5,75-
8,05-
3,45-

55,20-
17,25-

4.310,19-
144,00-
885,00-

1.600,00-
245,39-

983.003,00 
65,20 

110.606,70 
9.728,30 
1.644,23 

491,07 
30.313,95 
9.097,25 
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DB.TARIFA- BSJ 	 000010 
DB.TARIFA- BSJ 	 000012 
DB.TARIFA- BSJ 	 000014 
DB.PG.FORNECEDOR 	 694286 
DB.TRANSFERENCIA 	542877 
DB.TRANSFERENCIA 	542878 
DB.TRANSFERENCIA 	542892 
DB.TRANSFERENCIA 	542895 
TED S/CPMF 	 542912 
TED S/CPMF 	 542914 
TAR.DOC/TED 	 542912 
TAR.DOC/TED 	 542914 
CH.COMPE.NAC FLO 	009073 
CH.COMPENSADO 	 009082 
CH.COMPENSADO 	 009158 
CH.COMPENSADO 	 009161 
DB CFE AVISO RET 	 004271 
SALDO NA DATA 

21 DEP. EM DINHEIRO 	003972 
CR.CFE AVISO 	 008822 
CR.TITULO BSJ 	 000003 
CR.TITULO BSJ 	 000007 
CR.TITULO BSJ 	 000009 
CR.TITULO BSJ 	 000011 
CR.TITULO BSJ 	 000013 
CR.TITULO BSJ 	 000015 
CR.TITULO BSJ 	 000017 
CR.TRANS.REC. 	 113627 
CR.TRANS.REC. 	 113627 
CR.TRANS.REC. 	 113627 
CR.TRANS.REC. 	 113627 
CR.TRANS.REC. 	 113627 
CR.TRANS.REC. 	 113627 
CR.TRANS.REC. 	 113627 
CR.TRANS.REC. 	 113627 
CR.TRANS.REC. 	 113627 
CR ARRECADACAO 	 101473 
PGTO. FORNECEDOR 	 698299 
PGTO. FORNECEDOR 	698377 
PGTO. FORNECEDOR 	698381 
CHEQUE POR CAIXA 	009095 
CHEQUE POR CAIXA 	009096 
CHEQUE POR CAIXA 	009097 
CHEQUE POR CAIXA 	009098 
CHEQUE POR CAIXA 	009099 
CHEQUE POR CAIXA 	009108 
CHEQUE POR CAIXA 	009109 
CHEQUE POR CAIXA 	009110 
CHEQUE POR CAIXA 	009111 
CHEQUE POR CAIXA 	009112 
CHEQUE POR CAIXA 	009113 
CHEQUE POR CAIXA 	009117 
CHEQUE POR CAIXA 	009118 
CHEQUE POR CAIXA 	009119 
DB.TARIFA- BSJ 	 000002 
DB.TARIFA- BSJ 	 000006 
DB.TARIFA- BSJ 	 000008 
DB.TARIFA- BSJ 	 000010 
DB.TARIFA- BSJ 	 000012 
DB.TARIFA- BSJ 	 000014 
DB.TARIFA- BSJ 	 000016 
DB.FOLHA PGTO 	 694287 
COB.REFEISUL 	 014798 
CH.COMPENSADO 	 009115 
CH.COMPENSADO 	 009116 
CH.COMPENSADO 	 009147 
SALDO NA DATA 

24 DEP. EM DINHEIRO 	009967 
DEP. EM DINHEIRO 	 012052 
DEP. EM DINHEIRO 	 012123 
DEP.EM CHEQUE 	 012123 
CR.TITULO BSJ 	 000004 
CR.TITULO BSJ 	 000008 
CR.TITULO BSJ 	 000010 
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CR.TITULO BSJ 	 000012 
CR.TITULO BSJ 	 000014 
CR ARRECADACAO 	 101473 
PGTO. FORNECEDOR 	702526 
PGTO. FORNECEDOR 	702615 
PGTO. FORNECEDOR 	702617 
PGTO. FORNECEDOR 	702621 
CR.TRANSFERENCIA 	316819 
CR.TRANSFERENCIA 	316822 
CR.TRANSFERENCIA 	316823 
CR.TRANSFERENCIA 	316825 
CR.TRANSFERENCIA 	316828 
-TED - SPB 	 002075 
TED - SPB 	 002076 
DOC E - ELETRO 	 200002 
DOC E - ELETRO 	 500003 
DOC E - ELETRO 	 500004 
DOC D - ELETRO 	 300002 
DOC D - ELETRO 	 600003 
DOC D - ELETRO 	 700005 
CHEQUE POR CAIXA 	009091 
CHEQUE POR CAIXA 	009092 
CHEQUE POR CAIXA 	009093 
CHEQUE POR CAIXA 	009101 
CHEQUE POR CAIXA 	009102 
CHEQUE POR CAIXA 	009103 
CHEQUE POR CAIXA 	009104 
CHEQUE POR CAIXA 	009105 
CHEQUE POR CAIXA 	009106 
CHEQUE POR CAIXA 	009107 
DB.TARIFA- BSJ 	 000003 
DB.TARIFA- BSJ 	 000007 
DB.TARIFA- BSJ 	 000009 
DB.TARIFA- BSJ 	 000011 
DB.TARIFA-  BSJ 	 000013 
DB.PG.FORNECEDOR 	702916 
DB.TRANSFERENCIA 	544181 
SALDO NA DATA 

25 DEP. EM DINHEIRO 	004523 
DEP. EM DINHEIRO 	006652 
DEP. EM DINHEIRO 	010058 
DEP.EM CHEQUE 	 010058 
REPASSES-ICMS 	 000086 
REPASSES-IPI 	 000068 
CR.TITULO BSJ 	 000005 
CR.TITULO BSJ 	 000009 
CR.TITULO BSJ 	 000011 
CR.TITULO BSJ 	 000013 
CR.TITULO BSJ 	 000015 
CR.TITULO BSJ 	 000017 
CR ARRECADACAO 	 101473 
PGTO. FORNECEDOR 	706392 
PGTO. FORNECEDOR 	706460 
PGTO. FORNECEDOR 	706463 
CR.AUTOR-BLV 	 536549 
CHEQUE POR CAIXA 	009094 
CHEQUE POR CAIXA 	009173 
CHEQUE POR CAIXA 	009174 
DB.TARIFA- BSJ 	 000004 
DB.TARIFA- BSJ 	 000008 
DB.TARIFA- BSJ 	 000010 
DB.TARIFA- BSJ 	 000012 
DB.TARIFA- BSJ 	 000014 
DB.TARIFA- BSJ 	 000016 
CH.COMPENSADO 	 008980 
CH.COMPENSADO 	 009090 
CH.COMPENSADO 	 009176 
SALDO NA DATA 

26 CR.TITULO BSJ 	 000004 
CR.TITULO BSJ 	 000008 
CR.TITULO BSJ 	 000010 
CR.TITULO BSJ 	 000012 
CR.TITULO BSJ 	 000014 
CR.TITULO BSJ 	 000016  

1.527,99 
2.331, 	%o I NALPE Cr". S  
11.623, 3 

400, p, 	A 45 1  
853, 9 
68, Eb" 

2.361, 
305,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 

7.793,50 ‘u-.;.,  
5.531,75 

462,00 
86,53 

598,54 
3.461,53 
1.730,76 
4.071,55 

10.663,84- 
34.776,33- 

239,98- 
1.417,50- 
272,23- 
201,60- 

77.195,51- 
168,80- 

1.245,17- 
170,03- 
16,00- 
35,65- 
6,90- 

12,65- 
14,95- 

42.300,20- 
200.000,00- 
820.420,44 

10,00 
1.530,00 
3.238,03 
2.476,26 

613.485,39 
11.391,90 

320,68 
21.862,90 

151,80 
3.600,00 
1.327,65 
2.255,50 
12.242,05 

730,78 
253,72 

5.621,27 
864,08 

4.147,66- 
1.500,00- 

760,00- 
14,00- 
46,00- 
3,45- 
2,30- 
18,40- 
21,85- 

1.730,77- 
890,00- 

3.139,92- 
1.489.508,10 

463,53 
3.471,83 
124,70 

10.560,00 
1.805,56 
628,98 
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CR.TRANS.REC. 	 113863 	 557 
CR.TRANS.REC. 	 113863 	 86 
CR.TRANS.REC. 	 113863 	 1.73 
CR.TRANS.REC. 	 113863 	 1.74 
CR.TRANS.REC. 	 113863 	 1.77 
CR.TRANS.REC. 	 113863 	 1.815 
CR.TRANS.REC. 	 113863 	 2.088,85 
CR.TRANS.REC. 	 113864 	 61,22 
CR.TRANS.REC. 	 113864 	 64,86 
CR.TRANS.REC. 	 113864 	 79,42 
CR.TRANS.REC. 	 113864 	 83,06 
CR.TRANS.REC. 	 113864 	 90,34 
CR ARRECADACAO 	 101473 	 15.132,00 
PGTO. FORNECEDOR 	710190 	 1.560,20 
PGTO. FORNECEDOR 	710250 	 28,45 
PGTO. FORNECEDOR 	710252 	 374,12 
PGTO. FORNECEDOR 	710255 	 3.921,20 
PGTO. FORNECEDOR 	710257 	 119,82 
DOC D - ELETRO 	 200001 	 55,47 
DOC D - ELETRO 	 200002 	 143,16 
DOC D - ELETRO 	 300003 	 324,63 
CHEQUE POR CAIXA 	009175 	 3.142,23- 
CHEQUE POR CAIXA 	009177 	 60,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009178 	 21,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009179 	 1.865,50- 
CHEQUE POR CAIXA 	009180 	 105,50- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000003 	 17,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000007 	 21,85- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000009 	 1,15- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000011 	 8,05- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000013 	 21,85- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000015 	 14,95- 
DB.PG.FORNECEDOR 	710685 	 58.989,43- 
CH.COMPENSADO 	 009089 	 30,00- 
DB.CFE AVISO 	 003693 	 549,00- 
SALDO NA DATA 	 1 474.337,18 

27 DEP. EM DINHEIRO 	008185 	 128,42 
DEP. EM DINHEIRO 	008321 	 53.177,75 
DEP. EM DINHEIRO 	008603 	 24.864,25 
DEP. EM DINHEIRO 	 008647 	 7.695,50 
DEP. EM DINHEIRO 	008859 	 904.488,92 
CR.TITULO BSJ 	 000004 	 1.148,67 
CR.TITULO BSJ 	 000008 	 12.609,78 
CR.TITULO BSJ 	 000010 	 31.934,35 
CR.TITULO BSJ 	 000012 	 995,79 
CR.TITULO BSJ 	 000014 	 1.421,44 
CR.TRANS.REC. 	 113921 	 10.002,60 
CR.TRANS.REC. 	 113921 	 29.152,10 
CR ARRECADACAO 	 101473 	 31.764,31 
PGTO. FORNECEDOR 	714421 	 379,08 
PGTO. FORNECEDOR 	714556 	 120,10 
PGTO. FORNECEDOR 	714558 	 31,87 
PGTO. FORNECEDOR 	714562 	 3.601,74 
TED - SPB 	 002863 	 504.651,10 
TED - SPB 	 002864 	 60.843,50 
TED - SPB 	 002865 	 102.947,15 
TED - SPB 	 002866 	 1.000.000,00 
DOC D - ELETRO 	 600002 	 689,66 
CHEQUE POR CAIXA 	009061 	 230,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009182 	 33,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009184 	 129,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009185 	 33,00- 
CHEQUE POR CAIXA 	009186 	 100,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000003 	 27,00- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000007 	 37,95- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000009 	 20,70- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000011 	 17,25- 
DB.TARIFA- BSJ 	 000013 	 10,35- 
DB.TRANSFERENCIA 	546049 	 250.000,00- 
DB.TRANSFERENCIA 	546050 	 250.000,00- 
DB.TRANSFERENCIA 	546052 	 250.000,00- 
DB.TRANSFERENCIA 	546053 	 150.000,00- 
CH.COMPENSADO 	 009188 	 6.262,73- 
SALDO NA DATA 	 3.350.084,28 
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28 DEP. EM DINHEIRO 	009280 
CR.TITULO BSJ 	 000005 
CR.TITULO BSJ 	 000009 
CR.TITULO BSJ 	 000011 
CR.TITULO BSJ 	 000013 
CR.TITULO BSJ 	 000015 
CR.TITULO BSJ 	 000017 
CR.TITULO BSJ 	 000019 
CR ARRECADACAO 	 101473 
PGTO. FORNECEDOR 	 719611 
PGTO. FORNECEDOR 	719630 
PGTO. FORNECEDOR 	719632 
PGTO. FORNECEDOR 	719635 
CHEQUE POR CAIXA 	009187 
DB.TARIFA— BSJ 	 000004 
DB.TARIFA— BSJ 	 000008 
DB.TARIFA— BSJ 	 000010 
DB.TARIFA— BSJ 	 000012 
DB.TARIFA— BSJ 	 000014 
DB.TARIFA— BSJ 	 000016 
DB.TARIFA— BSJ 	 000018 
DB.FOLHA PGTO 	 715369 
DB.FOLHA PGTO 	 715370 
DB.FOLHA PGTO 	 715371 
DB.FOLHA PGTO 	 715372 
DB.FOLHA PGTO 	 715373 
DB.FOLHA PGTO 	 715374 
DB.FOLHA PGTO 	 715375 
DB.FOLHA PGTO 	 715376 
DB.FOLHA PGTO 	 715377 
DB.FOLHA PGTO 	 715378 
DB.FOLHA PGTO 	 715379 
SALDO NA DATA 

31 DEP. EM DINHEIRO 	 013813 
CR.TITULO BSJ 	 000003 
CR.TITULO BSJ 	 000007 
CR.TITULO BSJ 	 000009 
CR.TITULO BSJ 	 000011 
CR.TITULO BSJ 	 000013 
CR ARRECADACAO 	 101473 
PGTO. FORNECEDOR 	724321 
PGTO. FORNECEDOR 	724323 
PGTO. FORNECEDOR 	724463 
PGTO. FORNECEDOR 	724466 
CR.TRANSFERENCIA 	319488 
CR.TRANSFERENCIA 	319490 
CR.TRANSFERENCIA 	319491 
CR.TRANSFERENCIA 	319492 
CHEQUE POR CAIXA 	009189 
CHEQUE POR CAIXA 	009190 
CHEQUE POR CAIXA 	009191 
CHEQUE POR CAIXA 	009192 
CHEQUE POR CAIXA 	009195 
CHEQUE POR CAIXA 	009196 
CHEQUE POR CAIXA 	009197 
CHEQUE POR CAIXA 	009200 
DB.TARIFA— BSJ 	 000002 
DB.TARIFA— BSJ 	 000006 
DB.TARIFA— BSJ 	 000008 
DB.TARIFA— BSJ 	 000010 
DB.TARIFA— BSJ 	 000012 
FUNDO SUPER 	 310622 
DB.FOLHA PGTO 	 720166 
SALDO NA DATA  

1.688,39 
whInd,R1 976, 

2.464,:8 

I, 4 7 
40.33-N:1'10 
3.
:528378:"  .  
1.803,20 

12.118,51 
824,64 
865,50 
36,54 

3.731,23 
20.631,89-

27,00-
14,95-
3,45-

20,70-
3,45-

25,30-
13,80-

272.653,65-
278.009,64-
251.315,74-
264.901,59-
235.252,74-
264.644,24-
277.850,95-
247.433,99-
252.122,78-
241.617,26-
152.727,42-
660.651,89 

307,60 
140,31 

6.594,85 
5.700,00 
2.335,20 

53,00 
8.842,64 
172,68 
12,74 

256,54 
2.862,67 
250,00 
250,00 
250,00 
155,00 
85,00-
430,50-
232,10-
237,00-
200,64-
434,56-
276,00-

2.870,10-
2,00-
12,65-
3,45-
9,20-
2,30-

670.000,00-
2.905,53-
11.134,09 

EMITIDO AS 11:11 H DE 11/01/2012 

SAC 0800 646 1515 
OUVIDORIA 0800 644 2200 
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IBGE - Cidades@ 

Erechim - RS 

Sinopse do Censo Demográfico 2010 

População residente 

População residente urbana 

População residente rural 

Homens 

Homens na área urbana 

Homens na área rural 

96.087 pessoas 

90.552 pessoas 

5.535 	pessoas 

46.224 homens 

43.389 homens 

2.835 homens 

Mulheres 	 49.863 mulheres 

ilheres na área urbana 	 47.163 	mulheres 

Mulheres na área rural 	 2.700 	mulheres 

Homens de menos de 1 ano de idade 	 596 homens 

Homens de 1 a 4 anos de idade 	 2.226 homens 

Homens de 5 a 9 anos de idade 	 2.962 homens 

Homens de 10 a 14 anos de idade 	 3.614 homens 

Homens de 15 a 19 anos de idade 	 3.836 homens 

Homens de 20 a 24 anos de idade 	 4.275 homens 

Homens de 25 a 29 anos de idade 	 4.401 homens 

Homens de 30 a 34 anos de idade 	 3.991 homens 

Homens de 35 a 39 anos de idade 	 3.467 homens 

Homens de 40 a 44 anos de idade 	 3.415 homens 

Homens de 45 a 49 anos de idade 	 3.253 homens 

Homens de 50 a 54 anos de idade 	 2.789 homens 

Homens de 55 a 59 anos de idade 	 2.265 homens 

Homens de 60 a 64 anos de idade 	 1.741 homens 

Homens de 65 a 69 anos de idade 	 1.205 homens 

Homens de 70 a 74 anos de idade 	 903 homens 

Homens de 75 a 79 anos .de idade 	 654 homens 

http://www.ibge.gov.br/eidadesat/xtras/temas.php?nomemun=Erechim&codmun=430700&tema=sino... 16/01/2012 



55 homens 

8 homens 

1 homens 

583 mulheres 

2.133 mulheres 

2.950 mulheres 

3.540 mulheres 

	

3.931 	mulheres 

4.384 mulheres 

4.470 mulheres 

4.112 mulheres 

3.733 mulheres 

3.655 mulheres 

3.653 mulheres 

3.110 mulheres 

2.558 mulheres 

2.009 mulheres 

1.525 mulheres 

1.289 mulheres 

1.009 mulheres 

699 mulheres 

349 mulheres 

	

141 	mulheres 

27 mulheres 

3 mulheres 

36.118 domicílios 

33.114 domicílios 
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IBGE - Cidades@ 

Homens de 80 a 84 anos de idade 

Homens de 85 a 89 anos de idade 

Homens de 90 a 94 anos de idade 

Homens de 95 a 99 anos de idade 

Homens de 100 anos ou mais de idade 

Mulheres de menos de 1 ano de idade 

Mulheres de 1 a 4 anos de idade 

Mulheres de 5 a 9 anos de idade 

Mulheres de 10 a 14 anos de idade 

Mulheres de 15 a 19 anos de idade 

Mulheres de 20 a 24 anos de idade 

Mulheres de 25 a 29 anos de idade 

Mulheres de 30 a 34 anos de idade 

Mulheres de 35 a 39 anos de idade 

Mulheres de 40 a 44 anos de idade 

Mulheres de 45 a 49 anos de idade 

Mulheres de 50 a 54 anos de idade 

Mulheres de 55 a 59 anos de idade 

JIheres de 60 a 64 anos de idade 

Mulheres de 65 a 69 anos de idade 

Mulheres de 70 a 74 anos de idade 

Mulheres de 75 a 79 anos de idade 

Mulheres de 80 a 84 anos de idade 

Mulheres de 85 a 89 anos de idade 

Mulheres de 90 a 94 anos de idade 

Mulheres de 95 a 99 anos de idade 

Mulheres de 100 anos ou mais de idade 

Domicílios recenseados 

Domicílios particulares ocupados 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtrasitemas.php?nomemun=Erechim&codmun=430700&tema=sino... 16/01/2012 



IBGE - Cidades@ 

Domicílios particulares ocupados com entrevista realizada 

Domicílios particulares ocupados sem entrevista realizada 

Domicílios particulares não ocupados 

Domicílios particulares não ocupados de uso ocasional 

Domicílios particulares não ocupados vagos 

Domicílios coletivos 

Domicílios coletivos com morador 

Domicílios coletivos sem morador 

Média de moradores em domicílios particulares ocupados 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
Clique aqui para obter as informações do Censo Demográfico 2010.  

/ 

	

33.114 domicílios 	NI E fA,DE CONITAs 
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743 domicílios 	O E 

	

2.221 domicílios 	El 

	

40 domicílios 	E E 
22 domicílios 

 

	

18 domicílios 	E E 
2,89 moradores 
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TRU31,NAL DE Cro4T/LS 

451 I  
MINISTÉRIO PÚBLICO 
Estado do Rio Grande do Sul 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ERECHIM 

Of. n° 003/2012 	 Erechim, 09 de janeiro de 2012. 
3° Promotoria Criminal 

Senhor Coordenador: 

O Ministério Público, no uso de suas atribuições 

conferidas pelo artigo 129, inciso VIII, da Constituição Federal, tendo tomado 

conhecimento de auditoria ordinária sobre o serviço de confecção do 

"informativo 2010" pela empresa CARTASS Indústria de embalagens Gráficas 

Ltda, para a Prefeitura de Erechim, remete cópias dos documentos das fls. 131, 

144-147, 161-164, 180-182, 183, 192-227 •e 586-594, do Procedimento 

Investigatório Criminal n°00764.00002/2011. 

Atenciosamente, 

CIANO VACCARO, 
PROMOTOR DE JUS IVA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 

DE ERECHIM. 

Ilmo. Sr. 
Flávio Fauth, 
Cooredenador do Serviço Regional de Auditoria, 
Passo Fundo/RS. 

RUA CLEMENTINA ROSSI, 120 - CEP 99700000 - ERECHIM, RS 
Fone: (54)33211312 e-mail: mperechim@mp.rs.gov.br  



CARTASS
.  

Indústria de Embalagens 8. Gráfica Ltda. 

Resposta ao Of. N° 336/2011 
3a  Promotoria Criminal 

rech.  
Erechim, 08 de setembro de 20r1-.---- 

Ao Ministério Público: 

1°) O material foi entregue no Castelinho de uma única vez, seguindo o prazo definido pelo 

edital. 

2°) Dia 02 / 03 / 2011, conforme nota fiscal n° 136/2011, conforme assinatura da servidora 
Izelda Todero. (Segue Cópia da Nota) 

3°) Foi entregue por transporte próprio da empresa. 

4°) O material foi entregue para a servidora Izelda Todero. 

	

A RTAS - 
	Emb. e Gráficn 

NilsaMariá- 	riakii Dalla Vecchia 
Representa e Legal da Empresa 

Cartass Indústria de 	balagens e Gráfica Ltda. 

Av. José Oscar Salazar,1517 - Fone/Fax: (54) 3522-2124 - 3522-6688 - Erechim - RS 
Cep 99700-000 - vendas@cartass.com.br  1 www.cartass.com.br  
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CERTIDÃO 

Certifico, para os devidos fins, em cumprimento à solicitação verbal 
feito pelo Sr. Promotor de Justiça, Dr. Luciano Vaccaro, que, na data 
de hoje, utilizando-me da documentação acostada ao 
PC.00764.00002/2011, efetuei cálculo aproximado de peso e 
volume referente a 35000 (trinta e cinco mil) exemplares da revista 
de "PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ERECHIM — 2010", e quanto à possibilidade de transporte do 
referido material em um automóvel Fiat/Fiorino, com as 
características do especificado na fl. 143 do referido procedimento 
criminal, chegando às seguintes conclusões: 
Peso: A revista é composta por 01 (uma) folha de capa/contracapa 
e 09 (nove) folhas de "miolo", todas nas dimensões 50cm x 33,5cm, 
totalizando 1675cm2  ou 0,1675m2. Conforme laudos constantes nas 
fls. 04-07, a folha de capa possui 92,7g/m2  (noventa e dois vírgula 
sete gramas por metro quadrado). Assim, multiplicando-se 92,7 
(gramatura) por 0,1675 (tamanho), obtém-se como peso da capa 
15,52725g. No que tange às folhas de "miolo", multiplicando-se 91,5 
(gramatura obtida) por 0,1675 (tamanho) obtém-se como peso 
unitário 15,32625g. Assim, cada exemplar da referida revista, 
composto por uma folha de 15,52725g (capa/contracapa) e 09 
(nove) folhas de 15,32625g (miolo), pesa aproximadamente 
153,4635g. Multiplicando-se o peso unitário por 35000 (trinta e cinco 
mil) - quantidade de revistas licitadas — obtém-se o peso total 
aproximado de 5371222,5g ou 5371,22kg (cinco mil trezentos e 
setenta e um vírgula vinte e dois quilos). 
Volume: Em relação ao volume aproximado de 35000 (trinta e cinco 
mil) exemplares da referida revista, por meio de medição 
aproximada, constatei que cada exemplar, fechado, possui 
aproximadamente 1,5mm (um vírgula cinco milímetros) de 
espessura. Calculando-se inicialmente o volume de 1000 (mil) 
exemplares, temos como espessura total 1,5m (um vírgula cinco 
metro). Considerando-se que a revista fechada mede 0,25m (25cm) 
por 0,335m (33,5cm), sua área plana total é de 0,08375m2. 
Multiplicando-se a área (0,08375m2) pela altura (1,5m), obtém-se o 
valor de 0,125625m3  como volume de 1000 (mil) exemplares. O 
volume aproximado do total de revistas licitadas foi obtido, então, 
pela multiplicação do volume aproximado de 1000 (mil) revistas 



FIAT1Fiorino Furgão 2012 

O Fiorino Furgão está consolidado na liderança do segmento de veículos comerciais. S 
sucesso está na relação custo/benefício e na versatilidade de utilização, aliadas à 
economia de combustível e à mecânica robusta. 

Seu compartimento de carga, com capacidade para 3.200 litros, permite a disposi ã8 
gxf 

racional de cargas e caixas de ferramentas. Além disso, todo o conjunto mecânic 
dimensionado para oferecer o máximo de desempenho, segurança e resistência ei4"I' 	

5 

serviços pesados, o que é a característica dos modelos desse segmento. 

Forte e econômico, o motor 1.3 Fire Flex que equipa Fiat Fiorino 70 cv de potência a 
gasolina e 71 cv quando abastecido a álcool e se destaca pela agilidade e força em baixas 
rotações: o torque máximo de 11,6 kgm (álcool) é atingido em apenas 2.500 rpm. De 
baixo consumo, e equipado com sistema de injeção eletrônica multiponto de combustível, 
esse motor faz até 12,1 km com um litro de gasolina na cidade. 

Junto ao Dobló Cargo, ao Uno furgão e ao Ducato, o Fiorino Furgão é responsável pela 
Fiat ser detentora do maior volume de vendas deste segmento no país. 

Informações do carro  ir para o topo 1  

Não sabe qual versão escolher? Compare as versões  

Fiorino Furgão 1.3 FLEX 2012 2P  

Preço sugerido R$ 38.160,00 

Monte o seu  

Outras Cores 

Cores Básicas 

http://www.fiat.com.br/monte-seu-carro/conheca/256/FIORINO+FURGA0+2012 
	13/10/2011 



FIAT I Fiorino Furgão 2012 

Retrovisores externos com comando interno mecânico 
Retrovisores externos na cor preta 
Rodas de aço estampado 5.0 x 13" + Pneus 165/70 R13 
Tomada 12V 
Vidros climatizados verdes 
Volante espumado 

Mais itens de série 

Ficha Técnica 

1. Motor 
Número  de cilindros: 04 em linha 
Posição do motor: Transversal anterior 
Taxa de compressão: 11,0 : 1 
N° de válvulas por cilindro: 02 
Eixo de comando de válvulas: 01 no cabeçote 

Cilindrada total (cc): 1.242 
Potência máxima (cv): 70,0 (G) /71,0 (A) a 5.500 rpm 

Torque máximo (kgf.m): 11,4 (G) / 11,6 (A) a 2.500 rpm 

2. Ignição 
Tipo de ignição: Eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção 

3. Alimentação 
Injeção Eletrônica: MAGNETI MARELLI 

/ MPI IAW 4AFB. mulriponto seqüencial, 

indireta 
Combustível: Gasolina &#150; Álcool 

4. Câmbio e embreagem 
Posição do diferencial: Incorporado a caixa de câmbio 

Número de marchas: 05 a frente e 01 a ré 
Relações de transmissão: 1' 4,273; ? 2,238; 3' 1,444 ;4" 1,029; 5a 0,872; RÉ 3,909 

Relação de transmissão do diferencial: 4,067 

Tração: Dianteira com juntas homocinéticas 
Embreagem (tipo): Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico 

5. Sistema de freios 
De serviço: Hidráulico com comando a pedal 
Traseiro: A tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo 

Dianteiro: A disco rígido, com pinça flutuante 

6. Suspensão dianteira 
Amortecedores dianteiros: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito 

Tipo de suspensão dianteira: 
Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes 

inferiores transversais, com barra estabilizadora 
7. Suspensão traseira 

Amortecedores traseiros: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito 

Tipo de suspensão traseira: Com eixo rígido 

8. Direção 
Diâmetro mínimo de curva: 10,4 m 

Tipo de direção: Mecânica com pinhão e cremalheira 

9. Rodas 
Pneus: 165/70R13 
Aro: 5" x 13" em chapa 

10. Peso do veículo 

http://www.fiat.com.br/monte-seu-carro/conheca/256/FIORINO+FURGA0+2012 
	13/10/2011 



FIAT1Fiorino Furgão 2012 

Peso máximo rebocável (reboque sem freio): 400,0 Kg 
Carga útil (com condutor): 620,0 Kg 
Em ordem de marcha (Std A): 1000,0 Kg 

11. Dimensões externas 

Tanque de combustível (litros): 64 
Comprimento do veículo (mm): 4.184 
Largura do veículo (mm): 1.622 
Altura do veículo (mm) : 1.873 
Entre-Eixos (mm): 2.576 
Altura do solo (mm): 135 
Bitola dianteira: 1332,0 mm 

12. Desempenho 
O a 100 km/h: 14,5 s 
Velocidade máxima: 144,0 Km/h (Gas.) &#150; 145,0 Km/h (Álc.) 

--- 	Mais ficha técnica 

Algumas das informações sobre o veículo escolhido podem não estar atualizadas devido às alterações 
no produto que podem ocorrer a qualquer tempo a partir de seu lançamento, sendo que as informações 
sobre os modelos e suas características correspondem ao momento da disponibilização ou de 
atualização das páginas no site. Antes de comprar, verifique as últimas informações junto à REDE DE 
CONCESSIONARIAS FIAT. A FIAT se reserva ao direito de realizar alterações a qualquer tempo, 
sem aviso prévio, nas cores, especificações técnicas e modelos. 

Importante ressaltar que as ilustrações disponíveis podem conter acessórios e equipamentos que não 
fazem parte das especificações de série do produto. Alterações de tonalidades das cores devem ser 
toleradas face às técnicas de impressão e visualização. Assim sendo, toda a informação apresentada, 
deverá ser previamente confirmada na REDE DE CONCESSIONÁRIAS FIAT. 

Serviços 1 ir para o topo  

abrir conteúdo} ASSISTÊNCIA 24 HORAS CONFIAT 
abrir conteúdo} FIAT AUTOCENTRO 
abrir conteúdo1 PADRÕES DE ATENDIMENTO 
abrir conteúdo} REVISÕES PROGRAMADAS 
abrir conteúdo1 SEMPRE NOVO 
abrir conteúdo} VENDAS DIRETAS 

Mapa do Site  
Fale com a Fiat 
Perguntas Frequentes  
Cadastre-se 
Política de Privacidade 
Receba Informações da Fiat 
RSS 

Casa Fiat de Cultura 
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CERTIDÃO 

Certifico, para os devidos fins, em cumprimento à solicitação verbal 
feito pelo Sr. Promotor de Justiça, Dr. Luciano Vaccaro, que, na data 
de hoje, utilizando-me da documentação acostada ao 
PC.00764.00002/2011, efetuei cálculo aproximado de peso e 
volume referente a 35000 (trinta e cinco mil) exemplares da revista 
de "PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ERECHIM — 2010", e quanto à possibilidade de transporte do 
referido material em um automóvel Fiat/Fiorino, com as 
características do especificado na fl. 143 do referido procedimento 
criminal, chegando às seguintes conclusões: 
Peso: A revista é composta por 01 (uma) folha de capa/contracapa 
e 09 (nove) folhas de "miolo", todas nas dimensões 50cm x 33,5cm, 
totalizando 1675cm2  ou 0,1675m2. Conforme laudos constantes nas 
fls. 04-07, a folha de capa possui 92,7g/m2  (noventa e dois vírgula 
sete gramas por metro quadrado). Assim, multiplicando-se 92,7 
(gramatura) por 0,1675 (tamanho), obtém-se como peso da capa 
15,52725g. No que tange às folhas de "miolo", multiplicando-se 91,5 
(gramatura obtida) por 0,1675 (tamanho) obtém-se como peso 
unitário 15,32625g. Assim, cada exemplar da referida revista, 
composto por uma folha de 15,52725g (capa/contracapa) e 09 
(nove) folhas de 15,32625g (miolo), pesa aproximadamente 
153,4635g. Multiplicando-se o peso unitário por 35000 (trinta e cinco 
mil) - quantidade de revistas licitadas — obtém-se o peso total 
aproximado de 5371222,5g ou 5371,22kg (cinco mil trezentos e 
setenta e um vírgula vinte e dois quilos). 
Volume: Em relação ao volume aproximado de 35000 (trinta e cinco 
mil) exemplares da referida revista, por meio de medição 
aproximada, constatei que cada exemplar, fechado, possui 
aproximadamente 1,5mm (um vírgula cinco milímetros) de 
espessura. Calculando-se inicialmente o volume de 1000 (mil) 
exemplares, temos como espessura total 1,5m (um vírgula cinco 
metro). Considerando-se que a revista fechada mede 0,25m (25cm) 
por 0,335m (33,5cm), sua área plana total é de 0,08375m2. 
Multiplicando-se a área (0,08375m2) pela altura (1,5m), obtém-se o 
valor de 0,125625m3  como volume de 1000 (mil) exemplares. O 
volume aproximado do total de revistas licitadas foi obtido, então, 
pela multiplicação do volume aproximado de 1000 (mil) revistas 



(0,125625m3) pelo milhar efetivamente adquirido (35), resultando em 
volume total aproximado de 4,396875m, arredondando-se para 
4,4m3  (quatro virgula quatro metros cúbicos). 
Transporte: Em consulta (anexa) ao site do fabricante do 
automóvel em questão', verifica-se que o mesmo possui dentre 
suas capacidades de carga o peso máximo de 620 kg (seiscentos e 
vinte quilogramas) e o volume total de 3,2 m3. Assim, considerando 
o peso total das revistas a serem entregues (5378,22 kg), conclui-se 
que com o veiculo em questão seriam necessárias mais de 08 (oito) 
viagens consecutivas para o transporte integral. Em relação ao 
volume a ser transportado, verifica-se que o utilitário em questão, 
com capacidade de carga de 3,2m3  não teria o tamanho necessário 
para acondicionar todas as revistas (4,4m3) e transportá-las em uma 
só viagem. Por fim, reitero que os valores obtidos nos presentes 
cálculos são aproximados, principalmente quanto ao volume, já que 
para se obter valores mais precisos seria necessária quantidade 
maior de exemplares da revista p medição. Nada mais: re him, 
17 de outubro de 2011. 

smárci 
istente • Promotoria. 
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FIAT I Fiorino Furgão 2012 

O Fiorino Furgão está consolidado na liderança do segmento de veículos comerciais. S 
sucesso está na relação custo/benefício e na versatilidade de utilização, aliadas à 
economia de combustível e à mecânica robusta. 	 m 

Seu compartimento de carga, com capacidade para 3.200 litros, permite a disposi ãO7'wm--07-: 
Clr'-- j 

racional de cargas e caixas de ferramentas. Além disso, todo o conjunto mecânic 'roi 
dimensionado para oferecer o máximo de desempenho, segurança e resistência ei4• 
serviços pesados, o que é a característica dos modelos desse segmento. 

 

Forte e econômico, o motor 1.3 Fire Flex que equipa Fiat Fiorino 70 cv de potência a 
gasolina e 71 cv quando abastecido a álcool e se destaca pela agilidade e força em baixas 
rotações: o torque máximo de 11,6 kgm (álcool) é atingido em apenas 2.500 rpm. De 
baixo consumo, e equipado com sistema de injeção eletrônica multiponto de combustível, 
esse motor faz até 12,1 km com um litro de gasolina na cidade. 

Junto ao Doblõ Cargo, ao Uno furgão e ao Ducato, o Fiorino Furgão é responsável pela 
Fiat ser detentora do maior volume de vendas deste segmento no país. 

Informações do carro 1 ir para o topo 1  

Não sabe qual versão escolher? Compare as versões  

Fiorino Furgão 1.3 FLEX 2012 2P  

Preço sugerido R$ 38.160,00 

Monte o seu  

Outras Cores 

Cores Básicas 
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FIATIFiorino Furgão 2012 

Retrovisores externos com comando interno mecânico 
Retrovisores externos na cor preta 
Rodas de aço estampado 5.0 x 13" + Pneus 165n0 R13 
Tomada 12V 
Vidros climatizados verdes 
Volante espumado 

Mais itens de série 

Ficha Técnica 

1. Motor 
Número de cilindros: 04 em linha 
Posição do motor: Transversal anterior 
Taxa de compressão: 11,0: 1 
N° de válvulas por cilindro: 02 
Eixo de comando de válvulas: 01 no cabeçote 

Cilindrada total (cc): 1.242 
Potência máxima (cv): 70,0 (G) /71,0 (A) a 5.500 rpm 

o 	Torque máximo (kgf.m): 11,4 (G) / 11,6 (A) a 2.500 rpm 

2. Ignição 
Tipo de ignição: Eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção 

3. Alimentação 
Injeção Eletrônica: MAGNETI 

MARELLI / MPI IAW 4AFB. multiponto seqüencial, 

indireta 
Combustível: Gasolina &#150; Álcool 

4. Câmbio e embreagem 
Posição do diferencial: Incorporado a caixa de câmbio 

Número de marchas: 05 a frente e 01 a ré 
Relações de transmissão: ia 4,273; 2a 2,238; 3a 1,444 ;4' 1,029; 5a 0,872; RÉ 3,909 

Relação de transmissão do diferencial: 4,067 
Tração: Dianteira com juntas homocinéticas 
Embreagem (tipo): Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico 

5. Sistema de freios 
De serviço: Hidráulico com comando a pedal 
Traseiro: A tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo 

o 	Dianteiro: A disco rígido, com pinça flutuante 

6. Suspensão dianteira 
Amortecedores dianteiros: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito 

Tipo de suspensão dianteira: 
Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes 

inferiores transversais, com barra estabilizadora 

7. Suspensão traseira 
Amortecedores traseiros: Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito 

o 	Tipo de suspensão traseira: Com eixo rígido 

8. Direção 
Diâmetro mínimo de curva: 10,4 m 

Tipo de direção: Mecânica com pinhão e cremalheira 

9. Rodas 
Pneus: 165/70R13 
Aro: 5" x 13" em chapa 

10. Peso do veículo 
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FIATIFiorino Furgão 2012 

Peso máximo rebocável (reboque sem freio): 400,0 Kg 
Carga útil (com condutor): 620,0 Kg 
Em ordem de marcha (Std A): 1000,0 Kg 

11. Dimensões externas 
°L CaPikadadiileÇari~,620  

Captiddide volunsét~i~: 32 
Tanque de combustível (litros): 64 
Comprimento do veículo (mm): 4.184 
Largura do veículo (mm): 1.622 
Altura do veículo (mm) : 1.873 
Entre-Eixos (mm): 2.576 
Altura do solo (mm): 135 
Bitola dianteira: 1332,0 mm 

12. Desempenho 
O a 100 km/h: 14,5 s 
Velocidade máxima: 144,0 Km/h ((ias.) &#150; 145,0 Km/h (Álc.) 

Mais ficha técnica 

Algumas das informações sobre o veículo escolhido podem não estar atualizadas devido às alterações 
no produto que podem ocorrer a qualquer tempo a partir de seu lançamento, sendo que as informações 
sobre os modelos e suas características correspondem ao momento da disponibilização ou de 
atualização das páginas no site. Antes de comprar, verifique as últimas informações junto à REDE DE 
CONCESSIONARIAS FIAT. A FIAT se reserva ao direito de realizar alterações a qualquer tempo, 
sem aviso prévio, nas cores, especificações técnicas e modelos. 

Importante ressaltar que as ilustrações disponíveis podem conter acessórios e equipamentos que não 
fazem parte das especificações de série do produto. Alterações de tonalidades das cores devem ser 
toleradas face às técnicas de impressão e visualização. Assim sendo, toda a informação apresentada, 
deverá ser previamente confirmada na REDE DE CONCESSIONARIAS FIAT. 

Serviços { ir para o topo 1  

abrir conteúdol  ASSISTÊNCIA 24 HORAS CONFIAT 
abrir conteúdo}  FIAT AUTOCENTRO 

(abrir conteúdo}  PADRÕES DE ATENDIMENTO 
abrir conteúdo}  REVISÕES PROGRAMADAS 

{abrir conteúdo1  SEMPRE NOVO 
abrir conteúdo1  VENDAS DIRETAS 

Mapa do Site 
Fale com a Fiat 
Perguntas Frequentes  
Cadastre-se  
Política de Privacidade  
Receba Informações da Fiat 
RSS 

Casa Fiat de Cultura 
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TERMO DE DECLARAÇÃO 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL n°: 00764.00002/2011 

Aos 17 de novembro de 2011, às 13h3Omin, 

na PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ERECHIM desta 

Comarca, presente o(a) Promotor(a) de Justiça abaixo firmado(a), 

compareceu a pessoa a seguir qualificada, a qual declarou: 

Ministério Público do Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ERECHIM 

Nome: CLAUDIONOR JOSÉ BERNARD! 

Alcunha: Nêne 

Nascimento: 13/02/1963 

Mãe: Nirce Bernardi 	 VIDE-VERSO 
Pai: Ivo Bernardi 

Naturalidade: Erechim/RS 

Nacionalidade: Brasileiro 

RG: 3032041571 CPF: 411.360.980-20 

Profissão: lndustriário 

Endereço: Estar do Chile, 60, nesta cidade. 

Assunto: Presta depoimento em razão dos fatos 

investigados no PC. 00764.00002/2011. 

Em relação ao "Informativo 2010", o que o declarante 

sabe é que houve um erro, na empresa, na Ordem de Serviço (OS). 

Quando saiu o resultado da licitação, a Prefeitura comunicou a 

empresa CARTASS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICA 

LTDA, através de um dos documentos das fls. 85 ou 89 dos autos, 

que o declarante visualizou neste momento. Com  base nessa 

comunicação, umas de suas funcionárias da época, LUCIELI 

ARBOSA ou MAILIN CHURRA, que não mais estão na empresa, 

'oraram uma OS. No entanto, ao invés de o fazerem com base 

RUA CLEMENTINA ROSSI, 120- CEP 99700000 - ERECHIM, RS 
Fone: (54)33211312 e-mail: mperechim@mp.rs.gov.br  



Ministério Público do Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ERECHIM 

no Edital da Carta Convite 08/2011, pegaram dados que já estavam 

cadastrados em nome da Prefeitura, em razão da elaboração do 

"Informativo 2009", que realizam em 2010. A OS é o que baliza toda 

a produção, e uma vez enviada para esta, não há mais como 

verificar se houve erro ou não. O setor de produção, quando recebe 

a OS, realiza o serviço que ali está descrito. Como, no caso, OS 

continha a ordem para fazer 35.000 exemplares em papel couchê 

90g, foi o que se produziu. 

Os proprietários da empresa, legalmente, são NILSA 

MARIA DALLA VECHIA e JORGE LUIS BERNARDI. O declarante 

administra a empresa. Toda a família é dependente da empresa. 

Seus outros irmãos também nela trabalham. RENATO BERNARDI é 

o responsável pela produção. NEUSA TEREZINHA POERCH e o 

DIEGO BERNARDI trabalham com as vendas. A NILSA é o 

financeiro e RH e o JORGE trabalha na produção. Além destes, há 

mais 30 funcionários. 

Depois da produção, o material vai para o setor de 

acabamento, controle de qualidade e expedição. A OS volta para o 

faturamento e é realizada a entrega. 

Em relação ao "Informativo 2010", a entrega foi feita em 

pacotes, com uma camionete da firma. Não lembra datas e horários 

da entrega, nem o turno, se manhã ou tarde. O material é bem 

pesado e por  isso a entrega foi feita em várias viagens, talvez três. 

O Veiculo utilizado foi uma Fiorino/Furgão, da Fiat, cor Branca, 

comprada há uns 3 anos, usada. Não existe um motons a 

especifico. Quem está mais de folga acaba indo. O declarante não 

fe essa entrega. Sua empresa utiliza somente esse veiculo Fiorino 

RUA CLEMENTINA ROSSI, 120 - CEP 99700000 - ERECHIM, RS 	 2 
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VIDE-VERSO 
Ministério Público do Rio Grande do ul 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ERECHIM 

para entregas. Às vezes é utilizado o veiculo do declarante ou de 

seus irmãos. A empresa não possui caminhões. A entrega ocorreu 

no "Castelinho", da Prefeitura. Os responsáveis pela distribuição do 

"Informativo 2010" seriam o pessoal do Orçamento participativo — 

OP, mas não sabe quem recebeu o material. O responsável pelo 

processo todo, na Prefeitura, era a FERNANDA ZANARDO, mas 

não sabe como eles fizeram neste caso para o recebimento do 

produto. 

A situação financeira da empresa já esteve melhor. Não 

é desesperadora, mas já foi melhor. Os serviços de contabilidade 

são prestados pelo escritório Mores & Lazari. Os fornecedores de 

papel para sua empresa normalmente são a DICAPEL, de Campos 

Novos/SC, e CARGEPEL, de Cascavel/PR, e a TEDESCO, de 

Canoas/RS. 

Não existe controle de estoque na empresa. Compram 

o papel a cada pedido. Ao final de cada dia, faz o pedido do que 

entrou durante o dia. Os fornecedores entregam de um dia para o 

outro, no máximo 2 dias. No "Informativo 2010" foi calculada a 

necessidade do papel embasado na OS. Acredita que tenha sido 

comprado na DICAPEL. Foi comprado 87.500 folhas, de 76cm x 

112cm. Não lembra o valor dessa compra, nem o dia que foi feita, 

pois quem a fez foi o RENATO, mas acredita que pelo valor de 

mercado tenha sido próximo R$ 27.000,00. Acredita que as folhas 

são entregues em pacotes de 250 folhas. Cada folha são 16 

"ginas. Foram usadas 2,5 folhas para cada "Informativo 2010". O 

larante afirma que foram feitos 35.000 exemplares. 
• 
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Ministério Público do Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ERECHIM 

Os livros fiscais, as notas de entrada e saída ficam 

todos no escritório de contabilidade. Na empresa não fica nada, 

exceto a 2.a  via. Todas as compras e vendas da empresa CARTASS 

são com nota fiscal. 

Se tivesse entregue o material conforme o licitado, a 

diferença de valor teria sido em torno de R$ 7.800,00, conforme a 

própria Prefeitura concluiu, em documentos cuja cópia faz entrega 

neste momento. 

A CARTASS possui relação profissional com a Gráfica 

Central Ltda. O declarante conhece o proprietário dessa gráfica, que 

é o EDU. Sua gráfica terceiriza alguns serviços para ele. Nesta 

semana mesmo repassaram um serviço, que envolvia um 

calendário. 

Em relação à Carta Convite 08/2011, ficou sabendo que 

a Prefeitura faria, pela época do ano, já que todo o ano é feito. Não 

sabe a quem coube a decisão de fazer o "Informativo 2010" com os 

papeis descritos no edital. A CARTASS trabalha com uma margem 

de lucro, em trabalhos como esse, considerado grande para a 

região de Erechim, de 15%. Tomou conhecimento dos problemas 

relacionados com o "Informativo 2010" em razão das fofocas que 

passaram a ocorrer, principalmente na Câmara de Vereadores. A 

partir disso não tinha mais o que fazer, pois é um tipo de serviço que 

não tem como corrigir, pois não há como voltar atrás. A CARTASS 

aceita como verdadeiros e corretos os laudos apresentados pelo 

Vereador JOSÉ RODOLFO MANTOVANI, do SENAI e 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA GRÁFICA, que se 

en ontram nas fis. 04 a 07 dos autos, os quais foram lidos pelo 
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Ministério Público do Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ERECHIM 

VIDE-VERSO 

declarante. A partir da "fofoca", foi verificar seus arquivos, na 

empresa, para ver o que tinha acontecido. Compararam a OS com o 

edital, os orçamentos e" o 'Próprio "Informativo 2010", quando se 

deram conta do que havia ocorrido. 

A nota no jornal, como consta à fl. 03, foi cobrada pelo 

próprio Partido dos Trabalhadores, do qual é Presidente desde 

novembro de 2009. Essa situação causou muito constrangimento no 

Partido, inclusive para o Prefeito. Até pensou em sair da presidência 

do PT, mas acabou ficando. 

A CARTASS prestou serviços durante a campanha 

política de 2008, em que se elegeu Prefeito PAULO ALFREDO 

POLIS, a quem conhece há uns 15 anos. Conhece desde o tempo 

em que ele trabalhava na Caixa Econômica Federal de Viadutos/RS. 

São amigos pessoais desde a campanha dele para Vereador, em 

2004, na qual trabalhou como um dos coordenadores. Na campanha 

dele para Prefeito, também foi coordenador. 

Conhece o GERSON LEANDRO BERTI desde a 

campanha para Vereador do POLIS, em 2004, a quem também 

considera seu amigo. 

A MARLI LÚCIA CZARNOBAY, conhece, de vista, há 

muito tempo. Desde que ela começou a trabalhar no Gabinete do 

Prefeito é que passou a se encontrar mais frequentemente. É 

conhecida, mas não amiga. 

IZELDA TODERO conhece há uns 5 anos, no PT 

Regional, pois ela trabalhava com o então Deputado IVAR PAVAN. 

a é mais próxima do declarante que a MARLI, mas não é amiga. 
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Ministério Público do Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ERECHIM 

Não é todo o dia que conversa com ela, mas como ela é a "entre 

sala" do Prefeito, acabam conversando. 

Em relação à FERNANDA MUNARETTO ZANARDO, é 

"meio prima de 4.° grau". Conhece-a há tempo, mas estreitou 

relações durante a faculdade de Direito, onde foram colegas nos 

anos de 1999 a 2004. 

Frequenta constantemente a Prefeitura, pelo menos 

umas duas vezes por semana. Vai tomar um chimarrão na sala do 

GERSON BERTI, e ficam conversando. 

Quando surgiu o problema do "Informativo 2010", 

procurou o GERSON, com os procuradores SANDRI e DANIEL e 

explicou a situação, assumindo toda a responsabilidade pelo erro da 

empresa. Pediu desculpas pelo inconveniente. 

Em relação à empresa CONEXÂO B, sabe que ganhou 

a licitação do município. Conhece o Bertotti e a Marli há tempo. São 

filiados ao PT. Faz tempo que não fala com eles, mas como mantêm 

a conta do "Barão e Ypiranga", fazem algum trabalho juntos. 

O POLIS não tem nada a ver com a empresa 

CARTASS. O POLIS costuma frequentar a empresa, geralmente no 

sábado pela manhã, para tomar chimarrão. Mas faz tempo que ele 

não vai lá. Geralmente POLIS não vai sozinho. Ou vai com o irmão, 

CARLOS, ou com o TAGOR DETONI, da CEF. 

Como Presidente do PT, o declarante não participa de 

decisões de Governo, exceto as que envolvem a política. O 

declarante chegou a ser cogitado para ser Secretário Municipal, mas 

não quis, pois tinha que "tocar" a empresa. Todos os secretários 

, 'g dos ao PT tiveram o nome aprovado na executiva do partido, na 

\. 	RUA CLEMENTINA ROSSI, 120 - CEP 99700000 - ERECHIM, RS 	 6 
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Ministério Público do Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ERECHIM 

O VACCARO, 
R DE JUSTIÇA. *To 

época. Os secretários da cota pessoal do POLIS são o ÊNIO 

FAITÃO e o GERSON LEANDRO BERTI. Acredita que a IZELDA 

TODERO também seja da cota pessoal do POLIS. 

Não sabe de quantas licitações participou no atual 	/ 

Governo nem quantas ganhou. Não sabe por que, no oficio da 

Prefeitura às fls. 156-160, informaram que a empresa do declarante 

não sabia com qual veículo fizera a entrega do "Informativo 2010", 

pois como dito, o único veículo que a CARTASS possui é o 

FIORINO (item "a"). 

Quanto ao pagamento dos R$ 77.000,00 pelo serviço 

prestado, o declarante não sabe como foi feito, se em depósito em 

conta corrente, cheque ou dinheiro. O declarante não recebeu, pois 

não cuida do financeiro, e sim a NILSA. 

A Prefeitura realizou uma sindicância, que concluiu pela 

devolução da diferença de R$ 7.793,50, com base em orçamentos 

que realizaram. O declarante já foi notificado e pagou sem recurso. 

Também teve suspenso o direito de participar de licitações e 

contratar com a administração municipal pelo período de um ano. 

Para constar, lavrou-se o presente termo, seguindo-se 

as assinaturas dos presentes. 

CLAUDION *4-5, 
DE \ 	TE. 

A I, 
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Ministério Público Público do Rio Grande do Su 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ERECHIM 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL n°: 00764.00002/2011 

Aos 29 de novembro de 2011, às 14h, na 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ERECHIM desta 

Comarca, presente o(a) Promotor(a) de Justiça abaixo firmado(a), 

compareceu a pessoa a seguir qualificada, a qual declarou: 

Nome: RENATO BERNARDI 

dDE - VERSO 

Nascimento: 27/11/1969 

Mãe: NIRCE BERNARDI 	
I Pai: IVO BERNARDI 

Naturalidade: ERECHIM 

Nacionalidade: BRASILEIRO 

RG: 9038895241 CPF: 476.535.400-82 

Profissão: GRÁFICO 

Endereço: Rua Horácio Lopes, n.° 69, Bairro Bela Vista, nesta 

Cidade. 

Assunto: presta depoimento em razão dos 

fatos investigados no PC.00764.00002/2011. 

Trabalha na empresa CARTASS INDÚSTRIA 

DE EMBALAGENS E GRÁFICA LTDA. Sua função é Gerente de 

Produção. É responsável pela compra de material, principalmente 

papel e outros insumos. Exerce essa função desde que começou a 

empresa, há 20 anos. 

Em relação ao "Informativo 2010", o 

1

-clarante ficou sabendo, depois da confecção e entrega, que havia 

diferença de gramatura no papel. Ficou sabendo dessa 

rença a partir da denúncia do vereador Mantovani. Quando 

RUA CLEMENTINA ROSSI, 120 - CEP 99700000 - ERECHIM, RS 
Fone: (54)33211312 e-mail: mperechim@mp.rs.gov.br  
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Ministério Público do Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ERECHIM 

tomou conhecimento, foi verificar a ordem de serviço (OS), 

constatando que na ordem constava o papel couchê 90g. Não sabia 

que o edital da Carta Convite 08/2011 previa a capa com papel 

couchê 170g e o miolo com papel couchê 120g. Não lembra qual 

secretária fez a OS. Quando a OS chegou na produção, pegou e fez 

a compra do material, conforme estava escrito na OS. Assim, 

comprou o papel couchê 90g para 35.000 exemplares. Não sabe o 

que levou a Secretária a colocar na OS o papel couchê de 90g e 

não conforme o edital da Carta Convite 08/2011. 

Fez a compra desse papel na empresa 

KGEPEL, de Cascavel/PR. Verificando o documento da fl. 86 dos 

autos, constata que o fax foi passado para a sua funcionária, à 

época, "MAILIN", no dia 14/02/2011. O declarante só comprou o 

papel depois da elaboração do OS, não lembrando a data que o fez, 

nem a data da OS. O declarante ligou para o vendedor da empresa, 

Vinícius, fazendo o pedido. Acredita que depois de fazer o pedido, 

tenha levado uns dois dias para chegar o papel em Erechim. Não 

lembra se o papel chegou por transportadora ou com caminhão 

próprio da KGEPEL. 

Os papeis que se encontram no mercado são 

da seguinte gramatura: 75g, 90g, 115g, 150g, 170g, 200g, 230g, 

250g, 300g e 350g. O papel couchê de 120g faz tempo que não 

existe no mercado. Há 5 anos que o declarante não compra papel 

couchê de 120g. O preço atual do papel custa em torno de R$ 3,30 

a R$ 3,60 o quilograma. Os pacotes de papel couchê 90g, 115g e 

70g são de 250 folhas. O que varia em cada um é o peso. Em 

lação às folhas, no mercado existem os seguintes formatos: 64cm 

RUA CLEMENTINA ROSSI, 120 - CEP 99700000 - ERECHIM, RS 	 2 
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Ministério Público de Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ERECHIM 

x 88cm, 66cm x 96cm, 76cm x 112cm e 89cm x 117cm. No 

"Informativo 2010", utilizaram o formato de 76cm x 112cm. 

Na opinião do declarante, é mais difícil de 
trabalhar com o papel couchê 90g do que com o de 170g. 

A CARTASS não compra papel linha d'água, 
com isenção de imposto. 

Neste momento, foi mostrada ao declarante a 
ordem de serviço (OS) que foi apreendida no dia do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão pelo Ministério Público na empresa 

CARTASS. O declarante reconhece que a sua irmã, NEUSA 

POERCH, foi quem imprimiu do computador. O declarante colocou o 

carimbo e a NILZA DALLA VECHIA, outra irmã, assinou. Nessa OS, 
consta como data do pedido 15/02/2011, sendo essa a data da OS. 
Nesse momento, o declarante muda de versão, para dizer que não 

se baseou na OS para a compra do material, pois esta, pelo que vê, 

está de acordo com o edital. O declarante assume, então, que 

"comprou o material errado" ao errar no falar com o vendedor, 

pedindo material de 90g quando deveria ter pedido de 170g para a 

capa e 115g para o miolo. Talvez o fornecedor, na época, não 

tivesse o material em 170g e 115g. Talvez, por isso, acabou pedindo 

de 90g. Não comprou em bobina, e sim em pacote. A compra de 

papel foi para 35.000 exemplares. Essa compra foi "grande", pois 

geralmente não tem serviço que envolva esse volume de papel na 

sua empresa. Mas não lembra quantos pacotes foram comprados. 

Afirma que sempre tem algum estoque "em casa", de modo que a 
,,Ito  
ompra específica do papel para o "Informativo 2010" não seja de 
x 	

s 35.0000 exemplares. Pode ser que tivesse algo em estoque. 
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Indagado quanto material teria que comprar 

para atender ao edital da Carta Convite 08/2011, e a Ordem de 

Serviço apreendida na empresa (que descreve capa em papel 

couchê 170g e miolo em papel couchê 115g), o declarante faria um 

pedido total de 87.500 folhas, em 350 pacotes de 250 folhas. 

Destes, 78.750 seriam folhas de papel 115g (315 pacotes) e 8.750 

folhas de 170g (350 pacotes). Pelo preço de hoje da KGEPEL, essa 

compra daria R$ 32.908,00. O declarante calculou na calculadora de 

seu próprio telefone celular, com base no seguinte: R$ 0,52 a folha 

do papel couchê 170g e R$ 0,36 a folha do papel 115g. Multiplicou 

0,52 x 8.750, que deu R$ 4.558,00, e 0,36 x 78.750, que deu R$ 

28.350,00, totalizando R$ 32.908,00. Pelo preço de hoje, uma 

compra de papel couchê 90g para 35.000 exemplares custaria R$ 

0,28 x 87.500, resultando R$ 24.500,00. A mão de obra para fazer o 

"Informativo 2010" seria a mesma, independentemente da 

gramatura do papel. Esses valores não mudaram de fevereiro para 

hoje. 

Mostrado ao declarante os documentos das 

fls. 13 e 81 dos autos, esclarece que a assinatura, pela CARTASS, 

é de sua irmã NILZA DALLA VECHIA, responsável pelo financeiro 

da empresa. A outra irmã, NEUSA POERCH, trabalha nas vendas, 

que efetivamente faz os orçamentos. 

Esse material foi entregue no "Castelinho" da 

Prefeitura, com o carro da empresa, um FIAT/FIORINO. 

f.

Informado que a nota de compra desse papel 

ão consta do material apreendido, o declarante compromete-se a 

Entregar nesta Promotoria de Justiça uma cópia, até amanhã. 

RUA CLEMENTINA ROSSI, 120 - CEP 99700000 - ERECH1M, RS 	 4 
Fone: (54)33211312 e-mail: mperechim@mp.rs.gov.br  



TRU31  'MAL DE er"rAS 

6 .3 

Ministério Público do Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ERECHI 

Para constar, lavrou-se o presente termo, 

seguindo-se as assinaturas dos presentes. 

ciAdP 

CIANO VACCARO, 
NAÇÃO EXCEPCIONAL. 

RENATO BERNARDI 
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2,220 604 35000 77.700,000 REVISTAS Ação Governo 2010 
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Ordem de Serviço 
4 £5-r  

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PRACA DA BANDEIRA S/N 
ERECHIM 99.700-000 RS 
CNPJ: 87.613.477/0001-20 	lnsc Est ISENTO 
Fone: 35223656 Fax: 

Data Pedido: 15/02/2011 	Prazo Entrega: 21/02/2011 
Ordem N°: J752 	Cond.Pagto: A vista 

OBS: REVISTA - AÇÕES DO GOVERNO- MIOLO COM 40 PAG. 
PAPEL COUCHE 115 GR. - CAPA: COUCHE 170 GR -4 X4 
CORES - TAMANHO ABERTO 50 X 33,5 

Quantidade produzida: 

Vendedor: CARTASS 
Transportadota: 

Volumes: 

TgintlbWitlik60.; 	, 
Criação Hs 
Impressão Hs 
Corte Hs 
Acabamento lis 
Expedição Hs 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA FAZENDA 

Qk‘ti • 

RECEiTA ESTADUAL RS  

b 65 

14' Delegacia da Receita Estadual 
ERECHIM 

Ofício n° 039/11/042 Erechim, 05 de dezembro de 2 
3? 

NiacCV)  
aelust30 

Senhor Promotor: 

Em resposta ao solicitado no ofício n° 457/2011, seguem as informações 
e dados coletados pelo Agente Fiscal do Tesouro do Estado, Ulisses Forlin 
Júnior, juntamente com CD contendo planilhas com notas fiscais eletrônicas. 

Atenciosamente, 

Am 	ri 4Xsé Secco, 
Dele ado egional, 

4a  Delegacia da Receita Estadual - 
Erechim. 

Exmo. Sr. 

Luciano Vaccaro, 
MD. Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal. 

Erechim — RS. 

Av. Mauricio Cardoso, 418 sala 105 — CEP 99700-000 — ERECHIM — RS 
Fone (54) 3522 1111 e-mail: dre.erechim@sefaz.rs.gov.br  



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA FAZENDA 
RECEITA ESTADUAL 
10 DRE DE ERECHIM 

Sr. Delegado: 

Em resposta ao Oficio n° 457/2011, da 3P- Promotoria Criminal de Erechim, encaminhado pelo Exmo. Sr. 
Promotor de Justiça Luciano Vaccaro, informo o seguinte. 

RESPOSTA ITEM "A" 

I) Notas fiscais emitidas para Casulo Embalagens Ltda. 

A tabela a seguir demonstra a relação de notas fiscais eletrônicas emitidas para a empresa Casulo Embalagens 
Ltda, CNPJ 09160993/0001-33, no período entre 01/01 a 31/03/2011. 

Observação: não foram relacionadas na tabela as notas fiscais eletrônicas canceladas. 

Notas fiscais eletrônicas emitidas para a empresa Casulo Embalagens Ltda, CNPJ 09160993/0001-33, no período de 01/01 a 31/03/2011. 

Ne NF Emissão CNPJ emit. Emitente Total NF Mercadoria CFOP Un Qt 
Valor 
merc. 

284 10/1/11 61478079000155 PLASTITAPOLIS IND. 1.554,00 53X75X0.07 EMBALAGENS PE -- 6101. ML 2 780,00 

284 10/1/11 61478079000155 PIASTITAPOUS IND. 1.554,00 45X50X0.07 EMBALAGENS PE — 6101 MI 4 774,00 

1019 19/1/11 07492789000194 PRINTMAX COM. CART. 100,00 TONER PRINTMAX GP285A 5102 UN 1 100,00 

4227 26/1/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 12.107,56 TRIPLEX FFP BOBINA 275GR 102X63 6102 KG 1.389 5.820,45 

4227 26/1/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 12.107,56 PAPEL KN 125GR FORM 70X50 CP 22 6101 MI O 62,86 

4227 26/1/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 12.107,56 PAPEL KN 125GR FORM 90X56 CP 31 6101 MI 1 166,67 

4227 26/1/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAI. 12.107,56 TRIPLEX FFP PALLET 275GR 63X102 6102 KG 1.308 5.481,03 
4281 28/1/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 9.926,68 OFF SET 120GR 66X96 C/250F CHAMBRIL 6102 PC 1 68,76 
4281 28/1/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAI. 9.926,68 COUCHE L-2 115GR 64X88 C/250F FANAPEL 6102 PC 26 1.363,96 
4281 28/1/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 9.926,68 PAPEL KN 125GR FORM 70X50 CP 22 6101 MI O 62,86 

4281 28/1/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 9.926,68 DUPLEX FFP BOBINA VITAMAX 275GR 58X77 6102 KG 1.412 5.110,17 
4281 28/1/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAI. 9.926,68 DUPLEX FFP BOBINA VITAMAX 300GR 77%58 6102 KG 787 2.848,23 
4361 1/2/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 1.193,85 DUPLEX 200GR 66X96 C/ 100E SUPERA 6102 PC 20 1.137,00 
4420 4/2/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 4.934,01 COUCHE FOSCO 200GR 64X88 C/125F 6102 PC 25 1.209,15 
4420 4/2/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAI. 4.934,01 OFF SET 90GR 66X96 C/250F CHAMBRIL 6102 PC 3 146,56 
4420 4/2/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 4.934,01 DUPLEX PACK PLUS 300GR 66X96 9 PCT 6102 KG 171 651,42 
4420 4/2/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 4.934,01 TRIPLEX FFP BOBINA 210GR 50%55 SINAR CARO 6102 KG 357 1.360,10 
4420 4/2/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAI. 4.934,01 DUPLEX FFP BOBINA VITAMAX 250GR 66X88/96 6102 KG 368 1.331,83 

10256 12/2/11 81164691000160 KGEPEL PAPEIS LTDA 19.393,53 COUCHE 11 090 GRS 76X112 FANAPEL 76X112 IMP 6102 FL 76.250 18.470,03 
4685 16/2/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 4.707,45 TRIPLEX FFP BOBINA SPECIALA 102X66 6102 KG 713 2.988,08 
4685 16/2/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 4.707,45 COUCHE L-2 170GR 66X96 C/125F FANAPEL 6102 PC 8 364,04 
4685 16/2/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 4.707,45 DUPLEX 325GR 77X113 C/ 100F SUPERA 6102 PC 10 1.131,17 
4706 17/2/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 1.494,05 DUPLEX 225GR 66X96 C/ 175F VITAMAX 6102 PC 17 1.422,90 
1480 18/2/11 07492789000194 PRINTMAX COM. CART. 100,00 TONER PRINTMAX GP285/5 5102 UN 1 100,00 
4866 25/2/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 11.628,51 DUPLEX FFP BOBINA SUPERA 250GR 47X74/66 6102 KG 626 2.325,24 
4866 25/2/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 11.628,51 TRIPLEX FFP BOBINA SPECIALA 275GR 102%63 / 66 6102 KG 2.088 8.749,53 
4999 3/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 6.063,76 TRIPLEX FFP BOBINA 275gr 63X102 SPECIALA 6102 KG 1.378 5.775,01 
5011 3/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 6.475,89 DUPLEX 250GR 66X96 C/ 100F VITAMAX 6102 PC 26 1.417,34 
5011 3/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP, EMBAL 6.475,89 DUPLEX 275GR 77X113 C/ 100F PACK PLUS 6102 PC 13 1.069,73 
5011 3/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 6.475,89 OFF SET 90GR 66X96 C/250F CHAMBRIL 6102 PC 35 1.666,35 
5011 3/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 6.475,89 CARTA0 KRAFT 280GR 77X113 C/100F 6102 PC 7 519,23 
5011 3/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 6.475,89 DUPLEX 250GR 77X113 C/ 125F VITAPRINT 6102 PC 16 1.494,86 
5081 9/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 5.067,39 TRIPLEX FFP BOBINA 275GR 102)(63 6102 KG 721 3.021,61 
5081 9/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 5.067,39 OFF SET 120GR 66%96 C/250F CHAMBRIL 6102 PC 1 68,76 
5081 9/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 5.067,39 OFF SET 240GR 66X96 C/125F CHAMBRIL 6102 PC 1 68,76 
5081 9/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 5.067,39 DUPLEX FFP PALLET SUPERA 200gr 70X100 1900 FL 6102 KG 266 988,04 
5081 9/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 5.067,39 TRIPLEX FFP BOBINA 275GR 63X102 SPECIALA 6102 KG 162 678,92 
5208 14/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 2.940,58 OFF SET 90GR 64X88 C/250F CHAMBRIL 6102 PC 25 1.086,95 
5208 14/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 2.940,58 OFF SET 180GR 64X88 C/ 125F CHAMBRIL 6102 PC 28 1.217,39 
5208 14/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 2.940,58 DUPLEX 225GR 77X113 C/ 125 VITAMAX 6102 PC 6 420,02 
2008 16/3/11 11109788000195 NOVA BRESCIA PAPEIS 4.401,00 TRIPLEX SINARCARD 250 GRS 66X96 66X96 6102 FL 9.090 4.401,00 
5285 16/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAI. 9.506,91 DUPLEX 275GR 77X113 C/100F SUPERA 6102 PC 6 575,96 
5285 16/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 9.506,91 COUCHE 1-2 115GR 66X96 C/250F FANAPEL 6102 PC 9 530,49 
5285 16/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAI. 9.506,91 OFF SET 75GR 66X96 C/500F CHAMBRIL 6102 RE 2 167,61 
5285 16/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 9.506,91 CARTA() KRAFT 400GR 66%96 C/100F 6102 PC 5 386,08 
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Notas fiscais eletrônicas emitidas para a emp esa Casulo Embalagens Ltda, CNN 09160993/0001-33, no período de 01/01 a 31/03/2011.  

Pill NF Emissão CNP) emit. Emitente Total NF Mercadoria CFOP Un Qt 
Valor 

merc. 

5285 16/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 9.506,91 DUPELX 2506R 77X113 C/ 100F PACK PLUS 6102 PC 19 1.417,01 

5285 16/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 9.506,91 DUPLEX INTERPACK 290GR FORM 66X96 6102 KG 714 2.311,87 

5285 16/3/11 83413591000156 DICAPE1 PAP. EMBAL 9.506,91 DUPLEX SUPERA 250GR FORM 47X74 6102 KG 601 2.233,63 

5285 16/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 9.506,91 DUPLEX 3006R 77 X 113 C/100F VITAMAX 6102 KG 418 1.431,55 

11762 16/3/11 81164691000160 KGEPEL PAPEIS LTDA 730,00 TRIPLEX EVEREST 296 GRS 66X96 6102 FL 800 608,00 

11762 16/3/11 81164691000160 KGEPEL PAPEIS LTDA 730,00 COUCHE FOSCO 250 GRS 66X96 BVS 66X96 6102 FL 200 122,00 

1982 18/3/11 07492789000194 PRINTMAX COM. CART. 100,00 TONER PRINTMAX GP285/5 5102 UN 1 100,00 

5345 21/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 1.717,85 OFF SET 75GR 66X96 C/500F CHAMBRIL 6102 RE 15 1.223,48 

5345 21/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 1.717,85 DUPLEX 300GR 66X96 C/ 100F VITAMAX 6102 PC 6 412,57 

5371 22/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 3.755,86 DUPLEX SUPERA 300GR FORM. 102X70 6102 KG 626 2.325,24 

5371 22/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 3.755,86 DUPLEX SUPERA 2756R FORM 55X85 6102 KG 337 1.251,77 

5384 22/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 350,00 PAPEL KN 125GR FORM 90X56 CP 31 6101 MI 1. 333,33 

5430 23/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 9.345,32 OFF SET 150GR 66X96 C/250F CHAMBRIL 6102 PC 2 163,65 

5430 23/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 9.345,32 OFF SET 150GR 76X112 C/125F CHAMBRIL 6102 PC 3 165,02 

5430 23/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAI- 9.345,32 OFF SET 180GR 66X96 C/125F CHAMBRIL 6102 PC 5 245,81 

5430 23/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 9.345,32 COUCHE 1-2 150GR 66X96 C/250F 6102 PC 3 258,41 

5430 23/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAI. 9.345,32 TRIPLEX 275GR SPECIALA FORM. 102X63 6102 KG 1.925 8.067,41 

5478 25/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 3.447,36 CHAME% OFFICE A4 - FORM. 210/1297 C/10 RESMAS 6102 CX 2 187,99 

5478 25/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 3.447,36 OFF SET 906R 66X96 C/250F CHAMBRIL 6102 PC 2 103,50 

5478 25/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 3.447,36 TRIPLEX SPECIALA 275GR FORM 102X66 6102 KG 716 3.000,66 

5547 29/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 3.419,14 TRIPLEX 275GR SPECIALA FORM 102%63 6102 KG 696 2.916,84 

5547 29/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 3.419,14 OFF SET 120GR 66X96 C/250F CHAMBRIL 6102 PC 2 130,64 

5547 29/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAI. 3.419,14 OFF SET 1506R 66)(96 C/250F CHAMBRIL 6102 PC 2 163,65 

5547 29/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL. 3.419,14 COUCHE L-2 170GR 66X96 C/125F EANAPEL 6102 PC 1 45,19 

12357 29/3/11 81164691000160 KGEPEL PAPEIS LTDA 2.532,56 MONOLUCIDO SAMAGLOSS 90 GRS 66X96 6102 FL 2.500 625,00 

12357 29/3/11 81164691000160 KGEPEL PAPEIS LTDA 2.532,56 COUCHE L2 090 GRS 76X112 FANAPEL 76%112 IMP 6102 FL 7.500 1.816,72 

5585 30/3/11 83413591000156 DICAPEL PAP. EMBAL 3.242,68 TRIPLEX SPECIALA 275GR FORM 66X112 CM 6102 KG 696 2.916,84 

12420 30/3/11 81164691000160 KGEPEL PAPEIS LTDA 1.925,00 SULFITE 090 GRS 66X96 PRIMAPRESS 66X96 6102 FL 4.000 800,00 

12420 30/3/11 81164691000160 KGEPEL PAPEIS LTDA 1.925,00 COUCHE 12 250 GRS 66X96 PAPER GLOSS 66X96 6102 FL 1.875 1.125,00 

529 31/3/11 01353729000104 CARTASS IND. EMBAL 14.915,00 BARRICA-KIT C/03 PECAS 5101 PC 54 810,00 

529 31/3/11 01353729000104 CARTASS IND. EMBAL 14.915,00 CAIXA RIGIDA ORGANIZADORA CRO-KIT 4 PCS 5101 KIT 63 315,00 

529 31/3/11 01353729000104 CARTASS IND. EMBAL. 14.915,00 CAIXA RIGIDA VACUO KIT 4 PCS- CASULO 5101 KIT 2.280 7.980,00 

529 31/3/11 01353729000104 CARTASS IND. EMBAL. 14.915,00 CAIXA RIGIDA KIT 4 PCS - CASULO 5101 KIT 1.350 4.050,00 

529 31/3/11 01353729000104 CARTASS IND. EMBAL 14.915,00 CAIXA DESMONTAVEL - KIT 04 PÇS - CASULO 5101 KIT 800 760,00 

529 31/3/11 01353729000104 CARTASS IND. EMBAI. 14.915,00 MALETAS DESMONT. ESPECIAIS MDE - KIT 03 PÇS- CASULO 5101 KIT 300 300,00 

529 31/3/11 01353729000104 CARTASS IND. EMBAL 14.915,00 KIT CRQE - CAIXA RIGIDA QUADR. ESPECIAL 06 PCS 5101 KIT 140 700,00 

Obs.: CFOP 5101 - Venda de produção do estabelecimento em ope ação interna. CFOP 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

em operação interna. CFOP 6101 - Venda de produção do estabelecimento em operação interestadual. CFOP 6102 - Venda de mercadoria adquirida ou 

recebida de terceiros em operação interestadual. 

II) Notas fiscais emitidas pela empresa Casulo Embalagens Ltda. 

A tabela seguinte demonstra as notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa Casulo Embalagens Ltda. no 

período de janeiro a março/2011. 

Observação: não foram relacionadas na tabela as notas fiscais eletrônicas canceladas. 

Notas fiscais eletrônicas emitidas por Casulo Embalagens Ltda. entre 01/01 a 31/03/2011 

N2 NF Emissão 
CNN/ 

CPF destinatário 
Destinatário UF Valor NF Mercadoria CFOP Un Ot 

Valor 

merc. 

21 3/1/11 02508817000109 W L FLOR. MENS. TO 348,19 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 13,57 

21 3/1/11 02508817000109 W 1 FLOR. MENS. TO 348,19 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 1 12,10 

21 3/1/11 02508817000109 W 1 FLOR. MENS. TO 348,19 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 13,94 

21 3/1/11 02508817000109 W L FLOR. MENS. TO 348,19 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 13,94 

21 3/1/11 02508817000109 W L FLOR. MENS. TO 348,19 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 12,10 

21 3/1/11 02508817000109 W L FLOR. MENS. TO 348,19 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 11,73 

21 3/1/11 02508817000109 W L FLOR. MENS. TO 348,19 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 2 4,60 

21 3/1/11 02508817000109 W L FLOR. MENS. TO 348,19 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 2 4,60 

21 3/1/11 02508817000109 W L FLOR. MENS. TO 348,19 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 2 4,60 

21 3/1/11 02508817000109 W L FLOR. MENS. TO 348,19 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 16,40 

21 3/1/11 02508817000109 W L FLOR. MENS. TO 348,19 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 1 13,00 

21 3/1/11 02508817000109 W L FLOR. MENS. TO 348,19 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 2 26,00 

21 3/1/11 02508817000109 W l FLOR. MENS. TO 348,19 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 1 13,00 
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NOUS fiscais eletrônicas emitidas por Casulo Embalagens Ltda. entre 01/01 a 31/03/2011 Valor 

CNN/ 
N9  NF 	Emissão 

Destinatário 	 UF 	Valor NF 	Mercadoria 	CFOP 	Un 

1 

merc. 
7,97 CPF destinatário 

W L FLOR. MENS. 	TO 	348,19 Cx Semi Rigida Retan 	6102 	Un 
1 7,97 

21 	3/1/11 	02508817000109 
W 1 FLOR. MENS. 	TO 	348,19 Cx Semi Rigida Retan 	6102 	Kit 

2 15,94 
21 	3/1/11 	02508817000109 

W 1 FLOR. MENS. 	TO 	348,19 Cx Semi Rigida Retan 	6102 	Kit 
1 11,33 

21 	3/1/11 	02508817000109 
W L FLOR. MENS. 	TO 	348,19 Cx. PARA VINHO- CCV 	6102 	Un 

Kit 3 23,91 
21 	3/1/11 	02508817000109 

W 1 FLOR. MENS. 	TO 	348,19 Cx Semi Rigida Retan 	6102 
1 16,50 

21 	3/1/11 	02508817000109 
W L FLOR. MENS. 	TO 	348,1.9 Cx. Desmontavel FCD 	6102 	Kit 

Un 1 11,33 
21 	3/1/11 	02508817000109  

W L FLOR. MENS. 	TO 	348,19 Cx PARA VINHO - FCV 	6102 
Un 1 13,66 

21 	3/1/11 

21 	3/1/11 
5/1/11 

5/1/11 

02508817000109  

02508817000109  W L FLOR MENS TO 	348,19 Sacola FSC - pcte c/ 6102 

6910 

6910 

6910 

Un 

Un 

8 

7 

1 

1 

40,00 

EN 	40,00 AMOSTRAS DIVERSAS - 
03311196000123 MEL COUCEIRO PAP. 35,00 

35,00 AMOSTRAS DIVERSAS - 
36,30 

5,00 
23798796000175  MARIZA FATIMA OLIVEIRA 

Cx. Rig. Sextavada C Krt 

Un STAR LIVRARIA MG 	36,30 
24 5/1/11 42858787000177  

H 5 ARTE DEC. DF 	5,00 AMOSTRAS DIVERSAS - 6910 
Un 4 20,00 

25 5/1/11 01248100000102  
LUCIA ALVARENGA REIS MG 	20,00 AMOSTRAS DIVERSAS - 6910 

Un 2 20,00 
26 5/1/11  02857978000108  

ECLEZIA DANTAS MARTINS CE 	20,00 AMOSTRAS DIVERSAS- 6910 
Un 4 20,00 

27 5/1/11 05512171000113  
ELIZETE P. DOS SANTOS BA 	20,00 AMOSTRAS DIVERSAS - 6910 

Un 5 25,00 
28 
29 

30 

MEU 

MEU 

5/1/11 

5/1/11 

83083448520 

17469180000158  

00272247000167 

SELMA C. ARANTES ME MG 	25,00 

GO 	15,00 

AMOSTRAS DIVERSAS - 6910 

6910 

6910 

6910 

6910 

6910 

3 

4 

1 

1 

1 

15,00 Un 

Un 

Kit 

Kit 

Kit 

AMOSTRAS DIVERSAS - 
20,00 

5/1/11 

5/1/11 

5/1/11 

5/1/11 

SANDRA M. B. ARAUJO 
AMOSTRAS DIVERSAS - 

42973230000187 	LAPIS RARO PAPELARIA LTDA 20,00 39,00 

ri 	338,20 Cx. Rigida Organizad 

Cx. Rig. Quadrada Va 
40,70 

04064114000156  IVERALDO VENDRAMINI 

ri 	338,20 41,80 

36,30 
04064114000156  IVERALDO VENDRAMINI 

ES 	338,20 Cx. Rig. Retangular 
IVERALDO VENDRAMINI 

32 	5/1/11 	04064114000156  
IVERALDO VENDRAMINI 	ES 	338,20 Cx. Rigida Retangula 	6910 

Kit 	1 36,30 
32 	5/1/11 	04064114000156  

IVERALDO VENDRAMINI 	ES 	338,20 Cx. Rigida Retangula 	6910 
Kit 	1 35,20 

32 	5/1/11 	04064114000156 
IVERALDO VENDRAMINI 	ES 	338,20 Cx. Rigida Quadrada 	6910 

Pt 	1 8,00 
32 	5/1/11 	04064114000156 

IVERALDO VENDRAMINI 	ES 	338,20 PAPEL DE PRESENTE - 	6910 
Pt 	1 8,00 

32 	5/1/11 	04064114000156 
IVERALDO VENDRAMINI 	ES 	338,20 PAPEL DE PRESENTE' 	6910 

1 8,00 
32 	5/1/11 	04064114000156 

IVERALDO VENDRAMINI 	ES 	338,20 PAPEL DE PRESENTE- 	6910 	Pt 

Pt 	1 8,00 
32 	5/1/11 	04064114000156 

IVERALDO VENDRAMINI 	ES 	338,20 PAPEL DE PRESENTE- 	6910 
Pt 	1 8,00 

32 	5/1/11 	04064114000156 
IVERALDO VENDRAMINI 	ES 	338,20 PAPEL DE PRESENTE 	6910 

Kit 	1 23,90  
32 	5/1/11 	04064114000156 

IVERALDO VENDRAMINI 	ES 	338,20 Cx Semi Rigida Retan 	6910 
Un 	9 45,00 

32 	5/1/11 	04064114000156 
IVERALDO VENDRAMINI 	ES 	338,20 AMOSTRAS DIVERSAS - 	6910 

1 5,00 
32 	5/1/11 	04064114000156 

DECORART 	 MG 	5,00 AMOSTRAS DIVERSAS 	6910 	Un 

Kit 	1 40,70 
33 	6/1/11 	10323843000182 

R T B COM REPR. 	RO 	1.217,30 Cx. Rig. Quadrada Va 	6102 
1 40,70 

34 	11/1/11 	34477133000175 
R TB COM. REPR 	RO 	1.217,30 Cx. Rig. Quadrada Va 	6102 	Kit 

2 81,40  
34 	11/1/11 	34477133000175 

R T 8 COM. REPR 	RO 	1.217,30 Cx. Rig. Quadrada Va 	6102 	Kit 
1 40,70 

34 	11/1/11 	34477133000175  
R TB COM. REPR 	RO 	1.217,30Cx- Rig. Quadrada Va 	6102 	Kit 

1 
34 	11/1/11 	34477133000175 	 Cx. Rig. Quadrada Va 	6102 	Kit 

R T B COM. REPR. 	RO 	1.217,30 1 

4400;7700 

34 	11/1/11 	34477133000175 
R T 8 COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rig. Quadrada Va 	6102 	Kit 

Kit 	1 41,80 
34 	11/1/11 	34477133000175 

R T B COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rig. Retangular 	6102 
Kit 	1 

34 	11/1/11 	34477133000175 
R T B COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rig. Retangular 	6102 

1 

4411;8800  

34 	11/1/11 	34477133000175 
R T B COM. REPR 	RO 	1.217,30 	Cx. Rig. Retangular 	6102 	Kit 

Kit 	1 41,80  
34 	11/1/11 	34477133000175 

R TB COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rig. Retangular 	6102 
1 41,80  

34 	11/1/11 	34477133000175 
R T B COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rig. Retangular 	6102 	Kit 

Kit 	2 
34 	11/1/11 	34477133000175 

R T B COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rig. Retangular 	6102 
Kit 	1 8336'6300 

34 	11/1/11 	34477133000175 
R T B COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rigida Retangula 	6102 

1 36,30 
34 	11/1/11 	34477133000175 

R TB COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rigida Retangula 	6102 	Kit 
1 36,30 

34 	11/1/11 	34477133000175 
R T 8 COM. REPR 	RO 	1.217,30 	Cx. Rigida Retangula 	6102 	Kit 

1 36,30 
34 	11/1/11 	34477133000175 

R T Et COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rigida Retangula 	6102 	Kit 
1 36,30 

34 	11/1/11 	34477133000175 
R TB COM. REPR 	RO 	1.217,30 	Cx. Rigida Retangula 	6102 	Kit 

1 36,30 
34 	11/1/11 	34477133000175 

R TB COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rigida Retangula 	6102 	Kit 
Kit 	1 36,30 

34 	11/1/11 	34477133000175 
R TB COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rigida Retangula 	6102 

1 36,30 
34 	11/1/11 	34477133000175 

R TB COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rigida Retangula 	6102 	Kit 

34 	11/1/11 	34477133000175 
R T B COM. REPR. 	RO 	1.21.7,30 	Cx. Rigida Quadrada 	6102 	Kit 1 	3355;2200 

1 
34 	11/1/11 	34477133000175 

R T B COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rigida Quadrada 	6102 	Kit 
1 	35,20 

34 	11/1/11 	34477133000175 
R T B COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rigida Quadrada 	6102 	Kit 

1 	35,20 
34 	11/1/11 	34477133000175 

R T 8 COM. REPR 	RO 	1.217,30 	Cx. Rigida Quadrada 	6102 	Kit 
1 	35,20 

34 	11/1/11 	34477133000175 
R T B COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx Rigida Quadrada 	6102 	Kit 

1 	5780 
34 	11/1/11 	34477133000175 

R T B COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rigida Quadrada 	6102 	Kit 
1 	57,80 

34 	11/1/11 	34477133000175 
R T B COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	Cx. Rigida Quadrada 	6102 	Kit 

1 
34 	11/1/11 	34477133000175 

R T 8 COM. REPR. 	RO 	1.217,30 	a. Rigida Quadrada 	6102 	Kit 
37 	15488,000  

34 	11/1/11 	34477133000175 
MARKA DO SUL LTDA 	PB 	148,00 	AMOSTRAS DIVERSAS- 	6910 	Un 

1 	27,13 
35 	11/1/11 	05896391000198 

H P BOLZANI ME 	MT 	910,53 	Cx. Rig. Quadrada Va 	6102 	Kit 
1 	27,13 

36 31/1/11 	12921434000103 
H P BOLZANI ME 	MT 	910,53 	a Rig Quadrada Va 	6102 	Kit 

1 	27,13 
36 31/1/1.1 	12921434000103 

H P BOLZANI ME 	MT 	910,53 	Cx. Rig. Quadrada Va 	6102 	Kit 
1 	27,13 

36 31/1/11 	12921434000103 
H P BOLZANI ME 	MT 	910,53 	Cx. Rig. Quadrada Va 	6102 	Kit 

1 	27,13 
36 

36 

31/1/11 	12921434000103 

31/1/11 	12921434000103 	H P BOLZANI ME 	MT 	910,53 	Cx. Rig. Quadrada Va 	6102 	Kit 



MED NIALDE CrINITAr. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA FAZENDA 
RECEITA ESTADUAL 
10 DRE DE ERECHIM 

Notas fiscais eletrônicas emitidas por Casulo Embalagens Ltda. entre 01/01 a 31/03/2011 
N2 NE Emissão CNN/ 

CPF destinatário Destinatário UF Valor NE Mercadoria CFOP Un Ctt Valor 
merc. 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 27,86 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 27,86 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 27,86 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 27,86 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 27,86 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 27,86 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 27,86 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 27,86 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 24,20 36  31/1/11 12921434000103 H P B0L7_ANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 24,20 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 24,20 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 24,20 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 24,20 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit I 23,46 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 23,46 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 23,46 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 23,46 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 23,46 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 23,46 36  31/1/11 12921434000103 H P BOIZANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit I 23,46 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 38,53 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 38,53 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 1 26,00 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx Semi Rigida Retan 6102 Kit 2 31,86 36  31/1/11 12921434000103 H P BOLZANI ME MT 910,53 Cx Semi Rigida Retan 6102 Kit 2 31,86 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 1.545,00 Sacola SSC - pcte c/ 6102 Un 40 71,20 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SE' 1.545,00 Sacola PSC - pcte c/ 6102 Un 40 71,20 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 1.545,00 Sacola FSC - pcte c/ 6102 Un 40 71,20 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 1.545,00 Sacola CSC - pcte c/ 6102 Un 40 71,20 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 1.545,00 Cx. PARA VINHO - SCV 6102 Un 40 58,80 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 1.545,00 Cx. PARA VINHO. PCV 6102 Un 40 58,80 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 1.545,00 Cx. PARA VINHO - FCV 6102 Un 40 58,80 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 1.545,00 Cx. PARA VINHO - CCV 6102 Un 40 58,80 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 1.545,00 a. Desmontavel SCD 6102 Kit 20 43,00 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 1.545,00 Cx. Desmontavel PCD 6102 Kit 20 43,00 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 1.545,00 Cx. Desmontavel FCD 6102 Kit 20 43,00 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 1.545,00 Cx Semi Rigida Retan 6102 Kit 200 206,00 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 1.545,00 Cx Semi Rigida Retan 6102 Un 200 278,00 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 1.545,00 Cx Semi Rigida Retan 6102 Kit 200 206,00 37  31/1/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 1.545,00 Cx Semi Rigida Retan 6102 Kit 200 206,00 38  1/2/11 02703017000130 FABIO B. ANDRADE RO 602,20 Cx. Rigida Cubo CR 5 6102 Kit 1 38  1/2/11 02703017000130 FABIO B. ANDRADE RO 602,20 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 

48,90 

38  1/2/11 02703017000130 FABIO B. ANDRADE RO 602,20 Cx. Rig.  Quadrada Va 6102 Kit 1 
40,70 
40,70 38  1/2/11 02703017000130 FABIO 8. ANDRADE RO 602,20 Cx. RIg. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 38  1/2/11 02703017000130 FABIO B. ANDRADE RO 602,20 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 38  1/2/11 02703017000130 FABIO B. ANDRADE RO 602,20 Cx. Rig.  Quadrada Va 6102 Kit 1 
40,70 
40,70 38  1/2/11 02703017000130 FABIO B. ANDRADE RO 602,20 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 38  1/2/11 02703017000130 FABIO B. ÀNDRADE RO 602,20 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 
41,80 

38  1/2/11 02703017000130 FABIO B. ANDRADE RO 602,20 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 
41,80 

41,80 38  1/2/11 02703017000130 FABIO B. ANDRADE RO 602,20 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 38  1/2/11 02703017000130 FABIO B. ANDRADE RO 602,20 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 
41,80 
41,80 38  1/2/11 02703017000130 FABIO B. ANDRADE RO 602,20 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 38  1/2/11 02703017000130 FABIO B. ANDRADE RO 602,20 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 
35,20 

38  1/2/11 02703017000130 FABIO B. ANDRADE RO 602,20 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 
35,20 

35,20 38  1/2/11 02703017000130 FABIO B. ANDRADE RO 602,20 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 39  3/2/11 06153337000115 ZENIR DISARZ CART. RS 6.560,00 CARTOES DIVERSOS - U 5102 Un 41.000 
35,20 

40  7/2/11 06153337000115 ZENIR DISARZ CART. RS 9.920,00 CARTOES DIVERSOS. U 5102 Un 62.000 
6.560,00 

41  10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Cubo CR 1 6102 Kit 2 
9.920,00 

41  10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Cubo CR 5 6102 Kit 2 
97,80 

41  10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 a Rigida Cubo CR 8 6102 Kit 2 
97,80 

41  10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Cubo CR 9 6102 Kit 2 
' 97,80 

41  10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 2 
97,80 

41  10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 2 
81,40 

41  10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 2 
81,40 

41  10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. PI& Quadrada Va 6102 Kit 1 
81,40 

41 10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx, Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 
40,70 
40,70 
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Notas fiscais eletremicas emitidas por Casulo Emoaiagens una. entre um u........,...,.......- 
Valor 

Ns NE 	Emissão CPF 
CNP1/ Destinatário 	 UF 

destinatário
merc. Valor NF Mercadoria CFOP Un Qt 

03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE 	MG 3.582,63 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 2 81,40 

41 	10/2/11 
032458970001.01. LEITURA SHOP. CIDADE 	MG 3.582,63 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 2 81,40 

41 	10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 

41 	10/2/11 

10/2/11 	03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 

41 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 

41 10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 2 81,40 

41 10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 2 83,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 2 83,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Ris. Retangular 6102 Kit 2 83,60 

41,80 41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 2 83,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 2 83,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 2 72,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 2 72,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

41 10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 2 72,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 2 72,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 2 72,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 2 72,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Retangula 6102 . 	Kit 2 72,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 2 70,40 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 2 70,40 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

41  10/2/11 

10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

41  
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 2 70,40 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 2 115,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 2 115,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 2 115,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 2 115,60 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 1 23,40 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 1 23,40 

41  10/2/11 
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 10 98,40 

41  10/2/11 
10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 10 98,40 

41  
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 10 98,40 

41  10/2/11 

10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 10 98,40 

41  
10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 2 78,00 

41  
03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 2 78,00 

41  10/2/11 

10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 2 78,00 
41  

03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx Micro Ondulada Se 6102 Kit 1 23,90 
41  10/2/11 

10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 2 70,40 
41  

10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Quadrada 61.02 Kit 2 70,40 
41  

10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
41  

10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
41  

10/2/11 03245897009101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
41  

10/2/11 03245897000101 LEITURA SHOP. CIDADE MG 3.582,63 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 57,80 
41  

09353919000133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 12,10 

42  10/2/11 
09353919000133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rigida Retangula 6102 Ifit 1 12,10 

42  10/2/11 

10/2/11 09353919000133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 12,10 

42  
10/2/11 09353919000133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 12,10 

42 
10/2/11 09353919000133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,00 

42  

42  10/2/11 09353919090133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,00 

10/2/11 09353919000133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,00 
42  

10/2/11 09353919000133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 19,27 
42  
42 10/2/11 09353919000133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 13,94 

10/2/11 09353919000133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 13,94 
42  
42  10/2/11 09353919000133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 13,94 

10/2/11 09353919000133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 13,94 
42  

42  10/2/11 09353919000133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 13,57 

10/2/11 09353919000133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 13,57 
42  

42 10/2/11 09353919000133 FLORICULTURA AIMORE BA 319,95 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 13,57 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA FAZENDA 
RECEITA ESTADUAL 
14a DRE DE ERECHIM 

Notas fiscais eletrônicas emitidas por Casulo Embalagens Ltda. entre 01/01 a 31/03/2011 
Valor 
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CPF destinatário 
Valor NF UF Destinatário Emissâo Ne NF 13,57 1 Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 319,95 BA FLORICULTURA AIMORE 09353919000133 13,57 10/2/11 1 42 Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 319,95 BA FLORICULTURA AIMORE 09353919000133 13,57 10/2/11 1 42 Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 319,95 BA FLORICULTURA AIMORE 09353919000133 12,10 10/2/11 1 IGt 42 6102 Cx. Rigida Retangula 319,95 BA FLORICULTURA AIMORE 09353919000133 13,57 10/2/11 1 Kit 42 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 300,85 BA CLAIDSON G.COVAS 10749065000198 13,57 1 10/2/11 KR 43 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 300,85 BA CLAIDSON G.COVAS 10749065000198 13,57 10/2/11 1 Kit 43 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 300,85 BA CLAIDSON G.COVAS 13,57 10749065000198 1 10/2/11 Kit 6102 43 Cx. Rig. Quadrada Va 300,85 BA CLAIDSON G.COVAS 13,57 10749065000198 1 10/2/11 Kit 6102 43 Cx. Rig. Quadrada Va 300,85 BA CLAIDSON G.COVAS 13,94 10749065000198 1 10/2/11 Kit 6102 43 Cx. Rig. Retangular 300,85 BA CLAIDSON G.COVAS 12,10 10749065000198 1 10/2/11 Kit 6102 43 Cx. Rigida Retangula 300,85 BA CLAIDSON G.COVAS 11,74 10749065000198 1 10/2/11 Kit 6102 43 Cx. Rigida Quadrada 300,85 BA CLAIDSON G.COVAS 11,74 10749065000198  1 10/2/11 Kit 6102 43 Cx. Rigida Quadrada 300,85 BA CLAIDSON G.COVAS 11,74 10749065000198  1 10/2111 Kit 6102 43 Cx. Rigida Quadrada 300,85 BA CLAIDSON G.COVAS 11,74 10749065000198  1 Kit 10/2/11 6102 43 Cx. Rigida Quadrada 300,85 BA CLAIDSON G.COVAS 80,00 10749065000198  1 Cx 10/2/11 6102 Kit Bloquinhos - 6 L 43 300,85 BA CLAIDSON G.COVAS 13,57 10749065000198 1 Kit 10/2/11 6102 43 Cx. Rig. Quadrada Va 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 13,57 09160906000229 1 Kit 10/2/11 6102 44 Cx. Rig. Quadrada Va 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 13,57 09160906000229 1 10/2/11 Kit 6102 44 Cx. Rig. Quadrada Va 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 13,57 09160906000229 1 Kit 1012/11 6102 44 Cx. Rig. Quadrada Va 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 13,57 09160906000229 1 Kit 10/2/11 6102 44 Cx. Rig. Quadrada Va 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 13,94 09160906000229 1 Kit 10/2/11 6102 44 Cx. Rig. Retangular 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 13,94 09160906000229  1 Kit 10/2/11 6102 44 Cx. Rig. Retangular 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 13,94 09160906000229 1 1012/11 KR 6102 44 Cx. Rig. Retangular 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 13,94 09160906000229 1 10/2/11 KR 6102 44 Cx. Rig. Retangular 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 24,20 09160906000229 2 10/2/11 Kit 6102 44 Cx. Rigida Retangula 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 12,10 09160906000229  1 1012/11 Kit 6102 44 Cx. Rigida Retangula 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 12,10 09160906000229 1 10/2111 Kit 6102 44 Cx. Rigida Retangula 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 12,10 09160906000229 1 10/2/11 Kit 6102 44 Cx. Rigida Retangula 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 09160906000229 12,10 1 10/2/11 Kit 6102 44 Cx. Rigida Retangula 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 12,10 09160906000229 1012111 1 Kit 44 6102 Cx. Rigida Retangula 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 09160906000229  1.2,10 1 10/2111 Kit 44 6102 Cx. Rigida Retangula 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 09160906000229 11,00 1 10/2/11 Kit 6102 44 Cx. Rigida Retangula 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 09160906000229 11,00 10/2/11 1 KR 44 6102 Cx. Rigida Retangula 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 09160906000229  11,00 1 10/2/11 Kit 6102 44 Cx. Rigida Retangula 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 09160906000229 11,74 10/2/11 1 Kit 44 6102 Cx. Rigida Quadrada 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 09160906000229 11,74 1012/11 1 Kit 44 6102 Cx. Rigida Quadrada 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 09160906000229 11,74 1012/11 1 Kit 44 6102 Cx. Rigida Quadrada 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 09160906000229 19,27 10/2/11 1 Kit 44 6102 Cx. Rigida Quadrada 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 09160906000229 19,27 10/2/11 1 Kit 44 6102 Cx. Rigida Quadrada 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 09160906000229  19,27 10/2/11 1 Kit 44 6102 Cx. Rigida Quadrada 446,44 PB COM. BRASIL PRESENT. 09160906000229 5.536,00 10/2/11 34.600 Un 44 5102 CARTOES DIVERSOS- U 5.536,00 RS ZENIR DISARZ CART. 06153337000115 62,86 10/2/11 o MI 45 5901 3PAPEL KN 125 GR FOR 11.696,62 RS CARTASS IND. EMBAL 01353729000104 333,33 1012/11 1 MI 46 5901 PAPEL KN 125GR FORM 11.696,62 RS CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  5.480,52 1012/11 1.308 46 Kg 5901 TRIPLEX FEP PALLET 2 11.696,62 RS CARTASS IND. EMBAL. 01353729000104  5.819,91 10/2/11 1.389 46 Kg 5901 TRIPLEX FFP BOBINA 2 11.696,62 RS CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  4.416,00 10/2111 27.600 46 Un 5101 CARTOES DIVERSOS - U 4.416,00 RS ZENIR DISARZ CART. 06153337000115 16,28 11/2/11 2 Kit 47 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174  24,42 14/2/11 3 48 Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174  8,14 14/2111 1 Kit 48 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174 16,28 14/2/11 2 48 Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174 32,56 14/2/11 4 48 Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174 7,04 14/2/11 1 48 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174 14,08 14/2/11 2 48 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174  7,04 14/2111 1 48 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174  14,08 14/2/11 2 48 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174  14,08 14/2/11 2 48 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174 14,08 14/2/11 2 48 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174  14/2/11 14,08 2 48 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174 21,12 14/2/11 3 48 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174  14/2/11 21,12 3 48 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174 1412/11 14,08 2 48 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174 14/2/11 14,08 48 2 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174  14/2/11 8,36 48 1 Kit 6102 Cx. Rig. Retangular 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174 14/2/11 33,44 4 48 KR 6102 Cx. Rig. Retangular 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174  14/2/11 16,72 , 48 2 Kit 6102 Cx. Rig. Retangular 486,42 SC OLHO VIVO ALARMES 05019896000174 14/2/11 48 
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Qt 
UF Valor NE Mercadoria 	CEOP Un 

SC 486,42 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

SC 486,42 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

SC 486,42 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

SC 486,42 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

SC 486,42 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

SC  486,42 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 

SC 486,42 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 

SC 486,42 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 

SC 486,42 Cx, Rigida Retangula 6102 Kit 

SC 486,42 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 

SC 486,42 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 

SC 486,42 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 

SC 486,42 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 

SC 486,42 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 

CE 179,48 Cx. Rigida Cubo CR 9 6102 Kit 

CE 179,48 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

CE 179,48 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

CE 179,48 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

CE  179,48 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

CE 179,48 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 

CE  179,48 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 

CE  179,48 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 

CE  179,48 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 

CE  179,48 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 

CE  179,48 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 

CE 179,48 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 

CE  179,48 Cx Micro Ondulada Se 6102 Kit 

CE  179,48 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

RS 4.800,00 CARTOES DIVERSOS - U 5101 Un 

SP 100,00 CATALOGOS - UNO 6910 Un 

SP  25,00 AMOSTRAS DIVERSAS - 6910 Un 

MG  197,49 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

MG  197,49 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

MG  197,49 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

MG 197,49 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

MG 197,49 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

MG 197,49 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

MG 197,49 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 

MG 197,49 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 

MG 197,49 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 

MG 197,49 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 

MG 197,49 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 

MG 197,49 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 

MG 197,49 Cx. Desmont. Plastif 6102 Kit 

MG 197,49 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 

MG 197,49 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 

SP 143,90 BARRICAS - BRR 2 KIT 6910 Kit 

SP 143,90 BARRICAS- BRR 5 KIT 6910 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rigida Cubo CR 3 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rigida Cubo CR 4 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rigida Cubo CR 5 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rigida Cubo CR 9 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 

MG 2.034,36 Cx. Rigida Retangula 6102 

CNN/ 
CPF destinatário 

Destinatário Emissão álá NF 8,36 1 
OLHO VIVO ALARMES 16,72 05019896000174  2 14/2/11 48 
OLHO VIVO ALARMES 16,72 05019896000174  2 14/2/11 48 
OLHO VIVO ALARMES 8,36 05019896000174  1 14/2/11 48 
OLHO VIVO ALARMES 16,72 05019896000174  2 14/2/11 48 
OLHO VIVO ALARMES 7,26 05019896000174  1 14/2/11 48 
OLHO VIVO ALARMES 7,26 05019896000174  1 14/2/11 48 
OLHO VIVO ALARMES 21,78 3 05019896000174  14/2/11 48 
OLHO VIVO ALARMES 21,78 3 05019896000174  14/2/11 48 
OLHO VIVO ALARMES 14,52 05019896000174  2 14/2/11 48 
OLHO VIVO ALARMES 7,26 05019896000174  1 14/2/11 48 
OLHO VIVO ALARMES 7,04 05019896000174  1 14/2/11 48 
OLHO VIVO ALARMES 7,04 05019896000174  1 14/2/11 48 
OLHO VIVO ALARMES 14,52 05019896000174  2 14/2/11 48 
OLHO VIVO ALARMES 16,14 05019896000174  1 14/2/11 48 
EVILASIO F.CORDEIRO 13,43 03134238000106  1 16/2/11 49 
EVILASIO F.CORDEIRO 13,43 03134238000106  1 16/2/11 49 
EVILASIO F.CORDEIRO 13,43 03134238000106 1 16/2/11 49 
EVILASIO F.CORDEIRO 13,79 03134238000106  1 16/2/11 49 
EVILASIO F.CORDEIRO 11,98 03134238000106  1 16/2/11 49 
EVILASIO F.CORDEIRO 11,98 03134238000106 1 1612/11 49 
EVILASIO F.CORDEIRO 11,62 03134238000106  1 16/2/11 49 
EVILASIO F.CORDEIRO 11,62 03134238000106 1 16/2/11 49 
EVILASIO F.CORDEIRO 11,62 03134238000106 1 16/2/11 49 
EVILASIO F.CORDEIRO 16,25 03134238000106  5 16/2/11 49 
EVILASIO F.CORDEIRO 12,87 03134238000106 1 16/2/11 49 
EVILASIO F.CORDEIRO 7,89 03134238000106 1 16/2/11 49 
EVILASIO F.CORDEIRO 13,43 03134238000106  1 16/2111 49 
EVILASIO F.CORDEIRO 4.800,00 03134238000106 30.000 16/2/11 49 
2ENIR DISARZ CART. 100,00 06153337000115  200 16/2/11 50 

CATIA TSUNO SANTOS 25,00 08597069000156  5 17/2/11 51 
MEL COUCEIRO PAP. 13,43 03311196000123 1 17/2/11 52 

SILVANIA M. ARAUJO ME 13,43 05390393000100  1 17/2/11 53 
SILVANIA M. ARAUJO ME 13,43 05390393000100 1 17/2/11 53 
SILVANIA M. ARAUJO ME 05390393000100 13,43 17/2/11 1 53 
SILVANIA M. ARAUJO ME 05390393000100 13,79 17/2/11 1 53 
SILVANIA M. ARAUJO ME 05390393000100  13,79 17/2/11 53 
SILVANIA M. ARAUJO ME 05390393000100 11,98 17/2/11 1 53 
SILVANIA M. ARAUJO ME 05390393000100 11,98 17/2111 1 53 
SILVANIA M. ARAUJO ME 05390393000100  11,62 17/2/11 1 53 
SILVANIA M. ARAUJO ME 05390393000100 7,72 17/2/11 1 53 
SILVANIA M. ARAUJO ME 05390393000100 16,25 17/2/11 5 53 
SILVANIA M. ARAUJO ME 05390393000100 16,25 17/2/11 5 53 
SILVANIA M. ARAUJO ME 05390393000100 14,65 17/2/11 5 53 
SILVANIA M. ARAUJO ME 05390393000100 12,87 17/2/11 1 53 
SILVANIA M. ARAUJO ME 05390393000100 12,87 17/2/11 1 53 
SILVANIA M. ARAUJO ME 05390393000100 71,95 17/2/11 1 53 
ART. PAP. C. P. RECANTO 09087704000118 71,95 24/2/11 1 54 
ART. PAP. C. P. RECANTO 09087704000118 48,90 24/2/11 1 54 

ATENAS ASSES. ITOA 41795196000720 48,90 24/2/11 1 55 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 48,90 24/2/11 1 55 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 48,90 24/2/11 1 55 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 40,70 24/2/11 1 55 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 40,70 24/2/11 1 55 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 24/2/11 40,70 55 1 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 40,70 24/2/11 1 55 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 40,70 24/2/11 1 55 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 36,30 24/2/11 1 55 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 24/2/11 41,80 1 55 
ATENAS ASSES. 170A 41795196000720 41,80 24/2/11 1 55 
ATENAS ASSES. 170A 41795196000720 24/2/11 41,80 55 1 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 41,80 24/2/11 1 55 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 41,80 24/2/11 1 55 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 24/2/11 41,80 55 1 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 24/2/11 36,30 55 1 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 24/2/11 Kit 	1 	36,30 55 
ATENAS ASSES. LTDA 41795196000720 24/2/11 55 
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55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 • Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

55 24/2/11 41795196003720 ATENAS ASSES. ITDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 57,80 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 2 115,60 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 2 115,60 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 1 6,90 

55 24/2/11 41795196000720 ATENAS ASSES. LTDA MG 2.034,36 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 1 6,90 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rigida Cubo CR 2 6102 Kit 1 48,90 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rigida Cubo CR 6 6102 Kit 1 48,90 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rig.  Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 1 36,30 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 1 36,30 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 	. 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 57,80 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 57,80 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 1 6,90 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 1 6,90 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 1 6,90 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 1 6,90 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 1 6,90 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 1 23,40 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 1 23,40 

56 24/2/11 07778804000165 REGIS P. SILVEIRA GO 921,10 BARRICAS - BRR 1 KIT 6102 Kit 1 125,10 

57 25/2/11 06153337000115 ZENI R DISARZ CART. RS 3.360,00 CARTOES DIVERSOS - U 5101 Un 21.000 3.360,00 

58 28/2/11 01353729000104 CARTASS IND. EMBAL RS 9.455,96 OFF SET 120 GR 66X96 5901 Pt 1 68,76 

58 28/2/11 01353729000104 CARTASS IND. EMBAI. RS 9.455,96 COUCHE L-2 115 GR 64 5901 Pt 26 1.363,96 

58 28/2/11 01353729000104 CARTASS IND. EMBAL RS 9.455,96 PAPEL KN 125 GR FORM 5901 MI O 62,86 

58 28/2/11 01353729000104 CARTASS IND. EMBAL RS 9.455,96 DUPLEX FFP BOBINA VI 5901 Kg 1.412 5.111,44 

58 28/2/11 01353729000104 CARTASS IND. EMBAL. RS 9.455,96 DUPLEX FFP BOBINA VI 5901 Kg 787 2.848,94 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Rigida Cubo CR 2 6102 Kit 1 16,14 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Rigida Cubo CR 6 6102 Kit 1 16,14 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 13,43 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 13,43 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 13,79 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
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59  28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 

59  28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 11,62 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 11,62 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 11,62 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 16,25 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 16,25 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 16,25 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 18,00 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 18,00 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 1 12,87 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx Micro Ondulada Se 6102 Kit 1 7,89 

59 28/2/11 01812004000137 MARIA SOCORRO MARTINS CE 337,13 Cx Micro Ondulada Se 6102 Kit 1 7,89 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Cubo CR 2 6102 Kit 4 58,68 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Cubo CR 4 6102 Kit 4 58,68 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Cubo CR 5 6102 Kit 4 58,68 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Cubo CR 6 6102 Kit 4 58,68 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Cubo CR 7 6102 Kit 4 58,68 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 6 73,26 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 6 73,26 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 6 73,26 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 6 73,26 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 KR 6 73,26 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. RI/1. Quadrada Va 6102 Kit 6 73,26 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 6 73,26 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 6 73,26 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 4 50,16 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 6 75,24 

60 28/2/11 11734012000166 PAPEtARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 6 75,24 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 3 37,62 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 3 37,62 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 6 75,24 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 6 65,34 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 6 65,34 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 4 43,56 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 4 43,56 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 6 65,34 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 4 43,56 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 4 43,56 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 6 63,36 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 4 42,24 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 4 42,24 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 4 42,24 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 4 42,24 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 4 42,24 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 6 63,36 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 8 84,48 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 4 42,24 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 6 63,36 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 17,34 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 17,34 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 17,34 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Or. Desmont. Especia 6102 Kit 10 29,50 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 10 29,50 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 14,75 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 10 29,50 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cxs. Desmontaveis p/ 6102 Un 100 25,00 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cxs. Desmontaveis p/ 6102 Un 150 37,50 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cxs. Desmontaveis p/ 6102 Un 150 37,50 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cxs. Desmontaveis p/ 6102 Un 100 25,00 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 16,35 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 16,35 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 6 65,34 

60 28/2/11 11734012000166 PAPELARIA FOFUCHA DF 2.800,73 Cx. Desmont. Especia 6102 KR 5 49,20 

61 1/3/11 06153337000115 ZENIR DISARZ CART. RS 7.200,00 CARTOES DIVERSOS - U 5101 Un 45.000 7.200,00 

62 2/3/11 01353729000104 CARTASS IND. EMBAL RS 1.137,00 DUPLEX 200GR 66%96 C 5901 Pt 20 1.137,00 
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Valor NF UF Destinatário Emissão N2  NE 1.209,25 25 Pt 5901 COUCHE FOSCO 20068 6 4.699,64 RS CARTASS IND. EMBAL 146,55 01353729000104  3 2/3/11 Pt 5901 63 OFF SET 9068 66X96 C 4.699,64 RS CARTASS IND. EMBAL 651,51 01353729000104  171 2/3/11 Kg 5901 63 DUPLEX PACK PLUS 300 4.699,64 RS CARTASS IND. EMBAL 1.360,17 01353729000104  357 213/11 K13 5901 63 TRIPLEX FFP BOBINA 2 4.699,64 RS CARTASS IND. EMBAI. 1.332,16 01353729000104  368 2/3/11 Kg 5901 63 DUPLEX FFP BOBINA VI 4.699,64 RS CARTASS IND. EMBAL 8.960,00 01353729000104  56.000 Un 2/3/11 5101 63 CARTOES DIVERSOS - li 8.960,00 RS ZENIR DISARZ CART. 40,70 06153337000115 1 313/11 Kit 6102 64 Cx.  Rig.  Quadrada Va 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 40,70 02647172000187 1 Kit 413/11 6102 65 Cx. Rig. Quadrada Va 786,70 MS  ANDREIA P. DE PAULA 40,70 02647172000187  1 Kit 413/11 6102 65 Cx.  Rig.  Quadrada Va 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 40,70 02647172000187  1 Kit 413/11 6102 65 Cx. Rig. Quadrada Va 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 40,70 02647172000187  1 4/3/11 Kit 6102 65 Cx. Rig. Quadrada Va 786,70 MS  ANDREIA P. DE PAULA 36,30 02647172000187  1 Kit 413/11 6102 65 Cx. Rig.  Sextavada C 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 36,30 02647172000187  1 413/11 Kit 6102 65 Cx. Rig. Sextavada C 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 41,80 02647172000187  1 Kit  4/3/11 6102 65 Cx. Rig. Retangular 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 41,80 02647172000187  1 Kit 4/3/11 6102 65 Cx. Rig. Retangular 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 41,80 02647172000187 1 Kit 4/3/11 6102 65 Cx. Rig. Retangular 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 41,80 02647172000187  1 Kit 4/3/11 61.02 65 Cx. Rig. Retangular 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 36,30 02647172000187  1 Kit 4/3/11 6102 65 Cx. Rigida Retangula 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 36,30 02647172000187  1 Kit 4/3111 6102 65 Cx. Rigida Retangula 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 36,30 02647172000187 1 4/3/11 Kit 6102 65 Cx. Rigida Retangula 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 36,30 02647172000187  1 4/3/11 Kit 6102 65 Cx. Rigida Retangula 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 35,20 02647172000187  1 4/3/11 Kit 6102 65 Cx. Rigida Quadrada 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 35,20 02647172000187  1 Kit 4/3/11 6102 65 Cx. Rigida Quadrada 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 57,80 02647172000187  1 Kit 4/3/11 6102 65 Cx. Rigida Quadrada 786,70 MS ANDREIA P. DE PAULA 48,90 02647172000187 1 4/3/11 Kit 6102 65 Cx. Rigida Cubo CR 2 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 48,90 09409134000135 1 Kit 4/3/11 6102 66 Cx. Rigida Cubo CR 5 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 48,90 09409134000135 1 4/3/11 Kit 6102 66 Cx. Rigida Cubo CR 8 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 48,90 09409134000135 1 4/3/11 Kit 6102 66 Cx. Rigida Cubo CR 9 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 40,70 09409134000135  1 Kit 413/11 6102 66 Cx. Rig. Quadrada Va 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 40,70 09409134000135  1 4/3/11 Kit 6102 66 Rig. Quadrada Va 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 40,70 09409134000135 1 4/3/11 Kit 6102 66 Cx. Rig. Quadrada Va 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 35,20 09409134000135 1 4/3/11 Kit 6102 66 Cx. Rigida Quadrada 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 35,20 09409134000135 1 413/11 Kit 6102 66 Cx. Rigida Quadrada 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 35,20 09409134000135  1 4/3111 Kit 6102 66 Cx. Rigida Quadrada 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 57,80 09409134000135 1. 4/3/11 Kit 6102 66 Cx. Rigida Quadrada 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 49,00 09409134000135 5 4/3/11 Kit 6102 66 Maleta Desmontavel E 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 49,00 09409134000135 5 4/3111 Kit 66 6102 Maleta Desmontava] E 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 49,00 09409134000135 5 4/3/11 Kit 6102 66 Maleta Desmontava! E 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 36,30 09409134000135  1 4/3/11 Kit 6102 66 Cx.  Rigida Retangula 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 36,30 09409134000135 1 4/3/11 Kit 6102 66 Cx. Rigida Retangula 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 36,30 09409134000135 1 4/3/11 Kit 6102 66 Cx. Rigida Retangula 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 36,30 09409134000135  1 4/3/11 Kit 6102 66 Cx. Rigida Retangula 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 36,30 09409134000135  1 4/3111 Kit 6102 66 Cx. Rigida Retangula 879,60 PR MEURER LIV. PAP. 1.920,00 09409134000135 12.000 4/3111 Un 5101 66 CARTOES DIVERSOS - U 4.720,00 RS ZENIR DISARZ CART. 2.800,00 06153337000115 70.000 9/3/11 Un 5101 67 ENVELOPES DIVERSOS - 4.720,00 RS ZENIR DISARZ CART. 7.200,00 06153337000115 45.000 9/3/11 Un 5101 67 CARTOES DIVERSOS - U 7.200,00 RS ZENIR DISARZ CART. 22,60 06153337000115 1 10/3111 Kit 6914 68 Cx. Rig. Retangular 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 20,00 08597069000156  1 10/3/11 Kit 6914 69 Cx. Rigida Quadrada 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 20,00 08597069000156  1 10/3/11 Kit 6914 69 Cx. Rigida Quadrada 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 22,60 08597069000156  1 10/3/11 Kit 6914 69 Cx. Rig. Quadrada VF 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 08597069000156 34,10 1 10/3/11 Kit 6914 69 Cx. Rigida Quad Esp 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 34,10 08597069000156  10/3/11 1 Kit 6914 69 Cx. Rigida Quad Esp 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 08597069000156 5,94 1 10/3/11 Kit 69 6914 Cx. Desmont. Especia 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 4,10 08597069000156 1 10/3/11 Un 69 6914 Cx. para  Vinho Rigid 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 08597069000156  22,85 10/3/11 1 Kit 69 6914 Cx. Rigida Organizad 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 22,85 08597069000156 1 10/3/11 Kit 69 6914 Cx. Rigida Organizad 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 20,00 08597069000156  10/3/11 1 Kit 6914 69 Cx. Rigida Retangula 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 20,00 08597069000156 1 10/3/11 Kit 69 6914 Cx. Rigida Retangula 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 3,15 08597069000156 1 1013/11 Kit 69 6914 Cx. Desmontava! com 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 08597069000156 3,15 1 10/3/11 Kit 6914 69 Cx. Desmontava! com 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 08597069000156 3,15 1 10/3/11 Kit 69 6914 Cx. Desmontavel com 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 08597069000156 3,15 10/3/11 1 Kit 6914 69 Cx. Desmontavel com 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 08597069000156 3,15 1 10/3/11 Kit 69 6914 Cx. Desmontava! com 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 08597069000156 3,15 10/3/11 1 Kit 69 6914 Cx. Desmontavel com 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 08597069000156 3,15 10/3/11 1 Kit 69 6914 Cx. Desmontavel com 505,52 SP CATIA TSUNO SANTOS 08597069000156  3,15 10/3/11 1 69 Kit 6914 Cx. Desmontavel com SP 	505,52 CATIA TSUNO SANTOS 08597069000156 10/3/11 69 
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69  10/3/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 505,52 Sacola Bivar com Alc 6914 Kit 1 3,15 

69  10/3/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 505,52 Sacola Bivar com Alc 6914 Kit 1 3,15 

69  10/3/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 505,52 Sacola Bivar com Alc 6914 Kit 1 3,15 

69  10/3/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 505,52 Sacola Bivar com Alc 6914 Kit 1 3,15 

69 10/3/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 505,52 Sacola Bivar com Alc 6914 Kit 1 3,15 

69  10/3/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 505,52 Sacola Bivar com Alc 6914 Kit 1 3,15 

69  10/3/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 505,52 Sacola Bivar com Alc 6914 Kit 1 3,15 

69  10/3/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 505,52 Sacola Bivar Com Alc 6914 Kit 1 3,15 

69  10/3/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 505,52 Cx. Rig. Transe Quad 6914 Kit 1 34,33 

69  10/3/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 505,52 Cx. Rig. Transp Quad 6914 Kit 1 34,33 

69  10/3/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 505,52 Cx. Rig. Transe Quad 6914 Kit 1 34,33 

69  10/3/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 505,52 Cx. Rig. Transp Sext 6914 Kit 1 34,33 

69  10/3/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 505,52 Cx. Rig. Transp Sext 6914 Kit 1 34,33 

69  10/3/11 08597069000156 CATIA TSUNO SANTOS SP 505,52 Cx. Rig. Transp Sext 6914 Kit 1 34,33 

70  10/3/11 11032308000135 W D BRASIL TERES. RJ 3.069,86 Sacola FSC - pcte c/ 6102 Un 39 173,55 

70  10/3/11 11032308000135 W D BRASIL TERES. RJ 3.069,86 Cx. PARA VINHO - FCV 6102 Un 56 205,52 

70  10/3/11 11032308000135 W O BRASIL TERES. RI 3.069,86 Cx. Desmontavel FCD 6102 Kit 67 359,79 

70  10/3/11 11032308000135 W D BRASIL TERES. lil 3.069,86 Cx Semi Rígida Retan 6102 Kit 900 2.331,00 

71  11/3/11 07554200000135 .11.CARTOES E PRESENTES MG 100,00 AMOSTRAS DIVERSAS - 6910 Un 20 100,00 

72  11/3/11 04064114000156 IVERALDO VENDRAMINI ES 100,00 AMOSTRAS DIVERSAS - 6910 Un 20 100,00 

73  11/3/11 06153337000115 ZENIR DISARZ CART. RS 4.480,00 CARTOES DIVERSOS - U 5101 Un 28.000 4.480,00 

74  11/3/11 01297856000133 SALMEN C. NEDIR MG 100,00 AMOSTRAS DIVERSAS - 6910 Un 20 100,00 

75  11/3/11 08839421000112 DONIZETE I. FERREIRA MG 100,00 AMOSTRAS DIVERSAS - 6910 Un 20 100,00 

76  11/3/11 00541812000144 BRISA COM. REPRES. MT 100,00 AMOSTRAS DIVERSAS - 6910 Un 20 100,00 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 5,25 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 5,25 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 5,25 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 5,25 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 5 5,25 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 5 5,25 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 5 5,25 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 5 5,25 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 9,90 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 9,90 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 9,90 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 9,90 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Maleta Desmontava] E 6102 Kit 5 11,05 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Maleta Desmontavel E 6102 Kit 5 11,05 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Maleta Desmontava! E 6102 Kit 5 11,05 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Maleta Desmontavel E 6102 Kit 5 11,05 

77  11/3/11 24648859000170 "MAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 12,50 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 12,50 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmont. Plastlf 6102 Kit 5 8,70 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmont. Plastif 6102 Kit 5 8,70 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmont. Plastif 6102 Kit 5 8,70 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmont. Plastif 6102 Kit 5 8,70 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmontava' COM 6102 Kit 5 7,25 

77  11/3/11 24648859000170 WILMAR P. TAMANHO MS 200,10 Cx. Desmontava! COM 6102 Kit 5 7,25 

78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmontava' com 6102 Kit 100 78,00 

78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmontava' com 6102 Kit 100 78,00 

78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 100 78,00 

78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmontava] com 6102 Kit 100 78,00 

78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmontava' com 6102 Kit 100 78,00 

78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 100 78,00 

78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmontava! com 6102 Kit 100 78,00 

78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 
_ _._ __ 

Cx. Desmontavel com 6102 
.,,,, 

Kit 
va. 

100 
1nn 

78,00 
7R 1111 

78  15/3/11 	83384503000135 BAIDEK COM E REPR. . 	, 

78  15/3/11 	83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 100 78,00 

78  15/3/11 	83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 100 78,00 

78  15/3/11 	83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 100 78,00 

78  15/3/11 	83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 100 78,00 

78  15/3/11 	83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 100 78,00 

78  15/3/11 	83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 100 78,00 

78  15/3/11 	83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 100 78,00 

78  15/3/11 	83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Cubo CR 6 6102 Kit 5 35,00 

78 15/3/11 	83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rígida Cubo CR 7 6102 Kit 5 35,00 
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78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 1 1,62 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 1 1,62 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 1 1,62 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 2 3,24 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Ria.  Quadrada Va 6102 Kit 5 28,25 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 10 56,50 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 10 56,50 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 20 113,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 20 113,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 20 113,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 20 113,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 20 113,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 O. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 5 28,25 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 20 113,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 10 50,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 20 113,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 5 28,25 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 20 113,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 15 84,75 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 5 28,25 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 20 113,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 5 25,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 20 100,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 10 50,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 10 50,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 5 25,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 10 50,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 10 50,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 5 25,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 5 25,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 15 75,00 
78 • 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 20 100,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 20 100,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 30 150,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 10 57,10 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 O. Rigida Organizad 6102 Kit 5 28,55 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 10 57,10 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 10 57,10 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 20 165,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 20 165,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 10 82,50 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 20 165,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 5 25,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 5 25,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 O. Rigida Quadrada 6102 Kit 20 100,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 20 100,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 10 50,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 20 100,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 20 100,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 20 100,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 20 100,00 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 20 170,40 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 5 42,60 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 20 170,40 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 5 42,60 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 15 127,80 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 15 127,80 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 20 170,40 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 20 170,40 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 20 170,40 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 20 170,40 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx Micro Ondulada Se 6102 Kit 20 72,40 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx Micro Ondulada Se 6102 Kit 20 72,40 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 20 56,40 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 20 56,40 
78 15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 20 56,40 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA FAZENDA 
RECEITA ESTADUAL 
14a DRE DE ERECHIM 

1 
Notas fiscais eletrônicas emitidas por Casulo Embalagens Ltda. entre 01/01 a 31/03/2011 

N2 NF Emissão 
CNN/ 

CPF destinatário 'Destinatário UF Valor NF Mercadoria CFOP Un Qt  
Valor 
merc. 78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 12 33,84 

78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 100 148,00 
78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 50 74,00 
78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 60 88,80 
78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 50 74,00 
78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 50 74,00 
78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 60 88,80 
78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 60 88,80 
78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmont. Espada 6102 Kit 40 59,20 
78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 10 10,20 
78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 10 10,20 
78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 10 10,20 
78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 10 10,20 
78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmontava' CDM 6102 Kit 100 109,00 
78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmontavel CDM 6102 Kit 75 81,75 78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmontavel CDM 6102 Kit 100 109,00 78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmontava' COM 6102 Kit 100 109,00 78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmontava' CDM 6102 Kit 100 109,00 
78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmontavel CDM 6102 Kit 75 81,75 78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmontava' CDM 6102 Kit 75 81,75 78  13/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmont. Plastif 6102 Kit 60 78,00 78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmont. Plastif 6102 Kit 60 78,00 78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmont. Plastif 6102 Kit 60 78,00 78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 100 187,00 78  15/3/11 83384503000135 BAIDEK COM E REPR. PA 8.742,89 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 100 187,00 79  16/3/11 06153337000115 ZENIR DISARZ CART. RS 6.880,00 CARTOES DIVERSOS - U 5101 Un 43.000 6.880,00 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Cubo CR 6 6102 Kit 1 16,14 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 1 11,98 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 13,43 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 13,43 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 13,43 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. RI& Retangular 6102 Kit 1 13,79 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 13,79 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 13,79 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 10,89 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 11,62 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Quadrada 6102 KR 1 11,62 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 11,62 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 11,62 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 11,62 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 19,07 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 19,07 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 19,07 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 19,07 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 2 4,56 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 1 7,72 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 1 7,72 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 1 7,72 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 16,25 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 16,25 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 16,25 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Desmontava! CDM 6102 Kit 5 10,80 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Desmontavel CDM 6102 KR 5 10,80 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Desmontava' CDM 6102 Kit 5 10,80 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 10,89 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 10,89 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 

36,30 
35,20 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Desmont. Plastif 6102 Kit 5 80  17/3/11 07505451000120 GIRASSOL COM. PAP. BA 693,82 Cx. Desmont. Plastif 6102 KR 5 
44,35 

81  17/3/11 73655938000113 COMERCIOCEREAIS PANOFF MS 3.687,85 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 10 
44,35 

81 17/3/11 73655938000113 COMERCIOCEREAIS PANOFF MS 3.687,85 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 
113,90 

56,95 



6102 Cx. Desmontavel com 
6102 Cx. Desmontavel com 
6102 Cx. Desmontavel com 
6102 Cx. Rig. Quadrada Va 
6102 Cx. Rig. Quadrada Va 
6102 Cx. Rig. Quadrada Va 
6102 Cx. Rig. Quadrada Va 
6102 Cx. Rig. Quadrada Va 
6102 Cx. Rig. Quadrada Va 
6102 Cx. Rig. Retangular 
6102 Cx. Rig. Retangular 
6102 Cx. Rig. Retangular 
6102 Cx. Rig. Retangular 
6102 
6102 Cx. Rigida Retangula 
6102 Cx. Rigida Retangula 
6102 Cx. Rigida Retangula 
6102 
6102 Cx. Rigida Retangula 
6102 Cx. Rigida Retangula 
6102 Cx. Rigida Retangula 
6102 Cx. Rigida Retangula 
6102 Cx. Rigida Quadrada 
6102 Cx. Rigida Quadrada 
6102 Cx. Rigida Quadrada 
6102 Cx. Rigida Quadrada 
6102 Cx. Rigida Quadrada 
6102 Cx. Rigida Quadrada 
6102 Cx. Rigida Quadrada 
6102 Cx. Rigida Quadrada 
6102 Cx. Rigida Quadrada 
6102 Maleta Desmontavel E 
6102 Maleta Desmontavel E 
6102 Maleta Desmontavel E 
6102 Cx Micro Ondulada Se 
6102 Cx Micro ondulada Se 
6102 Cx. Micro Acoplado C 
6102 Cx. Micro Acoplado C 
6102 Cx. Rigida Cubo CR 1 
6102 Cx. Rigida Retangula 
6102 Cx. Rigida Quadrada 
6102 Cx. Rigida Retangula 
6102 Sacola ralear com Alc 
6102 Sacola Bivar com Alc 
6102 Sacola Bivar com Ale 
6102 Cx. Rig. Quadrada Va 
6102 Cx. Ris. Quadrada Va 
6102 Cx. Rig. Quadrada Va 
6102 Cx. Rig. Quadrada Va 
6102 Cx. Rig. Retangular 
6102 Cx. Rig. Retangular 
6102 Cx. Rig. Retangular 
6102 Cx. Rig. Retangular 
6102 Cx. Rigida Retangula 
6102 Cx. Rigida Retangula 
6102 Cx. Rigida Retangula 
6102 Cx. Rigida Retangula 
6102 Cx. Micro Acoplado C 
6102 Cx. Micro Acoplado C 
6102 Cx. Micro Acoplado C 
6102 Cx. Desmont. Especia 
6102 Cx. DeSmont. Especia 
6102 Cx. Desmont. Especia 
6102 PAPEL DE PRESENTE - 
6102 PAPEL DE PRESENTE • 
6102 PAPEL DE PRESENTE - 

Qt Un 

5 Kit 
5 Kit 

10 Kit 
2 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
2 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
5 Kit 
5 Kit 
5 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 
1 Kit 

Emissão 

EME 
IEEE 

EC
EE
EI 

IE 
ELEE 
MEE 
Ela 
MEEI 
IEEE 
IEEE 
IEEE 
IEEE 

1101 
IEEE 
IEEE 

MEEI 
MEM 
NEE 
IEEE 
MEEI 
IEEE 
MIM 
MEEI 
EEDE 

IDE 
WEE 
IEEE 
MEEI 

IE

IEEE 
EME 

EE 
EMIE 
MELE 
IEEE 
IEEE 
WEE 
IEEE 
IEEE 
IEEE 
Ela 
IEEE 

IEEE 
EIE 
MEIE 
IEEE 
WEIN 

EEEE 

Ele 
IEEE 

ECEI 
MELEI 
IEEE 
Eia 
IEEE 

CNN/ 
CPF destinatário 

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655932400113  

73655938000113 

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

Valor 
merc. 
56,95 
56,95 

113,90 
81,40 
40,70 
40,70 
40,70 
81,40 
40,70 
41,80 
41,80 
41,80 
41,80 
41,80 
36,30 
36,30 
36,30 
36,30 
36,30 
36,30 
36,30 
36,30 
35,20 
35,20 
35,20 
35,20 
35,20 
57,80 
57,80 
57,80 
57,80 
49,00 
49,00 
49,00 
23,90 
23,90 
23,40 
23,40 

346,00 
828,80 
318,00 
72,60 
18,10 
18,10 
18,10 
27,13 
27,13 
27,13 
27,13 
27,86 
27,86 
27,86 
27,86 
24,20 
24,20 
24,20 
24,20 
15,60 
15,60 
15,60 
32,80 
32,80 
32,80 
1,66 
1,66 
1,66 

Notas 
fiscais eletrônicas emitidas por Casulo Embalagens Ltda. entre 01/01 a 31/03/201

1  

CFOP 
Valor NF 

3.687,85 

Mercadoria 
Destinatário 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 
COMERCIOCEREAIS PANOFF 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

COM. DUARTE E FILHOS 

FLORIC. JAPONESA 

FLORIC. JAPONESA 
FLORIC. JAPONESA 

3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 

3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 

3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 

3.687,85 

3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 

3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 

3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 

3.687,85 

3.687,85 
3.687,85 

3.687,85 

3.687,85 

3.687,85 
3.687,85 
3.687,85 

586,26 
586,26 
586,26 

586,26 
586,26 
586,26 

586,26 

586,26 

586,26 

586,26 

586,26 

586,26 

586,26 
586,26 

586,26 

586,26 

586,26 

586,26 

586,26 

586,26 

586,26 

371,26 

371,26 

371,26 

Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 

. Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 

Kit 

Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Un 
Un 
Un 

17/3/11 
17/3/11 

17/3/11 
17/3/11 

17/3/11 

17/3/11 
17/3/11 

17/3111 
17/3/11 
1713/11 
17/3/11 

17/3/11 
1713/11 
1713111 
17/3/11 

1713/11 
17/3/11 

1713/11 
17/3/11 

17/3/11 

1713/11 
17/3/11 
17/3/11 

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155 

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155  

34350355000122  

34350355000122  

34350355000122  

50 
80 
60 
2 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
1 

17/3/11 
17/3/11 
17/3/11 
17/3/11 
1713/11 
17/3/11 

7/3/11 
17/3/11 
17/3/11 
17/3/11 
17/3111 
17/3/11 
1713/11 
17/3/11 

17/3/11 

17/3111 
17/3/11 
17/3111 
17/3/11 

18/3/11 
18/3/11 
18/3/11 
18/3/11 

18/3/11 
18/3/11 

18/3111 
18/3/11 

18/3/11 
18/3/11 
1813/11 
18/3/11 

18/3/11 

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

73655938000113  

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155  

01252827000155  

18/3/11 
18/3/11 
18/3/11 
18/3/11 
18/3/11 
18/3/11 
1813/11 
18/3/11 

18/3/11 
18/3111 
18/3/11 
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Notas fiscais eletrônicas emitidas por Casulo Embalagens Ltda. entre 
01/01 a 31/03/2011  

CFOP 
Valor NF CNN/ 

CPF destinatário 
Destinatário 

Emissão Cx. Rig. Sextavada C 11221 
112211 
1173 

ce 
MEN 

1121 
1E3 
CIWEEMI 
101 
112 371,26 

11231 371,26 	Cx. Rig. Quadrada Va 

1131301111.5~11111  

1123 
1111 vi 

371,26 FLORIC. JAPONESA 34350355000122  18/3/11 371,26 FLORIC. JAPONESA 34350355000122  18/3/11 371,26 FLORIC. JAPONESA 34350355000122  18/3/11 371,26 FLORIC. JAPONESA 34350355000122  18/3/11 371,26 FLORIC. JAPONESA Cx. Rigida Organlzad 34350355000122  18/3/11 371,26 FLORIC. JAPONESA Cx. Rigida Organizad 34350355000122  18/3/11 371,26 FLORIC. JAPONESA Cx. Rigida Quadrada 34350355000122  18/3/11 FLORIC. JAPONESA Cx. Rigida Quadrada 34350355000122  18/3/11 FLORIC. JAPONESA Cx. Rigida Quadrada 34350355000122  371,26 
FLORIC. JAPONESA Cx. Rigida Quadrada 34350355000122  18/3111 371,26 FLORIC. JAPONESA Cx, Rig. Quadrada Va 34350355000122  18/3/11 FLORIC. JAPONESA Cx. Rig. Quadrada Va 34350355000122  
FLORIC. JAPONESA Cx. Rig. Quadrada Va 34350355000122  18/3/11 371,26 FLORIC. JAPONESA Cx. Rig. Quadrada Va 34350355000122  371,26 18/3/11 FLORIC. JAPONESA Cx, Rig. Quadrada Va 34350355000122  18/3/11 FLORIC. JAPONESA 34350355000122  1813/11 FLORIC. JAPONESA 

34350355000122  18/3111 FLORIC. JAPONESA Cx. Rigida Retangula 34350355000122  
FLORIC. JAPONESA 

34350355000122  371,26 
FLORIC. JAPONESA 34350355000122  18/3/11 371,26 FLORIC. JAPONESA 

34350355000122  18/3/11 371,26 FLORIC. JAPONESA 
34350355000122  2.023,50 
10487788000166  2.023,50 
10487788000166  18/3/11 2.023,50 

Cx. Rig. Transparent 10487788000166  2.023,50 
Cx. Rig. Quadrada Va 10487788000166  18/3/11 2.023,50 

10487788000166  18/3/11 2.023,50 
Cx. Rig. Quadrada Va 10487788000166  18/3/11 2.023,50 
Cx. Rig. Quadrada Va 10487788000166  2.023,50 
Cx. Rig. Quadrada Va 10487788000166  18/3/11 2.023,50 203,50 
Cx. Rig. Quadrada Va 10487788000166  18/3/11 2.023,50 
Cx. Rig. Quadrada Va 10487788000166  18/3/11 2.023,50 
Cx. Rig. Quadrada Va 10487788000166  18/3/11 2.023,50 
Cx. Rig. Quadrada Va 10487788000166  18/3/11 2.023,50 

Cx. Rig. Retangular 10487788000166  2.023,50 
10487788000166  18/3/11 2.023,50 
10487788000166  Cx. Rig. Retangular 18/3/11 2.023,50 

Cx. Rig. Retangular 10487788000166  18/3/11 2.023,50 
Rig. Retangular 10487788000166  18/3111 2.023,50 

10487788000166  Cx. Rig. Retangular 18/3/11 2.023,50 
10487788000166  Rig. Retangular 18/3/11 2.023,50 

Cx. Rigida Retangula 10487788000166  18/3/11 2.023,50 
10487788000166  Cx. Rigida Quadrada 2.023,50 

Cx. Rigida Quadrada 10487788000166  18/3/11 2.023,50 
Cx. Rigida Quadrada 10487788000166  2.023,50 
Cx. Rigida Quadrada 10487788000166  18/3/11 2.023,50 

10487788000166  Cx. Rigida Quadrada 18/3/11 2.023,50 
10487788000166  Cx. Rigida Quadrada 18/3/11 2.023,50 C F ALEGRIA ME Cx. Desmont. Especia 10487788000166  18/3/11 2.023,50 
10487788000166  Cx. Desmont. Especia 18/3/11 2.023,50 
10487788000166  Cx. Desmont. Especia 18/3/11 2.023,50 
10487788000166  Cx. Cubo Magico CUBM 18/3/11 2.023,50 118,50 
10487788000166  Cx. Cubo Magico CUBM 18/3/11 2.023,50 
10487788000166  DeSmontavel COM 18/3/11 2.023,50 
10487788000166  Cx. Desmontava' CDM 18/3/11 2.023,50 C F ALEGRIA ME 10487788000166  Cx. Rig. Transparent 18/3/11 1.500,31 39,40 VOAS GRACAS ALMEIDA 06088517000160  Cx. Rig. TransParent 18/3/11 1.509,31 V DAS GRACAS ALMEIDA 06088517000160  Cx. Rig. Transparent 18/3/11 1.500,31 V DAS GRACAS ALMEIDA 06088517000160  Cx. Rig. Transparent 18/3/11 1.500,31 VOAS GRACAS ALMEIDA 06088517000160  Cx, Rigida Cubo CR 2 18/3/11 1.500,31 V DAS GRACAS ALMEIDA 06088517000160  Cx. Rigida Cubo CR 9 1813/11 1.500,31 VOAS GRACAS ALMEIDA 06088517000160  18/3/11 1.500,31 V DAS GRACAS ALMEIDA 06088517000160  Cx. Rig. Quadrada Va 18/3/11 1.500,31 V DAS GRACAS ALMEIDA 06088517000160  18/3/11 1.500,31 V DAS GRACAS ALMEIDA 06088517000160  Cx. Rig. Quadrada Va 18/3/11 1.500,31 V DAS GRACAS ALMEIDA 06088517000160  18/3/11 
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11  

el:21" CFOP 6102 

Un 
Valor NE CNN/ 

CPF destinatário 
Destinatário Kit Emissão Cx. Rig. Quadrada Va N2  NF 1.500,31 

V DAS GRACAS ALMEIDA Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va IEMIEELI 06088517000160  1.500,31 
VOAS GRAUS ALMEIDA Kit 6102 

06088517000160  1.500,31 
VOAS GRACAS ALMEIDA Kit 6102 

06088517000160  1.500,31 85 VOAS GRACAS ALMEIDA Kit 6102 
06088517000160  Will 

MEMENEI 
MEIN 
EMMEN 
IDE 
1E11 
EDUZIR 
1121 
~MEI 

1nel 
MEM 
IDE 
MOI 
El31 
MOI 
IGEMEEI 
MEM 
Ira 
1E11~ 
1. 
Wel 
IMMO 

1.500,31 18/3111 VOAS GRACAS ALMEIDA Kit 6102 
06088517000160  1.500,31 

VOAS GRAUS ALMEIDA Kit 6102 
06088517000160  18/3/11 1.500,31 

VOAS GRACAS ALMEIDA 
1.10~111111  

Cx. Rigida Retangula 

111112~11. 
111101~.11  

Cx. Rigida Retangula 

110~1111  

1(8 6102 
06088517000160  1.500,31 Kit V DAS GRACAS ALMEIDA 6102 
06088517000160  18/3/11 1.500,31 

VOAS GRAUS ALMEIDA Kit 6102 
06088517000160  1.500,31 18/3/11 VOAS GRACAS ALMEIDA 1(6 6102 
06088517000160  1.500,31 

V DAS GRACAS ALMEIDA 1(6 6102 
06088517000160  1.500,31 

V DAS GRACAS ALMEIDA Kit 6102 
06088517000160  1.500,31 

V DAS GRACAS ALMEIDA Kit 6102 
06088517000160  1.500,31 

VOAS GRACAS ALMEIDA Kit 6102 
06088517000160  1.500,31 18/3/11 

V DAS GRACAS ALMEIDA 1(8 6102 Cx. Rigida Organizad 06088517000160  1.500,31 18/3/11 1(8 VOAS GRACAS ALMEIDA 6102 Cx. Rigida Organizad 06088517000160  18/3/11 1.500,31 Kit V DAS GRACAS ALMEIDA 6102 Cx. Rigida Organizad 06088517000160  1.500,31 18/3/11 Kit VOAS GRACAS ALMEIDA 6102 Cx. Rigida Organizad 06088517000160  1.500,31 18/3/11 Kit VOAS GRACAS ALMEIDA 6102 Cx. Rigida Quadrada 06088517000160  1.500,31 18/3/11 
VOAS GRAUS ALMEIDA Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 06088517000160  1.500,31 18/3/11 
VOAS GRACAS ALMEIDA Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 06088517000160  1813/11 1.500,31 
V DAS GRACAS ALMEIDA KR 6102 Cx. Rigida Quadrada 06088517000160  1813111 1.500,31 
VOAS GRACAS ALMEIDA Kit 6102 

06088517000160  18/3/11 1.500,31 
VOAS GRACAS ALMEIDA Kit 6102 

06088517000160  18/3/11 1.500,31 
VOAS GRACAS ALMEIDA 1(8 6102 Cx. Desmont. Especia 

11~122111 
 

Cx. para Vinho Rigid 

06088517000160  1.500,31 
VOAS GRACAS ALMEIDA Un 6102 

06088517000160  1.500,31 
VOAS GRACAS ALMEIDA Un 6102 06088517000160  1.500,31 
VOAS GRACAS ALMEIDA Kit 6102 Cx. Desmontavel COM 06088517000160  18/3111 1.500,31 
VOAS GRACAS ALMEIDA Krt 6102 Cx. Desmontavel COM 06088517000160  18/3/11 1.500,31 
V OAS GRACAS ALMEIDA 1(8 6102 Cx. Desmontavel COM 06088517000160  1.500,31 
VOAS GRACAS ALMEIDA Kit 6102 Sacola Bivar com Alc 06088517000160  18/3/11 1.760,40 27,20 5 HELIO OLIVEIRA A JR 10t 6102 Sacola Bivar com Alc 30574792000179  18/3/11 1.760,40 27,20 5 HELIO OLIVEIRA A JR Kit 6102 Sacola Bivar com Alc 30574792000179  1813111 1.760,40 27,20 5 HELIO OLIVEIRA A JR Krt 6102 30574792000179  1.760,40 40,70 1 HELIO OLIVEIRA A JR Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 30574792000179  18/3111 1.760,40 40,70 1 HELIO OLIVEIRA A IR Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 30574792000179  1813/11 1.760,40 40,70 86 1 HELIO OLIVEIRA A JR 1(8 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 30574792000179  18/3/11 1.760,40 40,70 1 HEUO OLIVEIRA A IR Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 30574792000179  18/3/11 1.760,40 40,70 1 HELIO OLIVEIRA A JR Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 30574792000179  1.760,40 40,70 1 HELIO OLIVEIRA A JR Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 30574792000179  18/3111 1.760,40 40,70 1 HELIO OLIVEIRA A JR Kit 6102 Rig. Quadrada Va 30574792000179  18/3/11 1.760,40 41,80 1 HELIO OLIVEIRA A JR KR 6102 Cx. Rig. Retangular 30574792000179  18/3/11 1.760,40 41,80 1 HELIO OLIVEIRA A IR 1(11 6102 Cx. Rig. Retangular 30574792000179  18/3/11 1.760,40 41,80 1 HELIO OLIVEIRA A IR Kit 6102 30574792000179  18/3/11 1.760,40 41,80 86 1 HELIO OLIVEIRA A JR Kit 6102 30574792000179 18/3/11 1.760,40 41,80 1 HELIO OLIVEIRA A IR Kit 6102 30574792000179  18/3/11 1.760,40 36,30 1 HELIO OLIVEIRA A JR Kit 6102 30574792000179  18/3/11 1.760,40 36,30 1 HELIO OLIVEIRA A IR Kit 6102 30574792000179  18/3/11 1.760,40 36,30 1 HELIO OLIVEIRA A JR 101 6102 30574792000179  1813/11 1.760,40 36,30 1 HELIO OLIVEIRA A IR Kit 6102 30574792000179  1.760,40 39,00 1 HELIO OLIVEIRA A JR 1(8 6102 Cx. Rigida Organizad 30574792000179  39,00 18/3111 1.760,40 1 HELIO OLIVEIRA A JR Kit 6102 Cx. Rigida Organizad 30574792000179  18/3/11 1.760,40 35,20 1 HELIO OLIVEIRA A IR Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 30574792000179  18/3/11 1.760,40 1 HELIO OLIVEIRA A IR Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 30574792000179  18/3/11 1.760,40 2 HEUO OLIVEIRA A IR 101 6102 Cx. Rigida Quadrada 30574792000179  1813/11 1.760,40 86 1 HELIO OLIVEIRA A JR Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 30574792000179  18/3111 1.760,40 1 HELIO OLIVEIRA A JR Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 30574792000179  1131 1.760,40 1 HELIO OLIVEIRA A JR Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 30574792000179  1.760,40 35,20 86 1 HELIO OLIVEIRA A IR Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 30574792000179  18/3/11 1.760,40 86 35,20 1 HELIO OLIVEIRA A IR Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 30574792000179  11131 18/3/11 1.760,40 35,20 1 HELIO OLIVEIRA A IR Krt 6102 Cx. Rigida Quadrada 30574792009179  18/3/11 1.760,40 35,20 86 1 HELIO OLIVEIRA A IR Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 30574792000179  1813111. 1.760,40 35,20 1 HELIO OLIVEIRA A JR Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 30574792000179  1.760,40 57,80 1 HELIO OLIVEIRA A JR 101 6102 Cx. Rigida Quadrada 30574792000179  1.760,40 57,80 1 HELIO OLIVEIRA A JR 101 6102 Cx. Rigida Quadrada 30574792000179  13 1.760,40 HELIO OLIVEIRA A IR 

30574792000179  
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FIR NF Emissão 
CNN/ 

CPF destinatário 
Destinatário UF Valor NF Mercadoria CFOP Un Qt 

Valor 

merc. 
86 18/3/11 30574792000179 HELIO OLIVEIRA A JR ES 1.760,40 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 57,80 
86 18/3/11 30574792000179 HELIO OLIVEIRA A JR ES 1.760,40 BARRICAS - EIRR 4 KIT 6102 Kit 1 125,10 
86 18/3/11 30574792000179 HELIO OLIVEIRA A JR ES 1.760,40 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 1 23,40 
86 18/3/11 30574792000179 HEUO OLIVEIRA A JR ES 1.760,40 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 1 23,40 
86 18/3/11 30574792000179 HELIO OLIVEIRA A JR ES 1.760,40 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 1 23,40 
86 18/3/11 30574792000179 HELIO OLIVEIRA A JR ES 1.760,40 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 1 23,40 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 10 80,00 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 10 80,00 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 10 80,00 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 10 80,00 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 8 325,60 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 6 244,20 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 6 244,20 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 8 325,60 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 6 244,20 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 6 244,20 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 6 250,80 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 6 250,80 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 6 250,80 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 8 334,40 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 6 217,80 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 6 217,80 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 6 217,80 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 6 217,80 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 6 217,80 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 6 217,80 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 10 330,00 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 10 330,00 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 6 198,00 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 6 198,00 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 6 211,20 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 6 211,20 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 6 211,20 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 6 211,20 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 6 211,20 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 6 346,80 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 6 346,80 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 6 346,80 
87 18/3/11 04060009000149 TERRACO ZAPP PAP DF 8.076,80 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 12 82,80 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 1 19,70 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Desmontava' com 6102 Kit 5 9,00 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Desmontava' com 6102 Kit 5 9,00 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 9,00 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 5 9,00 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 5 9,00 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 5 9,00 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Sacola eivar com Alc 6102 Kit 5 9,00 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 18,80 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 18,80 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 13,43 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 1 12,87 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 1 12,87 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Rigida Quadrada 	• 6102 Kit 1 11,62 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 11,62 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 11,62 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 11,62 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 19,07 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 19,07 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 19,07 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Maleta Desmontavel E 6102 Kit 5 16,15 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 Maleta Desmontavel E 6102 Kit 5 16,15 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 2 5,28 
88 18/3/11 00614524000172 REI DA EMBALAGEM ES 584,28 - Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 49,20 
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49,20 Kit 5 

Kit 5 49,20 

Kit 1 12,10 

Kit 1 12,10 

12,10 Kit  1 
11,73 Kit 1 
11,73 Kit 1 
19,26 Kit 1 

1 19,26 Kit 

Kit 1 19,26 

Kit 1 41,70 

Kit 1 41,70 

Kit 10 32,80 

Kit 10 32,80 

Kit 5 16,40 

16,40 Kit  
Un 

5 
1 2,30 

Un 1 2,30 

Un 1 2,30 

Un 1 2,30 

Un 10 13,10 

Kit 5 18,95 

18,95 Kit 5 

Un 1 2,66 

Un 1 2,66 

Un 1 2,66 

KR 1 16,30 

Kit 1 12,10 

Kit 2 24,20 

19,70 Kit 1 

Kit 5 9,00 

Kit 5 18,80 

Un 1 2,64 

Kit 1 16,14 

Kit 1 13,43 

Kit 1 13,79 

Kit 1 13,79 

Kit 1 11,98 

Kit 1 11,98 

Kit 1 12,87 

Kit 1 10,89 

Kit 1 11,62 

Kit 1 11,62 

Kit 1 19,07 

Kit 5 16,15 

Kit 5 16,15 

Kit 5 10,80 

Kit 5 14,65 

Kit 5 14,65 

Kit 1 10,17 

Kit 1 10,17 

Kit 1 10,45 

Kit 1 10,45 

Kit 1 9,07 

Kit 1 9,07 

Kit 1 9,07 

Kit 1 8,25 

Kit 1 8,25 

Kit 1 8,80 

Kit 1 8,80 

Kit 1 8,80 

Kit 1 14,45 

Kit 1 14,45 

Kit 1 14,45 

Kit 1 14,45 

Kit 1 14,45 

Notas fiscais eletrônicas emitidas por Casulo Embalagens Ltda. entre 01/01 a 31/03/2011 

CFOP Mercadoria CNP)/ 
CPF destinatário 

Valor NF UF Destinatário Emissão 192  NF 
6102 Cx. Desmont. Espada 584,28 ES REI DA EMBALAGEM 00614524000172 18/3/11 88 6102 Cx. Desmont. Espada 584,28 ES REI DA EMBALAGEM 00614524000172  18/3/11 88 6102 Cx. Rigida Retangula 500,12 BA A LOS PRESENTES 10408190000134  1813111 89 6102 Cx. Rigida Retangula 500,12 BA A LOS PRESENTES 10408190000134  18/3/11 89 6102 Cx. Rigida Retangula 500,12 BA A LOS PRESENTES 10408190000134 1813111 6102 89 Cx. Rigida Quadrada 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134  18/3/11  89 6102 Cx. Rigida Quadrada 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134  1813111 89 6102 Cx. Rigida Quadrada 500,12 BA A LOS PRESENTES 10408190000134  18/3/11 6102 89 Cx. Rigida Quadrada 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134  18/3/11 6102 89 Cx. Rigida Quadrada 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134  18/3/11 6102 89 BARRICAS - BRR 1 KIT 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134  18/3111 6102 89 BARRICAS - BRR 5 KIT 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134  18/3/11 6102 89 Cx. Desmont. Especia 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134  1813/11 6102 89 Cx. Desmont. Especia 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134  18/3/11 6102 89 Cx. Desmont. Especia 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134  18/3/11 6102 89 Cx. Desmont. Especia 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134 18/3/11 6102 89 Cx. para Vinho Rigid 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134 1813/11 6102 89 Cx. para Vinho Rigid 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134  1813/11 6102 89 Cx. para Vinho Rigid 500,12 BA A LOS PRESENTES 10408190000134  18/3111 6102 89 Cx. para Vinho Rigid 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134  1813/11 6102 89 Cx. Cubo Magico CUBM 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134  18/3/11 6102 89 Cx. Desmontavel com 500,12 BA A LOS PRESENTES 10408190000134  18/3/11 6102 89 Cx. Desmontavel com 500,12 BA A LOS PRESENTES 10408190000134  18/3/11 6102 89 PAPEL DE PRESENTE- 500,12 BA A LOS PRESENTES 10408190000134 18/3/11 6102 89 PAPEL DE PRESENTE - 500,12 BA A LOS PRESENTES 10408190000134 18/3/11 6102 89 PAPEL DE PRESENTE - 500,12 BA A LOS PRESENTES 10408190000134  1813/11 6102 89 Cx. Rigida Cubo CR 5 500,12 BA A LOS PRESENTES 10408190000134  18/3/11 6102 89 Cx. Rigida Retangula 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134 18/3/11 89 6102 Cx. Rigida Retangula 500,12 BA AIOS PRESENTES 10408190000134  18/3/11 6102 89 Cx. Rig. Transparent 339,72 SP COMERCIAL A ESCOLAR 43497015000110 22/3/11 90 6102 Cx. Desmontavel com 339,72 SP COMERCIAL A ESCOLAR 11 43497015000110 6102 Cx. Desmontavel com 339,72 SP 

43497015000110 90  22/3/11 
43497015000110 90  22/3/11 
43497015000110 90 22/3/11 

90  22/3/11 43497015000110 

43497015000110 90  22/3/11 
43497015000110 90  22/3/11 
43497015000110 90  22/3/11 
43497015000110 90  22/3/11 
43497015000110 90  22/3/11 
43497015000110 90 22/3/11 
43497015000110 90  22/3/11 
43497015000110 90  22/3/11 
43497015000110 90  22/3/11 
43497015000110 90  22/3/11 
43497015000110 90  22/3/11 
43497015000110 90  22/3/11 
43497015000110 90  22/3/11 
43497015000110 90  22/3/11 

83083448520 91  22/3/11 
83083448520 91  22/3/11 
83083448520 91  22/3/11 
83083448520 91 22/3/11 
83083448520 91  22/3/11 
83083448520 91  22/3/11 
83083448520 91  22/3/11 
83083448520 91 22/3/11 
83083448520 91 22/3/11 
83083448520 91 22/3/11 
83083448520 91  22/3/11 
83083448520 91  22/3/11 
83083448520 91 22/3/11 
83083448520 91 22/3/11 
83083448520 91 22/3/11 
83083448520 91 22/3/11 
83083448520 91 22/3/11 

COMERCIAL A ESCOLAR 

COMERCIAL A ESCOLAR 

COMERCIAL A ESCOLAR 

COMERCIAL A ESCOLAR 

COMERCIAL A ESCOLAR 

COMERCIAL A ESCOLAR 
COMERCIAL A ESCOLAR 
COMERCIAL A ESCOLAR . 

COMERCIAL A ESCOLAR 
COMERCIAL A ESCOLAR 

COMERCIAL A ESCOLAR 

COMERCIAL A ESCOLAR 

COMERCIAL A ESCOLAR 
COMERCIAL A ESCOLAR 

COMERCIAL A ESCOLAR 
COMERCIAL A ESCOLAR 

COMERCIAL A ESCOLAR 

COMERCIAL A ESCOLAR 
ELIZETE P. DOS SANTOS 
ELIZETE P. DOS SANTOS 

EUZETE P. DOS SANTOS 

ELIZETE P. DOS SANTOS 

ELIZETE P. DOS SANTOS 

ELIZETE P. DOS SANTOS 

ELIZETE P. DOS SANTOS 

ELIZETE P. DOS SANTOS 

ELIZETE P. DOS SANTOS 

ELIZETE P. DOS SANTOS 

ELIZETE P. DOS SANTOS 

ELIZETE P. DOS SANTOS 
ELIZETE P. DOS SANTOS 
ELIZETE P. DOS SANTOS 

ELIZETE P. DOS SANTOS 

ELIZETE P. DOS SANTOS 

ELIZETE P. DOS SANTOS 

6102 PAPEL DE PRESENTE - 339,72 - SP 
6102 Cx. Rigida Cubo CR 1 339,72 SP 
6102 Cx. RIB. Quadrada Va 339,72 SP 
6102 Cx. Ris. Retangular 339,72 SP 
6102 Cx. Rig. Retangular 339,72 SP 
6102 Cx. Rigida Retangula 339,72 SP 
6102 Cx. Rigida Retangula 339,72 SP 
6102 Cx. Rigida Organizad 339,72 SP 
6102 Cx. Rigida Retangula 339,72 SP 
6102 Cx. Rigida Quadrada 339,72 SP 
6102 Cx. Rigida Quadrada 339,72 SP 
6102 Cx. Rigida Quadrada 339,72 SP 
6102 Maleta Desmontava] E 339,72 SP 
6102 Cx. Desmont. Especia 339,72 SP 
6102 Cx. Desmontavel COM 339,72 SP 
6102 Cx. Desmont. Plastif 339,72 SP 
6102 Cx. Desmont. Plastif 339,72 SP 
6102 Cx. Rig. Quadrada Va 215,25 BA 
6102 Cx. Rig. Quadrada Va 215,25 BA 
6102 Cx. Rig. Retangular 215,25 BA 
6102 Cx. Rig. Retangular 215,25 BA 
6102 Cx. Rigida Retangula 215,25 BA 
6102 Cx. Rigida Retangula 215,25 BA 
6102 Cx. Rigida Retangula 215,25 BA 
6102 Cx. Rigida Retangula 215,25 BA 
6102 Cx. Rigida Retangula 215,25 BA 
6102 Cx. Rigida Quadrada 215,25 BA 
6102 Cx. Rigida Quadrada 215,25 BA 
6102 Cx. Rigida Quadrada 215,25 BA 
6102 Cx. Rigida Quadrada 215,25 BA 
6102 Cx. Rigida Quadrada 215,25 BA 
6102 Cx. Rigida Quadrada 215,25 BA 
6102 Cx. Rigida Quadrada 215,25 BA 
6102 Cx. Rigida Quadrada 215,25 BA 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA FAZENDA 
RECEITA ESTADUAL 
14a DRE DE ERECHIM 

• ._____ ............ -............ ...... o.o. por gamo embalagens Ltda. entre 01/01 a 31/03/2011 
Nb NE 

91  

Emissão CNN/ 
CPF destinat ário Destinatário UF Valor NF Mercadoria CFOP Un CU 

Valor 

91  
22/3/11 83083448520 ELIZETE P. DOS SANTOS BA 215,25 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 

merc. 
22/3/11 83083448520 ELIZETE P. DOS SANTOS BA 215,25 Cx. para Vinho Rigid 6102 2 

2 

14,45 

3,44 91  

91  
22/3/11 83083448520 ELIZETE P. DOS SANTOS BA 215,25 Cx. para Vinho Rigid 6102 

Un 

Un 

91  
22/3/11 83083448520 ELIZETE P. DOS SANTOS BA 215,2$ Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 2 

3,44 

91  
22/3/11 83083448520 ELIZETE P. DOS SANTOS BA 215,25 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 2 

3,44 

92  
22/3/11 83083448520 ELIZETE P. DOS SANTOS BA 215,25 Cx. para Vinho Rigid 6102 Un 2 

' 3,44 
22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 

3,44 

51,48 

51,48 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Or. Rig. Transparent 6102 
6 

92  
92  

22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Transparent 6102 
Kit 
Kit 

6 
6 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 

51,48 
92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 

6 

6 
51,48 

92  

92  

22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 6 
51,48 

22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 100 
51,48 

92  

92  
22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PEI 10.570,72 Cx. Desmontava! com 6102 Kit 100 

78,00 

92  
22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmontava' com 6102 Kit 100 

78,00 

22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 100 
78,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmontava' com 6102 Kit 100 
78,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 100 
78,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 
78,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmontava! com 6102 Kit 
100 
100 

78,00 
92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 100 

78,00 
92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 100 

78,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 100 
78,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 100 
78,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 100 
78,00 

92  

92  
22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 100 

78,00 

22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 100 
78,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 1.00 
78,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 20 
78,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 20 
113,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 
113,00 

113,00 

107,35 

113,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 
20 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 
19 

92  

92  
22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

20 

20 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 
113,00 

113,00 

113,00 

113,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 
20 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 
20 

92  

92  
22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 

Kit 

Kit 
20 

20 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 
113,00 

113,00 92  
92  

22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx Rig. Quadrada Va 6102 
Kit 

Kit 
20 

20 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 
113,00 
113,00 92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

20 
20 92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

113,00 
113,00 

113,00 

113,00 

113,00 

113,00 

113,00 

113,00 

113,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 
20 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA P8 10.570,72 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 
20 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. RIg. Retangular 6102 
20 

20 

20 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Retangular 6102 
Kit 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Retangular 6102 
Kit 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Retangular 6102 
Kit 20 

20 92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Retangular 6102 
Kit 

92  
92  

22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA Pll 10.570,72 Cx. Rig. Retangular 6102 
Kit 

Kit 
20 
12 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Retangular 6102 20 

67,80 
113,00 

113,00 

25,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rig. Retangular 6102 
Kit 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 
Kit 20 

5 

12 

92  
92  

22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 
Kit 

Kit 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 12 

12 

12 

60,00 
60,00 

60,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 
Kit 

92  

92  
22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 

Kit 

Kit 

92  
22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 12 

60,00 

92  
22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 12 

60,00 
22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 

Kit 
12 
12 

60,00 

60,00 92  
92 

22/3/11 
22/3/11 

05896391000198 MARKA DO SUL LTDA P8 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 12 
12 

12 

60,00 

60,00 

60,00 

92 	22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 
Kit 

92 	22/3/11 
92 	22/3/11 

05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 
Kit 

Kit 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 12 
60,00 

60,00 
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Notas fiscais eletrônicas emitidas por Casulo Embalagens Ltda. entre 01/01 a 31/03/2011 

Na NF Emissâo 
CNN/ 

CPF destinatário 
Destinatário UF Valor NF Mercadoria CFOP Un Qt 

Valor 
merc. 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 3.2 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 058963910003.98 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 10 97,50 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Organizad 6102 KR 10 97,50 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 5 48,75 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 10 97,50 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 16 132,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 20 165,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 20 165,00 

92  22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 20 165,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 3 15,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 61.02 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 12 60,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 10 85,20 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 10 85,20 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 6 51,12 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 10 85,20 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 10 85,20 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 10 85,20 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 10 85,20 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 10 85,20 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 10 85,20 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 10 85,20 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 10 85,20 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx Micro Ondulada Se 6102 Kit 12 43,44 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx Micro Ondulada Se 6102 Kit 12 43,44 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx Micro Ondulada Se 6102 Kit 12 43,44 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 100 148,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 100 148,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 100 148,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 100 148,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmontavel COM 6102 Kit 100 109,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmontavel COM 6102 Kit 100 109,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 1.0.570,72 Cx. Desmontavel COM 6102 Kit 100 109,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmontavel COM 6102 Kit 100 109,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 a. Desmontavel COM 6102 Kit 100 109,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LIDA PB 10.570,72 Cx. Desmont. Plastif 6102 Kit 100 130,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 a. Desmont. Plastif 6102 Kit 100 130,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmont. Plastif 6102 Kit 100 130,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 a Desmont. Plastif 6102 Kit 100 130,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL 170A PB 1.0.570,72 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 100 187,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 100 187,00 

92 22/3/11 05896391000198 MARKA DO SUL LTDA PB 10.570,72 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 100 187,00 

93 24/3/11 11792433000143 EURIDES T. REZENDE MS 588,10 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 

93 24/3/11 11792433000143 EURIDES T. REZENDE MS 588,10 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 KR 1 40,70 

93 24/3/11 11792433000143 EURIDES T. REZENDE MS 588,10 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 

93 24/3/11 11792433000143 EURIDES T. REZENDE MS 588,10 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 

93 24/3/11 11792433000143 EURIDES T. REZENDE MS 588,10 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 

93 24/3/11 11792433000143 EURIDES T. REZENDE MS 588,10 a. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 
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Notas fiscais eletrônicas emitidas por Casulo Embalagens Ltda. entre 01/01 a 31/03/2011 
CFOP 

6102 

ctt Un 
Valor NF CNN/ 

CPF destinatário 
36,30 1 Kit Emissão Na NF 36,30 588,10 1 EURIDES T. REZENDE Kit 6102 11111135331 

EDI ~EME 
MEM 
IESEEMI 
IEEE 
31233E:3311 
1E/3 ~BEM 
MEINE/3331 
MC/11 
11011~1 
amam 
IEDIERBI 
11311313323 
11011135ffi 

11792433000143  36,30 588,10 1 EURIDES T. REZENDE Kit 6102 11792433000143  36,30 24/3/11 588,10 1 EURIDES T. REZENDE Kit 6102 11792433000143  36,30 588,10 1 Kit EURIDES T. REZENDE 6102 
11792433000143  35,20 24/3/11 588,10 1 Kit EURIDES T. REZENDE 6102 Cx. Rigida Quadrada 11792433000143  35,20 588,10 1 EURIDES T. REZENDE Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 11792433000143  588,10 6,90 24/3/11 1 Un EURIDES T. REZENDE 6102 Cx. para Vinho Rigid 11792433000143  6,90 588,10 1 Un EURIDES T. REZENDE 6102 Cx. para Vinho Rigid 11792433000143  6,90 24/3/11 588,10 1 Un EURIDES T. REZENDE 6102 Cx. para Vinho Rigid 11792433000143  6,90 588,10 1 EURIDES T. REZENDE Un 6102 Cx. para Vinho Rigid 11792433000143  59,70 588,10 24/3/11 1 EURIDES T. REZENDE 6102 Cx. Rig. Transparent 11792433000143  27,20 816,60 5 Kit TAHANI Z D Y & CIA 6102 Cx. Desmontava! com 24624025000124  27,20 24/3/11 816,60 5 Kit TAHANI Z D Y & CIA 6102 Cx. Desmontavel com 24624025000124  816,60 27,20 24/3/11 5 TAHANI Z D Y & CIA Kit 6102 Cx. Desmontavel com 24624025000124  27,20 816,60 5 TAHANI 20V & CIA Kit 6102 Sacola Bivar com Alc 24624025000124  36,30 816,60 1 Kit TAHANI Z D Y & CIA 6102 24624025000124  24/3/11 816,60 36,30 1 TAHANI Z 0V & CIA Kit 6102 

24624025000124  36,30 816,60 TAHANI Z D Y & CIA Kit 6102 Cx. Rigida Retangula 

11~21"11  
Cx. Rigida Quadrada 

24624025000124  24/3/11 816,60 36,30 1 TAHANI Z D Y & CIA Kit 6102 24624025000124  816,60 35,20 1 Kit TAHANI Z D Y & CIA 6102 24624025000124  816,60 35,20 1 TAHANI Z D Y & CIA Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 24624025000124  24/3/11 816,60 57,80 94 1 Kit TAHANI Z D Y & CIA 6102 Cx. Rigida Quadrada 24624025000124  24/3/11 57,80 816,60 1 TAHANI Z D Y & CIA Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 24624025000124  
MEM 24/3/11 816,60 1 TAHANI Z D Y & CIA Kit 6102 24624025000124  24/3/11 816,60 1 TAHANI Z D Y & CIA Kit 6102 Cx. Micro Acoplado C 24624025000124  2413111 816,60 5 TAHANI Z D Y & CIA Kit 6102 Cx. Desmont. Especia 24624025000124  816,60 

94  5 TAHANI Z D Y & CIA Kit 6102 Cx. Desmont. Especia 24624025000124  24/3/11 816,60 44.600 TAHANI Z D Y & CIA Un 5101 CARTAO MINI - UND 24624025000124  24/3/11 9.260,00 30.000 ZENIR DISARZ CART. Un 5101 CARTOES DIVERSOS - U 06153337000115  24/3/11 9.260,00 95 5 ZENIR DISARZ CART. Kit 6102 Cx. DeSmontavel com 06153337000115  24/3/11 307,94 95 5 PAPELARIA ITAOBIM Kit  6102 Sacola Bivar com Alc 25707241000104  25/3/11 307,94 96 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 WEENEMMI 
MEIE 

25707241000104  307,94 16,30 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 Cx. Rigida Cubo CR 7 25707241000104  307,94 13,56 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 25707241000104  25/3/11 307,94 13,56 96 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 25707241000104  EDI 
MEM 
lE131 
111111ENEI 

25/3/11 

25/3/11 307,94 13,93 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 25707241000104  25/3/11 307,94 12,10 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 25707241000104  25/3/11 307,94 12,10 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 25707241000104  307,94 12,10 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 25707241000104  11,00 96 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 25707241000104  25/3/11 307,94 11,00 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 25707241000104  25/3/11 307,94 11,00 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 Cx. Rigida Retangula 25707241000104  25/3/11 307,94 11,73 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 25707241000104  11,73 25/3/11 307,94 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 25707241000104  25/3/11 307,94 11,73 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 25707241000104  2513/11 307,94 41,70 1 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 BARRICAS - BRR 2 KIT 25707241000104  18,95 25/3/11 307,94 5 PAPELARIA ITAOBIM Kit 6102 Cx. Desmontavel com 25707241000104  25/3111 162,10 18,95 EUZETE P. DOS SANTOS 5 Kit 6102 Cx. Desmontava' com 83083448520  25/3111 162,10 18,95 ELIZETE P. DOS SANTOS 5 Kit 6102 Cx. Desmontava' com 83083448520  13,56 25/3/11 162,10 1 ELIZETE P. DOS SANTOS Kit 6102 83083448520  25/3/11 162,10 1 ELIZETE P. DOS SANTOS Kit 6102 83083448520  2513/11 162,10 11,00 ELIZETE P. DOS SANTOS 1 Kit 6102 83083448520  25/3/11 162,10 11,00 1 EUZETE P. DOS SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Retangula 83083448520  25/3/11 162,10 10,50 ELIZETE P. DOS SANTOS 10 Un 6102 Cx. para Vinho CPV 4 83083448520  25/3/11 162,10 13,00 1 ELIZETE P. DOS SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Organizad 83083448520  25/3/11 162,10 13,00 1 ELIZETE P. DOS SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Organizad 83083448520  25/3/11 162,10 19,26 ELIZETE P. DOS SANTOS 1 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 83083448520  25/3/11 162,10 2,66 1 EUZETE P. DOS SANTOS Un 6102 PAPEL DE PRESENTE - 83083448520  25/3/11 292,00 2,66 PAPELARIA CASTRO 1 Un 6102 17233909000192  PAPEL DE PRESENTE - 25/3/11 292,00 PAPELARIA CASTRO 1 Un 6102 17233909000192  PAPEI DE PRESENTE - 25/3/11 292,00 13,56 PAPELARIA CASTRO 1 Kit 17233909000192  6102 Cx. Rig. Quadrada Va 25/3/11 292,00 98 13,56 PAPELARIA CASTRO 1 Kit 6102 EN333 
1E31 
MEIN 

Cx. BI& Quadrada Va 17233909000192  292,00 98 13,56 1 PAPELARIA CASTRO Kit 6102 17233909000192  Cx. Rig. Quadrada Va 13,56 25/3/11 292,00 PAPELARIA CASTRO 1 Kit 17233909000192  6102 Cx. Rig. Quadrada Va 25/3/11 292,00 13,56 PAPELARIA CASTRO 1 Kit 6102 17233909000192  Cx. Rig. Quadrada Va 292,00 25/3/11 98 PAPELARIA CASTRO 17233909000192  25/3/11  
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Notas fiscais eletrônicas emitidas por Casulo Embalagens Ltda. entre 01/01 a 31/03/2011 Valor 
merc. Ctt Un CFOP Mercadoria CNN/ 

CPF destinatário 
Valor NE UF Destinatário Emissào N9 NF 13,93 1 Kit 6102 Cx. Rig. Retangular 292,00 MG PAPELARIA CASTRO 17233909000192 13,93 25/3/11 1, Kit 98 6102 Cx. Rig. Retangular 292,00 MG PAPELARIA CASTRO 17233909000192 13,93 25/3/11 1 Kit 98 6102 Cx. Rig. Retangular 292,00 MG PAPELARIA CASTRO 17233909000192 13,93 25/3/11 1 Kit 98 6102 Cx. Rig. Retangular 292,00 MG PAPELARIA CASTRO 12,10 17233909000192  1 25/3/11 Kit 98 6102 Cx. Rigida Retangula 292,00 MG PAPELARIA CASTRO 17233909000192  11,73 25/3/11 1 Kit 98 6102 Or. Rigida Quadrada 292,00 MG PAPELARIA CASTRO 17233909000192 19,26 25/3/11 1 Kit 98 6102 Cx. Rigida Quadrada 292,00 MG PAPELARIA CASTRO 7,96 17233909000192  1 2513/11 Kit 98 6102 Cx Micro Ondulada Se 292,00 MG PAPELARIA CASTRO 7,80 17233909000192 1 25/3/11 Kit 6102 98 Cx. Micro Acoplado C 292,00 MG PAPELARIA CASTRO 17233909000192  16,40 5 2513/11 Kit 98 6102 Cx. Desmont. Especia 292,00 MG PAPELARIA CASTRO 10,50 17233909000192 10 25/3/11 Un 6102 98 Cx. para Vinho CPV 3 292,00 MG PAPELARIA CASTRO 14,75 17233909000192 5 25/3/11 Kit 6102 98 Cx. Desmont. Plastif 292,00 MG PAPELARIA CASTRO 17233909000192  80,00 8 25/3111 Un 6910 98 AMOSTRAS DIVERSAS - 80,00 MG LEITURA SHOP. CIDADE 3.504,00 64448350000106 21.900 25/3/11 Un 5101 99 CARTOES DIVERSOS - U 3.504,00 RS ZENIR DISARZ CART. 228,80 06153337000115 20 25/3/11 Kit 6102 100 Cx. Rig. Transparent 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 228,80 83384503000135 20 28/3/11 Kit 6102 101. Cx. Rig. Transparent 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 228,80 83384503000135 20 Kit 28/3/11 6102 101 Cx. Rig. Transparent 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 228,80 83384503000135 20 28/3/11 Kit 6102 101. Cx. Rig. Transparent 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 228,80 83384503000135 20 28/3/11 Kit 6102 101 Cx. Rig. Transparent 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 228,80 83384503000135  20 28/3/11 Kit 6102 101 Cx. Rig. Transparent 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 218,00 83384503000135 100 28/3/11 Kit 6102 101. Cx. Desmontavel com 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 218,00 83384503000135 100 28/3/11 Kit 6102 101 Cx. Desmontavel com 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 218,00 83384503000135 kit 100 28/3/11 101 6102 Cx. Desmontavel com 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 218,00 83384503000135 100 28/3/11 Kit 6102 101 Cx. Desmontavel com 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 83384503000135  218,00 28/3/11 100 Kit 101 6102 Cx. Desmontavel com 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 218,00 83384503000135 28/3/11 100 Kit 101 6102 Cx. Desmontavel com 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 218,00 83384503000135 100 28/3/11 Kit 101 6102 Cx. Desmontavel com 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 83384503000135 218,00 28/3/11 100 Kit 6102 101 Cx. Desmontavel com 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 83384503000135 99,00 28/3/11 50 Kit 101 6102 Cx. Desmont. Especia 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 83384503000135  198,00 28/3111 100 Kit 101 6102 Cx. Desmont. Especia 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 83384503000135  91,50 28/3/11  150 Un 101 6102 Cx. para Vinho CPV 3 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 83384503000135 91,50 28/3/11 150 Un 101 6102 Cx. para Vinho CPV 4 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 83384503000135 375,00 28/3/11 150 Kit 101 6102 Cx. Desmont. Especia 3.971,80 PA BAIDEK COM E REPR. 83384503000135 5.888,00 28/3/11 36.800 Un 101 5101 CARTOES DIVERSOS - U 5.888,00 RS ZENIR DISARZ CART. 06153337000115 19,90 28/3/11 1 Kit 102 6102 Cx. Rig. Transparent 289,77 MIL ARTES LIV. 32658288000182  19,90 29/3/11 1 Kit 103 6102 Cx. Rig. TranSparent 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182  9,05 29/3/11 5 103 Kit 6102 Cx. Desmontavel com 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182  9,05 29/3/11 5 Kit 103 6102 Cx. Desmontavel com 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182  13,93 29/3/11 1 103 Kit 6102 Cx. Rig. Retangular 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182 13,93 29/3/11 1 103 Kit 6102 Cx. Rig. Retangular 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182  12,10 29/3/11 1 103 Kit 6102 Cx. Rigida Retangula 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182 12,10 29/3/11 1 103 Kit 6102 Cx. Rigida Retangula 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182 12,10 29/3/11 1 103 Kit 6102 Cx. Rigida Retangula 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182  13,00 29/3/11 1 103 Kit 6102 Cx. Rigida Organizad 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182  11,00 29/3111 1 103 Kit 6102 Cx. Rigida Retangula 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182 11,73 2913/11 1 103 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182 11,73 29/3/11 1 103 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182  11,73 29/3/11 1 103 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182  19,26 29/3/11 1 103 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182 19,26 29/3/11 1 103 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 289,77 BA MIL ARTES LIV. 32658288000182 13,43 29/3/11 1 103 Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 271,35 MG BERNADETTE P. L A. PRES. 66437310000186 13,43 2913111  1 104 Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 271,35 MG BERNADETTE P. L A. PRES. 66437310000186 13,43 29/3/11 1 104 Kit 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 271,35 MG BERNADETTE P. L A. PRES. 66437310000186 13,79 29/3/11 1 104 Kit 6102 Cx. Rig. Retangular 271,35 MG BERNADETTE P. L A. PRES. 66437310000186 13,79 29/3/11 104 Kit 6102 Cx. Rig. Retangular 271,35 MG BERNADETTE P. L A. PRES. 66437310000186 11,98 29/3/11 1 104 Kit 6102 Cx. Rigida Retangula 271,35 MG BERNADETTE P. L A. PRES. 66437310000186 11,98 29/3/11 1 104 Kit 6102 Cx. Rigida Retangula 271,35 MG BERNADETTE P. L. A. PRES. 66437310000186 29/3/11 11,98 104 1 Kit 6102 Cx. Rigida Retangula 271,35 MG BERNADETTE P. L. A. PRES. 66437310000186 11,98 29/3/11 104 1 Kit 6102 Cx. Rigida Retangula 271,35 MG BERNADETTE P. L. A. PRES. 66437310000186 11,98 29/3/11 1 104 Kit 6102 Cx. Rigida Retangula 271,35 MG BERNADETTE P. L. A. PRES. 66437310000186 12,87 29/3/11 1 104 Kit 6102 Cx. Rigida Organizad 271,35 MG BERNADETTE P. L. A. PRES. 66437310000186 12,87 29/3/11 1 104 Kit 6102 Cx. Rigida Organizad 271,35 MG BERNADETTE P. L A. PRES. 66437310000186 29/3/11 11,62 1 104 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 271,35 MG BERNADETTE P. L A. PRES. 66437310000186 29/3/11 11,62 1 104 Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 271,35 MG BERNADETTE P. L A. PRES. 66437310000186 29/3/11 13,00 104 10 Un 6102 Cx. Cubo Magico CUBM 271,35 MG BERNADETTE P. L A. PRES. 66437310000186 2913/11 10,80 104 5 Kit 6102 Cx. Desmontavel COM 271,35 MG BERNADETTE P. L A. PRES. 66437310000186 29/3/11 104 
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N! NF Emissão 
CNIU/ 

CPF destinatário Destinatário UF Valor NF Mercadoria CFOP Un Qt 
Valor 
merc. 

104 29/3/11 66437310000186 BERNADETTE P. L A. PRES. MG 271,35 Cx. Desmontavel COM 6102 KR 5 10,80 
105 29/3/11 07686802000146 OLIVEIRA & ARRUDA MS 595,65 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 5 27,20 
105 29/3/11 07686802000146 OLIVEIRA & ARRUDA MS 595,65 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 56,95 
105 29/3/11 07686802000146 OLIVEIRA & ARRUDA MS 595,65 Cx. Rigida Cubo CR 7 6102 Kit 1 48,90 
105 29/3/11 07686802000146 OLIVEIRA & ARRUDA MS 595,65 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 
105 29/3/11 07686802000146 OLIVEIRA & ARRUDA MS 595,65 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 
105 29/3/11 07686802000146 OLIVEIRA & ARRUDA MS 595,65 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 1 36,30 
105 29/3/11 07686802000146 OLIVEIRA & ARRUDA MS 595,65 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 
105 29/3/11 07686802000146 OLIVEIRA & ARRUDA MS 595,65 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 
105 29/3/11 07686802000146 OLIVEIRA & ARRUDA MS 595,65 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
105 29/3/11 07686802000146 OLIVEIRA & ARRUDA MS 595,65 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 33,00 
105 29/3/11 07686802000146 OLIVEIRA & ARRUDA MS 595,65 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 
105 29/3/11 07686802000146 OUVEIRA & ARRUDA MS 595,65 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 57,80 
105 29/3/11 07686802000146 OLIVEIRA & ARRUDA MS 595,65 Maleta Desmontava] E 6102 Kit 5 49,00 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BUO ME MT 1.090,50 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 1 59,70 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 1 59,70 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Desmontava] com 6102 Kit 5 27,20 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 1 8,00 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 1 8,00 
106 29/3/11 04539423000135 ICC BISCO ME MT 1.090,50 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 1 8,00 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 1 8,00 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rigida Cubo CR 7 6102 Kit 1 48,90 
106 29/3/11 04539423000135 1 C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 1 36,30 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 
106 29/3/11 04539423000135 1 C C DISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 
106 29/3/11 04539423000135 1 C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
106 29/3/11 04539423000135 I. C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rigida Retangula 6102 KR 1 36,30 
106 29/3/11 04539423000135 I C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 33,00 
106 29/3/11 04539423000135 1 C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 33,00 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Rigida Quadrada 6102 KR 1 35,20 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Desmont. Plastif 6102 Kit 5 44,35 
106 29/3/11 04539423000135 L C C BISCO ME MT 1.090,50 Cx. Desmont. Plastif 6102 Kit 5 44,35 
107 29/3/11 42096693000108 CESAR A. DE LIMA ME BA 250,74 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 1 19,90 
107 29/3/11 42096693000108 CESAR A. DE LIMA ME BA 250,74 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 1 19,90 
107 29/3/11 42096693000108 CESAR A. DE LIMA ME BA 250,74 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 1 19,90 
107 29/3/11 42096693000108 CESAR A. DE LIMA ME BA 250,74 Cx. Rig. Quadrada Va 	• 6102 Kit 1 13,56 
107 29/3/11 42096693000108 CESAR A. DE LIMA ME BA 250,74 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 13,56 
107 29/3/11 42096693000108 CESAR A. DE LIMA ME BA 250,74 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 12,10 
107 29/3/11 42096693000108 CESAR A. DE LIMA ME BA 250,74 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 12,10 
107 29/3/11 42096693000108 CESAR A. DE LIMA ME BA 250,74 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 12,10 
107  29/3/11 42096693000108 CESAR A. DE LIMA ME BA 250,74 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,00 
107 29/3/11 42096693000108 CESAR A. DE UMA ME BA 250,74 Cx. Rigida Quadrada 6102 KR 1 19,26 
107  29/3/11 42096693000108 CESAR A. DE UMA ME BA 250,74 Cx Micro Ondulada Se 6102 Kit 1 7,96 
107  29/3/11 42096693000108 CESAR A. DE UMA ME BA 250,74 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 16,40 
108  30/3/11 13261141000100 THALITA C. NASCIMENTO PR 238,14 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 13,56 
108  30/3/11 13261141000100 THALITA C. NASCIMENTO PR 238,14 cx. Fig. Quadrada Va 6102 Kit 1 13,56 
108  30/3/11 13261141000100 THALITA C. NASCIMENTO PR 238,14 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 1 12,10 
108  30/3/11 13261141000100 THALITA C. NASCIMENTO PR 238,14 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 13,93 
108  30/3/11 13261141000100 THALITA C. NASCIMENTO PR 238,14 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 13,93 
108  30/3/11 13261141000100 THALITA C. NASCIMENTO PR 238,14 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,00 
108  30/3/11 13261141000100 THAUTA C. NASCIMENTO PR 238,14 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 19,26 
108  30/3/11 13261141000100 THALITA C. NASCIMENTO PR 238,14 Maleta Desmontava] E 6102 Kit 5 16,30 
108  30/3/11 13261141000100 THALITA C. NASCIMENTO PR 238,14 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 1 7,80 
108  30/3/11 13261141000100 THALITA C. NASCIMENTO PR 238,14 Cx. Desmont. Espada 6102 Kit 5 16,40 
108  30/3/11 13261141000100 THALITA C. NASCIMENTO PR 238,14 Cx. Desmont. Espada 6102 Kit 5 16,40 
108 30/3/11 13261141000100 THALITA C. NASCIMENTO PR 238,14 Cx. Desmontava! COM 6102 Kit 5 10,90 
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¡VII 
merc. 108  30/3/11 13261141000100 THALITA C. NASCIMENTO PR 238,14 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 1 13,00 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 1 59,70 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 1 59,70 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 1 59,70 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 1 59,70 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Desmontava] com 6102 Kit 5 27,20 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 27,20 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL. MT 2.166,60 Cx. Desmontava' com 6102 Kit 5 27,20 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL. MT 2.166,60 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL. MT 2.166,60 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL. MT 2.166,60 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 40,70 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 ' Kit 1 40,70 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL. MT 2.166,60 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 1 36,30 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL. MT 2.166,60 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 1 36,30 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL. MT 2.166,60 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 

109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 a. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 1 39,00 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 1 39,00 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL. MT 2.166,60 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 1 39,00 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 33,00 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 33,00 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 33,00 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEI. MT 2.166,60 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL. MT 2.166,60 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 57,80 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 57,80 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 57,80 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 57,80 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Maleta Desmontavel E 6102 Kit 5 49,00 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Maleta Desmontava' E 6102 Kit 5 49,00 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL. MT 2.166,60 Maleta Desmontavel E 6102 Kit 5 49,00 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Maleta Desmontava' E 6102 Kit 5 49,00 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 1 23,40 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL. MT 2.166,60 Cx. Micro Acoplado C 6102 Kit 1 23,40 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Micro Acoplado C 6102 Int 1 23,40 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Desmont. Plastif 6102 Kit 5 44,35 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Desmont. Plastif 6102 Kit 5 44,35 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 54,50 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 54,50 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL. MT 2.166,60 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 54,50 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 49,20 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL. MT 2.166,60 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 49,20 109  30/3/11 01046464000100 CONTATOS PAPEL MT 2.166,60 Cx. Desmont. Especia 6102 Kit 5 49,20 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 1 14,92 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 1 14,92 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit I 14,92 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 1 14,92 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Desmontava' com 6102 Kit 5 6,80 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 6,80 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 5 6,80 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Sacola Bivar com Alc 6102 KR 5 6,80 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 14,20 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 14,20 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rigida Cubo CR 5 6102 Kit 1 12,22 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rigida Cubo CR 9 6102 Kit 1 12,22 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 10,17 110  30/3/11 09618382090196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 10,17 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 10,17 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 10,17 110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 10,17 110 30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig.  Quadrada Va 6102 Kit 1 10,17 
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110  30/3/11 
CPF destinatário Destinatário UF Valor NE Mercadoria a CFOP Un Qt Valor 
09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Quadrada Va 

merc. 
110  

110 
30/3/11 

30/3/11 
09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Quadrada Va 

6102 

6102 
Kit 
Kit 

1 

1 
10,17 

110  30/3/11 
09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 

10,17 
09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Quadrada Va 

10,17 
110  

110  
30/3/11 

30/3/11 
09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Quadrada Va 

6102 

6102 
Kit 

Kit 
1 

1 
10,17 

110  
09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 

10,17 

110  
30/3/11 

30/3/11 
09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 

10,17 

110  
09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 1 

10,17 

110  
30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 

9,07 

110  
30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 

10,45 

110  
30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 

10,45 
30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

10,45 
110  
110  

30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 
1 

1 
10,45 

110  
30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Retangular 6102 Két 1 

10,45 

110  
30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 

10,45 

110  
30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 

10,45 
30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

10,45 
110  
110  

30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 
1 

1 
10,45 

30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 
10,45 

110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 
1 9,07 

110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 
1 9,07 

110  30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 
1 9,07 

110  

110  
30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 

1 

1 
9,07 

111  

30/3/11 09618382000196 NEIDE C. DE SA MG 501,28 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 1 
9,75 

111  
30/3/11 04685853000165 PAPELARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 

9,75 

111  
30/3/11 04685853000165 PAPELARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 

13,79 

111  
30/3/11 04685853000165 PAPEARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 

13,79 

111  
30/3/11 04685853000165 PAPELARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 

13,79 

111  
30/3/11 
30/3/11 

04685853000165 PAPELARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 
13,79 

111  
04685853000165 PAPELARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 

13,79 

111  
30/3/11 04685853000165 PAPELARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 

11,98 

111  
30/3/11 

30/3/11 
04685853000165 PAPELARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 

11,98 

111  30/3/11 
04685853000165 PAPELARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 1 

11,98 

111  30/3/11 
04685853000165 PAPELARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 

12,87 

111  30/3/11 
04685853000165 PAPELARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 

11,62 

111  30/3/11 
04685853000165 PAPELARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Desmontavel COM 6102 Kit 5 

11,62 

111  30/3/11 
04685853000165 PAPELARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Desmontava! COM 6102 Kit 5 

10,80 

111  30/3/11 
04685853000165 PAPELARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Desmontavel COM 6102 Kit 5 

10,80 

112  30/3/11 
04685853000165 PAPELARIA FUTURA MG 234,20 Cx. Desmontava! CDM 6102 Kit 5 

10,80 

112  30/3/11 
03218014000174 PIER A. C. PAOLINELLI MG 268,35 Sacola Elivar com Alc 6102 Kit . 5 

10,80 

112  30/3/11 
03218014000174 PIER A. C. PAOLINELLI MG 268,35 Sacola 8ivar com Alc 6102 Kit 

9,00 

112  30/3/11 
03218014000174 PIER A. C. PAOLINELLI MG 268,35 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

5 

1 
9,00 

112  30/3/11 
03218014000174 PIER A. C. PAOLINELLI MG 268,35 Cx. Rig.  Quadrada Va 6102 Kit 1 

13,43 

112  30/3/11 
03218014000174 PIER A. C. PAOLINELLI MG 268,35 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 1 

13,43 

112  30/3/11 
03218014000174 PIER A. C. PAOLINELLI MG 268,35 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 

13,43 

112  30/3/11 
03218014000174 PIER A. C. PAOLINELLI MG 268,35 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 

13,79 

112  

112  
30/3/11 

30/3/11 

03218014000174 

03218014000174 
PIER A. C. PAOLINELLI 

PIER A. C. PAOLINELLI 
MG 
MG 

268,35 
268,35 

Cx. Rig. Retangular 
Cx. Rigida Retangula 

6102 

6102 
Kit 
Kit 

1 

1 

13,79 

13,79 

112  
112  

30/3/11 

30/3/11 

03218014000174 

03218014000174 
PIER A. C. PAOLINELLI 
PIER A. C. PAOLINELLI 

MG 
MG 

268,35 

268,35 
Cx. Rigida Organizad 

Cx. Rigida Organizad 
6102 
6102 

Kit 
Kit 

1 
1 

11,98 

12,87 

112  30/3/11 
03218014000174 PIER A. C. PAOLINEW MG 268,35 Cx. Rigida Organizad 6102 Kit 1 

12,87 

112  30/3/11 
03218014000174 PIER A. C. PAOLINELLI MG 268,35 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 

12,87 

112  30/3/11 
03218014000174 PIER A. C. PAOLINELLI MG 268,35 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 

1 11,62 

112  

112  
30/3/11 
30/3/11 

03218014000174 

03218014000174 
PIER A. C. PAOUNELU 

PIER A. C. PAOLINELLI 
MG 

MG 
268,35 

268,35 
Cx. Rigida Quadrada 

Cx. Rigida Quadrada 
6102 

6102 
Kit 

Kit 

1 

1 
11,62 

11,62 

113  

113  
30/3/11 

30/3/11 

03218014000174 

01715023000145 
PIER A. C. PAOLINELLI 

V R COM. UTIL LAR 
MG 
MT 

268,35 

1.125,30 
Cx. Rigida Quadrada 

CL Rig.  Quadrada Va 
6102 

6102 
Kit 

Kit 

1 

1 
11,62 

11,62 

113  30/3/11 
01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

1 40,70 

113 30/3/11 
01715023000145 

01715023000145 
V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

1 40,70 

113 30/3/11 	01715023000145 ' 
V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

1 40,70 

113 30/3/11 	01715023000145 
V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rig. Quadrada Va 6102 Kit 

1 40,70 

113 30/3/11 	01715023000145 
V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 

1 40,70 

113 30/3/11 	01715023000145 
V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

1 36,30 

113 30/3/11 	01715023000145 
V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

1 41,80 

113 30/3/11 	01715023000145 
V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 

1 41,80 

V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 
1 41,80 
1 41,80 
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113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rig. Retangular 6102 Kit 1 41,80 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL. LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit I 36,30 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. U11L. LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 36,30 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 33,00 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 33,00 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 35,20 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 57,80 
113 30/3/11 01715023000145 V R COM. UTIL LAR MT 1.125,30 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 57,80 
114 31/3/11 01353729000104 CARTASS IND. EMBAL RS 18.300,00 COUCHE L2 090 GRS 76 5901 Un 76.250 18.300,00 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ, RJ 1.485,47 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 2 39,40 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RJ 1.485,47 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 2 39,40 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RJ 1.485,47 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 2 39,40 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RJ 1.485,47 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 2 39,40 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RJ 1.485,47 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 2 39,40 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ, RJ 1.485,47 Cx. Rig. Transparent 6102 Kit 2 39,40 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ, RJ 1.485,47 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 9,00 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ, RJ 1.485,47 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 9,00 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ RJ 1.485,47 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 9,00 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RJ 1.485,47 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 9,00 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RI 1.485,47 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 9,00 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. FU 1.485,47 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 5 9,00 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ RJ 1.485,47 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 5 9,00 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI, RJ 1.485,47 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 5 9,00 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI. RI 1.485,47 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 5 9,00 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RJ 1.485,47 Sacola Bivar com Alc 6102 Kit 5 9,00 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RI 1.485,47 Cx. Desmontava' com 6102 Kit 5 18,80 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI. FU 1.485,47 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 18,80 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ, R1 1.485,47 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 18,80 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI. RJ 1.485,47 Cx. Desmontava' com 6102 Kit 5 18,80 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RJ 1.485,47 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 18,80 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RI 1.485,47 Cx. Desmontavel com 6102 Kit 5 18,80 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI, RJ 1.485,47 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 1 2,64 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI. RJ 1.485,47 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 1 2,64 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ, RJ 1.485,47 PAPEL DE PRESENTE. 6102 Un 1 2,64 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI. RI 1.485,47 PAPEL DE PRESENTE. 6102 Un 1 2,64 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RJ 1.485,47 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 1 2,64 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RI 1.485,47 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 1 2,64 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI. RI 1.485,47 PAPEL DE PRESENTE - 6102 Un 1 2,64 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI. RJ 1.485,47 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI. RJ 1.485,47 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ, RJ 1.485,47 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RJ 1.485,47 Cx. Rig. Sextavada C 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI. FU 1.485,47 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ, RI 1.485,47 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI. RI 1.485,47 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RJ 1.485,47 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RJ 1.485,47 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI. RJ 1.485,47 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI.. FU 1.485,47 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI. RJ 1.485,47 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RJ 1.485,47 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RJ 1.485,47 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACI. RJ 1.485,47 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RJ 1.485,47 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ. RI 1.485,47 Cx. Rigida Retangula 6102 Kit 1 11,98 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SACCI, RJ 1.485,47 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 11,62 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ, RI 1.485,47 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 11,62 
115 31/3/11 01503399000196 SURF LAGOS P. SAQ, Ill 1.485,47 Cx. Rigida Quadrada 6102 Kit 1 11,62 
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1  

CFOP elgel 
ENIMIIMMEffleel 

MMEKMI 
ME11~1  

MINMEMEI 

at Un 
Valor NF CNP/ 

CPF destinatário 
Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada EM 

1121 
1.485,47 1 SURF LAGOS p. sAa. Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 01503399000196  1.485,47 1 SURF LAGOS P. SACI. Kit 6102 Or. Rigida Quadrada 01503399000196  1.485,47 1 SURF LAGOS P. SACI Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 1E1~1  

11211 
ILIEZEZEI 
113111112121M 
1121 
1121111132011 
11211 
11211112=11 

01503399000196  1 Kit SURF LAGOS P. SACI 6102 Cx. Rigida Quadrada 01503399000196  1.485,47 1 SURF LAGOS P. SACI Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 01503399000196  
Kit SURF LAGOS P. SACI 6102 Cx. Rigida Quadrada 01503399000196  

SURF LAGOS P. sAa. Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 01503399000196  1.485,47 
SURF LAGOS P. sAa. Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 01503399000196  1.485,47 Kit SURF LAGOS P. sAa. 6102 Cx. Rigida Quadrada 01503399000196  1.485,47  Kit SURF LAGOS P. SACI 6102 Cx. Rigida Quadrada 01503399000196  

Kit SURF LAGOS P. SACI. 6102 Cx. Rigida Quadrada 01503399000196  
SURF LAGOS P. SAQ. 6102 Cx. Ri ida Quadrada 01503399000196  

Kit SURF LAGOS P. sAct. 6102 Cx. Rigida Quadrada 01503399000196  1.485,47  Kit SURF LAGOS P. SACI 6102 Maleta Desmontavel E 01503399000196  Kit SURF LAGOS P. SAa 6102 Maleta Desmontavel E 01503399000196  Kit SURF LAGOS P. SACI 6102 Maleta Desmontavel E 01503399000196  Kit SURF LAGOS P. SACI 6102 Maleta Desmontavel E 01503399000196  Kit SURF LAGOS P. sAct 6102 Maleta Desmontava' E 01503399000196  Kit SURF LAGOS P. sAn. 6102 Cx. Micro Acoplado C 01503399000196  Kit SURF LAGOS P. sAci.. 6102 Cx. Micro Acoplado C 01503399000196  Kit 6102 SURF LAGOS P. SACI Cx. Desmont. Especia 01503399000196  Kit SURF LAGOS P. SACI 6102 Cx. Desmont. Especia 01503399000196  Kit 6102 SURF LAGOS P. SACI Cx. Desmont. Especia 01503399000196  1.485,47 Kit SURF LAGOS P. SACI 6102 Cx. Desmont. Especia 01503399000196  1.485,47 Kit SURF LAGOS P. sAo.. 6102 Cx. Desmont. Especia 01503399000196  
Kit SURF LAGOS P. SACI, 6102 Cx. Desmont. Especia 01503399000196  
Kit SURF LAGOS P. SACI 6102 Cx. Desmont Especia 01503399000196  

mr22~ Un SURF LAGOS P. sAct. 6102 
01503399000196  

Un SURF LAGOS P. SACI 6102 
01503399000196  

Kit SURF LAGOS P. mo. 6102 Cx. Desmont. Plastif 01503399000196  Kit SURF LAGOS P. SACI 6102 Cx. Desmont. Plastif 01503399000196  1.485,47  Kit SURF LAGOS P. SACI 6102 Cx. Desmont. Plastif 01503399000196  1.485,47 Kit SURF LAGOS P. SACI 6102 Cx. Desmont. Plastif 01503399000196  1.485,47 Kg SURF LAGOS P. SACI, 5901 TRIPLEX FFP BOBINA 01503399000196  
Pt CARTASS IND. EMBAL 5901 COUCHE L-2 170GR 66X 01353729000104  
Pt CARTASS IND. EMBAI. 5901 DUPLEX 325GR 77X113 01353729000104  4.482,75 Kg CARTASS IND. EMBAL. 5901 DUPLEX FFP BOBINA SU 01353729000104  11.071,18 Kg CARTASS IND. EMBAL 5901 TRIPLEX FFP BOBINAS 01353729000104  11.071,18 Pt CARTASS IND. EMBAL 5901 DUPLEX 225GR 66X96 C 01353729000104  
Kit CARTASS IND. EMBAL. 6102 

01353729000104  SP Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 
08597069000156  2.285,94 SP Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 
08597069000156  1611 2.285,94 2 Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 
08597069000156  2.285,94 1 Kit CAMA TSUNO SANTOS 6102 MEM" 

116111E1131  
EIMMI 

MIEM/ 

ci 

IENIEEZEI 
161111120111 
EINEM" 
121139231 
EllEETC1 
1011120311 
121115ERCIIMMI~21111  
WIRE= 
16111113=11 
EME= 
161111120:11 
EINEM" 
Ell 
EillEETEN 
ER IEEE 

08597069000156  MUI 
NEM 
MEN 
WINENIEI 

1E3 

3113/11 2 Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 
08597069000156  31/3/11 3 Kit CAMA TSUNO SANTOS 6102 
08597069000156  31/3111 3 Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 08597069000156  5 Kit CAMA TSUNO SANTOS 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 08597069000156  31/3/11 7 Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 08597069000156  10,50 

1~~1 

31/3/11 2 Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 08597069000156  3 119 

~EME 
VIII 1E11 

Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 Cx. Rig. Quadrada Va 08597069000156  2 Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 Cx. Rigida Organizad 08597069000156  31/3/11 2 Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 Cx. Rigida Organizad 08597069000156  31/3/11 2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Organizad 08597069000156  31/3/11 1 119 Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 
08597069000156  112123~11  

11311112352/33 
112311WEI 

Effll 
IBEIBEIREI 
101 

1 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 
08597069000156  2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 
08597069000156  2.285,94 3 CATIA TSUNO SANTOS 6102 
08597069000156  

119 1 Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 
08597069000156  4 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 
08597069000156  31/3/11 2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 
08597069000156  3113/11 2 119 CAMA TSUNO SANTOS Kit 6102 
08597069000156  31/3111 2.285,94 2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 
08597069000156  31/3/11 2.285,94 2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 08597069000156  31/3/11 8 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 08597069000156  31/3/11 119 CATIA TSUNO SANTOS MEMESIMI 08597069000156  
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11  

CFOP 

~MI  
Cx. Rigida Retangula 

at Un 
Valor NF CNN/ 

CPF destinatário 
27,30 6 Kit 6102 Emissão Na NF 2.285,94 27,30 6 CAMA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Retangula MENEM 08597069000156  2.285,94 3 CATIA TSUNO SANTOS K 6102 Cx. Rigida Retangula 08597069000156  31/3/11 2.285,94 119 

~BEM 
MEI 

SP 4 CAMA TSUNO SANTOS Kit 6102 08597069000156  ri  2.285,94 8 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 
08597069000156  31/3111 2.285,94  SP 2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 
08597069000156  

El 31/3/11 2.285,94 119 

INEEENEI  

1E3 

2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 08597069000156  2.285,94 SP 1 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 
EME 08597069000156  9,10 

eineeeenffle 
36,40 

1111~11. 

SP 2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 08597069000156  2.285,94 
CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 

EIEM11  

El 

08597069000156  31/3/11 8 CATIA TSUNO SANTOS Kit 
Cx. Rigida Quadrada 08597069000156  31/3/11 119 3 CATIA TSUNO SANTOS 6102 Cx. Rigida Quadrada 08597069000156  ene 

WEIESEUI  

1E1~ 
E23 

IEEE 
E231~1  

EINEM 

IEEE 
WEIN 

3113111 2.285,94 SP 4 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 08597069000156  
El 2.285,94  5 CATIA TSUNO SANTOS 6102 Cx. Rigida Quadrada 08597069000156  2.285,94 31/3/11 SP 5 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 08597069000156  2.285,94 8 Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 Cx. Rigida Quadrada 08597069000156  31/3/11 7 Kit CAMA TSUNO SANTOS 6102 Cx. Rigida Quadrada 
12511E1=11  08597069000156  31/3111 2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 08597069000156  2.285,94 31/3/11 SP 

Ell 
EML=11  
Ea 2.285,94 ella~ 

MEI 
EINE= 
11~11  
El 

4 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 08597069000156  2 CATIA TSUNO SANTOS Kit  6102 Cx. Rigida Quadrada 08597069000156  2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Quadrada 08597069000156  31/3/11 7 Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 
08597069000156  31/3/11 3 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 
08597069000156  2.285,94  4 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 
08597069000156  31/3/11 4 CAMA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx Micro Ondulada Se 08597069000156  31/3/11 4 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx Micro Ondulada Se 08597069000156  2.285,94  31/3/11 3 Kit CATIA TSUNO SANTOS 6102 Cx Micro Ondulada Se 08597069000156  31/3/11 SP 

EINEM" 
119 

EI 
31/3/11 

CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Micro Acoplado C 08597069000156  
1 CATIA TSUNO SANTOS Krt 6102 Cx. Micro Acoplado C 08597069000156  119 

EMENTEM 
IEEE 
11E2 

1E3 

7 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Micro Acoplado C 08597069000156  
3 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Micro Acoplado C 08597069000156  
4 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Micro Acoplado C 08597069000156  31/3/11 10 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Sacola Bivar com Alc 08597069000156  31/3/11 20 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Sacola Bivar com Alc 08597069000156  31/3/11 2.285,94  20 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Sacola Bivar com Alc 08597069000156  31/3/11 10 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Sacola Bivar com Alc 08597069000156  31 / 3111 2.285,94 7,90 10 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Sacola Bivar com Alc 08597069000156  31/3/11 2.285,94 SP 10 CATIA TSUNO SANTOS 1(6 6102 Sacola Bivar com Alc 08597069000156  31/3/11 2.285,94 119 10 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Sacola Bivar com Alc 08597069000156  31/3/11 2.285,94 7,90 10 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Sacola Bivar com Alc 08597069000156  31/3/11 2.285,94 5 CATIA TSUNO SANTOS 1(6 6102 Cx.   De sm ont. Espe ci a 08597069000156  31/ 3 /11 2.285,94 15 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmont. Especia 08597069000156  2.285,94 35 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmontava! com 08597069000156  31/3/11 2.285,94 25 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmontavel com 08597069900156  31/3/11 2.285,94  19,75 25 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmontavel com 08597069000156  

IMMEDME 3113111 2.285,94  25 CATIA TSUNO SANTOS 1(6 6102 Cx. De sm ontavel com 08597069000156  31/3/11 2.285,94 19,75 25 CATIA TSUNO SANTOS 1(6 6102 Cx. Desmontava! com 08597069000156  31/3/11 2.285,94 19,75 25 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmontava] com 08597069000156  31/3/11 2.285,94 19,75 25 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. D es mon ta v el com 08597069000156  3113/11 2.285,94 19,75 25 CAT1A TSUNO SANTOS Kit 6102 CX. DeSMOInVel COM 08597069000156  31 / 3 /11 2.285,94 8,10 10 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmontava! COM 08597069000156  31/3/11 2.285,94 8,10 10 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmontavel COM 08597069000156  3113/11 2.285,94 12,15 15 CAMA TSUNO SANTOS 1(6 6102 Cx. Desmontavel COM 08597069000156  31/3/11 2.285,94 32,80 20 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 08597069000156  Cx. Desmontava! com 31/3/11 2.285,94 119 16,30 10 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 08597069000156  Cx. Desmontavel com 
MEI 
EME 
1E3 

31/3/11 2.285,94 32,80 20 CATIA TSUNO SANTOS 1(6 6102 Cx. Desmontavel com 08597069000156  31/3/11 16,30 10 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmontava' com 08597069000156  31/3/11 2.285,94 32,80 20 CATIA TSUNO SANTOS 1(6 6102 Cx. Desmontavel com 08597069000156  31/3/11 2.285,94 32,80 119 20 CA11A TSUNO SANTOS Kit 6102 08597069000156  Cx. Desmontavel com 3113/11 2.285,94 32,80 20 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. De sm o nta ve I com 08597069000156  31/3/11 2.285,94 32,80 SP CAT1A TSUNO SANTOS 20 Kit 6102 Cx. Desmontavel com 08597069000156  31/3/11 2.285,94 32,80 20 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 08597069000156  Cx. Desmontavel com 31 1 3/11 2.285,94 32,80 CATIA TSUNO SANTOS 20 Kit 08597069000156  6102 Cx. D e s mon ta v e I com 31/3/11 20,70 CATIA TSUNO SANTOS 15 1(6 6102 08597069000156  31/3/11 119 48,30 CÁTIA TSUNO SANTOS 35 Kit 6102 08597069000156  3113/11 2.285,94 13,80 CATIA TSUNO SANTOS 10 Kit 08597069000156  6102 31/3/11 2.285,94  SP CAT1A TSUNO SANTOS 08597069000156  31/3/11 

• 
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CFOP 
Valor 
nnerc. ot Un Mercadoria Valor NF CNP1/ 

CPF destinatário 
34,50 25 Kit 6102 Emissão Cx. Desmont. Especia 2.285,94 41,40 30 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmont. Especia 08597069000156  EMIR 

EGIEEMII 

EI 

31/3/11 6,55 SP 5 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmont. Plastif 08597069000156  EDI 
REMEM 

IEEE 
Erin 
MEI IECEEffll 
Ela 
IEEE 
EIGETEEI 

31/3/11 

31/3111 2.285,94 5 CATIA "MINO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmont. Plastif 08597069000156  2.285,94 5 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmont. Plastif 08597069000156  
10 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmont. Plastif 08597069000156  31.13111 2.285,94 19,65 15 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmont. Plastif 08597069000156  31/3/11 2.285,94 2 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 08597069000156  31/3/11 2.285,94 2 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 08597069000156  2.285,94 1,98 2 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 08597069000156  31/3/11 2.285,94 1,98 2 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 

08597069000156  2.285,94  2 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 
08597069000156  2.285,94 31/3/11 40 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 
08597069000156  3113/11 2.285,94 50 CA11A TSUNO SANTOS Un 6102 
08597069000156  2.285,94 SP 

weeme 
1E3 2.285,94  

Elleg=11111102~01 

1511 
EIDE= 

2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Cubo CR 2 08597069000156  
119 2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Cubo CR 5 08597069000156  31/3/11 2.285,94  2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Cubo CR 7 08597069000156  ime 

VOEM 

113111 
IEEE 
EME 
IEME 
WEEENITI 
WEE 
WEELEELI 
MEM 
MIREM 
IEEE 
EXIIEWEI 

WEGIEMAI 

119 2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 
08597069000156  31/3/11 1 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Rigida Cubo CR 9 08597069000156  

5 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Cx. Desmont. Especia 08597069000156  31/3/11 5 CATIA TSUNO SANTOS ICit 6102 Maleta Desmontavel E 08597069000156  31/3/11 5 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 Maleta Desmontavel E 08597069000156  31/3/11 2.285,94  SP 3 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEL DE PRESENTE - 08597069000156  E:I 
ESIIIMERCE 

Ein 

1E2 
ESIEMEMI 

3113/11 2.285,94  6 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEL DE PRESENTE - 08597069000156  31/3/11 3 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEL DE PRESENTE - 08597069000156  3113111 2.285,94 3 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEL DE PRESENTE - 08597069000156  2.285,94 3 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEL DE PRESENTE - 08597069000156  31/3/11 2.285,94 3 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEL DE PRESENTE - 08597069000156  2.285,94 3 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEL DE PRESENTE - 08597069000156  31/3/11 6 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEL DE PRESENTE - 08597069000156  31/3/11 2.285,94 SP 3 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEL DE PRESENTE- 08597069000156  ESE 

DIZEM" 

2.285,94 3 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEI DE PRESENTE - 08597069000156  31/3/11 2.285,94 8,28 6 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEI DE PRESENTE- 08597069000156  2.285,94 8,28 

~Gee 
6 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEL DE PRESENTE - 08597069000156  31/3/11 2.285,94 3 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEL DE PRESENTE - 08597069000156  2.285,94  4,14 3 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEL DE PRESENTE - 08597069000156  
3 CATIA TSUNO SANTOS Un 6102 PAPEL DE PRESENTE - 

~1122~ 
BARRICAS - BRR 2 KIT 

EENIEMIIIIEDIDE~ 
12:1 
ESI 

08597069000156  31/3/11 2.285,94 35,98 119 2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 08597069000156  E123 
EME 
MEN 
EME 
MEM 
MECEELEN 
1.1111 

31/3/11 2.285,94 35,98 2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 08597069000156  NEESIMI 31/3/11 2.285,94 1 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 08597069000156  31/3111 1 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 08597069000156  31/3/11 2 CATIA TSUNO SANTOS Kit 6102 08597069000156  31/3/11 17,99 1 CAT1A TSUNO SANTOS Kit 6102 BARRICAS - BRR 5 KIT 08597069000156  

Obs.: CFOP 5101 - Venda de produção do estabelecimento em operação interna. CFOP 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 

em operações internas. CFOP 5901. - Remessa para industrialização por encomenda em operação interna. CFOP 6102 - Venda de mercadoria adquirida 

OU recebida de terceiros em operações interestadual. CFOP 6910 - Remessa em bonificação, doação ou brinde em operação interestadual. 

6914 - 

Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira em operação interestadual. 

RESPOSTA ITEM "B" 

A tabela abaixo demonstra as notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa Casulo Embalagens Ltda. para a 
empresa Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda., CNN 01353729/0001-04, no período entre 01/01 a 

01/12/2011. 

Observação: não foram relacionadas na tabela as notas fiscais eletrônicas canceladas. 

2.285,94 CATIA TSUNO SANTOS 
08597069000156  3113111 

Notas fiscais eletrônicas emitidas pela Casulo Embalagens Ltda. para a Cartass Indústria de Embalagens 
e Gráfica Ltda. entre 01/01/2011 e 01/12/2011  

Valor 	 inf. 

CFOP 	Qt. Produto adicional 

issflo 

 
5901 	25 

28 

ce 1:e 
Valor NF CNPJ 

destinatário 
Destinatário REF DANFE 

DICAPEL 5208 1.087,00 OFF SET 90GR 64X88 
C/250F CHAMBRIL 

OFF SET 180GR 64X88 
C/125F CHAMBRIL 

2724,44 CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 
DICAPEL 5208 

01353729000104  24/5/11 1.217,44 
2.724,44 CARTASS IND. EMBAI. 01353729000104  24/5/11 



de 

TR,131  NAL DE COVrAS 
'o 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA FAZENDA 
RECEITA ESTADUAL 
1 4a  DRE DE ERECHIM 

1 95 
R ,b.: 

Notas 
fiscais eletrônicas emitidas pela Casulo Embalagens Ltda. para a Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda entre 01/01/201

1  e 01/12/2011 
Inf. 

adicional 
Valor 

Produto CFOP Mercadoria Valor NE CNPJ 
destinatário 

Destinatário REF DANFE 
DICAPEL 5208 

Emissão 420,00 DUPLEX 225GR 77X113 
C/125 VITAMAX 

6 5901 
2.724,44  CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 

KGEPEL 11762 
01353729000104  24/5/11 350 608,00 TRIPLEX EVEREST 296 

GRS 66X96 
COUCHE FOSCO 250GRS 

66X96 BVS 66X96 

800 5901 
730,00 CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 

KGEPEL 11762 
01353729000104  31/5/11 358 122,00 200 5901 

730,00 CARTASS IND. EMBAI. REF DANFE 
2008 

NOVA BRESCIA 

01353729000104  31/5/11 358 
4.410,00 9000 5901 TRIPLEX SINACARD 250GRS 66X96 4.410,00 CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  31/5/11 359 

575,94 DUPLEX 275GR 77X113 
C/100F SUPERA 

COUCHE 1-2 115GR 66X96 
C/250F FANAPEL 

6 5901 

1111•1111 9.058,57 CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  6/6/11 370 530,46 9 5901 
9.058,57  CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  6/6/11 370 OFF SET 75GR 66X96 C/ 

500F CHAMBRIL 

167,60 2 5901 
9058,57 CARTASS IND. EMBAI. 01353729000104  6/6/11 370 386,10 CARTAO KRAFT 400 

GR 66X96 C/100F 
DUPLEX 250GR 77X113 

C/100F PACK PLUS 
DUPLKEX INTERPACK 290 

GR FORM 66X96 
DUPLEX SUPERA 250GR 

FORM 47X74 
DUPLEX 3006R 77X113 

C/100F VITAMAX 
OFF SET 75GR 66X96 

C/500F CHAMBRIL 
DUPLEX 300GR 66X96 

C/100F VITAMAX 

5 5901 
9.058,57 CARTASS IND. EMBAL. 01353729000104  6/6/11 370 1.41702 19 5901 
9.058,57  CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  6/6/11 370 2.313,36 714 5901 
9.058,57  CARTASS IND. EMBAL. 01353729000104  6/6/11 370 2.235,72 601 5901 
9.058,57 CARTASS IND. EMBAL. 01353729000104  6/6/11 370 1.432,37  418 5901 
9.058,57 CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 

DICAPEL 5345 
01353729000104  6/6/11 370 1223,55 15 5901 

1.63611 CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 
DICAPEL 5345 

01353729000104  8/6/11 372 412,56 6 5901 
1636,11 CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 

DICAPEL 5384 
01353729000104  8/6/11 372 333,33 PAPEL KN 125GR 

FORM 90X56 CP 31 
1 5901 

333,33 CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 
DICAPEL 5371 

01353729000104  9/6/11 373 2.322,46 DUPLEX SUPERA 300 
GR FORM 102X70 

DUPLEX SUPERA 275 
GR FORM 55X85 

626 5901 
3572,73 CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 

DICAPEL 5371 
01353729000104  9/6/11 1.250,27 337 5901 

3.572,73 CARTASS IND. EMBAL. REF NF 
DICAPEL 4706 

01353729000104  9/6/11 374 1.422,95 DUPLEX 225GR 66)(96 
C/175F VITAMAX 

17 5901 
1.422,95 CARTASS IND. EMBAL. REF NF 

DICAPEL 4866 
01353729000104  31/3/11 118 2.322,46 DUPLEX FFP BOBINA SUPERA 

250GR 47X74/66 
626 5901 

11.071,18 CARTASS IND. EMBAL. REF NF 
DICAPEL 4866 

01353729000104  31/3/11 117 8.748,72 TRIPLEX FFP BOBINA 
SPECIALA 275GR 102%63 

2088 5901 
11.071,18 CARTASS IND. EMBAL REFERENTE 

NOTA FISCAL 
DICAPEL 4685 

01353729000104  31/3/11 
2.987,47 TRIPLEX FFP BOBINA 

SPECIALA 102X66 
713 5901 

4.482 75 CARTASS IND. EMBAL. 01353729000104  31/3/11 REFERENTE 
NOTA FISCAL 
DICAPEL 4685 

116 

364,08 COUCHE 1-2 170GR 
66X96 C/125F FANAPEL 

8 5901 
4.482,75 CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  31/3/11 REFERENTE 

NOTA FISCAL 
DICAPEL 4685 

116 

1.131,20 DUPLEX 325GR 77X113 
C/ 100F SUPERA 

10 5901 
4.482,75 CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  31/3/11 116 REF NF 

KGEPEL 
10256 

18.300,00 COUCHE 12 090 GRS 
76X112 FANAPEL 76X112 

76250 5901 
18.300,00 CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  31/3/11 REF NF DICAPEL 

4361 
114 

1.137,00 DUPLEX 200GR 
66X96 C/100F SUPERA 

20 5901 
1.13700 CARTASS IND. EMBAL REF NF DE 

COMPRA 
4281- DICAPEL 

01353729000104  2/3/11 62 
OFF SET 120 qa 66X96 

C/ 250 F15 CHAMBRIL 

68,76 1 5901 
9.455,96 CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  28/2/11 58 REF NF DE 

COMPRA 4281 
- DICAPEL 

1.363,96 COUCHE L-2 115 GR 
64X88 C/ 250 F FANAPEL 

26 5901 
9.455,96 CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  28/2/11 58 REF NF DE COMPRA 

4281- 
DICAPEL 

62,86 PAPEL KN 125 GR 
FORM 74X50 CP 22 

o 5901 
9.455,96 CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  28/2/11 58 REF NE DE 

COMPRA 
4281- DICAPEL 

5.111,44 DUPLEX FFP BOBINA 
VITAMAX 2756R 58)(77 

1412 5901 
9455,96 CARTASS IND. EMBAI. 01353729000104  28/2/11 58 REF NF DE 

COMPRA 4281 
- DICAPEL 

2.848,94 DUPLEX FFP BOBINA 
VITAMAX 300GR 77X58 

787 5901 
9.455,96 CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  28/2/11 58 REF NE 1.209,25 25 Pt 5901 COUCHE FOSCO 4.699,64 CARTASS IND. EMBAL. 01353729000104  Ira 2/3/11 
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Notas 
fiscais eletrdnicas emitidas pela Casulo Embalagens Ltda. para a Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda. entre 01/01/201

1  e 01/12/2011  

111111:211211"1 CFOP 

	Qt. Produto 
Valor ~11 

DICAPEL 4420 

REF NF 
DICAPEL 4420 

Valor NE CNP.% 
destinatário 

Destinatário 
Emissao N2  NF 2000R 64X88 C/125F Cal OFF SEI 906R 66X96 

C/250 F CHAMBRIL 
DUPLEX PACK PLUS 
3006R 66%96 9 PCT 
TRIPLEX FFP BOBINA 

2106R 50X55 SINAR CAR 

111111111111111111 3 5901 
4.69964 REF NF 

DICAPEL 4420 
CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  171 63 5901 

4.699,64  REF NF 
DICAPEL 4420 

CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  1.360,17 2/3/11 357 63 5901 
4.699,64 CARTASS IND. EMBAI. 01353729000104  REF NF 

DICAPEL 4420 
2/3/11 DUPLEX FFP 

BOBINA VITAMAX 
2500R 66X88/96 

1.33216 368 5901 
4.699,64 CARTASS IND. EMBAL IMO 

MIM 
MUI 
NEN 

01353729000104  2/3/11 63 62,86 3PAPEL KN 1256K 
FORM 74X50 CP 22 

PAPEL KN 125GR 
FORM 90X56 CP 31 

TRIPLEX FEP 
PALLET 275GR 63X102 

TRIPLEX FFP 
BOBINA 2756R 102X63 

DUPLEX 2500R 
66X96 C/100F VITAMAX 

DUPLEX 2750R 
66X96 C/ 100F VITAMAX 

DUPLEX 3000R 66%96 
C/125F VITAMAX 

DUPLEX SUPERA 2506R 
FORM 47X48 

TRIPLEX FFP BOBINA 
2750R 102X63 

OFF SEI 120 GR 66X96 
C/ 250 FLS CHAMBRIL 
OFF SEI 2400R 66X96 

C/125F CHAMBRIL 
DUPLEX FFP PALLET SUPERA 

2006R 70X100 19 
TRIPLEX FFP PALLET 

2750R 63X102 
TRIPLEX FEP PALLET 

2756R 63X102 

DUPLEX 2506R 66X96 
C/100F VITAMAX 

DUPLEX 2750R 77X113 
C/100F PACK PLUS 

OFF SET 900R 66X96 
C/250 F CHAMBRIL 

CARTA() KRAFT 2800R 
77X113 C/100F 

DUPLEX 2500R 77)(113 
C/125F VITAPRINT 

o 5901 
11.69662 CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  10/2/11 333,33 46 1 5901 
11.69662 CARTASS IND. EMBAL 01353729000164  10/2/11 5.480,52 1308 46 5901 
11.696,62 CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  10/2/11 5.819,91 1389 5901 
11696,62 REF DANFE 

DICAPEL 5649 
CARTASS IND. EMBAL. 01353729000104  10/2/11 3.250,20 46 60 5901 

7.372,75 REF DANFE 
DICAPEL 5649 

CARTASS IND. EMBAL. 01353729000104  11/5/11 2.090,55 288 35 5901 
7.372,75 REF DANFE 

DICAPEL 5649 
CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  11/5/11 816,00 288 10 5901 

7.372,75 REF DANFE 
DICAPEL 5649 

CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  11/5/11 1.216,00 288 304 5901 
7.372,75 REF DANFE 

DICAPEL sosi. 
CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  11/5/11 3.020,99 288 721 5901 

4.824,15 REF DANFE 
DICAPEL 5081 

CARTASS IND. EMBAL 01353729000104  18/5/11 68,76 329 1 5901 
4.824,15 CARTASS IND. EMBAL. REF DANFE 

DICAPEL 5081 
01353729000104  18/5/11 329 68,76 1 5901 

4.82415 CARTASS IND. EMBAL. REF DANFE 
DICAPEL 5081 

01353729000104  1815111 986,86 329 266 5901 
4.824,15 CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 

DICAPEL 5081 
01353729000104  18/5/11 678,78 162 5901 

4.82445 CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 
DICAPEL 4999 

01353729000104  1815/11 5.773,82 329 1378 5901 
5773,82 CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 

DICAPEL 5011 
01353729000104  16/5/11 1.41726 307 26 5901 

6.16752 CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 
DICAPEL 5011 

01353729000104  16/5/11 308 1.069,77 13 5901 
6 167 52 CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 

DICAPEL 5011 
01353729000104  16/5/11 1.666,35 35 5901 

6.167,52 CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 
DICAPEL 5011 

01353729000104  16/5/11 519,26 7 5901 
6167,52 CARTASS IND. EMBAL REF DANFE 

DICAPEL 5011 
01353729000104  16/5/11 308 1.494,88 16 5901 

CARTASS IND. EMBAL. 6.167,52 
01353729000104  16/5/1 308 

Observação: CFOP 5901.- Remessa para industrialização por encomenda em operação interna. 

Como demonstra a tabela, houve a emissão de 19 documentos fiscais eletrônicos pela Casulo Embalagens 

Ltda. destinando mercadorias para a Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda. no período entre 
01/01/2011 e 01/12/2011. Todas as operações, conforme demonstra o Código Fiscal de Operação e Prestação 
(CFOP) dos documentos fiscais, são relativas a remessas para industrialização por encomenda, operação assim 

descrita no Apêndice VI do Decreto Estadual 36.699/97 e alterações (Regulamento do ICMS). 

5.901: Remessa para industrialização por encomenda - Classificam-se neste código as remessas de 

insumos remetidos para industrialização por encomenda, a ser realizada em outra empresa ou em 

outro estabelecimento da mesma empresa. 

A tabela seguinte demonstra a relação de documentos fiscais emitidos pela Cartass Indústria de Embalagens e 

Gráfica Ltda. para a Casulo Embalagens Ltda. no período entre 01/01/2011 e 01/12/2011. 

Observação: na tabela abaixo constam apenas notas não canceladas 



Destinatário Dest. CNP' 

CASULO EMBAI.. 
09160993000133  

CASULO EMBAI. 09160993000133  

19.440,00 

BARRICA-KIT 
C/03 PECAS 

CAIXA RIGIDA 
ORGANIZADORA CRO-KIT 4 PCS 

CAIXA RIGIDA 
VACUO KIT 4 PCS - CASULO 

CAIXA RIGIDA 
KIT 4 PCS - CASULO 

CAIXA DESMONTAVEL 
- KIT 04 PCS - CASULO 
MALETAS DESMONT. 

ESPECIAIS MDE .1(11 03 PCS- CASULO 

KIT CRQE - CAIXA RIGIDA 
QUADR. ESPECIAL 06 PCS 

CARTAO 
COMEMORATIVO 
INDUSTRIAUZADO 

5101 2.280 

1.350 CIO 

5101 

5902 

140 

216.000 

6.480,00 CASULO EMBAL 09160993000133  

11.485,00 CASULO EMBAI. 09160993000133  30/5/11 551 
11.485,00  CASULO EMBAL 09160993000133  30/5/11 551 
11.485,00 CASULO EMBAL 09160993000133  

30/5111  551 
11.485,00 CASULO EMBAL 09160993000133  30/5/11 551 
11.485,00  CASULO EMBAL 09160993000133  3015111 551 

11.485,00 CASULO EMBAL 09160993000133  30/5/11 

11.485,00  CASULO EMBAL 09160993000133  30/5/11 551. 

33.623,00 CASULO EMBAI. 09160993000133  30/5/11 

30/5/11 09160993000133  CASULO EMBAL 33.623,00  

30/5/11 09160993000133  CASULO EMBAL 33.623,00 

30/5/11 

30/5/11 

11.823,00 

11.823,00  

CASULO EMBAI. 

CASULO EMBAL. 

09160993000133  

09160993000133  

1.350 ene 
KIT 

KIT 

KIT 

800 

300 

140 

5101 

5101 

5902 317.700 

317.700 

44.600 

9.531,00 

892,00 

REF NF 
DE DEV N. 

552--
Nr.Pecas: 
432300 
REF NF 

DE DEV N. 
552--

Nr.Pecas: 
432300 ti 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA FAZENDA 
RECEITA ESTADUAL 
14a ORE DE ERECHIM 

Notas fiscais eletrônicas emitidas pela Cartass Ind. Embalagens e Gráfica Ltda. para Casulo Embalagens no período entre 01/01/20

11  e 01/12/2011  

CFOP 	Quant. 

caiam 
5101 

IND.P/ENCOMENDA DE CARTOES 

BARRICA 
-KIT C/03 PECAS 

CAIXA RIGIDA 
ORGANIZADORA CRO-KIT 4 PCS 

CAIXA RIGIDA 
VACUO KIT 4 PCS - CASULO 

CAIXA RIGIDA 
KIT 4 PCS - CASULO 

CAIXA DESMONTAVE 
L - KIT 04CASULO 

MALETAS DESMONT. 
ESPECIAIS MDE — 

KIT 03 PCS- CASULO 
KIT CRQE - CAIXA RIGID 

A QUADR. 
ESPECIAL 06 PCS 

CARTAO 
COMEMORATIVO 

INDUSTRIALIZADO MINI 

CARTAO 
COMEMORATIVO 

INDUSTRIALIZADO MINI 

ENVELOPE 
INDUSTRIALIZADO 

IND.P/ENCOMENDA 
DE CARTOES 

IND.P/ENCOMENDA 
DE CARTOES MINI 

216.000 

ame 
60 

1.300 

DANFE 
118-117-
116-114-
062-063-
Nr.Pecas 
432300 

Inf. 
adicional 
Nr.Pecas: 

4987 
Nr.Pecas: 

4987 
Nr.Pecas: 

4987 
Nr.Pecas: 

4987 

Nr.Pecas: 
4987 

Nr.Pecas• 
4987 

N .Pecas. 
4987 

REF NF 46 
E 58--

Nr.Pecas: 
215999 
REF NF 
DE DEV. 
N. 543--
Nr.Pecas: 
216000 

Nr.Pecas: 
4005 

Nr.Pecas: 
4005 

Nr.Pecas: 
4005 

Nr.Peca . 
4005 

Nr.Pecas: 
4005 

Nr.Pecas: 
4005 

Nr.Pecas: 
4005 

760,00 

300,00 

700,00 

19.440,00  

6.480,00 

825,00 

300,00 

4.550,00 

4.050,00 

760,00 

300,00 

700,00 

28.593,00 

14.915,00 

14.915,00 

14.915,00  

14.915,00 

14.915,00 

14.915,00 

14.915,00 

529 

NF 

Cl= 
529 

CECO 
529 

D 

09160993000133  

09160993000133  

09160993000133  

09160993000133  

09160993000133  

09160993000133  

CASULO EMBAL 

CASULO EMBAL 

CASULO EMBAI. 

CASULO EMBAL. 

CASULO EMBAI. 

CASULO EMBAI. 

810,00 

315,00 

7.980,00 

4.050,00 

800 

300 

2.230,00 

2.800,00 

DANFE 
118-117-
116-114-
062-063-
Nr.Pecas 
432300 
DANFE 

118-117-
116-114-
062-063-
Nr.Pecas 
432300 

5902 44.600 

5902 70.000 
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e 01/12/2011 
Cartass Ind. Embalagens e Gráfica Ltda. para Casulo Embalagens no período entre 01/01/2011 

pela Valor Inf. 

NE 	Emissão nt 

Notas fiscais eletrônicas emitidas 

Dast. CNP1 Destinatário 	Valor NE Mercadoria 	 CFOP Unid. Guant. produto 	adicional 
REF NF 

553 

571 

571 

30/5/11 

2416/11 

24/6/11 

09160993000133 	CASULO 

09160993000133  

09160993000133  

EMBAL 	11.823,00 

CASULO EMBAL • 

CASULO EMBAL 

10.395,00 

10.395,00 

ENVELOPE 	 5902 
INDUSTRIALIZADO 

BARRICA-KIT 
C/03 PECAS 

CAIXA RIGIDA 
ORGANIZADORA 

CRO-KIT 4 PCS 

5101 

5101 

PC 

PC 

KIT 

70.000 

55 

60 

DE 

1.400,00 

825,00 

300,00 

Nr.Pecas: 

DEV N. 
552--

432300 
Nr.Pecas: 

3694 

Nr.Pecas: 
3694 

571 2416/11 09160993000133  CASULO EMBAL 10.395,00 

CAIXA RIGIDA 
VACUO KIT 4 
PCS - CASULO 

5101 KIT 989 3.461,50 
Nr.Pecas: 

3694 

571 24/6/11 09160993000133  CASULO EMBAL 10.395,00 

CAIXA RIGIDA 
KIT 4 PCS 
-CASULO 

5101 KIT 1.350 4.050,00 
Nr.Pecas: 

3694 

Nr.Pecas: 

571 24/6/11 09160993000133  CASULO EMBAL 10.395,00 
CAIXA DESMONTAVEL 
- KIT 04 PCS - CASULO 

5101 KIT 800 758,50 3694 

571 24/6/11 09160993000133 CASULO EMBAL 10.395,00 

MALETAS DESMONT. 
ESPECIAIS MDE - KIT 03 

PCS- CASULO 

5101 KIT 300 300,00 
Nr.Pecas: 

3694 

Nr.Pecas: 

571 24/6/11 09160993000133  CASULO EMBAL. 10.395,00 
KIT CRQE - CAIXA RIGIDA 
QUADR. ESPECIAL 06 PCS 

5101 KIT 140 700,00 3694 

587 29/7/11 09160993000133  CASULO EMBAL 10.770,00 

CAIXA RIGIDA 
ORGANIZADORA 

CRO-KIT 4 PCS 

5101 KIT 50 250,00 
Nr.Pecas: 

3400 

587 29/7/11 09160993000133  CASULO EMBAL 10.770,00 

CAIXA RIGIDA 
VACUO KIT 4 PCS 

- CASULO 

5101 KIT 1.000 3.500,00 
Nr.Pecas: 

3400 

Nr.Pecas: 

587 29/7/11 09160993000133  CASULO EMBAL 10.770,00 
CAIXA RIGID 

A KIT 4 PCS - CASULO 
5101 KIT 1.350 4.050,00 3400 

587 29/7/11 09160993000133  CASULO EMBAL 10.770,00 

CAIXA 
DESMONTAVEL 

- KIT 04 PCS - CASULO 

5101 KIT 500 470,00 
Nr.Pecas: 

3400 

587 2917/11 09160993000133 CASULO EMBAL 10.770,00 

KIT CRQE - 
CAIXA RIGIDA 

QUADR. ESPECIAL 06 PCS 

5101 KIT 500 2.500,00 
Nr.Pecas: 

3400 

611 30/8/11 09160993000133  CASULO EMBAL 9.864,00 

CAIXA RIGIDA 
ORGANIZADORA 

CRO-KIT 4 PCS 

5101 KIT 160 800,00 
Nr.Pecas: 

3140 

611 30/8/11 09160993000133 CASULO EMBAL 9.864,00 

CAIXA RIGIDA 
VACUO KIT 4 

PCS - CASULO 

5101 KIT 800 2.800,00 
Nr.Pecas: 

3140 

Nr.Pecas: 

611 30/8/11 09160993000133  CASULO EMBAL. 9.864,00 
CAIXA RIGIDA 

KIT 4 PCS - CASULO 
5101 KIT 1.100 3.300,00 3140 

Nr.Pecas: 

611 30/8/11 09160993000133  CASULO EMBAL 9.864,00 
CAIXA DESMONTAVEL 
- KIT 04 PCS- CASULO 

5101 KIT 600 564,00 3140 

611 30/8/11 09160993000133  CASULO EMBAL. 9.864,00 

KIT CRQE - 
CAIXA RIGIDA 

QUADR. ESPECIAL 
06 PCS 

5101 KIT 480 2.400,00 
Nr.Pecas: 

3140 

661 31/10/11 09160993000133 CASULO EMBAL 9.125,00 

CAIXA RIGIDA 
ORGANIZADORA 

CRO-KIT 4 PCS 

5101 KIT 140 700,00 
Nr.Pecas: 

2740 

Nr.Pecas: 

661 31/10/11 09160993000133 CASULO EMBAL 9.125,00 
CAIXA RIGIDA VACUO 

KIT 4 PCS-CASULO 
5101 KIT 1.250 4.375,00 2741 

Nr.Pecas: 

661 31/10/11 09160993000133 CASULO EMBAL 9.125,00 
CAIXA RIGIDA KIT 

4 PCS - CASULO 
5101 KIT 1.350 4.050,00 2742 

CFOP 5124 
CFOP 5902- Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda. 

Obs.: CFOP 5101 - Venda de produção do estabelecimento. 

- Industrialização efetuada para outra empresa. 

A tabela demonstra que no período entre 01/01/2011 e 01/12/2011 a Cartass Indústria de Embalagens e 

Gráfica Ltda. emitiu 10 notas fiscais eletrônicas para a Casulo Embalagens. As operações realizadas foram de 
venda de mercadorias de produção própria (CFOP 5101), de industrialização por encomenda (CFOP 5124) e de 

retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda (CFOP 5902). O Apêndice VI do Decreto 
Estadual 36.699/97 e alterações (Regulamento do ICM5) assim descreve as operações realizadas com os CF0Ps 

discriminados nas notas fiscais eletrônicas acima relacionadas: 



Informação 
adicional 

Valor 
Mercadoria 

Emissão 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA FAZENDA 
RECEITA ESTADUAL 
10 DRE DE ERECHIM 

5.101 - Venda de produção do estabelecimento: Classificam-se neste código as vendas de produtos 
industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento. Também serão classificadas neste código 
as vendas de mercadorias por estabelecimento industrial ou produtor rural de cooperativa destinadas 

a seus cooperados ou a estabelecimento de outra cooperativa. 

5.124 - Industrialização efetuada para outra empresa: Classificam
-se neste código as saídas de 

mercadorias industrializadas para terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços 
prestados e os das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo industrial. 

5.902 - Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda: Classificam
-se neste 

código as remessas, pelo estabelecimento industrializador, dos insumos recebidos para industrialização 
e incorporados ao produto final, por encomenda de outra empresa ou de outro estabelecimento da 
mesma empresa. O valor dos insumos nesta operação deverá ser igual ao valor dos insumos recebidos 

para industrialização. 

RESPOSTA ITEM "C" 

A análise das notas fiscais eletrônicas demonstra que a mercadoria adquirida pela Casulo Embalagens Ltda., 

por meio do documento fiscal eletrônico n2 
 10256, de 12/02/2011, emitido pela Kgepel Papéis Ltda. (76.250 

folhas de papel couchê 12 90g 76 x 112 Fanapel) foi destinado à Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica 

Ltda. em 31/03/2011, por meio do documento fiscal eletrônico 114. 

Tal assertiva decorre de a mercadoria discriminada em ambos os documentos ser a mesma (76.250 folhas ou 
unidades de papel couche 12 90g 76 x 112 Fanapel), bem como da informação adicional constante na NF 114, 
emitida pela Casulo Embalagens, que expressamente informa tratar-se de remessa para industrialização da 

mercadoria adquirida por meio da nota fiscal eletrônica 10256. 

São informados a seguir dados das notas fiscais eletrônicas demonstrativos 10256 e 114. 

Quant. Valor mercadoria 

10256 

Emissão 

1212/11 81164691000160  

CNP1 emitente 
Valor Total 

19.393,53 

76.250 COUCHE 1.2 090 GRS 76X112 
FANAPEL 76%112 1MP 

18.470,03 

3113/11 

Nota 
fiscal de salda de mercadoria da Casulo Embalagem para a Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda. 

CFOP 	Quant. 
Valor Total 

76.250 

01353729000104  CARTASS IND. EMBAL. 

CNP., destinatário Destinatário 

18.300,00 
COUCHE L2 090 GRS 

76X112 FANAPEL 76X112 

REF NE 
KGEPEL 
10256 

A Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda, por sua vez, informa devolver as mercadorias resultantes da 
industrialização efetuada com o papel da nota fiscal 114 por meio do documento fiscal eletrônico 552, emitido 
em 30/05/2011. No documento fiscal 553, também de 30/05/2011, relaciona o valor dos serviços e dos 
insumos próprios aplicados na industrialização das mercadorias entregues por meio da nota fiscal eletrônica 

552. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA FAZENDA 
RECEITA ESTADUAL 
14a DRE DE ERECHIM 

Nota fiscal de salda emitida pela Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda. para Casulo Embalagens Ltda. 
Quant. 

Inf. 
Valor produto adicional  

DANFE 

	

28.593,00 	118-117- 
	  116-114- 

	

2.230,00 	062-063-- 
	  Nr. peças 

	

2.800,00 	432.300  

	

9.531,00 	REF NF 
DE DEV 

892,00 N.552-- 

	

1.400,00 	Nr.Pecas: 
432300 

Na NF Emissâo 
	Dest. CNPJ 
	

Destinatário 
	Valor NF 

552 
	

30/5/11 09160993000133 CASULO EMBAL 33.623,00 

553 
	30/5/11 09160993000133 CASULO EMBAL 11.823,00 

CARTA() COM. IND. MINI 
	

5902 
	

PC 
	

317.700 

CARTA() COM. IND. MINI 
	

5902 
	

PC 
	

44.600 

ENVELOPE INDUSTRIALIZADO 
	

5902 
	

PC 
	

70.000 

IND.P/ENCOMENDA DE CARTOES 
	

5124 
	

PC 
	

317.700 

	

IND.P/ENCOMENDA DE CARTOES MINI 5124 
	

PC 
	

44.600 

ENVELOPE INDUSTRIALIZADO 
	

5124 
	

PC 
	

70.000 

Mercadoria CFOP Unid. 

Nota: nas operações de industrialização por encomenda, o encomendante (no caso, a Casulo Embalagens) encaminha os insumos para serem 

induStrializadoS no estabelecimento do industrializador (no caso, a Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica) utilizando-se do CFOP 5901 (remessa para 

industrialização por encomenda). O industrializador, após produzir a mercadoria encomendada, emite dois documentos fiscais para o encomendante: o 

primeiro, com CFOP 5902, no qual remete a mercadoria produzida sob encomenda. O valor da mercadoria produzida será igual ao dos insumos 

recebidos para industrialização; o segundo, com CFOP 5124, no qual discrimina O valor dos serviços de industrialização e dos insumos próprios aplicados 

no processo industrial. 

Até 01/12/2011, não foram encontrados em documentos fiscais emitidos pela Cartass Indústria de Embalagens 

e Gráfica Ltda., com destino à Casulo Embalagens Ltda., referências a outras mercadorias que tenham sido 
industrializadas com o papel recebido por meio da nota fiscal eletrônica 114, emitida em 31/03/2011 pela 

Casulo Embalagens Ltda. Portanto, conclui-se que os insumos destinados pela Casulo à Cartass por meio do 

documento fiscal eletrônico 114 (papel couchê 90g 76 x 112 Fanapel) tenham sido totalmente utilizados na 

industrialização das mercadorias descritas nos documentos fiscais de n° 552 e 553, emitidos pela última. 

Ressalte-se que todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pela Cartass para a Casulo posteriormente a 
30/05/2011, data de emissão dos documentos fiscais 552 e 553, possuem CFOP 5101, ou seja, discriminam 
operações de venda de mercadorias da primeira para a segunda, e não operações de retorno de 

industrialização por encomenda. 

Em anexo, seguem cópia dos documentos fiscais eletrônicos 10256, 114, 552 e 553, objeto de análise neste 

item C, os quais foram impresso a partir do Sistema NFe da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. 

Para corroborar as informações relatadas, é encaminhado também um CD contendo dados das notas fiscais 

eletrônicas citadas neste trabalho: 
NFes emitidas para a Casulo Embalagens no período de 01/01/2011 a 31/03/2011; 
NFes emitidas pela Casulo Embalagens no período de 01/01/2011 a 31/03/2011; 
NFes emitidas pela Casulo Embalagens com destino à Cartass Indútria de Embalagens e Gráfica no período 

de 01/01/2011 a 01/12/2011; 
NFes emitidas pela Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica com destino à Casulo Embalagens no período 

de 01/01/2011 a 01/12/2011. 

Erechim, 05 de dezembro de 2011. 

Ulisses Forlin Júnior 
Agente Fiscal do Tes uro do Estado 

Identidade Funcional 265634502 
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PARECER 

DOCUMENTO DAT-CO N.° 1957/2011 

PERÍCIA CONTÁBIL — PESSOA JURÍDICA 

O 1 

PARA: Dr. Luciano Vaccaro 

Promotoria de Justiça Criminal de Erechim 

DE: 	Michael V. von Grol 

Assessor em Contabilidade 

Procedimento Investigatório Criminal n° 00764.00002/2011 

ASSUNTO: Dano ao erário. Cálculo por estimativa. Informativo de Ações do 

Governo Municipa1/2010. Produto entregue em quantidade inferior ao contratado e 

confeccionado com papel de gramatura inferior. 

1. INTRODUÇÃO 

De acordo' com as atribuições definidas no Provimento n° 68/07, com 

base nos documentos contidos no expediente supracitado, emitimos este parecer. 

1/9 
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2. CONSIDERAÇÕES 5 0 2 
Rb.; 

Trata-se de procedimento investigatório criminal tendo como objetivo 

investigar a prática do delito previsto no art. 96, inciso 111, da Lei n° 8.666/93 e outros 

que porventura venham a ser constatados no decorrer da investigação, instaurado 

pela Promotoria de Justiça Criminal de Erechim em decorrência de informações e 

documentos encaminhados pelo Vereador José Rodolfo Mantovani, mediante Ofício 

n° 025/2011-GV da Câmara Municipal de Erechim, relativamente à existência de 

discrepância entre o material contratado e o efetivamente executado no que tange 

ao objeto do Edital de Licitação n° 008/2011. 

Conforme Edital de Licitação n° 008/2011, de 26/01/2011 (fls. 21/32), o 

Executivo Municipal de Erechim abriu licitação na modalidade convite para a 

contratação de empresa especializada para impressão do "Informativo de Ações do 

Governo Municipa1/2010". O objeto da contração abrangia o fornecimento de 35.000 

unidades da referida revista, cada uma contendo 40 páginas, com dimensões de 50 

cm de largura por 33,5cm de altura quando aberta, capa em papel couchê brilho 

170g/m2 e miolo em papel couchê brilho 120g/m2. A publicação do edital ocorreu 

em 28/01/2011, fixando-se a data de recebimento dos envelopes para 07/02/2011 (fl. 

35). 

Na data de 07/02/2011, a Comissão de Licitações reuniu-se com a 

finalidade de receber os envelopes da documentação e os envelopes das propostas 

de preços entregues quatro pelas empresas convidadas e interessadas em participar 

do certame: Gráfica Central Ltda, Edelbra Indústria Gráfica e Editora Ltda, Cartass 

Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda e Traços Artes Gráficas Ltda (fl. 70). Abertos 

os envelopes da documentação, a Comissão de Licitações decidiu pela inabilitação 

da empresa Gráfica Traços, habilitando as demais (fl. 71). Na sequência, em 

10/02/2011, a Comissão de Licitações comunicou a expiração do prazo recursal e 
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fixou a data da abertura dos envelopes das propostas de pre 

14/02/2011 (fl. 73). 	 5 	L_iO3  

Em 14/02/2011, a Comissão de Licitações efetuou a abertura dos 

envelopes das propostas de preços (fl. 82), declarando vencedora a empresa 

Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda (Valor Unitário de R$ 2,22; Valor 

Total R$ 77.700,00) e abrindo o prazo de 2 (dois) dias úteis para eventuais recursos 

(fl. 85). Não tendo sido interpostos recursos, o procedimento administrativo foi 

encaminhado para assinatura da homologação em 17/02/2011 (fl. 88). Na mesma 

data, o termo de adjudicação e homologação foi assinado pelo Secretário Municipal 

de Administração, Sr. Gerson Leandro Berti (fl. 87). 

A Nota de Empenho foi emitida na data de 21/02/2011 (fl. 113), 

recebendo a assinatura da Sra. lzelda Todero, Chefe de Gabinete do Prefeito, como 

solicitante e ordenadora da despesa. Em 01/03/2011, empresa Cartass emitiu a Nota 

Fiscal n° 136, nela constando a assinatura do recebimento do material pela Sra. 

lzelda Todero em 02/03/2011 (fl. 114). Em 03/03/2011, a Chefe de Gabinete II, Sra. 

Marli Lúcia Czarnobay atestou a conferência dos materiais e o Assessor de 

Finanças, Sr. Ricardo Miguel assinou a liquidação da despesa (fl. 113). Efetuada a 

liquidação da despesa, foi ordenado e realizado o pagamento da referida na mesma 

data, em 03/03/2011 (fl. 113). 

Apesar da existência do atestado do recebimento do material contratado 

em conformidade com o especificado, a realidade fática mostra-se diferente. De 

acordo com os documentos fornecidos pela Câmara Municipal de Erechim (fls. 

02/90), enquanto que o Edital de Licitação n° 008/2011 do Executivo Municipal de 

Erechim previa que a empresa contratada fornecesse 35.000 exemplares do 

Informativo de Ações do Governo Municipal/2010, com 40 páginas a serem 

impressas com capa em papel couchê brilho de 170g/m2 e miolo em papel couchê 

3/9 • 
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brilho 120g/m2, os produtos entregues teriam sido impressos em 	b1rcórieWclef-11 

gramatura 90g/m2 pela empresa vencedora do certame. 

A constatação da diferença de gramatura em prejuízo da Admini tração 

Pública encontra-se devidamente comprovada através da apresentação de Parecer 

Técnico da ABTG — Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (fls. 04/05), emitido 

com base em teste laboratorial executado pelo SENAI (fls. 06/07), cuja conclusão 

refere que as amostras avaliadas, descontando as variações na própria gramatura 

do papel e a tinta de impressão sobre o papel, tanto para capa quanto para o miolo, 

possuem um valor aproximado de 90g/m2. 

Além da diferença de gramatura, também há indícios no sentido de que 

não houve o fornecimento da totalidade dos 35.000 exemplares do informativo pela 

Cartass para a Prefeitura Municipal de Erechim. Conforme declaração de fl. 161v, 

prestada pelo procurador da empresa Cartass, Sr. Claudionor José Bemardi, o 

material foi entregue com o veículo Fiat/Fiorino de propriedade da própria empresa 

em várias viagens, talvez no número de (3) três (fl. 161v). Por outro lado, de acordo 

com cálculos contidos na certidão de fls. 144/147, a totalidade dos 35.000 

exemplares pesaria aproximadamente 5,37 toneladas e o veículo Fiat/Fiorino possui 

capacidade de carga de 620 kg, o que demandaria pelo menos (9) nove viagens 

para a realização da entrega de todos os exemplares. 

No mesmo sentido, chama a atenção o grande número de exemplares 

contratados para impressão em relação ao número total de domicílios existentes no 

Município de Erechim. Conforme dados do Censo 2010 do IBGE, o Município de 

Erechim possuía o total 33.145 domicílios ocupados (Anexo 1). Assim, o contrato 

abrangia a impressão de 1.855 exemplares a mais do que a quantidade total de 

domicílios ocupados no Município de Erechim. 
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Considerando o exposto, a presente análise possui como objetivo apurar, 

através dos registros contábeis e fiscais, qual a quantidade máxima de informativos 

que a empresa Cartass poderia ter imprimido e com qual gramatura de papel o 

serviço poderia ter sido executado, bem como excluir a hipótese dos informativos 

terem sido impressos com papel adquirido pela empresa Casulo Embala érikuudâmi-1 

de propriedade do procurador da Cartass (fls. 133 e 133v). 	 5 ti 5 i  

Com base nos documentos contidos no procedimento investigatório 

criminal, na documentação apreendida na empresa Cartass e no escritório contábil 

Mores Lazzari Associados, bem como nos dados em meio magnético relativos às 

Notas Fiscais Eletrônicas obtidas junto à Delegacia da Receita Estadual de Erechim, 

é possível afirmar: 

A Cartass emitiu a ordem de serviço n° 9752 (Anexo 2) para produzir 

os exemplares do Informativo de Ações do Governo MunicipaV2010 na data de 

15/02/2011. Na referida ordem de serviço não constou especificação que faça 

referência à gramatura de 90g/m2. Consequentemente, não é admissivel que os 

investigados aleguem erro de produção em razão da ordem de serviço n° 9752. 

Os exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipal/2010 

não foram impressos em papel couchê de capa 170g/m2 e miolo de 120g/m2, mas 

em papel de gramatura 90g/m2 conforme comprovou a perícia técnica (fls. 04/07). 

c) A Cartass possuía na data de 31/12/2010 o estoque de 20.000 folhas 

de papel couchê 90g/m2 66 x 96, conforme Livro Registro de Inventário n° 07 (Anexo 

3). Em relação a este estoque, não é possível afirmar qual foi seu consumo ao longo 

dos meses de janeiro e fevereiro de 2011, período que antecedeu a emissão da 

Nota Fiscal n° 136, em face da falta de controle permanente de estoques. Em razão 

disso, consideraremos que esse estoque ainda seria existente em fevereiro de 2011, 
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por ocasião da produção dos exemplares do Informativo de Ações d  
i 

R.b.: 
	5 tl 6 

d) A Cartass não efetuou nenhuma aquisição ou recebimento de rem sa 

para industrialização de papel couchê 90g/m2 entre 01/01/2011 e 28/02/2011, 

período imediatamente anterior à emissão em 01/03/2011 da Nota Fiscal n° 136 

(Anexos 4, 5 e 6). As entradas de papel couchê em janeiro e fevereiro de 2011 

encontram-se a seguir relacionadas, cumprindo salientar que a única operação que 

envolvia papel couchê 90g/m2 foi cancelada: 
10/IF4 dE/rd /4F•Can551.26 3Red utem qCorn P105500 09004 

41110181164813101WWWW20WWW,WW~WW rf:LSAKIAW WMWM FALSO 040OCHÇUMW36547170~8~ Fl. 3250 1.03651 

41i10101164801009110000433700.7 	MO VENDAS A PRAZO 11/01/2011 FALSO 0/04)C313 L2 1/0 OPS 6$306 HEAVEN 42 S.F. 3 88329 FL 530 106.50 

421101814135010DD156650040000065051000002333 14/01/2011 FALSO COUCP1B FOSCO 170013 30396  00125F M 370.15 

4111015115480100018065092:00301105500X0067/5 
1/4704 Me=670.1R•070.79304804 
VENDAS A 1401/2011 F/0679 ODUC142 L2 115 OBS e6305 FAMOEL 65660 1186 R 3750 924.00 

PALSO.  •• • 	 1~66806C/125F PC 3 370.33 
4,1221,1ir1311,3517.7,0001,56551:0180005401919,0110092550 Vvorda =06....  tc.ar•Polre• 1111/%11,10.1111  

COSJCHE 	1700A 759112 C/125F PC 10 62086 

421101834135010001565500400:0940721303003128  Vanda 64.46681.3479.18.08 173/0417.78/03804 WORM 1 FALSO COU0013 L-2 115/30 Mac c0000 FANAPEL m 14 820.84 

V. 	54876/.1A80.117,00145655787343156 25/01/2011 42110163413501003150550040:070427711003004802 

 
FALSO COUCHE 1.-2 ~P01 8631360/129 11:g 5 272.57 

821101834135010221585502‘02000.253100:00023. Venda lAncled.A20.18,0/ R•346.7.8oPme 27/010011 FALSO COLICRE L-.2 903OR 610:135CBCOF 1 73.05 

421101834135311002156560007000043151000066580  Vars14 Me~r30 R.77447.7onm55ee 51/01/2011 FALSO 0301.1C346 1.2 17001166996 C/1Z.K PC 24 1.040.17 

421102534135178:00155550040700~1000005285  Wncial.44884. d50881/8.3111/4041774•04844 03429011, FALSO 331311£1401.-2 115013 5006 02500 FANAPEL PC 8 47423 

4911(253413501303155550310000043071307005358 09/02/2011 FALSO COLICVO 1.-2 17001354= 0125F m 0 370.25 

415 	 005 	 000140 
Vent. 	 08 0/104177.874804 jkAmed-Adr, 

08/092011 FALSO CO2C.313 PO SCO 250 013611433543 OVO 870335 n 000 331680 

4111026116435110:0150650720300102330301012470 VEM3AS A PRAZO 11~11 VERDA0M) COUCHE 1,2 00) ORS 783112 FANAM 783112 IMP 05. 78250 18470.03 

4, 	 200015 VENDASANIAW 17/02/2011 FALSO COUCHEL22500057831128V8783112 h 1900 675.09 

4211025341350100215655004003301818100921 0570  555655 Me5564-Ad054.8611401/9.746041374 22/02/2011 FALSO 001133151-2 150013 65995 082600 PANAM M O 15087 

421102534135711030155550040003048161000210570  Venda 14ercad.3413/1703 0.04(.730411/64 22/02/2011 FALSO 6711.1,4F I.-2 570013 86905 C62E8 FAHAPIEL m 8 342.60 

431102031130009700133550310000009581101622705  13EMESSA PARA 0823167RIALIZACAO 28002011 FALSO COUCK 1.-2 115 01/1 64)338 C/250 É FMAPEL 
- 	 • 	• 

1/1  26 
• 

1.963.373 

Fonte: Dados em meio magnético fornecidos pela Delegacia da Receita s a ua 

e) A aquisição de 76.250 folhas de papel couchê 90g/m2 76 x 112 junto à 

Kgepel Papéis Ltda efetuada pela Casulo Embalagens Ltda (empresa de 

propriedade do procurador da Cartass) mediante Nota Fiscal Eletrônica n° 10.256, 

não foi utilizada para imprimir o Informativo de Ações do Governo Municipal/2010, 

uma vez que este material foi utilizado na confecção de outros produtos (Anexo 7). 

Verifica-se que há comprovação documental no sentido de que o material adquirido 

em 12/02/2011 pela Casulo através da Nota Fiscal Eletrônica n° 10.256 da Kgepel 

Papéis Ltda foi enviado para a Cartass em 31/03/2011 como remessa para 

industrialização através da Nota Fiscal Eletrônica n° 114 da Casulo. Juntamente com 

essa Nota Fiscal, a Casulo remeteu outros materiais para a Cartass através das 

Notas Fiscais Eletrônicas n° 62, 63, 116, 117 e 118, também em 31/03/2011. Por 

sua vez, somente em 30/05/2011 a Cartass remete de volta para a Casulo os 

produtos industrializados com os materiais recebidos, compreendendo cartões 

comemorativos e envelopes industrializados, mediante Notas Fiscais Eletrônicas n° 

552 e 553. Portanto, o papel couchê 90g/m2 76 x 112 adquirido pela Casulo 
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Embalagens Ltda em 12/02/2011 foi aplicado nos materiais descritos nas Notas 

Fiscais Eletrônicas n° 552 e 553 da Cartass e não no Informativo de Ações do 

Governo Municipal/2010. Em síntese, as operações com o referido papel aduulLido 
TiRwg KÇALDETAS 

pela Casulo são as seguintes: 

12/02/2011 - NF 10.256 da Kgepel. A Casulo compra da Kgepel 76.250 folhas de papel 

couchê 90g/m2. 

Casulo 

 

31/03/2011 — NF 62, 63, 114, 116, 117 e 118 da Casulo. A Casulo remete materiais para a 

Cartass industrializar. Na NF 114 da Casulo estão as 76.250 folhas de papel couchê 90g/m2 

adquiridos através da NF 10.256 Kgepel. 

    

    

Cartass 

 

30/05/2011 — NF 552 e 553 da Cartass. A Cartass remete de volta para a Casulo cartões 

comemorativos e envelopes industrializados com os insumos que haviam sido recebidos 

através das NF 62, 63, 114, 116, 117 e 118 da Casulo. 

    

    

Casulo 

 

Diante de todas essas constatações, aceitando que o estoque de papel 

couchê 90g/m2 registrado no Livro Registro de Inventário de 31/12/2010 no total de 

20.000 folhas ainda poderia existir em 01/03/2011, que não houve nenhuma entrada 

deste tipo de papel na empresa Cartass nos meses de janeiro e fevereiro de 2011 e 

que cada exemplar do Informativo de Ações do Governo Municipal/2010 necessita 

de 5 folhas para ser confeccionado em folha de tamanho 66x96, somente seria 

possível aceitar que, no máximo, a empresa Cartass teria papel disponível para 

imprimir 4.000 exemplares do referido informativo (20.000 folhas / 5 folhas por 

exemplar = 4.000 exemplares). Consequentemente, deixaram de serem 

confeccionados e entregues, de acordo com essa estimativa, 31.000 exemplares do 

informativo. 

DOC N. 1957/2011-DAT-CO 	 7/9 

Kgepel 



Ministério Público do Rio Grande do Sul 
DAT — Unidade de Assessoramento Contábil 

Considerando o peso de 153,4635 gramas por exemplar (fl. 144), 4.000 

exemplares pesariam 614 kg e poderiam ser transportados em 1 (uma) viagem pela 

Fiat/Fiorino, que possui capacidade de carga de 620 kg. Isso posto, comprova-se 

que a estimativa aqui apresentada aproxima-se da informação prestada pela 

Representante Legal da Empresa Cartass, Sra. Nilsa Maria Bernardi Dalla Vecchia, 

na resposta os ofício n° 336/2011 da Promotoria de Justiça Criminal, na qual afirmou 
- 	'E,-"ÓW:A771-r-R1 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, pode-se concluir que os exemplares do Informativo de 

Ações do Governo Municipal/2010 não foram entregues na totalidade e os que foram 

entregues tiveram sua confecção realizada em papel de gramatura inferior ao 

contratado. 

Tendo em vista que cada exemplar do Informativo de Ações do Governo 

Municipal/2010 custou R$ 2,22, a estimativa relativa aos 31.000 exemplares não 

entregues representa um prejuízo ao erário de R$ 68.820,00. 

Por sua vez, em relação à estimativa de 4.000 exemplares entregues com 

gramatura inferior, ainda há o prejuízo ao erário de forma proporcional, que pode ser 

apurado com base em valor referido no próprio depoimento do Sr. Claudionor José 

Bernardi (fl. 164). 

Nesse último caso, se a diferença da gramatura para 35.000 exemplares 

seria igual a R$ 7.793,50, a diferença da gramatura para 4.000 exemplares 

corresponderia ao montante de 890,69 (R$ 7.793,50 / 35.000 exemplares x 4.000 

exemplares). 

DOC N.° 1957/2011-DAT-GO 	 8/9 

que "o material foi entregue no Castelinho de uma única vez" (fl. 131). 



Ministério Público do Rio Grande do Sul 
DAT — Unidade de Assessoramento Contábil 

Somando os dois danos, um pela falta da entrega de produto e outro pela 

entrega de produto confeccionado com papel de gramatura inferior, estima-se o 

prejuízo total ao erário de R$ 69.710,69 (R$ 68.820,00 + R$ 890,69 , vglor 
TR,131,  'AL_DF C,INITAS 

em 03/03/2011. 
9 

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2011. 

Michael V. on Grol 

Contador — CRC RS 61.969/0-9 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo 

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA TRADICIONAL 

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO N° 01/2011 

PROCESSO N° 
	

ORDEM DE AUDITORIA N° 
527-0200/11-9 
	

18/2011 

UNIDADE AUDITADA: Executivo Municipal 

MUNICÍPIO: Erechim 

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL: Sr. Paulo Alfredo Polis 

EXERCÍCIO EXAMINADO: 2011 (01/01 a 23/09) 

PERÍODO DE VERIFICAÇÃO: 11 a 14/07/2011 e 26 a 28/09/2011 

RELATÓRIO ELABORADO MEDIANTE: Auditoria in loco 

EQUIPE DE AUDITORIA: 	Ana Cristina Andrade Diesel — Dirigente 
Delcio Marcos Neitzke 
Ornar da Silveira Neto 

A presente análise fundamenta-se no disposto nos artigos 31 e 70 a 75 da Cons-
tituição Federal; artigo 70 da Constituição Estadual; Lei Complementar Federal 
n° 101/2000; Lei Estadual n° 11.424/2000 (Lei Orgânica do TCE/RS) e Resolução 
n° 544/2000 (RITCE). 

O exame dos itens auditados, levado a efeito por procedimento amostral, evi-
denciou a(s) seguinte(s) inconformidade(s): 
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1- GESTÃO AMBIENTAL 

1.1 - Ausência de Contrato de Prestação de Serviços de Água e Esgoto 

Os serviços de abastecimentos de água e esgoto são prestados pela CORSAN. 
Foi assinado contrato de prestação de serviços, em 12 de agosto de 1998 (fls. 04 a 19), com 
validade de 10 (dez) anos, conforme Cláusula Terceira. O parágrafo único da mesma 
cláusula prevê a renovação automática do contrato por 5 (cinco) anos, caso não haja 
notificação de qualquer das partes com antecedência mínima de 1 (um) ano a contar da data 
de seu término normal. Em 11 de agosto de 2008 foi assinado termo aditivo de contrato 
válido até 31.12.2009 (fls. 20 e 21), o que, entende-se, invalida a cláusula de renovação 
automática por 5 (cinco) anos. Ao final do prazo, a Auditada propõe novo aditamento de 
prazo junto a CORSAN, que não concorda com a prorrogação do contrato, mas se 
compromete a manter os serviços até que haja nova concessionária legalmente habilitada 
(fls. 22 e 23). Não há, portanto, nenhum contrato em vigor desde 01.01.2010. A prestação 
do serviço é mantida com base em ofícios da Administração Municipal para a CORSAN 
notificando-a sobre a necessidade de manutenção da prestação até que ocorra nova 
concessão, e informando que os mesmos não se constituem em renovação automática do 
contrato por prazo indeterminado. Não se identificou nenhuma iniciativa da Auditada no 
sentido de abrir novo procedimento licitatório visando a concessão da prestação dos 
serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário. 

Entende-se que, com base no compromisso da CORSAN em manter a 
prestação, aliado à falta de iniciativa da Auditada em promover nova concessão, está 
configurada situação análoga a de um contrato por prazo indeterminado, o que contraria o § 
3° do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93. 

A continuidade dos serviços públicos é Princípio da Administração Pública. O 
Código de Defesa do Consumidor consagra a continuidade dos serviços públicos 
essenciais, ao dispor, em seu artigo 22, que: 

"Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a 
fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, e, quanto aos essenciais, 
contínuos". 

Ainda, segundo o artigo 10 da Lei Federal 7.783/89 são considerados serviços 
ou atividades essenciais: 

I - o tratamento e abastecimento de água; a produção e distribuição de energia 
elétrica, gás e combustíveis; 

VI- a captação e tratamento de esgoto e lixo; 
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Ao permitir a manutenção da prestação de serviço essencial, de forma indireta, 
desacompanhada de contrato administrativo, entende-se que a Auditada incorre em outra 
inconformidade, ao colocar em risco a obediência ao Princípio da Continuidade. 

2- PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS 

2.1 - Irregularidades na Contratação da Empresa AGKF Engenharia e 
Consultoria Ltda. 

O Executivo Municipal de Erechim, mediante procedimento de inexigibilidade 
(Processo n. 5571/2011) e, com fundamento no inciso 25, II combinado com o artigo 13 da 
Lei Federal n. 8666/93, em 14 de junho de 2011, celebrou com a empresa AGKF 
Engenharia e Consultoria Ltda. contrato de prestação de serviços de "Estudo da Circulação 
da Área Central e Modernização do Sistema de Transporte de Veículos de Erechim", pelo 
valor de R$ 150.000,00. 

Às fls. 24 a 220 consta, na íntegra, cópia do procedimento de inexigibilidade 
ora examinado. 

A necessidade de contratação dos serviços em tela é justificada pela Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, nos seguintes termos (fl. 26): 

JUSTIFICATIVA 

A Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, vem por meio desta, 
justificar a necessidade de contratação direta por inexigibilidade de licitação, a 
empresa AGKF Serviços de Engenharia S/S, para Estudo da Circulação da Área 
Central e Modernização do Sistema de Transportes. 

A empresa AGKF, possui notória especialização concernente à sistema Viário, 
sendo que o engenheiro, Senhor André Gustavo Reis Fialho, encaminhou a esta 
Secretaria vasta documentação comprobatória de serviços realizados em diversos 
órgãos públicos — nacionais e internacionais, com inexigibilidade de licitação. 

Salientamos que se faz necessário a elaboração de estudo técnico, para 
modernização e remodelação do trânsito em Erechim — RS,possibilitando maior 
fluidez e objetivando reduzir substancialmente o número de acidentes nas vias. 

Sendo realizada a contratação da empresa supra, e após a assinatura do 
contrato com a Prefeitura Municipal de Erechim, a mesma deverá concluir os 
serviços no prazo de 5 (cinco) meses, 

Informamos que o valor fica estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais), e deverá ser pago em 5 (cinco) parcelas. 

Analisada a matéria, merecem destaque os seguintes fatos: 
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2.1.1 - QUANTO A ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 

Constatou-se que, tanto o instrumento contratual quanto a proposta técnica da 
Contratada, inclusos às fls. 27 a 43 e 218 a 220, não contemplam de forma clara os quesitos 
que o produto do trabalho a ser apresentado pela Contratada deveria minimamente conter, 
de forma a assegurar maiores garantias a respeito da qualidade dos serviços. 

O termo de contrato, no que tange ao objeto e as especificações dos serviços, 
assim estabelece: 

Contrato administrativo n. 343/2011 (lis. 218 a 220) 

I — DO OBJETO 

1.1 — Contratação da empresa AGKF Serviços de Engenharia S/S, para 
Estudo da Circulação da Área Central e Modernização do Sistema de Transporte de 
Veículos de Erechim, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Proteção Social, com recursos próprios. 

DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

2.1 A CONTRATADA deverá executar os serviços consoante descritivo e 
proposta presente às fls. 07/19 do processo administrativo n. 05571/2011. 

Os serviços deverão ser prestados e diretamente pelo Senhor André Gustavo 
Reis Fialho, por força do disposto no ,sç 30, do artigo 13, da Lei Federal de Licitações. 
Bem como, pelos demais profissionais que forem necessários a sua execução. 

A Proposta Técnica apresentada pela Contratada, por sua vez, assim dispõe (fls. 27 a 
43): 

OBJETIVOS 

O objetivo geral do Projeto é o de garantir o acesso de pessoas e bens ao que a 
cidade oferece — locais de emprego, locais públicos, de administração, unidades de 
saúde, de educação, praças, áreas de lazer, comercio, entre outros, de forma 
organizada e segura. 

Os objetivos específicos do Projeto são; a melhoria das condições de 
circulação viária por meio do aumento da capacidade viária e das condições de 
segurança do trânsito, a melhoria da mobilidade no sistema viário de modo a incluir 
e privilegiar o pedestre e os meios não motorizados, a melhoria dos sistemas de 
controle do fluxo de tráfego e melhoria dos sistemas de orientação indicativa de 
trânsito. 

São também objetivos específicos do projeto de Transporte e Circulação: 
avaliar os níveis de serviços atuais, diagnosticar a situação da circulação e do 
sistema de transporte e propor melhorias na estrutura de circulação dos corredores 
de Transporte, além de desenvolver projetos de Circulação da área central para 
garantir a melhoria da fluidez, segurança e organização do tráfego. 
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APOIO LOGÍSTICO - LEVANTAMENTOS 

A Prefeitura Municipal caberá o apoio logístico à equipe técnica da 
consultora, no sentido de fornecer dados, informações relativas ao transporte e 
trânsito, material de base cadastral, arquivos de mapas, fotos aéreas e de satélites 
existentes, reproduções gráficas e xerográficas de estudos existentes, além de 
fornecer veículo para execução das tarefas de campo por parte da equipe técnica da 
consultoria na cidade de Erechim. 

As informações e o levantamento físico do SVB — Sistema Viário Básico da 
área central e o levantamento da rede de vias pavimentadas da área urbana da 
cidade, necessárias ao detalhamento e definição do projeto, estarão à cargo da 
Prefeitura Municipal. 

Apesar da estatística disponível, é possível que a Prefeitura Municipal tenha 
que atualizar ou realizar pesquisas no sistema de transportes, pesquisas de demanda 
de passageiros e "origem/destino", e contagens de tráfego. Caso necessário, a 
execução das pesquisas é prevista nas atividades de responsabilidade da contratante, 
a Prefeitura Municipal. 

PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

A participação do corpo técnico da Prefeitura Municipal na discussão do 
projeto é fundamental para seu êxito. 

O Contato da equipe técnica da Consultoria com a equipe municipal em todas 
as fases do projeto será direto, aproveitando os meios de comunicação mais rápidos 
e práticos. 

A sistemática operacional entre a consultora e a contratante deverá ocorrer 
em reuniões de trabalho e de levantamentos de dados e em averiguação "in loco". 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO 

A Consultoria deverá apoiar a Prefeitura Municipal de Erechim nas etapas de 
apresentação e discussão do projeto junto aos segmentos envolvidos, como a 
Câmara de Vereadores, associações de comercio e industria, por meio seminários ou 
audiências publicas, assim como orientar a Prefeitura Municipal quanto a 
divulgação e comunicação aos usuários diretos e a sociedade. 

1.0. ESCOPO DO TRABALHO 

Os serviços de Consultoria a serem contratados, visam o assessoramento à 
Prefeitura Municipal, na Modernização do Sistema de Transportes e Circulação da 
área central, objetivando aprimorar o sistema de transporte e a circulação da cidade. 

O Escopo também prevê a Montagem do Projeto em formato para ser 
encaminhado pelo Governo Municipal visando buscar recursos junto a órgãos 
financiadores, para a implantação de equipamentos, terminais e obras para a 
execução do Projeto de Modernização do Sistema de Transportes e Circulação. 
Como resultado terá uma melhor organização dos serviços de transportes, 
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beneficiando a comunidade usuária dos serviços públicos. 

Os produtos desejados com a realização do Plano são a elaboração de um 
Projeto com os aspectos de Transportes e Circulação da área central de Erechim, 
compatibilizando-o às estruturas viárias existentes ou previstas para implantação; 

1.1. MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES 

Este trabalho qualitativo se baseia nos estudos e pesquisas quantitativas de 
campo, existentes ou a serem executadas, principalmente quanto a: 

Dados operacionais da situação atual (linhas, tempo de viagem, frota, 
frequência, viagens, quilometragens, velocidades, itinerários e outros elementos de 
interesse); 

Mapeamento do desenvolvimento e expansão urbana com análise da 
estrutura urbana nos aspectos relativos ao transporte, uso do solo e sistema viário 
através de plano diretor, lei do zoneamento além de planos, programas e projetos 
existentes relacionados com o município; 

Análise de pesquisas existentes visando a determinação da oferta e da 
demanda existentes; 

Avaliação de estatísticas de carregamento de demandas de passageiros do 
sistema existente; Análise da operação dos corredores de transportes; 

Análise e interpretação dos dados de levantamentos previstos; 

Visitas a campo objetivando a verificação do sistema viário e do sistema 
de linhas de ônibus para execução dos projetos propostos. 

ATIVIDADES 

As atividades ora apresentadas objetivam assessorar a Prefeitura Municipal 
na Modernização do Sistema de Transportes, com um estudo de viabilidade de 
implantação de um Sistema Integrado de Transportes, contemplando: 

Desenvolvimento de um ante-projeto de Terminal de Integração ou Estação de 
Transbordo, de modo a estruturar o Sistema de Transporte com a Modernização do 
Sistema e Implantação de Terminais de Integração dotados de equipamentos e 
sistema de informações e comunicações, visando incentivar o uso e o aproveitamento 
das vantagens da integração. 

Análise e definição em relação às disponibilidades dos terrenos escolhidos 
pelo Município, quanto à circulação viária entorno, no interior do Terminal, acessos 
e mobilidade dos usuários. 

Com relação a localização do Terminal de Integração ou Estação de 
Transbordo, serão identificadas as áreas disponíveis para a sua construção com 
melhor potencial para a racionalização do Sistema de Transportes. Para cada caso, 
define-se: 

A circulação viária - no entorno e externo à área -junto com a circulação 
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de pedestres; 

O espaço disponível para eventual atividade comercial (comércio 
ambulante); 

O dimensionamento de plataformas necessárias para a operação 
(incluindo a futura expansão); 

O layout operacional dos terminais, servindo como orientação para o 
projeto arquitetõnico dos mesmos; 

O dimensionamento operacional das linhas que compõe o sistema; 

O dimensionamento da frota. 

A qualidade do nível de serviços do transporte depende também do conforto 
oferecido ao usuário nos terminais e pontos de parada. Serão definidas as diretrizes 
gerais para a remodelação dos pontos de parada e Terminal de Integração: 

Operação do Sistema: 

Orientação das pesquisas necessárias ao dimensionamento da frota, 
viagens e quilometragem, caso necessárias a serem executadas pela Prefeitura 
Municipal, 

Definição do dimensionamento operacional geral das linhas que 
comporão o Sistema de Transportes; 

Dimensionamento da rede de transporte para a 1`' Etapa de implantação 
do novo sistema (Plano Piloto); 

Desenvolvimento do Modelo Operacional do Sistema Integrado de 
Transportes: 

Definição de pesquisa de demanda por linhas e pesquisas operacionais 
necessárias; Detalhamento do projeto operacional com relação ao dimensionamento 
da oferta; Extensão das linhas; Demandas por linhas; Tempos de viagem; 

Quantificação e especificação da frota de Transporte Urbano, visando 
atingir nível de conforto e segurança adequados; 

1.2. PROJETO DE MELHORIA DA CIRCULAÇÃO DA ÁREA CENTRAL 

Os problemas de grande importância para a circulação atualmente são: a 
ausência de gestão e obsoletismo do sistema semafórico, os pontos críticos nos 
cruzamentos de avenidas, as travessias de pedestres, a falta de controle da circulação 
de veículos pesados nas diferentes vias que configuram a área urbana central; e o 
nível de segurança da circulação de pedestres. Também se pode acrescentar o 
excessivo uso para circulação do sistema viário central (a avenida 7 de setembro), 
tanto para o transporte coletivo de passageiros como para o tráfego comum e o 
tráfego pesado. 

Os problemas citados são responsáveis pela diminuição do nível de serviço do 
tráfego nas vias, comprometendo sua capacidade e aumentando o número de 
acidentes e os tempos de viagem para todos que estejam deslocando-se no interior da 
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Área Central. 

A cidade apresenta grandes volumes de viagens nas vias de maior capacidade 
de tráfego que acessam o seu centro urbano, sendo urgente a busca de soluções de 
melhoria da circulação que possam vir a caracterizar novos corredores de 
transportes e circulação, importantes definições para a execução de um projeto de 
Transportes e Circulação na área central do Município. 

Para definição das propostas de intervenções, o Projeto terá como referência 
o SVP — Sistema Viário Principal e o SVS — Sistema Viário Secundário, além do SVC 
— Sistema Viário Central. 

ATIVIDADES 

Caracterização e detalhamento de proposta voltada à consolidação de um Anel 
Viário para a Área Central. 

Caracterização, no interior da Área Central, de vias destinadas ao tráfego de 
veículos coletivos e definição de vias para o tráfego pesado e de passagem. 

Identificação e caracterização funcional do Sistema Viário Central através de: 

Visitas a campo objetivando a verificação do sistema viário, para 
proporcionar um conhecimento "in loco" dos problemas existentes; 

Levantamento de estudos, planos e projetos de Trânsito e Sistema Viário 
existentes, exame de estudos, planos e projetos existentes visando o conhecimento da 
estrutura da circulação de veículos, com coleta de dados estatísticos, contagem e 
pesquisas de trânsito e outros elementos disponíveis; 

Avaliação do levantamento das características físicas do sistema viário 
central; 

Avaliação do desempenho do sistema viário tanto na área operacional 
como institucional: Análise da atual estrutura de gestão do Trânsito municipal; 

Avaliação do sistema semafórico, propostas para a modernização do 
sistema semafórico; 

Alternativas de melhoria da fluidez de trafego na central. 

Apresentação de propostas de intervenções com o estabelecimento de diretrizes 
e da política de atuação, objetivando a implantação de intervenções imediatas de 
baixo custo e estudo de pontos críticos e o estabelecimento de linhas de ação para o 
planejamento, a curto e médio prazo, da circulação da área central. 

Estabelecimento de medidas que permitam a melhoria das condições da 
circulação de veículos, dos sentidos de trafego, das condições de segurança viária, 
das operações de carga e descarga e da circulação de veículos pesados na área 
central 

Diretrizes de pavimentação, obras e sinalização (sinalização de controle de 
tráfego) adequadas para o esquema prioritário de circulação do sistema viário 
central. 

Desenvolvimento de um Estudo de sinalização semafórica. 
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Proposta de médio prazo de planejamento de 0.A.E.s (obras de arte) 
estratégicos. 

Proposta de um Plano básico de sinalização direcional na área central 
expandida. 

1.3 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO JUNTO AOS ORGANISMOS DE 
FINANCIAMENTO 

Em função da necessidade de captação de recursos junto aos órgãos de 
financiamento, é necessária a montagem de apresentação do estudo de restruturação 
e modernização do sistema de transportes e circulação da área central da cidade, 
justificando os investimentos previstos. 

O presente estudo servirá de base para Prefeitura Municipal buscar recursos 
junto a órgãos financiadores, para a implantação de equipamentos e obras para a 
execução do Projeto de Modernização do Sistema de Transportes Públicos e do 
sistema viário. 

[...] 

2.0 - PRODUTOS DO TRABALHO 

Elaboração de relatório em nível de concepção e planejamento geral do 
Sistema Integrado de Transportes e do Sistema de Circulação, que consiste em 
documentos de suporte, contendo as recomendações e diretrizes do projeto, visando 
atender às demandas dos organismos de financiamento. 

Elaboração de relatório técnico relativo ao detalhamento operacional do 
Plano de Transporte constando do desenvolvimento do Sistema operacional e, ante 
projeto dos terminais de Integração e propostas de Circulação da área central 
Expandida. 

São produtos de trabalho em resumo: 

Elaboração de um estudo em nível de conceituação e diretrizes gerais de 
planejamento do Sistema Integrado de Transportes, consistindo no dimensionamento 
do sistema, com base em pesquisas e dados fornecidos pela Prefeitura, em um 
documento básico, contendo as recomendações e diretrizes gerais; 

Determinação das intervenções fisicas necessárias, associadas ao sistema 
viário nas vias da área central expandida e medidas de melhoria da fluidez e 
segurança da circulação da área central expandida; 

Montagem de apresentação do estudo de modernização do sistema de 
transportes e circulação da área central da cidade para encaminhamento aos 
organismos de financiamento; 

Propostas de intervenções imediatas de baixo custo e o estabelecimento de 
linhas de ação para o planejamento, a curto e médio prazo, da circulação da Área 
central Expandida e da circulação do Transporte Público. 
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Da leitura dos instrumentos retro transcritos, denota-se a imprecisão de 
especificações a respeito do(s) produto(s) final(is) a ser(em) apresentado(s) pela 
Contratada. Senão vejamos: 

O estudo deverá envolver a identificação de obras de infra-estrutura 
necessária a implementação do plano de mobilidade e quantificação e orçamentação em 
nível de projeto funcional (caso necessário)? 

Ao determinar intervenções físicas necessárias ao sistema viário nas vias de 
área central, deverá apresentar projetos técnicos a nível de projeto básico de engenharia, 
memoriais descritivos (vide página 19 da proposta técnica)? 

O plano apresentado deverá contemplar: Acessibilidade para pessoas com 
mobilidade restrita? Áreas de estacionamento? Áreas e horários de acesso restrito? Serviço 
de transporte coletivo? Motos, motonetas, bicicletas, veículos de tração-animal? 
Sistemática de avaliação, revisão e atualização do Plano? Projeção das demandas futuras e 
caso afirmativo para que período? 

A Contratada deverá apresentar estudos preliminares? 

Por conseguinte, restou desatendido o parágrafo § 10 do artigo 54 da Lei de 
Licitações e Contratos. 

2.1.2 - QUANTO A AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO 

A contratação direta da empresa AGKF Serviços de Engenharia S/S foi 
justificada nos termos que seguem (fls. 202 a 205): 

Para esta complexa tarefa, aponta-se a empresa AGKF Serviços de 
Engenharia S/S como extremamente qualificada, em face de sua notória 
especialização no tema: 

Consoante regramento contido na Lei de Licitações: 

Art.25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em 
especial: 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, 
de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias 

No quadro profissional da referida empresa atua o Engenheiro Civil André 
Gustavo Reis Fialho, com vasta experiência anterior em projetos da mesma natureza. 
Como pode ser demonstrado nas págs. 033 a 051 do referido processo, o Sr. André 
G. R. Fialho demonstra a imensidão de cursos, congressos e seminários realizados, 
experiências de trabalhos anteriores, no Setor Público e Privado e ainda, inúmeras 
atividades didáticas e profissionais de sua carreira, desde 1980. 

Não obstante, encontra-se acostado no processo, atestados de capacitação 
técnica e certificados nacionais e internacionais, fls. 54 a 155, comprovando sua 
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experiência, capacidade técnica e qualidade profissional, atestando que os serviços 
foram satisfatoriamente executados. 

Por ser oportuno, vale ressaltar o disposto no parágrafo 10, do art. 25 da Lei 
de Licitações: 

55' .P2  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou 
de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu 
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato. 

Indubitavelmente, a referida empresa apresenta-se como a mais adequada e 
completamente apta à satisfação do objeto do contrato, na medida em que seu corpo 
técnico possui notória especialidade, com a demonstração curricular de estudos, 
treinamentos, e demais aperfeiçoamentos na contratação almejada. 

O ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles esclarece, acerca do assunto, o que 
segue: 

"Serviços técnicos profissionais são todos aqueles que exigem habilitação 
legal para sua execução. Essa habilitação varia desde o simples registro do 
profissional ou firma na repartição administrativa competente, até o diploma de 
curso superior oficialmente reconhecido. O que caracteriza o serviço técnico é a 
privatividade de sua execução por profissional habilitado, seja ele um mero artífice, 
um técnico de grau médio ou diplomado em escola superior. Já os serviços técnicos 
profissionais especializados são aqueles que, além da habilitação técnica e 
profissional normal, são realizados por quem se aprofundou nos estudos, no 
exercício da profissão, na pesquisa científica, ou através de cursos de pós-graduação 
ou de estágios de aperfeiçoamento. São serviços de alta especialização e 
conhecimentos poucos difundidos entre os demais técnicos da mesma profissão. Esses 
conhecimentos podem ser científicos ou tecnológicos, vale dizer, de ciência pura ou 
de ciência aplicada ao desenvolvimento das atividades humanas e às exigências do 
progresso social e econômico em todos os seus aspectos." 

No que tange ao segundo requisito previsto no parágrafo único do art.26 da 
Lei de Licitações, pertinente à justificativa do preço, verifica-se que consoante 
documentos anexados ao processo, referentes a contratos com outros Municípios e 
órgãos públicos, resta justificado que encontra-se compatível com os valores 
praticados no mercado. 

O processo foi instruído com cópia do Estatuto Social, certidão de registro da 
empresa e do profissional no órgão competente, alvará. Verifica-se também que a 
documentação relativa à situação fiscal anexa ao processo (CND Municipal, FGTS, 
INSS) demonstra que a empresa está em dia com suas obrigações fiscais. 

Em face de todo exposto, solicitamos orientação quanto a possibilidade de 
firmar-se a contratação descrita na fundamentação ora demonstrada. 

Acerca da situação, a Procuradoria Jurídica assim manifestou-se: (fls. 206 
e 207) 
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Ao que se infere das informações trazidas pelo expediente, a contratação em 
comento encontrar-se-ia no respaldada pela inexigibilidade de licitação, a teor do 
art. 25,11, c/c art. 13 da Lei n. 8666/93. 

É possível a contratação nos moldes apresentados, posto que o art 25,11, c/c 
art.13 da Lei n. 8666/93 dá suporte para tanto assim estabelecendo: 

Art.25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em 
especial: 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, 
de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

§ 1 Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou 
de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu 
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato. 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

1- estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

Portanto, na hipótese em concreto, se ajusta a presente situação a hipótese 
legal da inexigibilidade licitatória a teor do art. 25,11, c/c art. 13 da Lei n. 8666/93. 

Em que pese as justificativas apresentadas, o fato é que não restou comprovada 
a inviabilidade da competição para a contratação direta da AGKF Serviços de Engenharia 
SS por inexigibilidade de licitação. 

Vide que, segundo Marçal Justen Filhol , a inviabilidade de competição não é 
um conceito simples, mas uma consequência que pode ser produzida por diversas causas 
que consistem em ausência de pressupostos necessários à licitação2. 

Preleciona o Administrativista que essas ausências seriam: 

- ausência de pluralidade de alternativas de contratação, quando existe apenas 
uma única solução e um único particular em condições de prestar o objeto; 

ausência de mercado concorrencial, ou seja, os profissionais em condições de 
prestar o objeto não competem entre si, formulando propostas, mas ficam aguardando que 
lhes sejam apresentadas propostas de interessados, sejam privados ou públicos; 

ausência de objetividade na seleção do objeto, que impede julgamento 
objetivo e impede determinar a relação custo-beneficio; e 

ausência de definição objetiva da prestação a ser executada, na qual o 
conteúdo da obrigação só se define ao longo da própria execução. E exemplifica com o 

1  In Comentários À Lei De Licitações e Contratos Administrativos. Dialética, São Paulo, 2005. lla  ed. P. 272 
a 274. 

In Direito Administrativo. 90  edição, 1997, p. 266 

ST-01.17.01 	 13 



Tribunal de , 	ntas 
H. Rubri 

523 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo 

trabalho de um advogado em processo judicial. 

Além disso, agrupa as causas em duas categorias: na primeira, estariam os 
casos em que é inviável a competição, pela ausência de competição, por existir um único 
sujeito no mercado apto a realizar o objeto; na segunda, existem vários profissionais, mas o 
objeto a ser prestado é tão peculiar que suas características funcionam como impedimento, 
situações estas não verificadas na contratação ora examinada. 

Corrobora com este entendimento o fato de que outros municípios do Estado 
do Rio Grande do Sul, sejam de menor ou de maior porte, com relação a Erechim, vêm 
realizando procedimento licitatório para estudos relativos à mobilidade urbana. É o caso, 
por exemplo, dos Municípios de São Borja (Edital de Tomada de Preços n°  
06/2010/TP/SMPOP/CCCO — fonte Processo TCE n. 0652-02.00/10-0) e Rio Grande 
(Edital de Tomada de Preços n. 25/2011 — fonte: site http:www.riogrande.rs.gov.br e 
contrato), conforme comprova os documentos inclusos às fls. 221 a 264. 

Por todo o exposto, denota-se a inaplicabilidade da hipótese prevista no inciso 
II, do artigo 25 da Lei 8.666/93 ao caso concreto, pois o serviço objeto da contratação não 
se configura como singular. 

Em decorrência, tem-se configurada a afronta ao mandamento constitucional de 
processo de licitação precedentemente às contratações efetuadas pela Administração 
Pública, conforme disposto no inciso XXI, do art. 37 e nos artigos 2° e 3° da Lei de 
Licitações e Contratos, bem como a afronta ao princípio constitucional da isonomia. 

2.1.3 - QUANTO A AUSÊNCIA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E A 
FIXAÇÃO DO PREÇO 

Para a realização do Plano de Modernização do Sistema de Transporte Urbanos 
e Estudo de Circulação da Área Central de Erechim, a Contratada, conforme proposta 
técnica, apresentada em 25/03/2011, orçou em R$ 145.000,00 o preço total dos trabalhos, 
não incluso os custos relativos ao deslocamento aéreo para Erechim e a hospedagem do 
pessoal técnico (vide projeto técnico, item CUSTOS E DESPESAS/fl. 41). Contudo, não 
apresentou um "orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos 
os seus custos unitários", como por exemplo, quantos técnicos estariam envolvidos, 
remuneração, despesas de hospedagem, despesas de deslocamento, remuneração da 
empresa pela execução do serviço por cada uma das tarefas a serem executadas, despesas 
relativas a elaboração de material gráfico. (fls. 24 a 220 e 265 a 267) 

O Executivo, por sua, vez, sem apresentar qualquer esclarecimento, estabeleceu 
em R$ 150.000,00 o valor a ser pago pela execução dos serviços, com base na informação 
firmada pelo Sr. Décio Vicelli, Secretário Municipal de Segurança e Proteção Social, em 
28/04/2011, inclusa à fls. 27 a 43. Verificou-se, porém, que de acordo a cláusula 5.2 do 
instrumento contratual, ficou ao encargo da Contratada todas as despesas decorrentes da 
contratação (fls. 218 a 220). 

Ademais, tampouco comprovou a Auditada a equivalência do preço ajustado 
com o praticado pela própria Contratada, em contratos firmados com outros entes públicos, 
pois a planilha anexa à fl. 05 dos autos do procedimento de inexigibilidade (fl. 28) por si só 
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Dados conforme Censo/2010* Erechim São Borja Rio Grande 

População 2010 96.087 61.671 197.228 

População residente urbana 90.552 55.138 189.429 
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é insuficiente para tal comprovação dada a falta de clareza do objeto, em desatendimento 
ao inciso III parágrafo único do art. 26 da Lei Federal n. 8.666/93. 

Somando-se, a isso, verificou-se discrepância entre o preço ajustado pelos 
serviços contratados pela Auditada com o praticado por outros municípios do Estado do 
Rio Grande do Sul. 

A propósito veja-se: 

QUADRO 1 — Comparativo Frota/População/Valor Contrato 2010 

População residente rural 5.535 6.533 7.799 

Área da unidade territorial (Km2) 430,670 3.616,035 2.709,534 

Densidade demográfica (hab/Km2) 	223,11 	17,05 	 72,79 

Frota municipal 

Automóvel 32.384 13.572 42.903 

Caminhão 1.766 1.072 1.953 

Caminhão trator 536 204 715 

Caminhonete 3.959 2.508 3.199 

Camioneta 1.336 525 1.541 

Micro ônibus 240 47 144 

Motocicleta 7.862 4.614 21.818 

Motoneta 3.169 924 4.564 

Ônibus 499 91 431 

Trator de rodas 11 7 96 

Utilitário 275 61 188 

Outros 1.201 855 3.112 

Total de Veículos 53.238 24.480 80.664 

Valor do contrato* R$ 150.000,00 R$ 74.791,50 R$ 96.900,00 

Dados obtidos junto ao sitio do IBGE 
*Valores referente aos contratos com objeto similar firmados pelos Executivos Municipais de Rio Grande e São Borja 
anexos às fls. 218 a 220, 233 a 239 e 255 a 264. 

Da análise do quadro supra, denota-se que na contratação direta efetuada pela 
Auditada (população 96.087/frota 53.238) o preço ajustado é 54,80% superior ao acordado 
pelo Executivo de Rio Grande (população 197.228/ frota 80.664), cujo contrato decorreu 
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da Tomada de Preços n. 25/2011 e 100,56% superior ao firmado pelo Município de São 
Borja (população 61.671/frota 24.480). 

Vide, ainda, que a complexidade do objeto licitado pelo Executivo Municipal 
de Rio Grande é no mínimo igual ou até mesmo superior ao contratado de forma direta pela 
Auditada, conforme se verifica pela análise dos itens 1, 2 e 3 do Anexo I do Edital TP 
25/2011 anexo às fls. 255 a 264. 

Ocorre que, além do volume populacional do Município de Rio Grande ser 
superior em aproximadamente 105,26% ao de Erechim (vide Quadro I), o plano viário 
(objeto da licitação) daquele deve considerar os modais rodoviário, ferroviário, hidroviário, 
dutoviário e cicloviário. 

Por outro lado, na análise da proposta técnica apresentada pela Contratada 
apenas se visualiza intervenções sobre o modal rodoviário. 

Finalizando, diante da irregularidade da contratação (inexigibilidade da 
licitação), a ausência de planilha orçamentária contendo a composição de todos os custos 
unitários dos serviços pretendidos e a discrepância entre os ajustes firmados pela 
Auditada e pelo Município de Rio Grande, o valor de R$ 53.100,003  encontra-se passível 
de restituição ao Erário. 

2.1.4 - QUANTO AOS PAGAMENTOS 

De acordo com a cláusula 4.2 do termo contratual, o pagamento da Contratada 
será efetuado em cinco parcelas iguais e mensais de R$ 30.000,00 (fls. 218 a 220). 
Entretanto, o nascimento da exigibilidade do pagamento não se encontra vinculado a 
apresentação de estudos preliminares, além disso, tanto na proposta técnica (fls. 27 a 43) 
quanto no instrumento contratual (fls. 218 a 220) não há um cronograma de execução dos 
serviços, de forma a respaldar os pagamentos das parcelas mensais. 

Importa observar que até a data da realização da presente auditoria havia sido 
efetuado o pagamento de duas parcelas, cada uma de R$ 30.000,00, totalizando, pois, R$ 
60.000,00. Como documento de liquidação da despesa foram apresentadas à Equipe, 
somente as notas fiscais de ns. 0281 (pagamento em 27/07/2011) e 0284 (pagamento em 
15/09/2011) acostadas a nota de Empenho n. 6923/11. (fls. 273 a 281) 

Posteriormente, ante a Requisição de Documentos n. 06/20114, foi informado à 
Equipe que "Querem acreditar, os Secretários, de que possa ter ocorrido falha de 
comunicação e/ou entendimento, visto que a documentação não é o objeto integral 
contratado e sim um fragmento que priorizou a questão "transporte coletivo" face demanda 
judicial que determina a realização de nova Concorrência Pública" (fls. 265 a 284) 

Entretanto, ainda que tenha ocorrido alguma falha na comunicação, o fato é que 
a falta da clareza na especificação do objeto e a ausência de cronograma de execução dos 

3 Valor correspondente a diferença financeira entre o contrato de Erechim e o de Rio Grande. (R$150.000,00 — R$ 
96.900,00 = R$ 53.100,00). 

Requisição enviada via e-mail (fls. 282 a 284). 
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serviços, de forma a respaldar os pagamentos das parcelas mensais, resultaram em prejuízo 
a atuação do Controle Externo no que tange a verificação da regular liquidação da despesa. 

Flagrante, pois, a afronta aos incisos II e IV do artigo 74 da Carta Federal, bem 
como, diante dos fatos apontados, houve descumprimento ao princípio da economicidade, 
capitulado no art. 70 do mesmo Diploma Legal. 

2.2 - Convite n. 08/2011 — Contratação de Empresa Gráfica 

A Auditada, através do Convite n.08/2011 (Processo n. 01183/2011) contratou 
a empresa Cartass Indústria de Embalagens e Gráficas Ltda. para efetuar o serviço de 
impressão de 35.000 mil exemplares de "Informativo de Ações do Governo Municipal n. 
2010", ao valor unitário de R$ 2,20, perfazendo o montante de R$ 77.000,00. Em 
03/03/2011 ocorreu o pagamento desta despesa, processada através da nota de empenho n. 
2278/2011. 

Às fls. 285 a 335 encontra-se incluso excerto do Processo n. 01183/2011. 

De acordo com o instrumento convocatório, as especificações do objeto 
licitado assim foram definidas (fl. 296): 

Revista de 40 páginas; 

Capa em papel couchê brilho, 170g; 

Interno em papel couchê brilho, 120g; 

Dimensões aberta: 50 cm de largura por 33,5 cm de altura. 

O pagamento dos serviços prestados ocorreu em 03/03/2011, mediante depósito 
em conta da Contratada, mantida junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul (fls. 336 
a 338). 

O exame da matéria revelou irregularidades na fase da liquidação da despesa, 
as quais causaram um dano de R$ 69.800,00 ao Erário Municipa15. 

Isso posto, passa-se a narrar as irregularidades verificadas: 

2.2.1 - QUANTO A GRAMATURA DO PAPEL UTILIZADO 

Consoante o Parecer Técnico emitido pela Associação Brasileira de Tecnologia 
Gráfica, com base em testes executados no Laboratório de Celulose e Papel da Escola 
SENAI "Theobaldo de Nigris", incluso às fls. 348 a 351, diskonibilizado à Equipe pela 
Promotoria de Justiça de Erechim, tanto capa e o miolo da "Revista de Prestação de 
Contas da Prefeitura Municipal de Erechim — 2010", apresentam gramatura de 
aproximadamente 90g/m2, portanto, em desacordo com o contratado (Capa em papel 
couchê brilho, 170g/m2 e miolo em papel couchê brilho, 120g/m2). 

Diante da irregularidade em questão, a Auditada notificou extrajudicialmente a 
Contratada, para que a mesma apresentasse seus argumentos de defesa frente a situação 

5  Neste valor não se encontra computada a parcela de R$ 3.885,00 referente a multa por inexecução parcial 
do contrato e também não houve a dedução dos R$ 7.793,50 já recolhidos aos cofres municipais. 
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posta (fls. 356 a 360). Esta, por sua vez, alegando equívoco por parte de funcionário 
responsável pela ordem de serviço para emissão dos informativos, reconheceu o uso de 
papel com gramatura inferior na capa e internamente, efetuou cálculos financeiros para 
apurar a diferença monetária verificada entre os papéis solicitados no Edital e aqueles 
efetivamente utilizados na impressão, bem como se prontificou a ressarcir a quantia de R$ 
7.441,46 aos cofres municipais (fls. 361 e 362). 

Ante aos esclarecimentos prestados e cotação de preços efetuada, a Auditada 
chegou aos seguintes valores médios (fl. 401): 

QUADRO 2 — Valor Médio do Custo de Papel 

Quantidade de Folhas Tipo de Papel Formato (cm) Valor (R$) médio 

4.375 papel couchê brilhol70 g 76x112 0,55/un 

83.200 papel couchê brilho 120 (115) g 76x112 0,37/un 

87.500 papel couchê brilho 90 g 76x112 0,29/un 

Assim, com base nos parâmetros apresentados pela empresa em sua defesa, e 
adotando por paralelo os valores médios obtidos pela Divisão de Compras, a Auditada 
apurou a seguinte diferença financeira: 

QUADRO 3 — Diferença Financeira 

Composição material licitado Custo segundo especificações da licitação R$ 

4.375 fls. papel couchê brilho 170 g 2.406,25 

83.200 papel couchê brilho 120 (115) g 30.784,00 

Total 33.190,25 

Composição material entregue Custo segundo especificações do material entregue R$ 

87.575 fls. papel couchê brilho 90 g" 25.396,75 

Total 25.396,75 

Diferença 7.793,50 

* A Auditada ressalvou que somando os quantitativos de papéis indicados pela empresa, chegou a um total de 87.575 fls. 
e não 87.500 fl. 402. 

Destaca-se, contudo, que tanto os cálculos realizados pelo Executivo Municipal 
quanto os efetuados pela Contratada para apurar o valor passível de restituição encontram-
se incorretos. Senão vejamos: 

a) Cada revista possui 40 páginas, de formato 33,5 cm (altura) X 25 cm 
(largura); 

c) O papel utilizado para impressão apresenta a formatação de 112 cm X 76 
cm, que quando do primeiro corte resulta na quantidade de 04 folhas de 56 cm X 38 cm, 
conforme figura abaixo: 
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FIGURA A: 

56cm 
	

56cm 

38 cm 38 cm 

38 cm 38 cm 

56cm 	 56cm 
Obs: Cada 1/4  da folha matriz possibilita a impressão de 4 páginas revista. 

Tecnicamente chama-se este corte de formato 4 ou F4, ou seja, 04 folhas 
resultante do desmembramento da folha original 112 cm X 76 cm. Após este primeiro corte 
o papel segue para a impressão no formato retromencionado de 56 cm X 38 cm. 

Após a impressão, a revista passa para o setor de acabamento, onde o mesmo é 
ajustado para o formato de 25 cm X 33,5 cm; 

Tem-se então, que em um corte F4, produz-se 4 páginas de revista; logo para 
a impressão de 40 páginas (uma revista) são necessárias 10 folhas F4 ou 2,5 folhas formato 
112 cm X 76 cm; 

Então, para produzir 35.000 revistas: 

35.000 X 2,5 (folhas 112 cm X 76cm) = 87.500 folhas; 

Das 87.500 folhas, 8.750 são empregadas nas capas (cada folha F4 produz 
uma capa que representa 4 páginas) e 78.750 no miolo da revista. 

Assim sendo, para apurar o valor efetivamente pago a maior, faz-se o seguinte 
cálculo: 

CAPA: 35.000 revistas X 1 folha F4 -= 35.000 folhas F4 ou 8.750 folhas 112 
cm X 76 cm. 

MIOLO: 35.000 revistas X 9 folhas F4 = 315.000 folhas F4 ou 78.750 folhas 
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inteiras 112 cm X 76 cm. 

RESUM06: 

8.750 folhas 170g da capa x R$ 0,55 = R$ 4.812,50; 

78.750 folhas miolo 115g x R$ 0,37 = R$ 29.137,50. 

87.500 folhas 	 R$ 33.950,00. 

PREÇO do papel 90 g: 

87.500 folhas x R$ 0,29 = R$ 25.375,00 

DIFERENÇA: 

R$ 33.950,00 (-) R$ 25.375,00 = R$ 8.575,007  

Desse modo, com relação ao cálculo apresentado pela Auditada, tem-se que a 
quantidade de papel utilizado na capa foi computado indevidamente pela metade, ou seja, 
4.375 folhas. Conclui-se, pois, que somente consideraram a parte externa, tendo sido a 
diferença acrescentada no miolo, da mesma forma incorretamente, uma vez que o miolo da 
capa interna pertence a CAPA, já que esta possui frente e verso. 

A situação, como configurada, revela a afronta às disposições contidas nos 
artigos ns. 62 e 63 da Lei Federal n. 4320/64. Por conseguinte, caso fossem entregues os 
35.000 exemplares, a Auditada teria sofrido um dano de R$ 8.575,00. Entretanto, como 
houve a entrega de apenas 4.000 exemplares, conforme adiante demonstrado (item 2.2.2.1), 
o prejuízo aos cofres municipais, especificamente no que tange a gramatura do papel, foi de 
R$ 980,00 (R$ 8.575,00/35.000 exemplares x 4.000 exemplares) 

Importa destacar, ainda, que pela inexecução parcial da obrigação, cumpre a 
Auditada aplicar à Contratada, a título de sanção, o percentual de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor total do contrato (item 13.1.6 do Edital/fl. 306), o que representa a soma de 
R$ 3.885,00. 

Registra-se, contudo, que a Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica, a título 
de "multa por inexecução contratual", recolheu aos cofres municipais, o montante de R$ 
7.793,50, mediante transferência eletrônica para a conta bancária de n. 04.002142-8 da 
Prefeitura Municipal, mantida junto a Agência 210 do Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul, valor este que corresponde a diferença a restituir apurada pela Auditada (fls. 433 a 
447). 

Finalizando, anexa-se ao presente relatório os seguintes documentos: 

- Cópia na íntegra do Processo n. 2011/10289 - procedimento instaurado para 
apuração dos fatos junto à empresa Cartass Indústria de Embalagens e Gráficas Ltda. (fls. 
352 a 412); 

6 
O custo por folha (R$0,55, R$ 0,37 e R$ 0,29) corresponde ao preço assumido pelo Executivo Municipal 

como valor médio. 
7  Valor apurado considerando-se a entrega dos 35.000 exemplares. 

5T-01.17.01 	 20 



Tribunal de 'ôçntas 
Fl. Rubric 

530 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo 

- 01 exemplar da revista (fls. 413 a 432). 

2.2.2 - QUANTO A QUANTIDADE DO MATERIAL ENTREGUE 

Além do dano causado pela entrega de material com especificação diversa da 
licitada, constatou-se que a Auditada sofreu um prejuízo estimado em R$ 69.800,008, 
decorrente da não entrega de 31.0000 exemplares. 

Tal conclusão encontra-se assentada na fragilidade dos documentos que 
respaldam a liquidação da despesa do Órgão, bem como nos documentos encaminhados ao 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo, pela Promotoria da Justiça Criminal de 
Erechim, através do Ofício n. 003/2012 (fl. 451)9, os quais revelam inconsistências nas 
informações prestadas à Equipe no que tange ao recebimento do objeto licitado (pessoa e 
veículo utilizado) e, ainda, contemplam claras evidencias da impossibilidade da regular 
execução do contrato, uma vez que a empresa Cartass sequer dispunha de material para a 
impressão dos 35.000 exemplares (fls. 452, 453 a 456, 457 a 460/fv, 461 a 463/fv, 464 a 
509). 

A propósito, veja-se: 

2.2.2.1 — Não Comprovação da Regular Liquidação da Despesa/Ausência de 
Controles de Entrada e de Saída dos Materiais 

Inicialmente chama a atenção o fato de que os 35.000 exemplares contratados 
superam a quantidade total de domicílios ocupados em Erechim que, conforme dados do 
Censo do IBGE 2010, possuía o total de 33.136 domicílios ocupados/fl. 448 a 450). Dito 
em outros termos, o contrato abrangia a impressão de 1.864 exemplares a mais do que a 
totalidade dos domicílios ocupados no Município. Ainda, informa-se que a população do 
Município de Erechim é de 96.087 habitantes, o que daria 1 exemplar da revista para 2,74 
habitantes. 

Em que pese o significativo número de exemplares, conforme atesto de 
recebimento aposto no verso da Nota Fiscal n. 000136 ("atesto que recebi e conferi os 
materiais/serviços descritos no presente documento e conferem com o especificado" fl. 
337 f/v), a conferência dos materiais entregues foi efetuada por uma única pessoa - a Sra. 
Marli Lúcia Czarnobay -, tendo o Sr. Ricardo Miguel Costi (fl. 336) assinado a liquidação 

8 
Neste valor não se encontra computada a parcela de R$ 3.885,00, referente a multa por inexecução parcial 

do contrato e também não houve a dedução dos R$ 7.793,50 já recolhidos aos cofres municipais. 
9 

Os documentos encaminhados ao SRPF foram: 
Resposta da empresa Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda., por meio de sua representante legal 

Nilsa Maria Bernardi Dalla Vecchia, dirigida ao Ministério Público (3 Promotoria Criminal) (fl. 452); 
Certidão expedida em 17/10/2011 — com base no peso total das revistas a serem entregues e a capacidade 

de carga e peso do veiculo, atesta o número e viagens necessárias para o transporte integral dos exemplares 
(fl. 453 a 456); 

Termos de Declaração de Claudionor José Bernardi e Renato Bernardi, constante dos autos do 
Procedimento Investigatório Criminal n. 00764.00002/2011 (fls. 457 a 460 f/v e 461 a 463 f/v); 

Ordem de Serviço n. 9752, relativo ao pedido da Prefeitura Municipal de Erechim (fl. 464); 
Informações e dados coletados por Agente Fiscal do Tesouro do Estado (fls. 465 a 500); 
Parecer — Documento DAT —CO n° 1957/2011 (fls. 501 a 509). 
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da despesa. Ora, embora a compra efetuada (R$ 77.000,00) pela Auditada, não atinja o 
limite a que se refere o § 8° do artigo 15 da Lei Federal n. 8666/93, seria razoável que fosse 
designada uma comissão para verificar se a fornecedora cumpriu com todas as obrigações 
pactuadas, observando se a quantidade recebida e a qualidade do produto estão condizentes 
com o registrado na Nota de Empenho. 

Além disso, tampouco existem controles de entrada e saída dos exemplares 
impressos pela Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda., sendo que o registro 
efetuado pelo Almoxarifado Central do Município, incluso às fls 340, destinou-se apenas a 
cumprir "exigência da própria formatação do programa informatizado, pois não sendo 
assim, os Empenhos permanecem em aberto" (fls. 339 e 341). 

E mais, a fragilidade dos controles transparece nos esclarecimentos, adiante 
transcritos, efetuados em resposta à Requisição de Documentos e/ou Informações n. 04 
(enviada via-email/fls. 342 a 345), através da qual se solicitou informações sobre o 
servidor que efetivamente recebeu as revistas, especificando a data da entrega, local e meio 
utilizado pela empresa para a entrega do material (item 3); o veículo utilizado na entrega 
(item 3), placa e RENAVAM; o estoque de revistas (item 4) as pessoas que efetivaram a 
distribuição das revistas, especificando individualmente onde cada um efetuou a entrega e 
o meio de transporte utilizado, se for o caso (item 6); e, ainda, que fossem apresentados os 
controles de retirada (item 5) e o mapeamento dos locais onde foram efetivadas as entregas 
de cada exemplar (item 6). 

Ante o solicitado, a Auditada limitou-se a apresentar os seguintes 
esclarecimentos (fls. 346 e 347): 

"Em vista da Requisição de Documentos e Informações n. 04/2011 temos a informar 
que: 

A servidora Fernanda Munaretto Zanardo, Assessora de Imprensa, foi quem 
efetivamente recebeu as revistas. Segundo a mesma, a data da entrega foi 02 de 
março de 2011 e o local foi o Prédio do Castelinho. Em razão do lapso temporal ora 
transcorrido, referida servidora, assim como a própria empresa, informaram não 
lembrar com exatidão qual teria sido o veículo utilizado para o transporte da 
entrega. 

Mediante contato com a Assessoria de Imprensa, foi informado que ainda existem 
300 unidades da Revista em estoque, as quais serão distribuídas quando da 
realização de eventos oficiais a serem promovidos pelo Município, bem como 
encontram-se disponíveis para retirada nos locais públicos. 

As revistas foram entregues diretamente nos mais variados locais, como Balcão 
das Secretarias Municipais, Departamentos, Gabinete do Prefeito, Gabinete da Vice-
Prefeita, assim como, foram retiradas pela população em eventos públicos, como 
Aniversário do Município, Feiras, Reuniões de Orçamento Participativo, audiências 
públicas, etc. 

Em razão da vasta diversidade dos locais de entrega, aliado ao fato de que uma 
quantidade ficou disponível para retirada nas próprias Secretarias do Município e 
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em eventos públicos, torna-se impossível fornecer um mapeamento efetivo e indicar 
as pessoas envolvidas." 

Da leitura dos esclarecimentos prestados constatou-se a existência de diferentes 
informações a respeito de quem efetivamente recebeu os 35.000 exemplares. A servidora 
comissionada Marli Lúcia Czarnobay, conforme anteriormente referido, atesta o 
recebimento e a conferência dos materiais no verso da nota fiscal (fl. 337/fv). Já nos 
esclarecimentos supra transcritos, a Auditada informa que a servidora Fernanda Munaretto 
Zanardo (fl. 347), Assessora de Imprensa, foi quem efetivamente recebeu as revistas. A 
representante da empresa Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda., por sua vez, 
declarou ao Ministério Público que o material foi entregue a servidora Izelda Todero, a 
qual é Chefe do Gabinete do Prefeito e solicitante e ordenadora da despesa (fl. 452). 

No que tange a resposta do item 3 da RD n. 04/2011 (fls. 342), confrontados 
os esclarecimentos prestados à Equipe (fl. 346 e 347), com as informações constantes dos 
documentos encaminhados pela Promotoria Criminal ao SRPF, constatou-se que o Sr. 
Claudionor José Bernardi, responsável pela administração da empresa Cartass (vide termo 
em anexo fls. 460) firmou declaração no sentido de desconhecer o motivo pelo qual a 
Prefeitura informou que a empresa não sabia com qual veiculo fizera a entrega do 
"Informativo 2010", pois o único veículo que a CARTASS possui é o FIORINO. 

Como visto, a Equipe deparou-se com informações contraditórias e uma 
sistemática de controle interno deficiente, dada a inexistência de controles eficazes a 
comprovar a regular liquidação da despesa executada, fatos estes que ferem frontalmente as 
disposições contidas nos arts. 62 e 63 da Lei Federal n. 4.320/64 e, em decorrência, 
comprometem a lisura no processamento da despesa pública. 

Ademais, vale lembrar que a "A prestação de contas é obrigação de quem quer 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos (art. 
70, parágrafo único da Constituição Federal)" (Carlos Pinto Coelho Mota in Eficácia nas 
Licitações, 2a edição, 1994, pág. 256), (grifou-se). 

Por conseguinte, a Auditada deixou de observar o disposto no art. 113, "caput" 
da Lei Federal n° 8666/93, verbis:  

"Art. 113 - O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais ins-
trumentos regidos por esta lei será feito pelo Tribunal de Contas competen-
te, na forma da legislação pertinente, ficando os Órgãos interessados da 
Administração responsáveis  
de da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sis-
tema de controle interno nele previsto". (grifamos). 

E, conforme referem J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, in ("A 
Lei 4320 Comentada", 25 edição, IBAM, 1993, pág. 121), comentado o § 2°, inciso III, do 
art. 63 da Lei Federal n. 4320, que trata da liquidação da despesa: 

"Os comprovantes da entrega do bem da prestação do serviço não devem, pois, 
limitar-se a dizer que_foi fornecido o material, foi prestado o serviço, mas referir-se à 
realidade de um e de outro, seguindo as especificaçães constantes do contrato, ajuste 
ou acordo, ou da própria lei que determina a despesa". (grifamos). 
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Conclui-se, pois, que os procedimentos de liquidação, com o atesto de 
recebimento no empenho e na nota fiscal não se constituem em documentos hábeis a 
comprovar de forma a regular execução do contrato, frente a inexistência de controles 
formais dos materiais adquiridos e distribuídos, os quais, inexistindo, invalidam e 
comprometem a despesa no que se refere aos princípios constitucionais da legalidade e da 
economicidade, assim como a regularidade da fase da liquidação da despesa pública 
envolvida. 

Corrobora com o posicionamento supra os fatos, a seguir narrados, apurados 
pela Promotoria Criminal. 

2.2.2.2 — Impossibilidade da Entrega dos 35.000 Exemplares 

Conforme perícia contábil realizada pelo Assessor em Contabilidade Michael 
V. von Grol, consubstanciada no Parecer DAT-CO n. 1957/2011, deixaram de ser 
entregues 31.000 exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipal/2010 (fls. 
501 a 509)10 . 

Dada a relevância e por elucidativo passa-se a reproduzir, a seguir, trechos do 
aludido Parecer (fls. 505 a 508): 

A Cartass emitiu a ordem de serviço n. 9752 (Anexo 2) para produzir os 
exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipal/2010 na data de 
15/02/2011. Na referida ordem de serviço não constou especificação que faça 
referência à gramatura de 90g/m2. Consequentemente, não é admissivel que os 
investigados aleguem erro de produção em razão da ordem de serviço n. 9752. 

Os exemplares do Informativo de ações do Governo Municipal/2010 não 
foram impressos em papel couchê de capa 170g/m2 e miolo de 120g/m2, mas em 
papel de gramatura 90g/m2, conforme comprovou a perícia técnica. 

A Cartass possuía na data de 31/12/2010 o estoque de 20.000 folhas de 
papel de papel couchê 90g/m2 66 x 96, conforme Livro Registro de Inventário n. 7. 
Em relação a este estoque, não é possível afirmar qual foi o seu consumo ao longo 
dos meses de janeiro e fevereiro de 2011, período que antecedeu a emissão da Nota 
Fiscal n. 136, em face da falta de controle permanente de estoques. Em razão disso, 
consideraremos que esse estoque ainda seria existente em fevereiro de 2011, por 
ocasião da produção dos exemplares do Informativo de Ações do Governo 
Municipa1/2010. 

A Cartass não efetuou nenhuma aquisição ou recebimento de remessa para 
industrialização de papel couchê 90g/m2 entre 01/01/2011 a 28/02/2011, período 
imediatamente anterior a emissão em 01/03/2011 da NotaFiscal n. 136. [..] 

A aquisição de 76.250 folhas de papel couchê 90g/m2 76 x 112 junto à 

10 A conclusão do perito encontra-se assentada nos documentos contidos no procedimento investigatório, em 
documentação apreendida na empresa Cartass e no Escritório Contábil Moraes Lazzari Associados, bem 
como nos dados magnéticos relativos às Notas Fiscais Eletrônicas obtidas junto à Delegacia da Receita 
Estadual de Erechim (vide às fls. 465 a 500, os dados e informações coletados pelo Agente Fiscal do Tesouro 
do Estado, Ulisses Forlin Júnior, da 14 Delegacia da Receita Estadual). 
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Kgepel Papéis Ltda. efetuada pela Casulo Embalagens Ltda. (empresa de 
propriedade do procurador da Cartass) mediante Nota Fiscal Eletrônica n. 10.256, 
não foi utilizada para imprimir o Informativo de Ações do Governo Municipal/2010, 
uma vez que este material foi utilizado na confecção de outros produtos (Anexo 7). 
Verifica-se que há comprovação documental no sentido de que o material adquirido 
em 12/02/2011 pela Casulo através da Nota Fiscal Eletrônica n. 10256 da Kgepel 
Papéis Ltda. foi enviado para a Cartass em 31/03/2011 como remessa para 
industrialização através da Nota Fiscal Eletrônica n. 114 da Casulo. Juntamente com 
essa Nota Fiscal, a Casulo remeteu outros materiais para a Cartass através das 
Notas Fiscais eletrônicas n. 62, 63, 116, 117 e 118, também em 31/03/2011. Por uma 
vez, somente em 30/05/2011 a Cartass remete de volta para a Casulo os produtos 
industrializados com os materiais recebidos, compreendendo cartões comemorativos 
e envelopes industrializados, mediante Notas Fiscais eletrônicas ns. 552 e 553. 
Portanto, o papel couchê 90g/m2 76 x 112 adquirido pela Casulo Embalagens foi 
aplicado nos materiais descritos nas Notas Fiscais Eletrônicas n° 552 e 553 da 
Cartass e não no Informativo de Ações do Governo Municipal/2010. Em síntese, as 
operações com o papel adquirido pela Casulo são as seguintes: 
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Kgepel 

Casulo 

Cartass 

12/02/2011 — Nota Fiscal n. 10.256 Kgepel. A Casu-
lo compra da Kgepel 76.250 folhas de papel couchê 
90g/m2. 

31/03/2011 — Notas Fiscais nrs. 62,63, 114, 117 e 118 
da Casulo. A Casulo remete materiais para a Cartass 
industrializar. Na Nota Fiscal n. 114 da Casulo estão as 
76.250 folhas de papel couchê 90g/m2 adquiridos atra-
vés da Nota Fiscal n. 10.256 da Kgepel. 

30/05/2011 — Notas Fiscais nrs. 552 e 553 da Cartass. 
A Cartass remete de volta para a Casulo Cartões Co-
memorativos e envelopes industrializados com os in-
sumos que haviam sido recebidos através das Notas 
Fiscais nrs. 62, 63, 114, 116, 117 e 118 da Casulo. 

Casulo 

Diante de todas estas constatações, aceitando que o estoque de papel couchê 
90g/m2 registrado no Livro Registro de Inventário de 31/12/2010 no total de 20.000 
folhas ainda poderia existir em 01/03/2011, que não houve nenhuma entrada deste 
tipo de papel na empresa Cartasss nos meses de janeiro e fevereiro de 2011 e que 
cada exemplar do Informativo de Ações do Governo Municipal/2010 necessita de 5 
folhas para ser confeccionado em folha de tamanho 66x96, somente seria possível 
aceitar que, no máximo, a empresa Cartass teria papel disponível para imprimir 
4.000 exemplares do referido informativo (20.000 folhas/ 5folhas por exemplar = 
4.000 exemplares). Consequentemente deixaram de ser confeccionados e entregues, 
de acordo com essa estimativa, 31.000 exemplares do informativo. 

Considerando o peso de 153,4635 gramas por exemplar, 4.000 exemplares 
pesariam 614 Kg e poderiam ser transportados em 1 (uma viagem) pela Fiat/Fiorino, 
que possui capacidade de carga de 620 Kg. Isso posto, comprova-se que a estimativa 
aqui apresentada aproxima-se da informação prestada pela Representante Legal da 
Empresa Cartass, Sra. Nilsa Maria Bernardi Dalla Vecchia, na resposta ao Oficio n° 
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336 da Promotoria da Justiça Criminal, na qual afirmou que o material foi entregue 
no Castelinho de uma única vez." 

Diante do exposto, pode-se concluir que os exemplares do Informativo de 
Ações do Governo Municipal/2010 não foram entregues na totalidade e os que foram 
entregues tiveram sua confecção realizada em papel de gramatura inferior ao 
contratado. 

Desse modo, a fragilidade dos documentos que respaldam a liquidação da 
despesa, aliada as evidências apuradas pela Promotoria Criminal, permitem concluir que 
dos 35.000 exemplares pagos, apenas 4.000 foram entregues, fato este que gerou uma 
despesa irregular de R$ 68.820,00. 

2.2.3 - CONCLUSÃO 

Tem-se, pois, comprovado que a despesa decorrente da contratação da empresa 
Cartass foi irregularmente liquidada e paga, em desatenção aos artigos 62 e 63, da Lei 
Federal n. 4320/64 e em afronta aos princípio constitucionais da legalidade, moralidade e 
economicidade, razão pela qual o montante de R$ 62.006,50, encontra-se passível de 
devolução aos cofres do Município. Ainda, deverá ser recolhido ao Erário municipal o 
valor de R$ 3.885,00, relativa a multa por inexecução parcial do contrato. 

Por conseguinte, conforme memória de cálculo adiante demonstrada, encontra-
se passível de glosa a importância de R$ 65.891,50: 

UADRO 4 Memória de Cálculo 

Origem da parcela Valor R$ 

Dano decorrente da não entrega de 31.000 exemplares 68.820,00 

Dano referente à diferença na gramatura do papel das 
4.000 revistas entregues (R$ 8.575,00 / 35.000 revistas) 
x 4.000 = 980,00 

980,00 

Valor total do dano"  (sub total 1) 69.800,00 

Valor já recolhido aos cofres municipais pela Cartass (7.793,50) 

Parcela pendente de restituição (sub total 2) 62.006,50 

Valor da multa (5% de R$ 77.700,00) 3.885,00 

Valor total a recolher (sub total 3) 65.891,50 

É o Relatório. 

1' De acordo com a declaração prestada pelo Sr. Claudionor José Bernardi, o material foi entregue com o 
veiculo Fiat/Fiorino, de propriedade da própria empresa, em várias viagens, talvez no número de 3.(fls. 457 a 
460 f/v). 
Por outro lado, conforme Parecer do Perito, de acordo com os cálculos contidos na Certidão, a totalidade de 
35.000 exemplares pesaria aproximadamente 5,37 toneladas e o veiculo Fiat/Fiorino possui capacidade de 
carga de 620 Kg, o que demandaria 9 (nove) viagens para a realização da entrega de todos os exemplares (fls. 
453 a 456 e 501 a 509). 
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Processo n° 000527-0200/11-9 

Senhor(a) Coordenador(a): 

Encaminhamos à sua consideração o Relatório de Auditoria Ordinária 
Tradicional - Acompanhamento de Gestão n° 01/2011 do Executivo Municipal de Erechim, 
referente ao Exercício de 2011 (01-01 a 23-09). 

Passo Fundo, A.v.de de 2012. 

   

    

AP 	ristina drade Diesel 	 APE Dm Ida Silv ira Neto 

APE Délcio Marcos Net e 

Senhor Supervisor: 

Em exame aos termos do Relatório de Auditoria, bem como à documentação 
anexada aos autos, esta Coordenação concorda com o Informe Técnico produzido. 

Passo Fundo, 18de ã (2~  de 2012. 

 

APE Flávio Scalco Fauth 
Coordenador Regional 

 

Sr. Diretor: 

Encontra-se o Processo em condições de ser distribuído ao Exmo. Sr. 
Conselheiro-Relator. Solicita-se que, após as devidas providências, o mesmo retorne ao 
Serviço de Auditoria para ser dada seqüência ao Acompanhamento de Gestão. 

Porto Alegre, U, de 	 de 2012 . 

APE iteo Amo Richter 
Supervisor de Auditoria Municipal 
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GABINETE DA DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

Processo: 000527-02.00/11-9 

CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 47 DO 
REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL 
(RESOLUÇÃO N° 544, DE 02-07-2000) E NA 
INSTRUCAO NORMATIVA N2  33, DE 05-11-2008, O 
PROCESSO EM EPÍGRAFE FOI DISTRIBUÍDO AO 
EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO CESAR 
SANTOLIM. 

Distribuído em: 27/01/2012 

OCE LIGIA DO CANTO 
Matricula 14056917 
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PROCESSO N°: 527-02.00/11-9 
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Erechim 

O presente feito refere-se à auditoria ordinária 

levada a efeito na Prefeitura Municipal de Erechim, 

exercício de 2011. 

Preliminarmente, determino que a Supervisão 

competente proceda ao acompanhamento da gestão do 

exercício em análise. 

Nos termos da Resolução n° 544/2000, 

Regimento Interno deste Tribunal de Contas, artigo 48, 

inciso VII, determino a cientificação do(s) responsável(is) 

do conteúdo do relatório de fls. 510 a 537, para a adoção das 

medidas que entender(em) cabíveis às circunstâncias 

apontadas. 

Cabe referir que, nesta fase processual, é 

facultado à Autoridade Responsável se manifestar sobre os 

apontamentos constantes do Relatório de Auditoria. Neste 

caso, as manifestações deverão ser dirigidas à Supervisão 

competente que, em tese, irá considerá-las por ocasião da 

elaboração do Relatório de Acompanhamento de Gestão, 

correspondente ao exercício auditado. 

Após, encaminhe-se o presente Processo para 

análise nas contas do respectivo exercício. 

Gabinete, 30 de janeiro de 2012. 

CESAR SA TOLIM, 
Conselheiro, em Substituição. 

einss 
2012/Despachos/PMErechim-527-11-9.doc 
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CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO OFICIAL 

Consoante disposto no artigo 144 do Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e conforme 
pesquisa efetuada no Sistema de Informações para o Controle 
Externo, foi procedida a disponibilização relativa ao expediente abaixo 
nos seguintes termos: 

Intimado: 	Ana Lúcia Silveira de Oliveira 

Processo n°: 	527-0200/11-9 

Órgão: 	PM DE ERECHIM 

Assunto: 	Processo de Contas - Executivo 2011 

Relator: 	Cons. Subst. Cesar Santolim 

Data Decisão: 30/01/2012 

Decisão: 	Tomar conhecimento 
fls. 510 a 537 e 539 

Prazo: O dias. 

Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, edição de 
27/02/2012, no Boletim n°208/2012, fl(s). 1, considera-se publicado na data de 28/02/2012. 

Porto Alegre, 27 de Fevereiro de 2012. 

_c 5- 
FABIANE LUCVACHECO - matr. 14754770 

e' Oficial de Controle Externo 



Pág.: 541 

Rub : 

Estado do Rio Grande do Sul 

TRIBUNAL DE CONTAS 
Palácio Flores da Cunha 

CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO OFICIAL 

Consoante disposto no artigo 144 do Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e conforme 
pesquisa efetuada no Sistema de Informações para o Controle 
Externo, foi procedida a disponibilização relativa ao expediente abaixo 
nos seguintes termos: 

Intimado: 	Marcelo Demoliner 

Processo n°: 	527-0200/11-9 

Órgão: 	PM DE ERECHIM 

Assunto: 	Processo de Contas - Executivo 2011 

Relator: 	Cons. Subst. Cesar Santolim 

Data Decisão: 30/01/2012 

Decisão: 	Tomar conhecimento 
fls. 510 a 537 e 539 

Prazo: O dias. 

Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, edição de 
27/02/2012, no Boletim n° 208/2012, fl(s). 1, considera-se publicado na data de 28/02/2012. 

Porto Alegre, 27 de Fevereiro de 2012. 

FABIANE LUZ PACHECO - matr. 14754770 

e/ Oficial de Controle Externo 
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CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO OFICIAL 

Consoante disposto no artigo 144 do Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e conforme 
pesquisa efetuada no Sistema de Informações para o Controle 
Externo, foi procedida a disponibilização relativa ao expediente abaixo 
nos seguintes termos: 

Intimado: 	Paulo Alfredo Polis 

Processo n°: 	527-0200/11-9 

Órgão: 	PM DE ERECHIM 

Assunto: 	Processo de Contas - Executivo 2011 

Relator: 	Cons. Subst. Cesar Santolim 

Data Decisão: 30/01/2012 

Decisão: 	Tomar conhecimento 
fls. 510 a 537 e 539 

Prazo: O dias. 

Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, edição de 
27/02/2012, no Boletim n°208/2012, fl(s). 1, considera-se publicado na data de 28/02/2012. 

Porto Alegre, 27 de Fevereiro de 2012. 

FABIANE LUZ PACHECO - matr. 14754770 

/Oficial de Controle Externo 



Central do Sistema de Controle Interno Municipal. em 09 de agosto de 2012. 

ai tondi 
Técnico de Controle line rn -- Administrador 

Chefe do Sistema de ontrole Interno 

Szi 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MEMORAND9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

.‘k 	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 	
N° 051/2012 

DE: 	CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 

PARA: 	TRIBUNAL DF'. CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
APE Ornar da Silveira Neto 

ASSUNTO: Contrato Administrativo n°311/2012 

Ilmo. APE Ornar da Silveira Neto 

Atendendo solicitação de manifestação da Central do Sistema de Controle 

Interno sobre contratação de PRESTAÇÃO DE scitywos DF: ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE ERECHIM/RS, informamos o que segue: 

Foi firmado Contrato Administrativo n" 311/2012, em 30/04/2012, 
entre Prefeitura 'Municipal de Erechim e CORSAN — Companhia 
Riograndense" de Saneamento, referindo-se a Prestação de serviços de 
abastecimento de água e esgotanrento sanitário na cidade de Erechim/RS. 

Para melhor caracterizar a presente inffirmacão.. anexamos cópia do 

referido Contrato. 



Data: 17/07/2012 

Hora: 14:57:40 
Pag.: 0001 
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 
Relatório Gerencial do Extrato de Credores s  
CREDOR: 14081 - AGIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA SS 

Data 	 Nr.Emp. Histórico 

	

Empenhado 	Estornado 	 Liquidado 	 Pago  

Periodo: 01/07/2010 à 1'7/07/2012 

À Liquidar 	 A Pagar 	Venc. 

02/06/11 	 6923 

TOTAIS ==> 

Serviços de engenharia para 

processo n.  5571/11 

Licitação: 	0/ 	0 

estudos para circulação e modermiaação no sistema de transportes 

Ordem de Cumpra.: 	2011/1698 

na área central 	Cf, 63 1407 e 

150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 

30.000,00 22/07/11 70.000,00 	27/07/11 

30.000,00 	12/09/11 30.200,00 	15/09/11 

30.000,00 	02/12/11 30.0:20,00 	07/12/11 

30.000,00 20/12/11 30.000,02 	13/01/12 

30.000,00 	16/01/12 30.000,00 	23/01/12 

150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 

_ a, 



A Pagar Liquidado 

90.000,00 

Valor à Pagar 

90.000,00 

Valor à Liquidar 

60.000,00 

Valor Pago 

60.000,00 

I MORES DO EMPFRHO 

Valor Empenhado 

150.000,00 

Parcela Vencimento 

1 - 02/12/2011 

Valor Liquidado 

90.000,00 

Valor 

30.000,00 

TESOURARIA 

Processado por: DENISE KREMPACKI 

p
iValdemaÉ Artur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

1 RECIBO 

N°  Cheque 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal 

Parcela Vencimento 	 Valor 

PRE FE ITURA MUNI C IPAL DE 
Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

ERECHIM 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 6923/11 	Emissão do Empenho: 

s  
rTS/TOT1 

órgão 	  • 14 

Unid.Orçamentária  	• 01 

Projeto/Atividade  	• 2094 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Ordinário 

Classificação 	• 14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.05.00.00 

Dotação 	 • 6661-3 Servicos Tecnicos Profissionais 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECRIM 

13 7 DEZ. Z011 .' 

PAGO 

SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÂO SOCIAL 

SEC.MUN.DE  SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÂO SOCIAL 

Sinalização, Humar1ização e Controle doTrânsito 

Credor 	 - 14081 AGEW SERVIÇOS DE EMZINHARIA SS 	 CNPJ: 05.961.887/0001-06 

Endereço 	 • R. Nilo Peçanha, 3555 I 	 Telefone: (41) 32529823 	Fax: (41) 32529823 

Município 	 • Curitiba 	 Cep: 82.501-000 	E-mail: agkf@uol.com.br  

Banco 	 • Itaú Unibanco S.A 	 Agência: 3836 	 Conta: 23936-2 

1 DESCRI40 DO EMPENEI° f 	  

Empenho Ref.: Serviços de engenharia para estudos para circulação e modernização no sistema de 

transportes na área central Cfe. SI) IÁ07 e processo n°  5571/11 

I laSitIrDAC.80  I 	  

N°  da Liquidação 	• 23513 
	 Data da Liquidação...: 02/12/2011 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6923/2011 - AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA SS 

Documento Fiscal 	• 288 

Valor 	  30.000,00(TRINTA MIL REAIS) 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	•30.000,00(TRINTA Má, REAIS) 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

 

CPF ou RG 	  

 

   

 

, Data de Pagamento 	 

 

    

1 PE 	6923101(01 439 01/12/11 15:52 	-29.550,0 



.. 

•••-•— ••••••• 
; 1  

AGKF - Serviços de Engenharia S/S 
Fone: (41) 3252-9823 

Rua Nilo Peçanha, 3555 
São Lourenço - CEP 82120-440 

Curitiba - Paraná 

CNPJ: 05.961.887/0001-06 	Data de Validade: 01/12/2011 

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série F 
Data da Emissão 	 / JP1 	21  VIA-FISCALIZAÇÃO 

1.  VIA - USUÁRIO 

3. VIA. FIXA 

NoneJ 	 

EndereçOk, 	3544  
Cidade 	 et2-ec- 	e-r\ 
CNPJ. 21 . 3j'iIUDi  ão 	Inscr. Est 

Inscr. Munic.: 07 03 0464234-1 

Cond. de Pagto 	 Nat. da Operação 	  

Est 	  

0288 

blSçá,JMINUWAO'PO,'SEiR.V19(n.. 

cLL 	 dA,  Q-ei(xz  
,N4ZCÂ, 	 

343Q011  
3- 

-2.1)  
VALOS  

4).cce 

EfgrUaklitiNICIPAL  

PR -DEERECNIM 

1) 1'0E/. 	2a1  

PAGO 

CO 

45c CO 

4;X:) 

PROC. / PP • wompr....brffiroconspr • • .110041•1512 • Attnumd• Copra. 184 • C e.° • •Cteltbe • Int - CEP. mu to.no  
GRÁFICA INTEGRAÇÃO LTDA. - Rua David Towns, 1696 - Xaxim - Curitiba - Paraná 
Fe 	'ax: (41) 3039-7471 CNPJ 04.920.103/0001.20 • I. Mun.  13.05.09435102.0 
O 	50x3 - 251 a 500 • Série F - Aut. Fiscal 22442 de 01/1212009 

TOTAL R$ .213. ar 

SERVIÇOS 	ENHARIA 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECRIM 

0/ 0E2. 2011 

PAGO 

Sendo o que tínhamos no momento, continuamos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

André Gustavo Reis Fialho 
AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA SS 

 

541H  

  

SERVI 	DE 
ENGEN: 	A SiS Curitiba, 30 de Novembro de 2011. 

ILMO. SR. DÉCIO VICELLI 
M.D Secretário Municipal de Segurança Pública e Proteção Social 

Vimos por meio deste proceder a entrega de Nota .Fiscal no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), referente à 3°• parcela, conforme Contrato n.° 343/2011 

seu Aditivo n. ° 344/2011, firmados entre o Município de Erechim-RS e AGKF 
Serviços de Engenharia S/5, cujo objeto é o Estudo da Circulação da Área Central 

Modernização do Sistema de Transportes de Veículos de Erechim-RS.  

Encaminhamos, em anexo, a documentação conforme segue: 
Nota Fiscal n.° 288; 
Certificado de Regularidade para com o FGTS; 
Certificado de Regularidade para com o INSS e Tributos Federais; 
Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, inclusive ISS - 
Imposto sobre Serviços * 

* Informamos que, em virtUde da Lei Complementar 116, de 31 de Julho de 2003, 
em seu artigo 30, o Imposto sobre Serviços deverá ser recolhido no local da sede 
da empresa Consultora, neste caso, a Cidade de Curitiba, não devendo ser 
retido quando do pagamento da Nota Fiscal. 

Ainda conforme Contrato, a despesa será empenhada na seguinte 
dotação orçamentária: 

CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS: 04.02 
PROJETO/ATIVIDADES: 2.012 
ELEMENTO DESPESA: 3390.39.05 

Na oportunidade, informamos os dados bancários para depósito: 
Banco Itaú S/A 

Agência 3836 C/C 23.936-2 
AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S - CNPJ: 05.961.887/0001-06 



N°  documento 

/ / Paulo Alfre o Polis 

Prefeio icipal 
p( Valdemar 

/ Secretário(a) da Fazenda Ticiane Dago tini 

Tesoureiro 

A Pagar Liquidado 

120.000,00 

Valor à Pagar 

60.000,00 

Valor à Liquidar 

30.000,00 

Valor Liquidado 

120.000,00 

Valor Empenhado 

150.000,00 

Valor Pago 

90.000,00 

Valor Valor Parcela Vencimento 

1 - 20/12/2011 

Parcela Vencimento 

30.000,00 

RECIBO 1 	  1 

1 VALORES DO EMPENHO 1 

Processado por: DENISE KREMPACKI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n° 354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 6923/11 
	

Emissão d6 Empenho: 02/06/2011 

órgão 	  

Unid.Orçamentária 	 

Projeto/Atividade 	 

Categoria Econômica..: 

14 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 

01 SEC.MDN.DE  SEGURAN PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 

2094 Sinalização, Humanização e Controle doTrânsito 

3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Ordinário 

Classificação 	• 14.01.15.452.0008.20941.3.3.90.39.05.00.00 

Dotação 	 • 6661-3 Servicos Tecniáos Profissionais 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

Credor 	  

Endereço 	  

Município 	  

mco 	  

CNPJ: 05.961.887/0001-06 

Telefone: (41) 32529823 	Fax: (41) 32529823 

Cep: 82.501-000 	E-mail: agkf@uol.cam.br  

Agência: 3836 
	

Conta: 23936-2 

14081 AM' SERVIÇOS DE EMENRARIA SS 

R. Nilo Peçanha, 3555 

Curitiba 

Itaú Unibanco S.A 

1 DESCRIcãO DO EMPENHO 1 

Empenho Ref.: Serviços de engenharia para estudos para circulação e modernização no sistema de 

transportes na área central Cfe. SI) 1107 e processo n° 5571/11 

LIQUIDAçãO 1 	  

N° da Liquidação 	 24940 
	

Data da Liquidação...: 20/12/2011 

Histórico 	  Despesa Liquidada n/da a cfe. NE Nr. 6923/2011 - AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA SS 

Documento Fiscal 	 289 

Valor 	  30.000,00(TRINTA MIL REAIS) 

Recebi a importãncia abaixo especificada, a qial dou plena e geral quitação. 

Valor 	 30.000,00 (TRINTA ML REAIS) 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

 

CPF ou RG 	  

 

   

 

Data de Pagamento 	 _//_  

    

726 495 13/01/12 15:12 -29,5U PIE DE 1 



5 4 5 
1 ....._.......... , 	.... ....... 

Endereço r -

Cidade 67—S-,.C.2:—•.-." 

CNPJ 31QA 	I 	
Est 

inscr. Est Cond. de Pagto 

Nat. da Operação 

CNPJ• 05 

0289 NOITTakstçk,Q.C., ...... . 	
................ 	.... ......... . ......... 	.• 

Data de Validade. 01/12/2011 

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série F Inscr. 

Data da Emissão -15 	/ A 	
1 

2° 
• VIA - USUÁRIO 
' VIA - FISCAL izAcAo 3 VIA Fi 

961.887/0001-06 

AGKF - Serviços de Engenharia S/S 
Fone: (41) 3252-9823 

Rua Nilo Peçanha, 3555 
São Lourenço - CEP 82120-440 

Curitiba - Paraná 

Munic.: 07 03 0464234-1 

..t .. 	...... 	... .................... 

PP"-, / PR • wwwe or.e..b..x.p. • • 0.00-41.1312 • Allmonde 	
184 • Con. • Cuni. - P8. CEP. 80410-210 :A 

INTEGRAÇÃO 1TDA. - Rua David Towns, 1696 • Xaxim - Curitiba - Paraná ..rax: (41)3
039-7471 CNPJ 04.920,103/0001-20 - I. Mun. 13.05.00435102-0 05 bis. 	50x3 - 251 a 500 	

Série F • Aut. Fiscal 22442 de 01/12/2009 
TOTAL R$ 



I , 
pi•::- 	,-, 	;_. ^-"Ç"---• 	.- , 

1 	̀-' 	1 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECNIM .. Á 

1 3 JAN. 1101  

Curitiba, 15 de Dez 
A O SERV! 	DE 

ENGEN 	A SIS 

ILMO. SR. DÉCIO VICELL1 
M.D Secretário Municipal de Segurança Pública e Proteção Social 

Vimos por meio deste proceder a entrega de Nota Fiscal no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), referente à 4°. parcela, conforme Contrato n.° 343/2011 

seu Aditivo n. ° 344/2011, firmados entre o Município de Erechim-RS e AGKF 
Serviços de Engenharia VS, cujo objeto é o Estudo da Circulação da Área Central 

Modernização do Sistema de Transportes de Veículos de Erechim-RS.  

Encaminhamos, em anexo, a documentação conforme segue: 
Nota Fiscal n.° 289; 
Certificado de Regularidade para com o FGTS; 
Certificado de Regularidade para com o INSS e Tributos Federais; 
Certidão NegatiVa de Tributos Estaduais e Municipais, inclusive ISS - 
Imposto sobre SeOiç os * 

* Informamos que, em virtude da Lei Complementar 116, de 31 de Julho de 2003, 
em seu artigo 30, o Imposta sobre Serviços deverá ser recolhido no local da sede  
da empresa Consultora, neste caso, a Cidade de Curitiba, não devendo ser 
retido quando do pagamento da Nota Fiscal. 

Ainda conforme Contrato, a despesa será empenhada na seguinte 
dotação orçamentária: 

CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS: 04.02 
PROJETO/ATIVIDADES: 2.012 
ELEMENTO DESPESA: 3390.39.05 

Na oportunidade, infOrmamas os dados bancários para depósito: 
Banco ltaú S/A 

Agência 3836 C/C 23.936-2 
AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S - CNPJ: 05.961.887/0001-06 

Sendo o que tínhamos no moment continuamos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos.' 

AndiGstay6 Reis Fialho 
AGKF SERVIÇOS E ENGENHARIA SS 



FORMA DE PAGAMENTO: 

30 dias e.bs 	*ssào da NF 
PREÇO UNITÁRIO R$ 	 PREÇO TOTAL 

LOR POR EXTENSO/ 

TC E C1N@UET MliPEAIStlftltitt$MItIttlItiltittlt$ itit$11111t1IIMMIIIIItttlitt 
ittt$$$$$$I$Uttitl$$$IIIIM111$11tIllftt/MMIt1111 Itittlifillt$111$111$111$11111$1 

'yALOR TpTAOR$ 

5000. 

02/0612011 
EMPENHOS ANTERIORES 	 SALDO DA DOTAÇÃO 

277,958,06 
VALOR DESTE EMPENHO 

12.00 "A 
SALDO DISPONIV 

58,06 

NÚMERO 

6923 142.041,94 

CONFERIDO E EMPENHADO 

EM 
	2 	/06 	/ 2011 

DUE RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS / SERVIÇOS E 
OE ACORDO COM O ESPECIFICADO. 

/ME 

VISTO DO RESPONSio~DNTABILIDADE 

/Yeti2e,  

PAGUE-SE EM. 
	I 	I 

uoumAÇÃto"‘ 
A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTA DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARAA LIQUIDAÇÃO. 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 	 RS 1.50000, o O 

(- ) ESTORNO N° 
	

RS 

VALOR TOTAL A PAGAR 
	

RS 150000. o° 

M. 93/ 	 , '41 uel itse niellw  
RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A Pneff tê( Emil Rbteffizado 

ERECHIM 

SOL ICITANT AUTORIZO A PRESENTE DESPESA. OBS.. VADAS 
AS F 	LIDADES LEGAIS. 

D' tc\ U 
\AOM\ ON\ 

,IWORIMM2101; ESPESA 
- 	• 

ter 	Estado do Rio Grande do Sul 

    

    

PREFEITURA MUNICIPAL DE EEREECIMA 
PRÀÇA DA BANDEIRA. 354 - CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 
CNPJ: 87.613.477/0001-20 - FONE: (54) 3520-7000 - FAX: (54) 3520-7070 

DrainMric 	 2011 NOTA DE 	- 	 EXERCICIO 

   

2C11 	I89R 
-RMS N° 

Folhi 

9( 	• 

SEC. MUN. DE SESURANCA PUIILICA E PROTECAC.S2CIAI 
IDADE ORÇAMENTARIA: SEC,MUN,DE SESURANCA P3EL1CA E PRCTSCAO SOCIAL 
OJETO /ATIVIDADE: 
	Sinslissmk, Humanizscte 2 Controle deTrsnsite 

GÂO: 
CÓDIGO: 
	la 

CÓDIGO: 
	1 4 I 

CLAS. FUNC. PROGRAM," 	' • ' ' • • ' 

6661-3 TEGORIA ECONÓMICA: 	 Services Tecnicos Prefissionsis çfj
•  

IEDOR: 

DEREÇO: 

PJ / CPF: 

ASKF SERVICO2 DF FlaGFNMARIA SE 
R, Nilo i'ecanna 
05,961,S,R7J:001-06 FoNéAll ,.25n52.3  

MUNICIPIO/ESTASiár i ti ba 

 

i PR 
BANCO: 

  

CONTA: 

 

    

Asenci2  

   

       

:ITAÇÃO: 
	 Isente 	

N°: 	 DATA: 

n- NTE DE RECU 

	

	P ,u,s,  livre RSOS,° Is- • - 

NID. 	 ESPECIFICAÇÃO UA 

i,I) ,I:i UN 
0,000.00 Centrata.cao de empresa 

AGKF Services de Engenharia SiS, para Estudo da Circulacâo 
da Area Central e Modernicacao de Sistema de Transportes de 
Veicules de ErechimiRS, 
O valor 2 ser pato será de R$ 150.000à0 Isento e cineuenta 
mil reais). e deverá ser pago em 05 kincol parcelas. 
Services de engenharia oara estudes cara [Ir:plane e 
matiernizsc2e GO eletne Ge traneoertes na área central 
Cfe, SD 1407 e erneeee n' 5571%11 

159,000,0000 	1 

AscInotures II arde  nEFEITO.MUNICI AL Nue Pagamento. 

NOME: 

IDENTIDADE: 

IOTAÇÕES: 



A Pagar Liquidado 

120.000,00 

Valor Liquidado 

120.000,00 

Valor Pago 	Valor à Liquidar 

90.000,00 

Valor à Pagar 

30.000,00 

Valor Empenhado 

150.000,00 0,00 

Valor Parcela Vencimento 

1 - 16/01/2012 

Valor Parcela Vencimento 

30.000,00 

TESOURARIA :RA011E-SE 16/01/2012 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

CPF ou RG 	  

Data de Pagamento 	• 16/01/2012 

VAIARES DO EMPENHO I 

I RECIBO I 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	  30.000,00 (TRINTA MIX, REAIS) 

g,  
? Valdemar Art Loch 

Processado por: ROSÂNGELA DARIVA 

Secretário(a) da Fazenda 

1 	Paulo Alfrado Polis 

Prefeito Municipal 

° documento 

16/01/2012 

Ticiane Da ostini 

Tesoureiro 

PREFEITURA MUNICIPAL I)Erl EREC 
Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

H I.M  
ir.),it!ti;'.-  ::—_-:7-.-,-7---1  

i 
1 

. 	4 
02/06/2011 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 6923/11 	Emissão do Empenho: 

órgão 	  14 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 

Unid. Orçamentária 	 01 SEC.MUN.DE  SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 

Projeto/Atividade 	 2094 Sinalização, Humanização e Controle doTransito 

Categoria Econômica. . : 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Enpenho 	  Ordinário 

Classificação 	 14.01.15.452.0008.2094.3.3.90.39.05.00.00 

Dotação 	  6661-3 Servicos Tecnicos Profissionais 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

cr 

Credor 	  14081 A= SERVIÇOS DE =ENFIARIA SS 

Endereço 	  R. Nilo Peçanha, 3555 

Município 	  Curitiba 

,n,C0 	  Itaú Unibanco S.A 	 Agência: 3836 

I DESCRIc80 DO EMPENHO i 

() 

\,,, EFuerbk~?  
DE EREQ-.0 

'2 : 3 J"' "" 

pp\GO 

. 05.961.887/0001-06 

Telefone: (41) 32529823 	Fax: (41) 32529823 

Cep: 82.501-000 	E-mail: agkf@uol.com.br  

Conta: 23936-2 

Empenho Ref.: Serviços de engenharia pára estudos para circulação e modernização no sistema de 

transportes na área central Cfe. SD 1407 e processo n°  5571/11 
	 I LIQUIDAçãO I 

N°  da Liquidação 	• 349 
	

Data da Liquidação...: 16/01/2012 
Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6923 - AGRF SERVIÇOS DE ENGENHARIA SS 

Documento Fiscal 	• 290 

Valor 	  30.000,00(TR1NTA MIL REAIS) 

1)É 
	

1341 439 1341112 11:11 	-2,1,550,11PE 



0290 
Nome 	 `"k)JK1. (Y~.(À,,p0.2.dL 	e-c,c-OLtrr)-4's 

   dir-L  
Cidade C41 	,c9J- 1"1)  

Endereço hD 

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Serie F 
Data da Emissão 	/ ((-) / r;X)it),, 	1: "1/:2:211CÁA12AÇÃO 

3. VIA - FIXA 

Est  kS  
CNPJ 	"))Li 	10°C1 520 Inscr. Est. 

Cond. de Pagto 	 Nat. da Operação 	  

• 
PROCON / •www.pr.pov 

INTEGRAÇ 
'ax: (41) 3039-74 

Ou 	- 50x3 - 2 

TOTAL R$ 
-CEP..0416210 

Curitiba- Paraná 
n. 13.05.00435102-0 

cal 22442 de 01/12/2009 

LTDA. • Ru 
- CNPJ O 

500 

ccE/N5(3,c0( 	 
k.soA  

Recebi(emos) de A 	rviços de Engenharia S/S, os 
serviços prestados co stantes da NOTA FISCAL SÉRIE F 

de 	 de 	 Em 
	 

0290 

Assinatura 

55-5 

AGKF - Serviços de Engenharia S/S 
Fone: (41) 3252-9823 

Rua Nilo Peçanha, 3555 
São Lourenço - CEP 82120-440 

Curitiba - Paraná SERVIÇOS 	ENHARIA 

CNPJ: 05.961.887/0001-06 
	

Data de Validade: 01/12/2011 
	

Inscr. Munic.: 07 03 0464234-1 

••• 

c,5;rkxdp  cU. Cx:Qt-i-LL0  	 
Nie-ca., 	inQa-CUyV..  

Lo 	 5b.4P--1(ro,  	 
 	Ceyllnecote, 34b).2.,o4  

ti2sk  co 

 	etd,„L  1-k,,,çx 	441 Lleti-b 

J95,  
9a,  
A 

co 

03Z1) 

ãee 

Â trxe , 

15'IS RLMINA0k0 DOS 	QO  VAI-0R R$-,  



SER\A 
ENGEN 

empenhada na_s&gidni 

pstgt" 9,5,0 
D• 

Curitiba, 12 de Janeiro de 2012. 

ILMO. SR. DÉCIO VICELLI 
M.D Secretário Municipal de Segurança Pública e Proteçdo Social 

Vimos por meio desté proceder a entrega de Nota Fiscal no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), referente à 5°. parcela, conforme Contrato n.° 343/2011 

seu Aditivo n. ° 344/2011, firmados entre o Município de Erechim-RS e AGKF 
Serviços de Engenharia S/S, cujo objeto é o Estudo da Circulação da Área Central 

Modernização do Sistema de Transportes de Veículos de Erechim-RS. 

Encaminhamos, em anexo, a documentação conforme segue: 
Nota Fiscal n.° 2903 
Certificado de Regularidade para com o FGTS; 
Certificado de Regularidade para com o INSS e Tributos Federais; 
Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, inclusive ISS - 
imposto sobre Serviços * 

* Informamos que, em virtude da Lei Complementar 116, de 31 de Julho de 2003, 
em seu artigo 3°, o Imposto.sobre Serviços deverá ser recolhido no local da sede 
da empresa Consultora, neste caso, a Cidade de Curitiba, não devendo ser 
retido quando do pagamento da Nota Fiscal. 

Ainda conforme Contrato, a despesa será 
dotação orçamentária: 

CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS: 04.02 
PROJETO/ATIVIDADES: 2.012; 
ELEMENTO DESPESA: 3390.39..05 

Na oportunidade, informamos os dados bancários para de 
Banco MC; S/A 

Agência 3836 C/C 23.936-2 
AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S - CNPJ: 05.961.887/0001-06 

Sendo o que tínhamos no mom 
quaisquer esclarecimentos. , 

continuamos à disposição para 

Atenc 

An riu avo Reis Fialho 
AGKF SERVI OS DE ENGENHARIA SS 

sito:saiit\Go 



SERVI-
ENGEN 

DE 
A SiS Curitiba, 12 de Janeiro de 2012. 

ILMO. SR. DÉCIO VICELLI 
M.D Secretário Municipal de Segurança Pública e Proteção Social 

Vimos por meio deste, proceder a entrega de Relatório Final relativo ao 

Estudo de Circulação da Árfea Central e Modernização do Sistema de Transportes 

de Veículos do Município de Erechim, referente ao Contrato n.° 343/2011 e Minuta 

de Edital de licitação dos serviços de Transporte Urbano, conforme Aditivo 

344/2011, firmados entre o Município de Erechim-RS e AGKF Serviços de 

Engenharia S/S, cujo objeto é o Estudo da Circulação da Área Central e 

Modernização do Sistema de Transoortes de Veículos de Erechim-RS.  

Sendo o que tínhamos para o momento, continuamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamer)e, 

 

An 	avo Reis Fialho 
AGKF SE 	S DE ENGENHARIA SS 

1 



OS DE ENGENHARIA SIS 
PJ N° 05.961.887/0001-06 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM- RS, 09 DE NOVEMBR DE 2011 

AGKF 

AULO RENATO VAZAM 
Gestor do Contrato 

DÉCIO V ELLI 
Secretário Municipal de 

Segurança Pública e Proteção Social 

TESTEMUNHAS: 

GE 	LEANDRO BERTI 

Secretário unicipai de Administração 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira. 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim—RS 

-1 

ADITIVO N° 344/2011 

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°34312011 

PROCESSO N°0557112011 — SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 1407/2011 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO I, DA LEI 8.666193 

ESTUDO DA CIRCULAÇÃO DA ÁREA CENTRAL E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE ERECHIM/RS 

— SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL - 

CONTRATANTE — MUNICÍPIO DE ERECHIM, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 87.613.477/0001-20, neste 

ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário Municipal de Administração, Senhor GERSON 

LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, Senhor DÉCIO VICELLI, 

brasileiro, casado, policial militar, ambos residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONTRATADA — AGKF SERVIÇOS DE .ENGENHARIA S/S, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° 05.961.887/0001-06, 

estabelecida na Rua Nilo Peçanha, n° 3555, Bairro Bom Retiro, cidade de Curitiba-PR, CEP.: 82120-440, neste ato representada por seu sócio, 

Senhor ANDRÉ GUSTAVO REIS FIALHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, Inscrito no CREA/PR sob n° 6555-D, no CPF sob n° 185.168.409-

30, residente e domiciliado à rua Alberto Foloni, 594, Apto.801, Bairro Ahú, Cidade de Curitiba/PR. 

Através do Processo n.° 13250/2011, e estando as partes em comum acordo, procede-se a inclusão de serviços e prorroga-se o 

prazo de execução do Contrato Administrativo n.° 343/2011, cujo objeto é a elaboração de Estudo da Circulação da Área Central e Modernização 

do Sistema de Transportes de Veículos de Erechlm/RS, nos seguintes termos: 

A CLÁUSULA 2— DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS, item 2.1.1, nos seguintes termos: 

" 2 — DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS- 

2.1.(...) 	

2.1.1. Fica incluído no objeto do Contrato a Elaboração de Minuta de Edital do Transporte Coletivo Urbano." 

A CLÁUSULA 3 — DO PRAZO PARA EXECUÇÃO, item 3.1.1., nos seguintes termos: 

"3 — DO PRAZO PARA EXECUÇÃO - 

3.1.(...) 

3.1.1. O prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14 de novembro de 

2011 até o dia 13 de Janeiro de 2012." 

As demais cláusulas e condições continuam vigorando assim como se encontram expressas no Contrato Administrativo n.° 343/2011. 
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LEI N.° 4.420, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2009. 

Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder 

Executivo Municipal, cria os Cargos de Confiança 

e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Erechim em Exercício, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

de atribuições conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte 

Lei: 

TITULO I 

CAPITULO ÚNICO 

Da Estrutura Organizacional do Poder Executivo 

Art. 1.0  O Poder Executivo compreende um conjunto integrado de diferentes órgãos, 

responsáveis pelas ações de governo nos diversos níveis da estrutura administrativa, cuja missão 

é atingir os objetivos e as metas gerais de Governo Municipal. 

§ 1.0  O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito do Município, com auxílio direto do 

Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos dirigentes de entidades da administração, nos 

termos definidos nesta Lei. 

§ 2.° Os órgãos municipais encarregados das atividades típicas da Administração 

Pública, referem-se a Órgãos da Administração Geral e Órgãos da Administração Específica. 

§ 3.° As unidades da administração municipal se classificarão em unidades de 

administração propriamente ditas e unidades de assessoramento. 

§ 4.° Dentre as unidades da administração, constarão na estrutura do Poder 

Executivo, relacionadas vertical e hierarquicamente, as seguintes unidades administrativas 

propriamente ditas: 

I — Secretaria; 

II — Secretaria Adjunta; 

III — Diretoria; 

IV — Divisão; 

V — Setor; 
	

QJ" 
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VI — Serviço; 

VII — Equipe; 

VIII — Chefe de Unidade Básica de Saúde - UBS. 

§ 5.° Dentre as unidades de assessoramento constarão, horizontalmente e 

interdependentes entre si, as seguintes unidades: 

— Chefia de Gabinete I; 

II — Chefia de Gabinete II; 

III — Chefia de Gabinete III; 

IV — Chefia de Gabinete IV; 

V — Assessoria I; 

VI — Assessoria II; 

VII— Coordenadoria I; 

VIII — Coordenadoria II; 

IX — Coordenadoria III; 

Art. 2.° As unidades que compõem a Estrutura Organizacional do Poder Executivo 

serão divididas da seguinte forma: 

I Órgãos da Administração Geral: 

Gabinete do Prefeito; 

Secretaria Municipal de Administração; 

Secretaria Municipal de Fazenda; 

Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento 

II- Órgãos da Administração Específica: 

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação; 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo; 

Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social; 

Secretaria Municipal de Saúde; 

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar; 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

Secretaria Municipal de Educação; 

Secretaria Municipal de Cidadania. 
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TÍTULO II 

Dos Órgãos da Administração Geral 

CAPÍTULO I 

Do Gabinete do Prefeito 

Art. 3.° Ao Gabinete do Prefeito compete: 

I - a coordenação das relações do Prefeito e do Vice-Prefeito com a comunidade, 

atendendo aos cidadãos que queiram falar com o Prefeito e Vice-Prefeito encaminhando 

soluções sobre os respectivos assuntos, marcando audiência ou remetendo ao órgão competente; 

II - a assessoria ao Prefeito e Vice-Prefeito em suas relações com os órgãos da 

Administração Municipal, Estadual e Federal e com a Câmara Municipal de Vereadores; 

III — a coordenação e o registro do expediente recebido pelo Prefeito e da expedição 

dos seus atos; 

IV — atender a população, recebendo reclamações e denúncias com relação aos 

serviços e atos praticados pela Administração Municipal; 

V - promover ações conjuntamente com os demais órgãos municipais visando a 

apuração e a solução das questões relativas a Administração. 

VI - auxiliar no estudo e proposição de medidas com finalidade de correção ou a 

anulação de atos administrativos e ações contrárias aos princípios constitucionais da legalidade, 

moralidade e impessoalidade, bem como, contrários ao interesse público, em interação com a 

Procuradoria Jurídica; 

VII - sugerir ações para melhorar a organização e prestação de serviços pela 

Administração Municipal; 

VIII - dirigir o Cerimonial do Prefeito e programar as solenidades, coordenando e 

realizando as tarefas de preparação das mesmas; 

IX - desenvolver políticas públicas de promoção de inclusão social. 

Parágrafo único. O Gabinete do Prefeito contará com as seguintes estruturas, que 

poderão se subdividir: 

I — Assessoria Direta; 

II — Chefia de Gabinete I; 

III — Gabinete da Vice-Prefeito; 

IV — Gabinete da Primeira-Dama; 
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V — Procuradoria Jurídica; 

VI— Coordenadoria de Comunicação; 

VII — Coordenadoria do Orçamento Participativo; 

VIII — Coordenadoria do Gabinete; 

IX — Controle Interno; 

X — Serviço de Expediente; 

XI — Agentes Distritais. 

Art. 4.° À Assessoria Direta do Gabinete do Prefeito competem as atribuições de: 

I - acompanhar o Prefeito Municipal quer em viagens oficiais, quer em visitas de 

representação, quer em visitas de supervisão administrativa; 

II — produzir informações de natureza técnica e administrativa; 

III — executar tarefas e missões que lhe forem determinadas pelo Prefeito Municipal. 

Parágrafo único. A Assessoria Direta do Prefeito será composta por 01 (uma) 

Assessoria II. 

Art. 5.° À Chefia de Gabinete do Prefeito, compete exercer as atividades de: 

I — assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos administrativos, competindo-lhe 

manter os contatos com os munícipes, com as entidades Federais, Estaduais e Municipais, 

Câmara Municipal e Partidos Políticos; 

II — promover serviços de expediente, arquivo e demais tarefas administrativas 

decorrentes das atribuições do Gabinete; 

III — manter intercâmbio com as demais Secretarias. 

Parágrafo único. A Chefia de Gabinete do Prefeito será composta por: 

I — 01 (uma) Chefia de Gabinete I; 

II — 01 (uma) Chefia de Gabinete II; 

III — 03 (três) cargos de Assessoria II. 

Art. 6.° Ao Gabinete do Vice-Prefeito compete exercer as atividades de: 

I — desenvolvimento de trabalhos e políticas públicas para mulheres, assessorando 

direta e imediatamente o Prefeito Municipal na formulação, coordenação e articulação de 

políticas para as mulheres, bem como elaborando e implementando campanhas educativas e anti-

discriminatórias; 
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II - elaborar o planejamento de gênero que contribua na ação do governo municipal 

com vistas à promoção da igualdade, articulando, promovendo e executando programas de 

cooperação, voltados à implementação de políticas para as mulheres; 

III - promover o acompanhamento da implementação de legislação de ação 

afirmativa e definição de ações públicas que visem aspectos relativos a igualdade das mulheres e 

de combate à discriminação; 

IV - propor a formulação de políticas e diretrizes para a administração de recursos 

humanos; 

V - propor políticas e diretrizes relativas às atividades de gestão da força de trabalho 

na administração municipal, realizando treinamentos e implantando a Escola de Gestão 

Municipal. 

Parágrafo único. O Gabinete do Vice-Prefeito será composto por: 

I — 01 (uma) Chefia de Gabinete III; 

II —01 (uma) Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres; 

III — 02 (duas) Assessorias II, que comporão a equipe da Coordenadoria de Políticas 

Públicas para Mulheres; 

IV —01 (uma) Coordenadoria de Gestão de Pessoas; 

V — 01 (uma) Assessoria II, que comporá a equipe da Coordenadoria de Gestão de 

Pessoas. 

Art. 7.° Ao Gabinete da Primeira-Dama compete exercer as seguintes atividades: 

I — coordenar e mobilizar no desenvolvimento de programas para ações de cidadania, 

baseando-se na vivência cooperativa; 

II — atender as demandas nas situações emergenciais, de calamidades e preventivas; 

III — promover junto a órgãos e instituições municipais, federais e estaduais, 

iniciativas e ações necessárias ao entendimento das demandas em situações e ações precípuas do 

Gabinete; 

IV — manter interlocuç'ão com os Conselhos, entidades da sociedade civil organizada, 

rurais e urbanas e outras instituições, com vistas a ampliar a participação popular na definição de 

políticas de cidadania e ações cooperativadas de apoio popular nas situações e demandas legadas 

ao Gabinete; 

V — representar o Município no Fórum Permanente de Primeiras Damas, através da 

efetiva participação; 
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VI — estimular e cooperar com projetos, estudos e iniciativas que visem à 

participação dos cidadãos nos assuntos do Gabinete. 

Parágrafo único. O Gabinete da Primeira-Dama será composto por 01 (uma) 

Assessoria II. 

Art. 8.° À Procuradoria Jurídica compete: 

I - promover a defesa dos direitos e dos interesses do Município, em qualquer 

instância judicial ou administrativa; 

II - a realização da cobrança judicial da dívida ativa do Município ou de quaisquer 

outras dívidas para com o erário público; 

III - a elaboração de pareceres sobre questões jurídicas que lhe forem solicitados pela 

Administração; 

IV - a assessoria jurídica ao Prefeito e aos órgãos da Prefeitura; 

V - a assessoria na elaboração dos projetos de leis, justificativas de veto, decretos, 

regulamentos, contratos e outros atos e processos administrativos de natureza jurídica, atos 

executivos relativos a desapropriações, aquisições e alienações de imóveis pela Prefeitura e nos 

contratos em geral; 

VI - a orientação jurídica nos processos de sindicâncias e inquéritos administrativos; 

VII - a organização e a atualização da coletânea de leis municipais, bem como das 

legislações federal e estadual de interesse do Município; 

VIII — o desempenho de outras responsabilidades e competências afins. 

Parágrafo único. A Procuradoria Jurídica será composta por: 

1 — 01 (um) Procurador-Geral; 

II — 01 (um) Procurador Adjunto; 

III — 01 (um) Chefe de Gabinete II; 

IV — 02 ((luas) Diretorias; 

V — 01 (uma) Ouvidoria Municipal. 

Art. 9." À Coordenadoria de Comunicação compete: 

I — promover a divulgação e comunicação técnica pertinente no âmbito público-

administrativo dos atos e fatos da Administração Municipal, junto a mídia local e regional; 

II — implementar políticas de comunicação e divulgação social do Governo; 

III — implementar programas informativos; 
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IV - coordenar a cobertura de eventos em que a Prefeitura seja parte integrante, e 

também os demais eventos que aconteçam no Município. 

Parácrii ro único. A Coordenadoria de Comunicação será composta por: 

I —01 (uma) Coordenadoria II; 

II — 02 (duas) Assessorias II. 

Art. 10. À Coordenadoria do Orçamento Participativo compete: 

I — coordenar, convocar, auxiliar e presidir as reuniões nas Unidades Locais de 

Gestão e nas regióc,i do Orçamento Participativo, e as reuniões com Delegados; 

II — C011reccionar e distribuir material informativo visando dar conhecimento público 

e ciência à toda população dos atos e fatos; 

III — manter banco de dados com todas as informações pertinentes ao bom 

andamento do Orçamento Participativo; 

IV — convocar e auxiliar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho do 

Orçamento Part icipa t vo; 

V — convocar os membros do Conselho do Orçamento Participativo para se fazerem 

presentes às atividades necessárias para o desempenho do mesmo, dando-lhes conhecimento 

prévio da pauta; 

VI — agendar o comparecimento dos órgãos do Poder Público Municipal, quando a 

matéria em questão exigir, nas reuniões do Orçamento Participativo; 

VII — apresentar para apreciação do Conselho do Orçamento Participativo a proposta 

dos Planos Setoriais; 

VIII — apresentar para apreciação do Conselho do Orçamento Participativo a 

proposta metodológica do Governo para a discussão e definição da peça orçamentária das Obras 

e Atividades que deverão constar no Plano de Investimentos e Custeio; 

IX — encaminhar junto ao Executivo Municipal •as deliberações do Conselho do 

Orçamento P arti c pati vo; 

Parágrafo único. A Coordenadoria do Orçamento Participativo será comporta por: 

I — 01 (urna) Coordenadoria II; 

II — 02 (duas) Assessorias I; 

III — 02 (duas) Assessorias II; 

IV — 01 (um) Setor de Relações Sociais; 

V — 01 (um) Serviço de Infra-estrutura e Logística. 
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Art. 11. À Coordenadoria do Gabinete do Prefeito compete: 

I - orientar e acompanhar ações e serviços determinados pelo Prefeito; 

acompanhando a execução orçamentária, financeira e patrimonial sob a perspectiva da legalidade 

e adequação; 

II — acompanhar, através do Gabinete do Prefeito, o desenvolvimento das mais 

diversas ações do Executivo Municipal; 

III — acompanhar as previsões da receita e as programações da despesa e sua 

execução; 

IV — planejar e coordenar a realização das festividades municipais; 

V — coordenar e integrar as ações de governo. 

Parágrafo único. A Coordenadoria do Gabinete do Prefeito será composta por (uma) 

Coordenadoria I. 

Art. 12. Ao Controle Interno compete: 

I — avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos da municipalidade; 

II — comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, 

bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III — exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 

direitos e haveres do Município; 

IV — apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

Parágrafo único. O Controle Interno contará com uma FG (Função Gratificada) que 

será concedida ao seu Coordenador. 

Art. 13. Ao Serviço de Expediente compete: 

I — acompanhar e controlar o material solicitado, orientando a sua utilização, 

evitando desperdícios; 

II — acompanhar e encaminhar, juntamente com os servidores da Secretaria de 

Administração, as questões referentes à assessoria e técnica legislativa; 

II — controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores do Gabinete, 

zelando pelo cumprimento das atribuições. 

Lei n.° 4.420/2009, Pág. 8 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Parágrafo único. O Serviço de Expediente contará com 01 (um) cargo de Chefe de 

Serviço. 

Art. 14. Aos Agentes Distritais compete atender as comunidades distritais de acordo 

com suas atribuições constantes do Anexo I desta lei. 

Parágrafo único. Os agentes distritais, que serão dois, contarão cada um, com uma 

FG (Função Gratificadas). 

CAPÍTULO II 

Da Secretaria Municipal de Administração 

Art. 15. À Secretaria Municipal de Administração compete: 

I - a realização das atividades relacionadas ao recrutamento, à seleção, à avaliação de 

merecimento, o gerenciamento do sistema de promoções e progressões e dos planos de lotação 

do funcionalismo; 

Ii - a realização de atividades de fiscalização, controle e observância dos direitos e 

deveres, registros e freqüência, bem como a concessão de licença, aposentadoria e outros 

procedimentos legais relativos aos servidores municipais; 

III - a elaboração das folhas de pagamento e dos demais assuntos relacionados aos 

prontuários dos servidores públicos municipais; 

IV - a organização e a coordenação de programas de formação e aperfeiçoamento do 

pessoal da Prefeitura em parceria com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, integrante do 

Gabinete do Vice-Prefeito; 

V - a normatizaç'ão e a realização das atividades de recebimento, a conferência, o 

armazenamento, à distribuição e o controle de material; 

VI - as atividades atinentes ao registro, o inventário, a proteção e a conservação dos 

bens móveis e imóveis da Prefeitura; 

VII -a normatização e realização de atividades relativas aos procedimentos 

administrativos em geral, no que se refere ao recebimento, à distribuição, ao controle do 

andamento, ao arquivamento dos processos e dos documentos em geral que tramitam na 

Prefeitura; 
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VIII - a organização e coordenação dos serviços de limpeza e conservação, copa, 

portaria, telefonia, vigilância, e reprodução de papéis e documentos; 

IX — implantar normas e procedimentos para o processamento de licitações 

destinadas a efetivar compra de materiais e contratação de serviços; 

X - a execução de outras atividades afins. 

Art. 16. A Secretaria Municipal de Administração será composta pelas seguintes 

unidades: 

I — Secretaria; 

II — Secretaria Adjunta; 

III — Chefia de Gabinete IV; 

IV — Assessoria I - Assessoria Legislativa; 

V - Assessoria I — Assessoria de Compras e Licitações; 

VI — Diretoria de Administração Geral; 

Divisão de Controle Patrimonial; 

1. Serviço de Vistoria 

Divisão de Zeladoria; 

1. Setor de Limpeza e Copa; 

Divisão do Aeroporto; 

Divisão Legislativa; 

Divisão de Contratos. 

VII - Diretoria de Recursos Humanos; 

Divisão de Folha de Pagamento; 

Divisão de Admissões e Demissões; 

I. Serviço de Estágios; 

Divisão de Benefícios e Aposentadorias. 

VIII - Diretoria de Compras e Licitações; 

Divisão de Compras; 

Divisão de Licitações; 

Divisão de Almoxarifado; 

1. Setor de Distribuição. 

IX — Diretoria de Tecnologia em Informação; 

a) Divisão Técnica de Informática 
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Setor de Telefonia e Recepção; 

Divisão de Protocolo; 

I. Setor de Arquivo. 

CAPITULO III 

Da Secretaria Municipal da Fazenda 

Art. 17. À Secretaria Municipal da Fazenda compete: 

I — o estudo, a elaboração e a realização das políticas tributária e financeira de 

competência do Município; 

II — a elaboração, organização e cadastramento das informações de natureza 

estatística, econômica e econômico-financeira, com a finalidade da Administração dispor destas 

no planejamento dos gastos a serem efetuados, e elaboração dos planos e projetos orçamentários 

e demais políticas públicas municipais; 

III - o acompanhamento e o controle da execução financeira de contratos e convênios 

celebrados pelo Município; 

IV - o cadastramento, o lançamento, a arrecadação e a fiscalização dos tributos e 

demais receitas municipais; 

V - o registro e o controle contábil das receitas e despesas do município, bem como o 

acompanhamento e controle em relação a execução orçamentária, financeira e patrimonial; 

VI -a inscrição, o controle e a cobrança amigável da dívida ativa e outras dívidas do 

Município; 

VII - o acompanhamento, a fiscalização e a preparação das prestações de contas de 

recursos transferidos de outras esferas de Governo para o Município; 

VIII - o recebimento, o pagamento, a guarda, a movimentação e a fiscalização dos 

dinheiros e outros valores; 

IX - o desempenho de outras responsabilidades e competências afins. 

Art. 18. A Secretaria Municipal da Fazenda é composta pelas seguintes unidades: 

I — Secretaria; 

II — Secretaria Adjunta; 

III — Chefia de Gabinete IV; 

IV — A ssessoria I — Assessoria de Tributos; 
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V — Assessoria I — Assessoria de Finanças; 

VI — Diretoria de Tributos e Fiscalização; 

Divisão de ISS, Fiscalização e Alvará; 

1. Setor de Cadastro Fiscal e Alvará; 

Divisão de IPTU e ITBI; 

1. Setor de Cadastro Imobiliário; 

Divisão de ICMS e Produtores Rurais; 

1. Setor de Controle da Produção Primária; 

VII — Diretoria de Finanças; 

a) Divisão de Contabilidade; 

Setor de Registro Contábil; 

Setor de Pagamento; 

b) Divisão de Empenho e Controle Orçamentário; 

1. Serviço de Convênios e Prestações de Contas; 

Vil I — Diretoria de Dívida Ativa e Execução Fiscal; 

a) Di V São de Dívida Ativa e Cobrança. 

CAPITULO IV 

Da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento 

Art. 1(). À Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento compete a: 

1 - elaboração, coordenação e execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento do 

Município de ErecItim; 

II - elaboração e execução dos Projetos Especiais a serem implementados pelo 

Governo Municipal; 

III - captação de recursos junto a outras esferas de governo, em nível estadual e 

federal; entidades internacionais; instituições financeiras; empresas e outras afins que visem 

financiar projetos e programas de relevância para o município; 

IV - elaboração e controle sobre as peças orçamentárias, a saber, Plano Plurianual, 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual; 

V - coordenação da Ação Governamental visando articular e ordenar as diversas 

iniciativas dos demais órgãos da administração, garantindo a transversalidade e unidade dos 

projetos e progranis a serem implantados pela Prefeitura Municipal; 
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V - a organização, o controle e a fiscalização dos serviços de varrição, capinas, 

limpeza de vias e logradouros públicos; 

VI - a organização e a manutenção dos serviços relativos à iluminação pública, 

cemitérios municipais, serviços de telefonia e demais serviços afins prestados pelo município; 

VII — a elaboração das políticas habitacionais para o município e a coordenação de 

seus respectivos programas, 

VIII — a supervisão e controle dos processos de regularização de imóveis; 

VIII — a coordenação da implantação de loteamentos sociais e a construção de 

habitações populares; 

1X - o desempenho de outras competências e responsabilidades afins. 

Art. 22. A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação é composta pelas 

seguintes unidades: 

I — Secretaria; 

II — Secretaria Adjunta; 

— Chefia de Gabinete IV; 

IV — Assessoria I; 

V — Coordenadoria II — Parque de Máquinas e Obras; 

VI — Diretoria Técnica; 

Divisão de Pessoal; 

Setor de Fiscalização; 

Setor de Habite-se; 

Setor de Editais; 

Setor de Contratos; 

Setor de Construção Civil; 

Divisão de Arquivo; 

Divisão de Topografia; 

1. Setor de Topografia; 

- Serviço de Medição; 

Divisão de Desenho 

VI - Diretoria de Habitação; 

Assessoria 1; 	 t 

Divisão de Programas Habitacionais; 
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Setor de Lotes Habitacionais; 

Setor de Contratos e Obras; 

Divisão de Contratos e Cobranças; 

Serviço de Almoxarifado; 

Serviço de Logística. 

VII — Diretoria de Oficina e Obras; 

Serviço de Lubrificação; 

Setor de Peças; 

1. Serviço de Higienização; 

Divisão de Controle de Frota; 

Divisão de Logística de Obras; 

Divisão de Ruas e Estradas; 

Setor de Asfalto; 

Setor de Calçamento; 

a) Divisão de Iluminação Pública; 

Setor de Iluminação Externa; 

Setor de Iluminação Interna; 

b) Divisão de Necrópole; 

Setor A — Cemitério Pio XII; 

Setor B — Cemitério Santa Cruz; 

Setor de Manutenção; 

c) Divisão de Documentação; 

VIII — Diretoria de Processo; 

Divisão de Desmembramento; 

Divisão de Processo e Análise; 

Setor de Análise Predial; 

Setor de Auxilio ao Público; 

IX — Diretoria de Saneamento; 

a) Divisão de Vistoria; 

Setor de Ampliação de Redes; 

Setor de Manutenção de Redes; 

X — Diretoria de Britagem; 

a) Setor de Desmonte e Manutenção; 
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b) Setor de Produção e Usinagem. 

CAPITULO II 

Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Art. 23. À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico compete: 

I — promover o Desenvolvimento Econômico com geração de trabalho e renda; 

II - promover, organizar e fomentar o Desenvolvimento Econômico do Município, 

nas áreas de sua competência, e principalmente no empenho e apoio às indústrias, ao comércio, à 

área de prestação de serviços já instalada no Município e às que aqui queiram se instalar; 

III — fomentar e incentivar os empreendimentos da Economia Popular Solidária e o 

desenvolvimento das cadeias produtivas locais, impulsionando o desenvolvimento local; 

IV — exercer a fiscalização do funcionamento das atividades referentes a comércio, 

indústria e serviços do município; 

V — atuar em políticas públicas governamentais em conjunto com outras Secretarias 

e/ou Órgãos Municipais, desenvolvendo programas de capacitação de recursos humanos , com 

vistas a fortalecer e qualificar a geração de emprego e renda; 

VI — desenvolver e fortalecer as relações institucionais sócio-econômicas; 

VII - articular-se com a Sociedade Civil, para realização de ações que possibilitem o 

Desenvolvimento Econômico do Município; 

VIII - exercer outras atividades afins. 

Art. 24. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico é composta pelas 

seguintes unidades: 

I — Secretaria; 

II — Secretaria Adjunta; 

III — Chefia de Gabinete IV; 

IV — Diretoria de Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos; 

V — Diretoria da lnfraestrutura; 

Divisão de Serviços de Terraplanagem; 

Divisão de Manutenção e Controle de Máquinas e Equipamentos; 

VI — Diretoria de Desenvolvimento das Relações Institucionais Socioeconômicas; 

a) Divisão de Micro-crédito; 
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b) Divisão de Desenvolvimento de Cadeias Produtivas Locais; 

Setor de Licenciamento; 

Setor de Exportação. 

CAPÍTULO III 

Da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

Art. 25. À Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo compete: 

I - o estudo, elaboração e a implantação das políticas públicas na área da cultura, 

esporte e turismo no Município, em acordo com a realidade social, cultural e econômica do 

mesmo; 

II - a elaboração, organização e cadastramento das informações relacionadas com a 

cultura, esporte e turismo; 

III - a elaboração, implantação e acompanhamento de projetos e programas 

relacionados com a cultura, esporte e turismo, no âmbito municipal; 

IV - a guarda, o registro e o arquivamento da documentação do arquivo histórico 

municipal e do Museu Histórico Juarez Miguel Illa Font; 

V — a administração e gestão da Biblioteca Municipal Dr. Gladstone Osório Mársico; 

VI — a administração e gestão do Centro Cultural 25 de Julho; 

VII - coordenar, administrar e supervisionar os espaços públicos culturais, esportivos 

c turísticos do município; 

VIII - desenvolver políticas públicas culturais, esportivas e turísticas; 

IX - aprimorar as relações com a comunidade municipal; 

X - incentivar a produção cultural, esportiva e turística no município; 

XI - estabelecer intercâmbios culturais, intensificando assim, a visibilidade cultural c 

turística c o potencial artístico da cidade; 

XII - o desempenho de outras responsabilidades e competências afins. 

Art. 26. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo é composta pelas 

seguintes unidades: 

— Secretaria; 

Ii — Secretaria Adjunta; 

III — Chefia de Gabinete IV; 

ç)- 
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IV — Assessoria I; 

V — Assessoria II; 

VI — Diretoria de Cultura e Turismo; 

Setor de Atividades Culturais e Infra-Estrutura; 

1. Serviço de Ecoturismo; 

Setor de Biblioteca e Museologia; 

1. Serviço de Coordenação da Biblioteca Municipal Dr. Gladstone Osório Mársico; 

Setor de Coordenação do Centro Cultural 25 de Julho; 

Setor de Coordenação do Arquivo e Museu Histórico Juarez Miguel Illa Font; 

VII — Diretoria de Esportes; 

Setor do Conselho Municipal de Desporto e Projetos Esportivos; 

Serviço de Atividades Esportivas; 

Serviço de Categorias de Base. 

CAPITULO IV 

Da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social 

Art. 27. À Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social compete a: 

I - elaboração e implementação de uma política de Segurança Pública e proteção 

social para o Município de Erechim; 

II — promoção dos direitos humanos, considerando as questões de gênero, étnicas, 

raciais, geracionais, de orientação sexual e de diversidade cultural; 

III — criação e fortalecimento de redes sociais e comunitárias; 

IV — promoção da segurança e da convivência pacifica; 

V — articulação com os demais órgãos de segurança visando potencializar o combate 

à criminalidade e a violência; 

VI - promoção e intensificação de urna cultura de paz, de apoio ao desarmamento e 

de combate sistemático aos preconceitos; 

VII - implementação de medidas preventivas que visem promover a cidadania e a 

inclusão social em setores ou regiões focos de violência e criminalidade; 

VIII - garantia do acesso à justiça, especialmente nos territórios vulneráveis; 

IX — o desenvolvimento das atividades relativas ao Programa de Defesa do 

Consumidor — PROCON; 
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X - readequação das funções da Guarda Municipal a fim de promover um 

policiamento preventivo, integrado com a comunidade e demais forças de segurança em ação no 

município; 

XI - integração com a comunidade buscando um relacionamento democrático que 

vise conscientização e colaboração para a diminuição dos níveis de violência. 

XII — planejar, coordenar e executar o conjunto de ações preventivas, de socorro, de 

assistência, de recuperação e outras ações de defesa civil, destinadas a evitar ou minimizar os 

desastres, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social, no âmbito do 

Sistema de Defesa Civil; 

XIII — cuidar da gestão da mobilidade urbana, envolvendo todos os seus elementos, 

tais como, o trânsito, a fiscalização de trânsito e o transporte coletivo; 

XIV — implementar e administrar o plano de sinalização de trânsito; 

XV - executar outras atribuições afins. 

Art. 28. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social é composta 

pelas seguintes unidades: 

I — Secretaria; 

II — Secretaria Adjunta; 

III — Chefia de Gabinete IV; 

IV — Diretoria do PROCON; 

V — Diretoria de Trânsito; 

Setor de Administração, Ensino e Estatística; 

Setor de Sinalização e Pintura; 

Setor de Fiscalização de Trânsito; 

1. Serviço de Regularidade Operacional. 

VI — Diretoria de Segurança Pública: 

a) Divisão de Prevenção à Criminalidade 

I. Setor de Promoção dos Direitos Humanos e das Redes Sociais. 

CAPITULO V 

Da Secretaria Municipal de Saúde 

Art. 29. À Secretaria Municipal de Saúde compete: 
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I - o estudo e a elaboração das políticas públicas municipais relativas à saúde; 

II - a realização de ações para detecção dos problemas de saúde do Município e a 

proposição das medidas para a prevenção e solução dos mesmos; 

III - o planejamento, a organização, o controle e a avaliação das ações e dos serviços 

de saúde de competência do Município; 

IV - o gerenciamento e coordenação das ações do 

Município e a gestão do Fundo Municipal de Saúde; 

V - a execução de programa de ação preventiva, de educação sanitária e de 
vacinação; 

VI - a administração e a supervisão das unidades de saúde, sob responsabilidade do 
Município; 

VII - o encaminhamento de pacientes para tratamento em outros Municípios; 

VIII - as atividades de vigilância sanitária, ambiental, epidemológico e 

imunobiológica para assegurar o cumprimento da legislação em vigor; 

IX - realizar a fiscalização dos prédios para fins de licenças sanitárias e habite-se a 
serem concedidos; 

X - a negociação e implementação de convênios com órgãos públicos e privados para 

implementar programas e projetos de desenvolvimento da atenção básica; 

Art. 30. A Secretaria Municipal de Saúde é composta pelas seguintes unidades: 

I — Secretaria; 

11 — Secretaria Adjunta; 

III — Chefia de Gabinete IV; 

IV — 03 (três) Assessorias I; 

V — Ouvidoria da Rede de Saúde; 

V — Diretoria Administrativa; 

Chefia de Gabinete IV; 

Divisão de Convênios, Finanças. Parcerias e Contratos; 

Divisão de Regulação e Auditoria dos Serviços de Saúde; 

Divisão de Perícia Médica; 

Divisão de Transporte; 

Setor de Manutenção; 

Serviço de Informática; 
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Serviço de Recursos Humanos; 

Setor de Almoxarifado e Patrimônio; 

Serviço de Distribuição Material UBS; 

1) Serviço de Distribuição de Medicamentos UBS; 

Serviço de Tratamento Fora do Domicílio; 

Serviço de Controle e Avaliação. 

VI — Diretoria de Vigilância em Saúde; 

Chefia de Gabinete IV; 

Equipe Administrativa; 

Serviço de Vigilância Ambiental; 

1. Equipe de Apoio; 

Serviço de Vigilância Sanitária; 

Serviço de Vigilância Epidemológica; 

Serviço de Vigilância Imunobiológica; 

VII - Diretoria e Coordenação de Ações e Serviços de Saúde; 

Chefia de Gabinete IV; 

Divisão de Assistência Farmacêutica e Distribuição de Medicamentos; 

Divisão de Serviços Especializados em Odontologia; 

Divisão do Albergue de Saúde; 

1. Assessoria II 

Serviço de Programas Estratégicos; 

VIII - Diretoria das Unidades Básicas de Saúde; 

Equipe do Centro de Especialidades Médicas; 

Equipe de Serviços Médicos; 

11 (onze) Chefias de Unidades Básicas de Saúde - UBS 

Equipe de Enfermagem da Unidade de Saúde Mental; 

Equipe de Apoio da Unidade de Saúde Mental. 

CAPÍTULO VI 

Da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar 

Art. 31. À Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança 

Alimentar compete: 
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I — promover a política agrícola do Município de Erechim; 

II — promoção, organização e fomento do cooperativismo e associativismo, nas áreas 

de sua competência; 

III — desenvolver programas de assistência à atividade agropecuária; 

IV - desenvolver ações estruturantes e emergenciais de combate à fome por meio de 

programas e projetos de produção e distribuição de alimentos, de apoio e incentivo à agricultura 

familiar, de desenvolvimento regional, de educação alimentar e nutricional; 

V- coordenar programas e projetos de segurança alimentar no âmbito municipal; 

VI — supervisionar e acompanhar a implementação de programas e projetos de 

segurança alimentar e nutricional na esfera municipal; 

VII - fomentar a organização de feiras e pontos de comercialização de produtos; 

VIII - atuar em políticas públicas governamentais em conjunto com outras 

Secretarias e/ou Órgãos Municipais; 

IX - articular-se com a Sociedade Civil, para realização de ações que possibilitem o 

desenvolvimento agrícola do Município; 

X — desenvolver e qualificar o abastecimento de água. 

XI - exercer outras atividades afins. 

Art. 32. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança 

Alimentar é composta pelas seguintes unidades: 

I — Secretaria; 

II - Secretaria Adjunta; 

III — Chefia de Gabinete IV; 

IV — 02 (duas) Assessorias I; 

V — 01 (urna) Assessorias II; 

VI — Diretoria Administrativa; 

VII — Diretoria de Máquinas e Equipamentos; 

Setor de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros; 

Setor de Patrulha Agrícola; 

VIII — Diretoria Agropecuária; 

IX — Diretoria de Desenvolvimento Rural; 

Divisão de Projetos; 

Divisão de Apoio ao Cooperativismo e Associativismo; 
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c) Setor de Apoio ao Abastecimento de Água. 

CAPITULO VII 

Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Art. 33. À Secretaria Municipal de Meio Ambiente compete: 

I - Promover a defesa do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e saudável, bem como a justiça social no uso sustentável dos recursos ambientais, 

através da promoção do desenvolvimento sustentável de forma integrada com outros órgãos de 

governo e da sociedade civil; 

II - coordenar as atividades de planejamento, controle, fiscalização, recuperação, 

proteção e preservação ambiental no âmbito das ações do Governo Municipal; 

III - diagnosticar, monitorar, acompanhar, controlar e divulgar a qualidade do meio 

ambiente e promoção do gerenciamento adequado dos recursos ambientais; 

IV - promover a coleta e correta administração do lixo hospitalar e demais resíduos 

sólidos; 

V - desenvolver as políticas de preservação e conservação de biodiversidade e de 

valorização das comunidades tradicionais; 

VI - normatizar, fiscalizar e licenciar as atividades e/ou empreendimentos 

considerados efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambiental, de forma direta ou 

indireta, aplicando as penalidades previstas na legislação vigente; 

VII - promover a educação ambiental em conjunto com outros órgãos e entidades; 

VIII - promover a descentralização da gestão ambiental; 

IX - realizar Conferências Municipais de Meio Ambiente, em períodos definidos em 

conjunto com os demais órgãos municipais de defesa e proteção ambiental; 

X - capacitar e aperfeiçoar recursos humanos para o meio ambiente. 

Art. 34. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é composta pelas seguintes 

unidades: 

I - Secretaria; 

II - Secretaria Adjunta; 	 , 

III - Chefia de Gabinete IV; 
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IV — Assessoria 1; 

V — Assessoria II; 

VI — Diretoria de Licenciamento Ambiental; 

a) Setor de Licenciamento Rural; 

VII — Diretoria de Fiscalização; 

Setor de Fiscalização do Meio Físico; 

Setor de Fiscalização do Meio Biológico; 

VIII — Diretoria de Educação Ambiental; 

IX — Diretoria de Planejamento e Serviços Ambientais; 

a) Setor de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos; 

b) Setor de Limpeza Urbana; 

c) Setor de Arborização e Jardins; 

Equipe de Serviços Externos 1; 

Equipe de Serviços Externos 2; 

d) Setor de Flora e Fauna; 

1. Serviço de Flora. 

CAPITULO VIII 

Da Secretaria Municipal de Educação 

Art. 35. À Secretaria Municipal de Educação compete: 

I - o estudo, elaboração e a implantação das políticas públicas na área da educação, 

no Município, em acordo com a realidade social, cultural e econômica do mesmo; 

II - a elaboração, organização e cadastrarnento das informações relacionadas com a 

educação; 

III - a elaboração, implantação e acompanhamento de projetos e programas 

relacionados com a educação, no âmbito municipal; 

IV - a instalação, manutenção, administração e orientação técnica e pedagógica das 

unidades de ensino a cargo do Município; 

V - a normatização relativa à organização escolar, no que se refere a didática e 

disciplinar, em acordo com a legislação em vigor; 

VI - as atividades referentes a lotação, remanejamento e transferência de professores, 

funcionários e alunos; 
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VII - as atividades relativas matrícula dos alunos; 

VIII - a guarda, o registro e o arquivamento da documentação escolar geral e 

individual de alunos e professores; 

IX - as atividades relativas a alimentação escolar, material didático e transporte de 

alunos do ensino fundamental; 

X - o estudo, implantação e acompanhamento de atividades e programas de 

aperfeiçoamento, atualização, formação e orientação pedagógica, auxiliares de ensino e demais 

servidores relacionados à área de educação; 

XI - a manutenção, ampliação e construção de prédios e instalações escolares, em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Obras; 

XII - a instalação, manutenção, administração e orientação técnica e pedagógica de 

creches municipais. 

XIII - o desempenho de outras responsabilidades e competências afins. 

Art. 36. A Secretaria Municipal de Educação é composta pelas seguintes unidades: 

I - Secretaria; 

II — Secretaria Adjunta; 

III — Assessoria I; 

IV - Diretoria de Administração Educacional; 

Divisão de sub-Almoxarifado; 

Divisão de Controle de Execução Orçamentária; 

Divisão de Alimentação Escolar; 

Divisão de Recursos Humanos; 

Divisão de Obras Escolares; 

Divisão de Transporte Escolar; 

1. Setor de Frota de Veículos Escolares; 

Setor de Documentação; 

Setor de Publicação e Editoração; 

VI — Diretoria Pedagógica; 

Divisão de Educação Infantil; 

Divisão de Educação Inclusiva; 

Divisão de Ensino Fundamental; 

Divisão de EJA; 
7- 
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Divisão de Projetos Educacionais; 

Divisão de Relações Pedagógico-Institucionais; 

Setor de Informática Educativa; 

VII - Diretoria de Educação Integral; 

Divisão do Programa de Educação em Tempo Integral; 

Setor de Integração Comunidade/Escola 

Setor de Complexos Educacionais e Esportivos; 

1. Serviço de Limpeza; 

CAPITULO IX 

Da Secretaria Municipal de Cidadania 

Art. 37. À Secretaria Municipal de Cidadania compete a: 

I - organização do conjunto dos programas, projetos, serviços e benefícios de 

assistência social no município; 

II - prestação de assessoria junto a indivíduos, grupos e entidades civis de naturezas 

beneficentes, comunitárias, ou de classe com vistas ao desenvolvimento de seus objetivos 

voltados a melhoria das condições de vida da população em situação de maior vulnerabilidade 

social e de baixa renda; 

IH - viabilização do conjunto de serviços e do apoio técnico às famílias e grupos 

sociais em situação de vulnerabilidade social e de baixa renda de forma descentralizada nos 

Centros de Referência de Assistência Social; 

IV - prestação de serviços técnicos e de apoio a pessoas e ou grupos sociais em 

situação de vulnerabilidade social e emocional, vítimas de violência e exploração e cumpridores 

de medidas sócio-educativas em meio aberto de forma organizada nos Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social; 

V — viabilização, monitoramento e orientação a famílias em situação de 

vulnerabilidade social e econômica em programas de transferência de renda de diferentes esferas 

de poder; 

VI — viabilização de atendimento e de apoio a crianças, adolescentes e suas famílias 

de forma direta ou em parceria com entidades beneficentes e comunitárias amantes no 

município; 
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VII — viabilização de atendimento e de apoio a pessoas com deficiência e a idosos de 

forma direta ou em parceria com entidades beneficentes e comunitárias atuantes no município; 

VIII — viabilização de atendimento e de apoio a crianças, adolescentes e adultos em 

situação de rua de forma direta ou em parceria com entidades beneficentes e comunitárias 

atuantes no município; 

IX — orientação e apoio à população migrante de baixa renda e alvo de catástrofes, 

proporcionando-lhe ajuda e soluções emergenciais; 

X — organização e encaminhamento de programas e projetos de formação e geração 

de trabalho e renda à população de baixa renda; 

XI — gestão junto a órgãos privados e públicos nas esferas estadual e federal, visando 

a obtenção de recursos financeiros e técnicos para o desenvolvimento de programas e projetos 

sócias no município; 

XII - desempenho de outras responsabilidades e competências afins. 

Art. 38. A Secretaria Municipal de Cidadania é composta pelas seguintes unidades: 

I Secretaria; 

II — Secretaria Adjunta; 

III — Chefia de Gabinete IV; 

IV — Diretoria Técnica Administrativa; 

a) Divisão de Apoio Administrativo; 

Setor de Apoio Administrativo; 

Equipe de Transporte; 

b) Divisão de Assessoramento Social; 

Setor da Casa da Cidadania; 

Setor da Central de Doações; 

V — Diretoria Técnica Social; 

a) Divisão de Proteção Social Básica; 

Serviço do Programa Bolsa Família; 

Serviço do CRAS; 

Serviço CRAS II; 

Serviço PSE; 

- Equipe de Apoio; 

b) Divisão de Proteção Social Especial; 
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1. Setor CREAS; 

Serviço Programa Sentinela; 

Serviço Pemse Piá; 

- Serviço PETI I; 

- Serviço PETI II; 

Serviço de Benefícios Eventuais; 

1. Setor do Albergue. 

TÍTULO IV 

Dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposições Gerais 

Art. 39. Os ocupantes de cargos em comissão ou função gratificada perceberão seus 

vencimentos de acordo com o padrão-referência de seu respectivo cargo, constante do anexo 

desta lei. 

Art. 40. O desempenho de FG (Função Gratificada) é privativo de servidor público 

municipal ou de cedido por órgão federal, estadual ou municipal. 

§ 1.0  A remuneração pelo exercício de Função Gratificada será de 50% (cinqüenta 

por cento) da fixada para o respectivo Cargo em Comissão e será devida cumulativamente com 

os vencimentos ou salários correspondentes ao cargo ou emprego de provimento efetivo exercido 

pelo servidor, sendo que a soma dos vencimentos do salário e vantagens somados ao FG não 

poderá superar o valor previsto para o padrão de CC/FG 01. 

§ 2.° Os valores correspondentes à Função Gratificada desempenhada pelo servidor 

não serão incorporados à remuneração do servidor. 

§ 3.0  No mínimo 40% (quarenta por cento) dos cargos de confiança elencados nesta 

lei, serão ocupados por servidores do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Erechim. 

Art. 41. O quadro de cargos de confiança será dividido em 11 (onze) padrões de 

acordo com a tabela abaixo: 

Lei n.° 4.420/2009, Pág. 28 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

5 8 1..t  

  

, 	, 

2 R$ 4.950,00 
3' 

R$ 2.950,00 
5' , 	4'(2?-:350:;90 • 

R$ 1.850,00 
'7 . MN 

R$ 1.600,00 
4 t 

10 R$940,00 
1 1, ,I ''', ';'S 	,7 

Art. 42. O ato de nomeação para o cargo em comissão ou de designação para função 

gratificada deverá conter, obrigatoriamente, a denominação da unidade onde o titular exercerá 

suas funções e o padrão-referência que perceberá a titulo de vencimento ou remuneração. 

Art. 43. Os valores fixados no art. 42 desta lei serão corrigidos na mesma época e 

pelo mesmo índice de reajuste das demais categorias do funcionalismo público municipal, exceto 

no ano de 2009. 

TÍTULO V 

CAPITULO ÚNICO 
Disposições Finais 

Art. 44. Ficam extintos todos os cargos em comissão e funções gratificadas criadas 

anteriormente a esta Lei, exceto as gratificações de serviço que sejam objeto de Lei especifica, 

bem como os cargos de confiança dos órgãos da Administração Indireta. 

Parágrafo único. As atribuições e requisitos de provimento dos cargos criados por 

esta lei estão eleneados no Anexo único, fazendo parte desta. 

Art. 45. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais n.° 

3.918 e n.° 3.920, ambas de 09 de dezembro de 2005, e suas alterações posteriores, respeitados 

seus efeitos até a presente data. 
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Art. 47. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos a 

contar de 11 de fevereiro de 2009. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 11 de Fevereiro de 2009. 

Ana ucff Seira de Oliveira 
Prefeito unicipal em Exercício 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

Ger.on Leandro Berti 
Secretário M nicipal de Administração 
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LEI N.° 4.503, DE 30 DE JUNHO DE 2009. 

Altera a Lei n.° 4.420 de li de fevereiro de 2009 que dispõe 

sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo 

Municipal, cria os Cargos de Confiança e dá outras 

providências. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Os artigos 1.0, 3.0, 4.0, 6.°, 9.0, 12, 22, 26, 30, 39 e 40 da Lei n°4.420 de 11 de 

fevereiro de 2009 passam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 1' 	  

§ 5.° Dentre as unidades de assessoramento constarão, horizontalmente e 

interdependentes entre si, as seguintes unidades: 

.1— Chefia de Gabinete I; 

lI — Chefia de Gabinete H; 

.111 — Chefia de Gabinete III; 

Chefia de Gabinete IV; 

Assessoria Especial; 

Assessoria I: 

VII — Assessoria II; 

VIII— Coordenadoria 

IX — Coordenadoria 

X — Coordenadoria 	(NR) 

"Art. 3° 	  

Foragi-ali) Único  • 

— Assessoria 1— Assessoria Direta 
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IX— Sistema de C'onirole Interno; 

Fs3;": 

Oan 	 be't • 	  

	 " (NR) 

"Art. 4.° 	  

Parágrafo único. A Assessoria Direta do Prefeito será composta por 01 (Uma) 

Assessoria Especial e 01 (uma) Assessoria .II" (NR) 

"Ari. 6° 	  

Parágrafo Único. 	  

J 	- 

II — 01 (uma) Coordenadoria 11.1 — Coordenadoria de Políticas Públicas para 

Mulheres; 

III - 	  

IV — 01 (uma) Coordenadoria 	Coordenadoria de Gestão de Pessoas," 

V - 	 "(NR) 

"Art. 9° 	  

Parágrafo Único. 	  

I 	  

— 02 (duas) Assessorias I". (NR) 

"Art. 12. Ao Sistema de Controle Interno compete: 

(NR) 

"Art. 22 	  

VII— Diretoria de Oficina e Obras: 

.1. Setor de Higienização; 

h) Divisão de Necrópole; 

2. 	  
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(S7  j2  

danaal.m• 

 

 

3. Serviço de Manutenção; 

	 "(NR) 

"Art. 26. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo é composta pelas 

seguintes unidades: 

I — Secretaria; 

— Secretaria Adjunta; 

III — Chefia de Gabinete IV; 

IV — 02 (duas) Assessorias I; 

V — Assessoria 11; 

VI — Diretoria de Cultura e Turismo; 

Setor de Atividades Culturais e Infra-Estrutura: 

I. Serviço de Ecoturámo; 

Setor de Biblioteca e Museologia; 

1. Serviço de Coordenação da Biblioteca Municipal Dr. Gladstone Osório Mársico; 

Setor de Coordenação do Centro Cultural 25 de Julho; 

Setor de Coordenação do Arquivo e Museu Histórico Juarez Miguel 	Font: 

VII — Diretoria de Esportes; 

a) Setor do Conselho Municipal de Desporto e Projetos Esportivos; 

h) Serviço de Categorias de Base." (NR) 

"Art. 30. 	  

— 	  

d) Serviço de Zeladoria; 

1/1— 

fi Serviço Ambulatorial do Setor de Zoonoses; 

g) Serviço de Telefonia da Vigilância Sanitária; 

	 "(NR) 

"Art. 39. Ficam criados os cargos de provimento em comissão (CC) ou em ,função 

gratificada (FG), de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, elencados no Anexo .1 
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desta lei e distribuídos entre as secretarias municipais e demais unidades da administração na 

forma como disposta no Anexo II desta mesma lei. 

Parágrafo Único. Os ocupantes de cargos em comissão ou função gratificada 

perceberão seus vencimentos de acordo com o padrão-referência de seu respectivo cargo, 

constante do Anexo III da presente lei." (NR) 

"Art. 40. O desempenho de FG (Função Gratificada) é privativo de servidor público 

municipal ou de cedido por órgão federai, estadual ou municipal. 

§ 1.° A remuneração pelo exercício de Função Gratificada será de 50% (cinqüenta 

por cento) da .. fixada para o respectivo Cargo em Comissão e será devida cumulativamente com os 

vencimentos ou salários correspondentes ao cargo ou emprego de provimento efetivo exercido 

pelo servidor. 

§ 2° O servidor do quadro efetivo que vier a ser investido em cargo de confiança, 

poderá optar pela percepção dos vencimentos do Cargo em Comissão (CC) ou da Função 

Gratificada (FG). 

§ 3" A soma dos vencimentos do salário e vantagens somados ao .FG não poderá 

superar o valor previsto para o padrão de CC 0.1. 

§ 4° Os valores correspondentes à Função Gratificada desempenhada pelo servidor 

não serão incorporados à remuneração do servidor. 

,sç 5.° No mínimo 40% (quarenta por cento) dos cargos de confiança elencados nesta 

lei, serão ocupados por servidores do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Erechim." (NR) 

Art. 2.° Ficam incluídos como parte integrante da Lei n° 4.420 de 11 de fevereiro de 

2009: o Anexo I, com o número total de cargos em comissão e funções gratificadas existentes no 

Executivo Municipal e o Anexo II. contendo a lista nominal de cargos por Secretaria. 

Art. 3.° O Anexo III. antes denominado como Anexo (único), passa a vigorar com a 

redação dada por esta Lei. 

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 5.° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 

contar de 11 de fevereiro de 2009. 

Parágrafo único. A retroação dos efeitos disposta no caput deste artigo não se aplica às 
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disposições referentes à estrutura da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e à 

possibilidade de opção prevista no Art. 40, §2.°. 

Prefeitura Municipal • 

.4

Tfliv 	30 de Junho de 2009. 

Paul Alfre o Polis 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

iNeir on Leandro Berti 
Secretário vJunicipa1 de Administração 
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ANEXO 1 

Item: Cargo: Quantidade: Provimento: Padrão: 
Secretário 12 CC ou FG Subsí 

Lega 
Secretário Adjunto 12 CC ou FG CC/FG 03 
Chefe de Gabinete I 01 CC ou FG CC/FG 02 
Chefe de Gabinete 11 02 CC ou FG CC/FG 03 
Chefe de Gabinete III 01 CC ou FG CC/FG 05 
Chefe de Gabinete IV 14 CC ou FG CC/FG 08 
Assessor Especial 01 CC ou FG CC/FG 04 
Assessor 1 20 CC ou FG CC/FG 04 
Assessor 11 14 CC ou FG CC/FG 07 
Agente Distrital 02 CC ouFG CC/FG 10 
Coordenador I 01 CC ou FG CC/FG 02 
Coordenador II 03 CC ou FG CC/FG 03 
Coordenador 111 02 CC ou FG CC/FG 05 
Procurador-Geral 01 CC ou FG CC/FG 01 
Procurador Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 03 
Ouvidor Municipal 01 CC ou FG CC/FG 03 
Ouvidor da Rede de Saúde 01 CC ou FG CC/FG 07 
Diretor 39 CC ou FG CC/FG 04 
Chefe de Divisão 50 CC ou FG CC/FG 06 
Chefe de Setor 63 CC ou FG CC/FG 08 
Chefe de Serviço 35 CC ou FG CC/FG 09 
Chefe de Equipe 12 CC ou FG CC/FG 10 
Chefe de Unidade Básica de Saúde 11 CC ou FG CC/FG 11 
Chefe do Sistema de Controle Interno 01 FG FG 04 
Coordenador de Diretoria 03 CC ou FG CC/FG 04 
Coordenador de Divisão 13 CC ou FG CC/FG 06 
Coordenador de Setor 06 CC ou FG CC/FG 08 
Coordenador de Serviço 01 CC ou FG CC/FG 09 
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ANEXO II 

GABINETE DO PREFEITO 

Item: Cargo: Quantidade: Provimento: Padrão: 
Chefe de Gabinete I 01 CC ou FG CC/FG 02 
Chefe de Gabinete 11 02 CC ou FG CC/FG 03 
Chefe de Gabinete 111 01 CC ou FG CC/FG 05 
Assessor Especial 01 CC ou FG CC/FG 04 
Assessor I 05 CC ou FG CC/FG 04 
Assessor II 10 CC ou FG CC/FG 07 
Agente Distrital 02 CC ou FG CC/FG 10 
Coordenador 1 01 CC ou FG CC/FG 02 
Coordenador II 02 CC ou FG CC/FG 03 
Coordenador 111 02 CC ou FG CC/FG 05 
Procurador-Geral 01 CC ou FG CC/FG 01 
Procurador Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 03 
Diretor 02 CC ou FG CC/FG 04 
Ouvidor Municipal 01 CC ou FG CC/FG 03 
Chefe de Setor 01 CC ou FG CC/FG 08 
Chefe de Serviço 02 CC ou FG CC/FG 09 
Chefe do Sistema de Controle Interno 01 FG FG 04 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO 

Item: Cargo: Quantidade: Provimento: Padrão: 
Secretário 01 CC ou FG Subsidio 

Legal 
Secretário Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 03 
Chefe de Gabinete IV 01 CC ou FG CC/FG 08 
Assessor 1 02 CC ou FG CC/FG 04 
Diretor 04 CC ou FG CC/FG 04 
Chefe de Divisão 13 CC ou FG CC/FG 06 
Chefe de Setor 04 CC ou FG CC/FG 08 
Chefe de Serviço 02 CC ou FG CC/FG 09 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Item: Cargo: Quantidade: Provimento: Padrão: 
Secretário 01 CC ou FG Subsídio 

Legal 
Secretário Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 03 
Chefe de Gabinete IV 01 CC ou FG CC/FG 08 
Assessor I 02 CC ou FG CC/FG 04 
Diretor 03 CC ou FG CC/FG 04 
Chefe de Divisão 06 CC ou FG CC/FG 06 
Chefe de Setor 05 CC ou FG CC/FG 08 
Chefe de Serviço 01 CC ou FG CC/FG 09 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Item:Cargo: Quantidade: Provimento: Padrão: 
Secretário 01 CC ou FG Subsidio 

Legal 
Secretário Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 93 
Chefe de Gabinete IV 01 CC ou FG CC/FG 68' 
Assessor 1 01 CC ou FG CC/FG 04 
Diretor 02 CC ou FG CC/FG 04 
Chefe de Setor 02 CC ou FG CC/FG 08 

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 

Item: Cargo: Quantidade: Provimento: Padrão: 
Secretário 01 CC ou FG Subsídio 

Legal 
Secretário Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 03 
Chefe de Gabinete IV 01 CC ou FG CC/FG 08 
Assessor 1 02 CC ou FG CC/FG 04 
Coordenador II 01 CC ou FG CC/FG 03 
Diretor 06 CC ou FG CC/FG 04 
Chefe de Divisão 14 CC ou FG CC/FG 06 
Chefe de Setor 22 CC ou FG CC/FG 08 
Chefe de Serviço 05 CC ou FG CC/FG 09 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Item: Cargo: Quantidade: Provimento: Padrão: 
Secretário 01 CC ou FG Subsídio 

Legal 
Secretário Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 03 
Chefe de Gabinete [V 01 CC ou FG CC/FG 08 
Diretor 03 CC ou FG CC/FG 04 
Chefe de Divisão 04 CC ou FG CC/FG 06 
Chefe de Setor 02 CC ou FG CC/FG 08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

Item: Cargo: Quantidade: Provimento: Padrão: 
Secretário 01 CC ou FG Subsídio 

Legal 
Secretário Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 03 
Chefe de Gabinete IV 01 CC ou FG CC/FG 08 
Assessor I 02 CC ou FG CC/FG 04 
Assessor II 01 CC ou FG CC/FG 07 
Diretor 02 CC ou FG CC/FG 04 
Chefe de Setor 05 CC ou FG CC/FG 08 
Chefe de Serviço 03 CC ou FG CC/FG 09 
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57-1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E PROTECÃO SOCIAL 

Item: Cargo: Quantidade: Provimento: Padrão: 
Secretário 01 CC ou FG Subsidio 

LegaW 
Secretário Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 03 
Chefe de Gabinete IV 01 CC ou FG CC/FG 08 
Diretor 03 CC ou FG CC/FG 04 
Chefe de Divisão 01 CC ou FG CC/FG 06 
Chefe de Setor 04 CC ou FG CC/FG 08 
Chefe de Serviço 01 CC ou FG CC/FG 09 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Item: Cargo: Quantidade: Provimento: Padrão: 
Secretário 01 CC ou FG Subsidio 

Legal 
Secretário Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 03 
Chefe de Gabinete IV 04 CC ou FG CC/FG 08 
Assessor 1 03 CC ou FG CC/FG 04 
Assessor II 01 CC ou FG CC/FG 07 
Ouvidor da Rede de Saúde 01 CC ou FG CC/FG 07 
Diretor 04 CC ou FG CC/FG 04 
Chefe de Divisão 06 CC ou FG CC/FG 06 
Chefe de Setor 02 CC ou FG CC/FG 08 
Chefe de Serviço 11 CC ou FG CC/FG 09 
Chefe de Equipe 08 CC ou FG CC/FG 10 
Chefe de Unidade Básica de Saúde 11 CC ou FG CC/FG 11 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR 

Item: Cargo: Quantidade: Provimento: Padrão: 
Secretário 01 CC ou FG Subsidio 

Legal 
Secretário Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 03 
Chefe de Gabinete IV 01 CC ou FG CC/FG 08 
Assessor 1 02 CC ou FG CC/FG 04 
Assessor 11 01 CC ou FG CC/FG 07 
Diretor 04 CC ou FG CC/FG 04 
Chefe de Divisão 02 CC ou FG CC/FG 06 
Chefe de Setor 03 CC ou FG CC/FG 08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Item: Cargo: Quantidade: Provimento: Padrão: 
Secretário 01 CC ou FG Subsidio 

Legal 
Secretário Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 03 
Chefe de Gabinete IV 01 CC ou FG CC/FG 08 
Assessor! 01 CC ou FG CC/FG 04 
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Assessor II 01 CC ou FG CC/FG 07 
Diretor 04 CC ou FG CC/FG 04 
Chefe de Setor 07 CC ou FG CC/FG 08 
Chefe de Serviço 01 CC ou FG CC/FG 09 
Chefe de Equipe 02 CC ou FG CC/FG 10 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÂO 

Item: Cargo: Quantidade: Provimento: Padrão: 
Secretário 01 CC ou FG Subsidio 

Legal 
Secretário Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 03 
Assessor 1 01 CC ou FG CC/FG 04 
Coordenador de Diretoria 03 CC ou FG CC/FG 04 
Coordenador de Divisão 13 CC ou FG CC/FG 06 
Coordenador de Setor 06 CC ou FG CC/FG 08 
Coordenador de Serviço 01 CC ou FG CC/FG 09 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA 

Item: Cargo: Quantidade: Provimento: Padrão: 
Secretário 01 CC ou FG Subsidio 

Legal 
Secretário Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 03 
Chefe de Gabinete IV 01 CC ou FG CC/FG 08 
Diretor 02 CC ou FG CC/FG 04 
Chefe de Divisão 04 CC ou FG CC/FG 06 
Chefe de Setor 05 CC ou FG CC/FG 08 
Chefe de Serviço 09 CC ou FG CC/FG 09 
Chefe de Equipe 02 CC ou FG CC/FG 10 
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ANEXO III 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
JORNADA DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: SUBSÍDIO LEGAL 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Exercer a direção, orientar, coordenar e controlar os trabalhos de uma Secretaria Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Cumprir as atribuições de sua Secretaria; 
-Manter controle dos servidores lotados na Secretaria e nos órgãos a ela vinculados, organizando jornada de trabalho e 
planilha de serviços para otimizar os recursos humanos; 
-Planejar e controlar o orçamento da Secretaria e avaliar os resultados quadrimestralmente; 
-Exarar despachos; 
-Manter controle e fiscalização de prestação de contas de convênios e contratos; 
-Organizar e supervisionar todos os serviços técnico-administrativos de sua Secretaria; 
-Analisar os resultados obtidos por sua Secretaria para corrigir eventuais distorções; 
-Acompanhar, na Câmara Municipal, as votações dos projetos de lei de interesse de sua Secretaria; 
-Executar as atividades relacionadas com sua área de atuação que forem determinadas pelo Prefeito Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 03 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Auxiliar o Secretário Municipal, titular de sua pasta, no exercício da direção, orientação, coordenação e controladoria 
dos trabalhos da Secretaria Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Substituir o Secretário titular da pasta, em suas ausências, impedimentos ou afastamentos legais transitórios; 
-Desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições e de acordo com as determinações do Secretário; 
-Coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria e de outros órgãos do Município em que for solicitado; 
-Planejar, elaborar e supervisionar os serviços de todos os departamentos e setores vinculados a Secretaria Municipal 
de Administração; 
-Exarar despachos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

GABINETE DO PREFEITO - GP 

CARGO: CHEFE DE GABINETE I 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
JORNADA DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 02 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades administrativas e políticas do Gabinete do Prefeito Municipal 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar o Prefeito Municipal em suas relações com os órgãos da administração municipal, instituições públicas 
(Governo Estadual e Federal, Legislativo, Judiciário), privadas e a comunidade; 
-Capitanear a relação com os veiculos de imprensa municipal e estadual, pautando a divulgação de noticias baseadas 
nas balizas do Programa de Governo, destacando temas de interesse público; 
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-Coordenar a representação política e social do Prefeito Municipal; 
-Coordenar a inter-relação com as Secretarias, organizando as informações e deliberações do Sr. Prefeito Municipal 
atinentes a cada área; 
-Coordenar a relação entre o Gabinete do Prefeito, da Vice-Prefeito, Gabinete da Primeira Dama e Procuradoria 
Jurídica; 
-Orientar o encaminhamento dos expedientes a ser despachados pelo Prefeito Municipal; 
-Supervisionar a execução das metas estabelecidas para cada Secretaria, monitorando o cumprimento dos prazos 
estabelecidos; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DE GABINETE II 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 03 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito em conjunto com o Chefe de Gabinete, 
assessorando o mesmo em suas atividades. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar e coordenar as atividades protocolares do Gabinete do Prefeito sob a orientação do Chefe de Gabinete; 
-Assessorar o Chefe do Gabinete na coordenação das atividades de imprensa e divulgação dos assuntos de interesse 
da Prefeitura; 
-Orientar o estabelecimento de políticas de manutenção de relações harmônicas e independentes entre os Poderes 
Legislativo e Executivo; 
Supervisionar a tramitação dos assuntos entre os Poderes, mantendo informado o Chefe de Gabinete e o Sr. Prefeito 

Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR II— SERVIÇOS DE SECRETARIA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenação das atividades de registros de expedientes, correspondências e publicações; 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar a redação de toda a correspondência oficial do Gabinete do Prefeito, sob a orientação do Chefe de 
Gabinete; 
-Coordenar as atividades de redação, registro e expedição dos atos do Prefeito Municipal, em colaboração com a 
Secretaria Municipal de Administração e Procuradoria; 
-Supervisionar o arquivamento das correspondências, atos e publicações originárias do Gabinete do Prefeito; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR II — ASSESSORIA DIRETA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar o Prefeito Municipal quer em viagens oficiais, quer em visitas de representação, quer em visitas de 
supervisão administrativa; 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar o Prefeito Municipal em viagens, eventos e em atividades junto às unidades administrativas da 
municipalidade; 
-Executar tarefas e missões que lhe forem determinadas pelo Prefeito Municipal; 
-Produzir informações de natureza técnica e administrativa; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

Lei n°4.503/09, Pág. 12 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

CARGO: ASSESSOR II — SUPERVISOR ADMINSTRATIVO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar a execução orçamentária e financeira do Gabinete de Prefeito. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Acompanhar as previsões de receitas e as programações de despesas; 
Coordenar o encaminhamento das solicitações de recursos financeiros e as respectivas prestações de contas; 

-Estabelecer mecanismos de controle e acompanhamento das execuções orçamentárias e financeiras; 
-Monitorar a aplicação de recursos verificando sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano 
Plurianual; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR II - SUPERVISOR EXTERNO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar o desenvolvimento das atividades da Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar as ações realizadas pela municipalidade em todas as áreas de intervenção; 
-Apresentar documentos originários das observações e da coleta de dados ao Chefe de Gabinete; 
-Coordenar o levantamento quadrimestral da compatibilidade dos percentuais gastos em educação e saúde, e com o 
FUNDEF, com a receita computada para tal fim; 
-Exercer a atividade de supervisão e acompanhamento das atividades municipais na comunidade; 
-Estabelecer canais de comunicação direta e continua com a comunidade para avaliar suas necessidades e sugestões 
sobre a implantação das políticas municipais; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades correlatas à supervisão. 

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA (NR) 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Gabinete do Prefeito nas relações com outros poderes e entes federados. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as demandas oriundas do Legislativo, garantindo o correto fluxo dos expedientes encaminhados junto aos 
Órgãos do Governo com o devido cotejo com as demandas originárias do Orçamento Participativo; 

Estabelecer canais de comunicação direta e contínua com a Câmara de Vereadores, buscando estreitar e melhorar 
as relações necessárias, criando canais de interfocução entre os Poderes Legislativo e Executivo Municipais; 
- Assessorar o Gabinete do Prefeito nas relações com o Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas; 

Assessorar o Gabinete do Prefeito nas relações com os demais entes Federados, Estado e União, buscando garantir 
as relações corretas e harmônicas entre os envolvidos; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior,. 
-Outras atividades correlatas à Assessoria. (NR) 

CARGO: AGENTE DISTRITAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA (NR) 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 10 (NR) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Chefe do Executivo Municipal nos assuntos relativos aos distritos correspondentes, sendo um Agente 
para o Distrito de Jaguaretê e outro Agente para o Distrito de Capoerê. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar e orientar os encarregados de equipe quando em atividades no distrito; 
-Atender com presteza, disponibilidade e urbanidade os cidadãos do distrito; 
-Coordenar a execução de pequenos reparos no sistema de abastecimento de água e no sistema telefônico, evitando, 
se possivel, deslocamento de técnico; 
-Coordenar os serviços de telefonia e correio e distribuição de água — serviços distritais permanentes; 
Ouvir a comunidade distrital, apresentando relatórios periódicos ao Chefe do Executivo Municipal; 
Sugerir medidas que visem melhorar a vida dos cidadãos do distrito; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR II — ASSESSOR DA PRIMEIRA DAMA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenação das atividades atinentes ao Gabinete da Primeira Dama 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar a Primeira Dama no acompanhamento de eventos, audiências, palestras, subsidiando-a com material 

atinente ao tema que será tratado; 
-Dirigir atividades de atendimento à população, supervisionando a marcação de reuniões, palestras, entrevistas e 
audiências públicas; 
-Orientar o funcionamento da equipe com o intuito da melhor atender às demandas do Gabinete da Primeira Dama; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFIA DE GABINETE III - GABINETE DO VICE-PREFEITO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 05 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Vice-Prefeito Municipal, acompanhando-o em suas atividades. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar o Vice-Prefeito, em atividades internas e externas, subsidiando-o através de documentos; 
-Coordenar as atividades atinentes ao Gabinete do Vice-Prefeito; 
-Supervisionar a organização da agenda do Vice-Prefeito Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR M — COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG05 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e implementar políticas públicas em atenção à mulher. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar o Prefeito Municipal no acompanhamento, supervisão e implementação de políticas públicas em atenção à 
mulher; 
Coordenar a elaboração do planejamento de gênero que contribua na ação do governo municipal com vistas à 

promoção da igualdade, articulando, promovendo e executando programas de cooperação, voltados à implementação 
de politicas para as mulheres; 
Estabelecer conjuntamente com o Prefeito Municipal as diretrizes para implementação de políticas públicas para 

mulheres; 
-Gerenciar a elaboração de campanhas educativas e anti-discriminatórias; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR II — POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES 
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PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar a implementação de políticas públicas para mulheres. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar o desenvolvimento das políticas públicas para as mulheres; 
-Assessorar o Coordenador na propositura de ações de combate à discriminação contra a mulher; 
-Assessorar o desenvolvimento de políticas públicas em atenção e prevenção contra a violência sexual e doméstica; 
combater a divisão sexual do trabalho; 
-Assessorar a elaboração de políticas públicas pautada pela igualdade entre os gêneros; 
-Colaborar na elaboração das diretrizes para a implementação da política de gênero no município com vistas a 
possibilitar condições de auto-sustentação e autonomia nas decisões das mulheres; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior. 
-Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR II — ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar a elaboração de projetos, monitoramento e avaliação de projetos. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar a elaboração de projetos; 
-Captar os recursos necessários para implementação das políticas públicas em atenção à mulher; 
-Coordenar a equipe de elaboração de projetos. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins 

CARGO: COORDENADOR!!!—COOF?DENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG05 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e implementar políticas para a administração de recursos humanos; 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar o Prefeito Municipal no acompanhamento e supervisão implementação de políticas públicas para a 
administração de recursos humanos; 
-Propor a formulação de políticas e diretrizes para a administração de recursos humanos; 
-Propor políticas e diretrizes relativas às atividades de gestão da força de trabalho na administração municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins 

CARGO: ASSESSOR II— GESTÃO DE PESSOAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Coordenador de Gestão de Pessoas na implantação da política de recursos humanos da administração; 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES 
-Acompanhar a implantação da Escola de Gestão Municipal; 
-Assessorar a formulação de políticas e diretrizes para a administração de recursos humanos; 
-Assessorar a elaboração de diretrizes relativas às atividades de gestão da força de trabalho na administração 
municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 
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CARGO: ASSESSOR II — SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar a execução orçamentária e financeira do Gabinete de Prefeito. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Acompanhar as previsões de receitas e as programações de despesas; 
Coordenar o encaminhamento das solicitações de recursos financeiros e as respectivas 

prestações de contas; 
Estabelecer mecanismos de controle e acompanhamento das execuções orçamentárias e 

fmanceiras; 
Monitorar a aplicação de recursos verificando sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Plano Plurianual; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR II - SUPERVISOR EXTERNO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar o desenvolvimento das atividades da Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar as ações realizadas pela municipalidade em todas as áreas de intervenção; 
Apresentar documentos originários das observações e da coleta de dados ao Chefe de 

Gabinete; 
Coordenar o levantamento quadrimestral da compatibilidade dos percentuais gastos em 

educação e saúde, e com o FUNDEF, com a receita computada para tal fim; 
Exercer a atividade de supervisão e acompanhamento das atividades municipais na 

comunidade; 
Estabelecer canais de comunicação direta e contínua com a comunidade para avaliar suas 

necessidades e sugestões sobre a implantação das políticas municipais; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades correlatas à supervisão. 

CARGO: PROCURADOR-GERAL (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Representar e assessorar o Município em todas as questões e demandas no âmbito jurídicoi„ 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários nos temas jurídicos atinentes às suas 

áreas de intervenção; 
Realizar a representação do prefeito em contratos jurídicos que o requeiram; 
Chefiar a equipe de procuradores e os servidores de apoio administrativo da Procuradoria; 
Coordenar as atividades das esferas administrativa e contenciosa; 
Coordenar a elaboração de pareceres sobre questões jurídicas que lhe forem solicitados 

pela Administração; 
Orientar a alteração de procedimentos, vislumbrando evitar futuras demandas judiciais; 

sc 
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CARGO: PROCURADOR-GERAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR EM DIREITO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 01 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Representar e assessorar o Município em todas as questões e demandas no âmbito jurídico, 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários nos temas jurídicos atinentes às suas áreas de intervenção; 
-Realizar a representação do prefeito em contratos jurídicos que o requeiram; 
Chefiar a equipe de procuradores e os servidores de apoio administrativo da Procuradoria; 

-Coordenar as atividades das esferas administrativa e contenciosa; 
Coordenar a elaboração de pareceres sobre questões jurídicas que lhe forem solicitados pela Administração; 

-Orientar a alteração de procedimentos, vislumbrando evitar futuras demandas judiciais; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Supervisionar os procedimentos adotados para o registro e o arquivamento e controle dos processos judiciais, 

administrativos; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: PROCURADOR ADJUNTO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR EM DIREITO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG03 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Procurador Jurídico e representá-lo em seus impedimentos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades internas e externas da Procuradoria, tais como: emissão de pareceres, orientações, 

acompanhamento de audiências, elaboração de peças processuais; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Organizar a atualização de coletânea de leis municipais, bem como das legislações federal, estadual de interesse do 
Município; 
-Organizar e coordenar as atividades dos grupos de trabalho estabelecidos por área de atuação; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Substituir o Procurador Jurídico na ausência ou falta deste, exercendo todas as atribuições, quando no exercício; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DE GABINETE II 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR EM DIREITO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 03 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o funcionamento administrativo da Procuradoria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar a Procuradoria Jurídica em seus contatos com os órgãos da administração municipal, instituições públicas 
(Governo Estadual, Federal, Legislativo, Judiciário), privada e comunidade; 
-Auxiliar os advogados do Município judicialmente, no impedimento destes. 
-Chefiar a equipe de apoio administrativo; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos; 
Coordenar a organização da agenda, de audiências, entrevistas e reuniões da Procuradoria Jurídica; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Gerenciar o sistema de controle de atividades da Procuradoria; 
Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE EXECUTIVOS FISCAIS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
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PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o funcionamento administrativo e jurídico da Diretoria de Executivos Fiscais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as atividades na esfera administrativa e contenciosa; 
-Coordenar a realização da cobrança judicial da dívida ativa do Município ou de quaisquer outras créditos do erário; 
-Dirigir a equipe de Executivos Fiscais, peticionando e representando os advogados do município, quando for 
necessário; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Orientar a distribuição de advogados credenciados ou do quadro, das CDA's para fins de ajuizarnento das execuções 
fiscais; 
-Outras atividades afins 

CARGO: DIRETOR DE DÍVIDA ATIVA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o funcionamento da Diretoria de Dívida Ativa. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o recebimento das CDA's remetida pela Secretaria Municipal da Fazenda e Procuradoria; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos; 
-Gerenciar e reintimar os devedores inscritos em Dívida Ativa objetivando a cobrança amigável, daqueles constantes 
nas CDA's remetidas pela Secretaria Municipal da Fazenda à Procuradoria, precedendo a execução fiscal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins 

CARGO: OUVIDOR MUNICIPAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 03 (NR) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o funcionamento da Ouvidoria Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Dirigir a equipe da Ouvidoria Municipal; 
-Coordenar as atividades de recebimento de sugestões e reclamações referente à prestação de serviço público; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos; 
-Encaminhar os pedidos de instauração sindicâncias orientando sua tramitação; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR II- COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG03 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a comunicação interna e externa da municipalidade. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Chefiar a equipe de imprensa e de relações públicas; 
-Coordenar a elaboração de periódicos informativos para a população 
computadores (INTERNET); 
-Coordenar a relação com a imprensa, buscando divulgar informações ou 
-Coordenar e organizar os serviços de cerimonial e protocolo; 
-Orientar a Política de Comunicação Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

através de impressos e da rede mundial de 

notícias de interesse da municipalidade; 

que devidamente habilitado, e autorizado por 

5 
-- 	Lei n° 4.503/09, Pág. 17 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo 

 

Tribunal de Contas Fl. K.721. Rubrica 

 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos; 
Gerenciar e reintimar os devedores inscritos em Divida Ativa objetivando a cobrança 

amigável, daqueles constantes nas CDA's remetidas pela Secretaria Municipal da Fazenda 
à Procuradoria, precedendo a execução fiscal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins 

CARGO: OUVIDOR MUNICIPAL (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o funcionamento da Ouvidoria Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALíTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir a equipe da Ouvidoria Municipal; 
Coordenar as atividades de recebimento de sugestões e reclamações referente à prestação 

de serviço público; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos; 
Encaminhar os pedidos de instauração sindicâncias orientando sua tramitação; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR II— COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a comunicação interna e externa da municipalidade. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar a equipe de imprensa e de relações públicas; 
Coordenar a elaboração de periódicos informativos para a população através de impressos 

e da rede mundial de computadores (INTERNET); 
Coordenar a relação com a imprensa, buscando divulgar informações ou notícias de 

interesse da municipalidade; 
Coordenar e organizar os serviços de cerimonial e protocolo; 
Orientar a Política de Comunicação Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR I — IMPRENSA (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a produção e elaboração de todo o material de divulgação das noticias da 
Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar a realização de coletivas de imprensa, subsidiando o Prefeito Municipal com 

material atinente ao tema em comento; 
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CARGO: ASSESSOR I — IMPRENSA (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/PG04 (NR) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a produção e elaboração de todo o material de divulgação das noticias da Prefeitura Municipal... 

ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar a realização de coletivas de imprensa, subsidiando o Prefeito Municipal com material atinente ao tema 

em comento; 
-Adotar procedimentos para a organização da clipagem das notícias de interesse da municipalidade; 
-Articular a relação com os veículos de imprensa do município; 
-Orientar a elaboração de textos para a divulgação de notícias de interesse da municipalidade; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR — EVENTOS E RELAÇÕES PÚBLICAS (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG04 (NR) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar a divulgação de eventos promovidos pelo município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar a Diretoria de Comunicação na divulgação dos eventos promovidos pela Prefeitura Municipal; 
-Chefiar a organização do cerimonial; 
-Coordenar a realização de eventos, comemorações e festas envolvendo a participação da Prefeitura Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 	. 

CARGO: COORDENADOR II - COORDENADOR DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 03 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar o Orçamento Participativo em seus aspectos político e administrativo. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar a execução das obras definidas nas Assembléias do Orçamento Participativo; 
-Coordenar as reuniões do Orçamento Participativo; 
-Coordenar a política de assuntos comunitários do Município; 
-Dirigir o processo de escolha dos Delegados e Conselheiros do Orçamento Participativo. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR 1— ASSESSOR TÉCNICO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Coordenador do Orçamento Participativo 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar o Coordenador, subsidiando-o com materiais referentes às demandas apresentadas nos debates das 
Assembléias do Orçamento Participativo; 
-Prestar assessoramento técnico ao Orçamento Participativo e a outros órgãos do Município, se solicitado; 
-Supervisionar os relatórios das reivindicações da população; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias,do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 
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CARGO: ASSESSOR I - RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações e atividades de cunho integrador entre a Prefeitura Municipal comunidade e instituições sociais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 	 ííiííí 
-Assessorar e orientar a equipe no encaminhamento das demandas da população; 
-Capitanear a interlocução da Coordenadoria com a comunidade; 
Encaminhar e zelar pelo preenchimento de dados, levantamentos estatísticos e de apoio necessários ao 

acompanhamento dos trabalhos comunitários; 
-Estabelecer contato permanente com as instituições sociais, visando integrá-las nas atividades do Orçamento 
Participativo; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
- Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR II - EXECUÇÃO DE OBRAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar a execução das obras e serviços deliberados através do Orçamento Participativo, e informar o Chefe do 
Executivo do andamento de ações promovidas e executadas pela municipalidade, monitorando o cumprimento dos 
prazos estabelecidos; 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar a execução das obras e serviços deliberados através do Orçamento Participativo; 
- Apresentar relatórios periódicos de suas observações e coleta de dados ao Coordenador do Orçamento Participativo; 
Assessorar o Coordenador, subsidiando-o sobre o andamento e previsão de conclusão das obras; 

-Entabular contato direto e continuo com a comunidade prestando informação sobre o andamento das obras. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
- Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSORIA II - INTEGRAÇÃO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSAO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Coordenador nas relações entre o Orçamento Participativo e as secretarias municipais. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a divulgação institucional das atividades do Orçamento Participativo, bem como as atividades de imprensa, 
relações públicas e divulgação de diretrizes; 
-Entabular a relação com as secretarias subsidiando-as quanto às atividades, diretrizes e deliberações do Orçamento 
Participativo; 
-Organizar o banco de dados com as informações sobre demandas, deliberações e atividades desenvolvidas pelo 
Orçamento Participativo; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Entabular relação direta com a comunidade prestando informações, esclarecimentos e divulgando as atividades do 
Orçamento Participativo. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
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-Assessorar o Coordenador nas atividades com a população, em especial nas assembléias e reuniões; 
-Convocar os membros do Conselho do Orçamento Participativo para se fazerem presentes às atividades necessárias 
para o desempenho do mesmo, dando-lhes conhecimento prévio da pauta; 
-Dirigir veiculos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Coordenador do Orçamento Participativo na realização de assembléias e reuniões, viabilizando a 
estrutura necessária ao desenvolvimento das atividades. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Gerenciar o Setor de Infra-estrutura e Logística, viabilizando as atividades do Orçamento Participativo com os insumos 
necessários a sua realização; 
-Organizar os espaços para a realização das atividades do Orçamento Participativo; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DE GABINETE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 02 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e acompanhar ações e serviços determinados pelo Prefeito e supervisionar a execução orçamentária, 
financeira e patrimonial em consonância com a legislação vigente 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar a previsão de receitas e despesas e sua execução, bem como a elaboração de demonstrativos de sua 
evolução e de suas projeções; 
-Assessorar o Prefeito Municipal no acompanhamento e supervisão da execução financeira, orçamentária; 
Coordenar as tomadas de medidas corretivas quanto à obediência do limites de dispêndio e endividamento 

estabelecidos pela lei; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (NR) 
PROVIMENTO: FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE !MIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, DIREITO OU CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG 04 (NR) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar ações que possam avaliar o cumprimento dos princípios constitucionais na execução das metas previstas 
no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento anual, desencadeando procedimentos nos 
termos da legislação pertinente (NR) 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Coordenar a construção e implementação de ações que possam: 
- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 
- Avaliar o cumprimento das diretrizes, objetivos e metas previstos no PPA e na LDO; 

Acompanhar a execução de obras e serviços públicos; 
- Verificar os limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar; 
- Apurar, periodicamente, o limite de gastos com pessoal e avaliar as medidas para seu retomo ao respectivo limite; 
- Verificar as providências tomadas para recondução dos montantes das dividas consolidada e mobiliária aos 
respectivos limites; 
- Controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos; 

Verificar o cumprimento do limite de gasto com o Legislativo; 
Controlar a execução orçamentária; 
Avaliar a correta aplicação das transferências voluntárias; 

- Controlar a destinação de recursos para o setor público e para o privado; 
- Avaliar o montante da divida e as condições de endividamento do Município; 
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- Verificar a escrituração das contas públicas; 
- Acompanhar a gestão patrimonial; 

Apreciar o relatório de gestão fiscal, assinando-o, e emitir parecer conclusivo; 
- Avaliar os resultados obtidos pelos administradores na execução dos programas de governo e aplicação dos recursos 
orçamentários; 
- Apontar as falhas nos expedientes encaminhados e indicar soluções; 
- Emitir relatórios, informações e pareceres; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
- outras atividades afins (NR) 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o Setor de Expediente garantindo o material necessário para desenvolvimento das atividades. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a utilização e uso do material de expediente, dando eficácia na sua utilização. 
-Acompanhar e controlar o material solicitado, orientando a sua utilização, evitando desperdícios; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelando pelo cumprimento 

das atribuições; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SMA 

CARGO: CHEFE DE GABINETE IV 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as atividades sócio-administrativas do Gabinete do Secretário Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Secretário Municipal em seus contatos com os órgãos da administração municipal, instituições públicas 

(Governo Estadual e Federal, Legislativo, Judiciário), privadas e comunidade; 
-Coordenar a representação política e social do Secretario Municipal; 
-Coordenar a organização da agenda de audiências, entrevistas e reuniões com o Secretário Municipal; 
-Coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes, planos, programas e outros 
assuntos de interesse da Prefeitura, relacionados à Secretaria; 
Coordenar as atividades de registro e expedição dos atos do Secretário Municipal; 

-Coordenar o recebimento e distribuição da correspondência do gabinete; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Manter o Secretário informado sobre as atividades relacionadas à Prefeitura, às demais Secretarias e à Comunidade. 
-Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR 1— ASSESSORIA LEGISLATIVA (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR EM DIREITO, ADMINISTRAÇÃO OU CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar a elaboração e análise dos projetos garantindo-lhes o respeito à ordem legal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar a elaboração e análise dos projetos de lei, assegurando-lhes a constitucionalidade e legalidade; 
Assessorar a elaboração de Decretos, Instruções Normativas e Ordens de Serviço com o objetivo de regulamentação 

procedimental; 
- Elaborar a redação final das proposições e assegurar a consonância da documentação apresentada com a exigência 
legal; 

Assessorar a elaboração da redação dos convênios firmados entre o Município e instituições; 
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Orientar na correta apresentação dos projetos de lei, analisar e adequar os textos das proposições, assegurando-lhes 
a legalidade; 
- Assessorar a aplicação da ordem legal nos procedimentos internos do Município, principalmente no que tange aos 
procedimentos administrativos; 
-Emitir pareceres quanto à legalidade dos procedimentos administrativos disciplinares e especiais, bem como nas 
sindicâncias administrativas; 
-Substituir o Assessor! — Assessoria de Compras e Licitações nos casos de sua ausência ou impedimentos; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins (NR) 

CARGO: ASSESSOR! — ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR EM DIREITO, ADMINISTRAÇÃO OU CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar a elaboração de normas e procedimentos o processamento de licitações. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar a elaboração de normas e procedimentos do processamento de licitações; 

-Elaborar e/ou supervisionar a confecção de documentos, editais, minutas de contratos, fundamentados na legislação; 
-Implantar normas e procedimentos destinados a efetivar compra de materiais e contratação de serviços; 
Substituir o Assessor I — Assessoria Legislativa nos casos de sua ausência ou impedimentos; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior,. 
-Outras competências afins. (NR) 

CARGO: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria e assessorar o Secretário nos temas referentes à sua área 
de atuação. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Secretário Municipal de Administração em todas as atividades deste, e representá-lo, na sua ausência; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria Municipal de Administração e de outros órgãos do Município 
em que for solicitado; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Planejar, elaborar e supervisionar os serviços de todas as divisões e setores vinculados a sua diretoria; 

-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Controlar os bens patrimoniais do município de Erechim; 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o cadastramento e etiquetamento dos bens patrimoniais do município; 
-Coordenar a distribuição dos bens em seus respectivos setores; 
Coordenar a transferência dos bens móveis, quando estes não estiverem mais em condições de uso; 

-Coordenar o levantamento geral dos bens do Município a cada 12 meses; 
-Coordenar os servidores responsáveis pelo patrimônio em cada Secretaria; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Determinar a coleta de assinaturas dos responsáveis pelos bens de cada setor; 
-Determinar a elaboração de relatórios dos bens, por Secretarias ou Setores, para controle; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
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chefia ou autoridade superior; 
Orientar todos os setores do Município em relação ao Controle Patrimonial; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE VISTORIA 
PROVIMENTO; CARGO EM COMISSÃO OU FUNCAO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar a equipe de vistoria dos bens patrimoniais do município de Erechim. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as atividades de vistoria, estabelecendo prazos e procedimentos para a atividade; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Manter o Chefe da Zeladoria informado sobre os procedimentos adotados pelo serviço de vistoria; 
-Orientar a elaboração de relatórios, após a realização das vistorias; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ZELADORIA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as equipes de zeladores no desempenho de suas atribuições. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Chefiar equipes de execução de serviços básicos de vigilância de bens públicos, elaborando e promovendo as ações 
que permitam o aprimoramento dos serviços; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA E COPA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as equipes de copa e limpeza. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Chefiar equipes de execução de serviços básicos de limpeza e copa, elaborando e promovendo as ações que 
permitam o aprimoramento dos serviços; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DO AEROPORTO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar os trabalhos e serviços para o funcionamento do Aeroporto, conforme convênio firmado junto ao Governo do 
Estado e INFRAERO. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Administrar os serviços e instalações do Aeroporto de Erechim conforme convênio firmado junto ao Governo do Estado 
e INFRAERO; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
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das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Promover o controle, manutenção e a conservação necessária; 
Promover o cumprimento da legislação pertinente ao funcionamento do Aeroporto, especialmente no que diz respeito 

ao movimento de passageiros e aeronaves, conforme prevê o Departamento de Aviação Civil; 
-Prestar contas relativas à sua função; 
-Supervisionar os serviços de vigilância do Aeroporto; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DE DIVISÃO LEGISLATIVA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenara elaboração e análise dos projetos de lei garantindo-lhes a constitucionalidade. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a elaboração e análise dos projetos de lei, assegurando-lhes a constitucionalidade e legalidade; 
-Elaborar a redação final das proposições; 
-Orientar a apresentação das propostas, analisar e adequar os textos de proposições; 
- Coordenar a elaboração das proposições, assegurando a consonância da documentação apresentada com a 
exigência legal; 
- Coordenar a elaboração de Decretos, Instruções Normativas e Ordens de Serviço com o objetivo de regulamentação 
procedimental; 
- Providenciar a publicação da Legislação na Imprensa Oficial do Município; 

Fiscalizar a correta inclusão da Legislação no sitio eletrônico do Poder Executivo Municipal; 
- Orientar sobre a correta aplicação da ordem legal no âmbito municipal; 
Coordenar a elaboração de convênios firmados entre o Município e instituições; 

-Supervisionar a fiscalização exercida pelos gestores dos convênios, coordenando a aplicação de sanções, quando for 
o caso, planejando e aplicando mecanismos de controle; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. (NR) 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a equipe de elaboração dos contratos administrativos, planejar mecanismos de controle e acompanhar as 
etapas da execução contratual, coordenar os serviços necessários para as alterações e readequações pertinentes, em 
conformidade com a legislação vigente. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, planejar e orientar os serviços da equipe de elaboração das minutas e dos contratos administrativos, 

objetivando sua adequação legal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Coordenar os serviços de expedição dos contratos administrativos para as.  respectivas assinaturas e posterior 
distribuição aos órgãos competentes; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Planejar mecanismos e coordenar o controle dos prazos para execução contratual, e supervisionar a elaboração dos 
termos aditivos, em conformidade às instruções técnicas obtidas; 
-Supervisionar o controle exercido pelos gestores dos contratos administrativos, coordenando as notificações por 
inexecuçâo contratual e a aplicação de sanções, quando for o caso, planejando e coordenando mecanismos de 
controle, sobretudo dos prazos para defesa e recursos; 
-Supervisionar a instrução dos processos administrativos, que originam os respectivos contratos, em conformidade com 
as orientações das Assessorias ou da Procuradoria do Município, determinando, quando necessárias às devidas 
adequações ou complementações de instrução; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
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IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORARIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar todas as atividades relativas à gestão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e controlar a Diretoria de Pessoal do Município, realizando os atos de recrutamento, admissão, promoção, 

lotação, efetivação, exoneração, demissão e punição dos servidores municipais que lhe forem determinadas pelo 
Chefe do Poder Executivo; 
-Coordenar todos os procedimentos administrativos quanto a afastamentos, concessão de férias, pagamento de 
diárias; enfim, proceder no gerenciamento geral do pessoal do Município; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Supervisionar o controle de afetividades e pagamento do pessoal; 
- Coordenar as políticas de segurança do trabalho dos servidores públicos municipais; 
-Outras competências afins. (NR) 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar e controlar as atividades referentes à confecção da folha de pagamento. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o fechamento da folha de pagamento, executar o resumo, os mapas dos encargos sociais e os 
lançamentos para a contabilidade; 
-Conferir os relatórios e encaminhar os devidos empenhos para o setor financeiro da Secretaria da Fazenda, 
acompanhando o fechamento contábil; 
-Controlar a emissão e o encaminhamento aos setores competentes, dos relatórios de convênios, dos relatórios 
sindicais, dos relatórios bancários e demais adiantamentos e consignações; 
-Conferir o cadastramento de admissões e lançamento de vencimentos padrões no cadastro dos servidores; 
-Coordenar a execução dos lançamentos de vantagens e descontos dos servidores, férias, rescisões, folhas 
complementares e demais alterações gerais, conferindo e confrontando com a folha de pagamento; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Supervisionar a confecção da folha de pagamento da Prefeitura, acompanhando a elaboração dos cálculos, 
levantamentos, digitação dos dados, apontamentos das horas, adicionais e outras vantagens; 
Zelar para que os procedimentos de rotina de folha sejam cumpridos, e que esta, e os demais encargos trabalhistas e 

sociais, sejam entregues à Secretaria da Fazenda na data prevista; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ADMISSÕES E DEMISSÕES 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Controlar todas as tarefas relativas à admissão, à demissão e à movimentação funcional de servidores. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar todas as tarefas relativas do ingresso à admissão, à demissão e à movimentação funcional de servidores; 
-Coordenar a execução de procedimentos e rotinas de admissão, procedendo no encaminhamento do servidor 
admitido ao exame admissional, encaminhando e recepcionando os documentos necessários para contratação; 
-Controlar as admissões e demissões, mantendo atualizados os quadros de servidores efetivos, cargos em comissão e 
inativos; 
Coordenar a atualização da ficha funcional dos servidores, desenvolvendo e implementando rotinas e manuais de 

informações para recadastramento de servidores e alterações de documentos, dependentes, instrução, estado civil, 
endereço e outras informações necessárias para manter o cadastro funcional atualizado; 
-Coordenar a elaboração dos editais de concurso público e demais publicações legais da Diretoria; 
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Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Efetuar análise de pesquisas salariais, analisar e identificar as descrições sumárias de cargos e vencimentos 
informando aos setores competentes as vagas disponiveis e possiveis, alteração do quadro funcional; 
Supervisionar a elaboração de manual de rotinas trabalhistas quanto ã admissão, integração, acompanhamento e 

desligamento funcional; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE ESTÁGIOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o processo de seleção, admissão e demissão de estagiários em todas as secretarias do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Gerenciar o banco de dados dos estagiários, monitorando os prazos de duração dos contratos, renovação e rescisão 
dos mesmos; 
-Orientar a admissão de estagiários, encaminhando-os para o processo de seleção de cada secretaria; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
- Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS E APOSENTADORIA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar, orientar, controlar e encaminhar os serviços relativos a aposentadorias e benefícios. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar os contratos de consignação, convênios, planos de saúde, alimentação, transporte e demais benefícios 
existentes; 
-Controlar a manutenção de informações junto aos órgãos de Previdência e Aposentadoria, informando aos setores 
competentes possíveis alterações funcionais; 
-Coordenar o encaminhamento dos servidores para atendimento médico, odontológico e social, com a documentação 
necessária; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Orientar os contatos com fornecedores e convenientes certificando-se que os mesmos sejam eficientes e supram as 

necessidades dos servidores; 
-Prestar assistência aos servidores de acordo com a necessidade, mantendo um bom atendimento e satisfação nas 
solicitações; 
-Supervisionar as atividades do setor de benefícios e aposentadorias da Prefeitura, estabelecendo e desenvolvendo 
programas de assistência, mantendo controle, analisando resultados, propondo programas, métodos e políticas de 
benefícios e encaminhando documentos para aposentadorias aos servidores; 
-Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a elaboração dos atos legais relacionados com os processos licitatorios, pesquisa de preços e compras de 
produtos e serviços. 
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-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Orientar os contatos com fornecedores e convenientes certificando-se que os mesmos 

sejam eficientes e supram as necessidades dos servidores; 
Prestar assistência aos servidores de acordo com a necessidade, mantendo um bom 

atendimento e satisfação nas solicitações; 
Supervisionar as atividades do setor de benefícios e aposentadorias da Prefeitura, 

estabelecendo e desenvolvendo programas de assistência, mantendo controle, analisando 
resultados, propondo programas, métodos e políticas de benefícios e encaminhando 
documentos para aposentadorias aos servidores; 
Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a elaboração dos atos legais relacionados com os processos licitatórios, pesquisa 
de preços e compras de produtos e serviços. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o recebimento das solicitações de compra e encaminhamento para o impacto 

financeiro; 
Coordenar as políticas públicas municipais de compras e licitações, analisando os 

procedimentos e buscando atingir a maior economia possível ao erário; 
Coordenar as atividades do Almoxarifado Central; 
Determinar o envio de convites para a participação das licitações na modalidade convite; 
Controlar as compras diretas feitas pelo município; 

Participar e promover abertura das propostas de habilitação e de preços das licitações; 
Supervisionar o encaminhamento das autorizações de empenhos; 
Supervisionar e coordenar todos os atos relativos às licitações municipais; 
Coordenar a elaboração dos editais de licitações; 
Determinar a abertura de processos administrativos referentes às solicitações de despesa; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS (Redação dada pela Lei n.° 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o recebimento das solicitações de compra e encaminhamento para o impacto financeiro; 
Coordenar as políticas públicas municipais de compras e licitações, analisando os procedimentos e buscando atingir 

a maior economia possível ao erário; 
- Coordenar as atividades do Almoxarifado Central; 
- Determinar o envio de convites para a participação das licitações na modalidade convite,' 
- Controlar as compras diretas feitas pelo municiPio; 
-Participar e promover abertura das propostas de habilitação e de preços das licitações, 
-Supervisionar o encaminhamento das autorizações de empenhos; 
-Supervisionar e coordenar todos os atos relativos às licitações municipais; 
Coordenar a elaboração dos editais de licitações; 

-Determinar a abertura de processos administrativos referentes às solicitações de despesa; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. (NR) 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar e acompanhar o Setor de Compras na pesquisa de preços e compras de produtos e serviços. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a pesquisa de preços de produtos e serviços; 
-Assessorar e acompanhar a aquisição de insumos necessários para o desenvolvimento das atividades das 
secretarias; 
-Controlar por relatórios de entradas e saídas às solicitações de despesas e o andamento do processo de compras das 
Secretarias Municipais; 
Supervisionar as informações a serem prestadas sobre as cotações de preços, descrições de produtos, entre outras, 

sempre que solicitado, com a maior brevidade possível; 
Elaborar relatórios para o Diretor de Compras e Licitações; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior,- 
Outras competências afins. (NR) 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar sob a coordenação do Diretor de Licitações e Compras o encaminhamento dos processos licitatários. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar os editais de Licitações; 
- Enviar os convites sob determinação do Diretor de Compras e Licitações; 
Assessorar o Diretor de Licitações e Compras nos encaminhamentos para a abertura dos processos licitatórios; 
Orientar e coordenar todos os atos relativos às licitações municipais; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. (NR) 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO 
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PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE; ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o recebimento, a guarda e o destino de todas as compras realizadas pela Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o recebimento das requisições de materiais em estoque, realizar entrega e efetuar o respectivocontrole; 
-Coordenar o recebimento dos materiais e serviços adquiridos pelo Município, seu estoque e posterior di4,buição, de 
acordo com as requisições, determinando os respectivos registros; 
-Coordenar o recebimento, conferência e encaminhamento das contas de luz, água e telefone, e informar a Secretaria 
quando do excesso de consumo ou gasto; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Determinar, periodicamente, a informação, às Secretarias, das quantidades estocadas de mercadorias, por meio de 
listagem, objetivando maior rapidez no processo de compra e licitações; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenara distribuição de todos os materiais adquiridos pelo município para cada órgão requisitante. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
-Atender às solicitações dos superiores, com presteza e disponibilidade; 
-Coordenar toda a distribuição de materiais adquiridos pelo município; 
-Coordenar para que todos os setores efetuem os registros dos materiais recebidos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Determinar e supervisionara fiscalização e conferência de todos os materiais distribuídos pelo almoxarifado; 
-Determinar o levantamento periódico dos materiais estocados; 
-Dirigir viaturas; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Estabelecer padrões e procedimentos, visando à agilização dos serviços, conjuntamente com o Chefe da Divisão de 
Almoxarifado; 
-Zelar pela efetiva entrega — e em perfeitas condições — dos materiais; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DE INFORMÁTICA OU ADMINISTRAÇÃO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o funcionamento geral do setor de informática da Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Administrar redes de computadores; 
-Analisar software e hardware para aquisição e /ou atualização; 
-Assessorar a elaboração de editais para licitações referentes à informática (parte técnica e preço) e demais 
equipamentos eletro-eletrônicos; 
-Controlar e acompanhar os serviços terceirizados na área de informática; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
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Coordenar a implantação de projetos de novas tecnologias, visando à contínua modernização dos sistemas; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Planejar, implantar e dar suporte de redes de computadores; 
Supervisionar a Instalação e configuração de software; 

-Supervisionar a manutenção de hardware: 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO TÉCNICA DE INFORMÁTICA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar, administrar, acompanhar e controlar atividades, projetos, programações relativas à Divisão de Informática. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar o desempenho dos equipamentos, informando à manutenção qualquer anormalidade; 
Administrar os projetos, a manutenção e a racionalização dos sistemas a serem adotados ou em uso nos programas, 

seqüências de informações, divisão de fases de operações, tipos de listagens, etc; 
-Administrar os sistemas de uso de banco de dados, instruindo procedimentos operacionais ao pessoal subordinado e 
aos usuários; 
-Assessorar a Gerência do CPD na seleção de alternativas para aquisição ou substituição de equipamentos de 
informática da Prefeitura; 
-Coordenar o controle de estoques de materiais do Setor, emitindo requisições de materiais e serviços quando 
necessário; 
Coordenar pesquisas junto aos usuários, para levantar as necessidades de desenvolvimento de sistemas de 

programas de CPD; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Desenvolver projetos para aquisições de produtos de software e para suporte de rede de segurança e normas técnicas 
do CPD; 
-Desenvolver manuais de instruções operacionais dos programas existentes, próprios e/ou de terceiros, desenvolvendo 
rotinas para aperfeiçoar a estrutura existente; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Gerenciar o setor de informática da Prefeitura como um todo, abrangendo as Secretarias e todos os seus apêndices; 

-Supervisionar o recebimento da programação de suporte a hardware e software, diário, semanal e mensal, cuidando 
para que os equipamentos (computadores, impressoras, drivers, winchesters, atualizações de aplicativos e demais 
hardwares e/ou periféricos) estejam em pleno funcionamento e com o material necessário para o processamento; 
-Zelar pelo ambiente físico do CPD, inclusive quanto à segurança e ao funcionamento das instalações elétricas e 
serviços; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE TELEFONIA E RECEPÇÃO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o setor de telefonia e recepção do Município buscando atender e orientar o público pessoalmente ou 
através do contato telefônico. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar a correta utilização dos telefones; 
-Coordenar e prover o bom funcionamento dos núcleos de atendimento pessoal e telefônico nas secretarias que 
desenvolvam suas atividades dentro e fora do prédio da prefeitura; 
-Coordenar as atividades do atendimento pessoal e telefônico; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Elaborar e supervisionar o cumprimento da escala de trabalho das telefonistas e recepcionistas; 
-Encaminhar a solução para os casos de defeitos do sistema; 
-Outras atividades afins. 
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CARGO! CHEFE DA DIVISÃO DE PROTOCOLO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORARIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES; 
Coordenar todas as atividades do protocolo e do arquivo, buscando registrar e distribuir todos os processos que derem 
entrada na Prefeitura Municipal e manter sob guarda e registro todos os atos oficiais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar os serviços de protocolo de requerimentos, montagem, registro e distribuição de processos; 
-Coordenar o catálogo e registro de todas as leis, decretos, portarias e ordens de serviço; 
-Supervisionar a emissão de certidões de Tempo de Serviço e de Aposentadorias e de Alvarás relativos a gavetas e 
terrenos nos Cemitérios; 
-Coordenar o trabalho de pesquisa, de busca e juntada de toda a documentação pertinente aos processos 
administrativos, encaminhados à Secretaria de Administração; 
-Coordenar o registro de todo o trâmite dos processos administrativos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenar o arquivo de documentos da Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
-Coordenar o trabalho de pesquisa, de busca e juntada de toda a documentação pertinente aos processos 
administrativos, e outros documentos, encaminhados à Secretaria Municipal de Administração, com fins de despacho 
final para arquivo; 
Coordenar e manter atualizado o processo de digitalização dos documentos; 
Coordenar a tramitação dos processos encaminhados para Arquivo; 

-Coordenar, planilhar, controlar, gerenciar o arquivo dos documentos destinados ao arquivo Central, de forma 
organizada e de fácil localização e manuseio; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA — SMF 

CARGO: CHEFE DE GABINETE IV 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as atividades sócio-administrativas do Gabinete do Secretario Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar o Secretário Municipal em seus contatos com os órgãos da administração municipal, instituições públicas 
(Governo Estadual e Federal, Legislativo, Judiciário), privadas e comunidade; 
-Coordenar a representação política e social do Secretario Municipal; 
-Coordenar a organização da agenda de audiências, entrevistas e reuniões com o Secretário Municipal; 
-Coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes, planos, programas e outros 
assuntos de interesse da Prefeitura, relacionados à Secretaria; 
-Coordenar as atividades de registro e expedição dos atos do Secretário Municipal; 
-Coordenar o recebimento e distribuição da correspondência do gabinete; 
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-Dirigir veiculos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Manter o Secretário informado sobre as atividades relacionadas à Prefeitura, às demais Secretarias e à Comunidade. 
-Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR I — ASSESSOR DE FINANÇAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Secretário Municipal na organização, conferência e programação das datas de pagamentos dos 
fornecedores de serviços, materiais, etc. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Supervisionar, organizar e conferir as prestações de contas devidas à Prefeitura por entidades e as decorrentes de 
adiantamento e diárias a servidores; 
-Zelar pela manutenção de cronograma de pagamentos dos empenhos; 
-Coordenar a conferência da documentação e das assinaturas nos documentos referentes a pagamentos para posterior 
autorização do PAGUE-SE pela autoridade competente; 
-Criar os mecanismos e coordenar a chamada dos credores e os respectivos pagamentos; 
Coordenar a realização dos depósitos e transferências bancárias, de acordo com as necessidades; 

-Coordenar as atividades de pagamentos, transferências ou transações on-line com instituições financeiras oficiais; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR I — ASSESSOR DE TRIBUTOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Secretario Municipal na implantação da política tributária do Município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar a implantação da política tributária do Município; 
Articular as ações na esfera tributária em conjunto com o Diretor de Tributos e Fiscalização; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Monitorar as ações na esfera tributária, apresentando relatórios periódicos ao Secretário; 

-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar todas as atividades relativas a tributos e fiscalização, 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a elaboração e o monitoramento dos Planos de Fiscalização; 

-Coordenar a conferência dos registros e análise de dados sobre o comportamento fiscal dos contribuintes, com o fim 
de dirigir a fiscalização e orientar ações contra a sonegação e fraudes no pagamento de Tributos Municipais; 
-Conferir e assinar certidões e documentos de competência da Diretoria; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Determinar a lavratura de notificações, intimações ou autos de infração, bem como, providenciar a aplicação de multas 
regulamentadoras; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Planejar, em conjunto com o Secretário, as atividades de competência da Diretoria: licenciamento e cadastramento 

para localização e funcionamento de empresas industriais, comerciais, prestadoras de serviços e de autônomos, e sua 
fiscalização; 
-Promover a fiscalização contábil em estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, visando 
levantar a situação econômica, através do exame de documentos e outras atividades necessárias á critica ou 
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homologação de lançamentos; 
-Revisar pareceres ou informações nos processos relativos ao órgão de Tributos e Fiscalização; 
-Supervisionar o atendimento aos contribuintes que buscam orientações diversas na área Tributária; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ISS, FISCALIZAÇÃO E ALVARÁS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar todas as atividades relativas a tributos e fiscalização. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assinar, por delegação do Secretário Municipal da Fazenda, a emissão de alvarás de licença para localização de 
empresas ou profissionais autônomos; 
-Autorizar e revisar a emissão de Alvará de Licença para localização de empresas ou profissionais autônomos, baixas 
de Lotações, licenças para realização de eventos, entre outros; 
Coordenar a elaboração e acompanhar Planos de Fiscalização, de acordo com os indícios apontados pela Análise de 

documentos fiscais; 
-Coordenar a conferência dos registros e análise de dados sobre o comportamento fiscal dos contribuintes com o fim 
de dirigir a fiscalização e orientar ações contra a sonegação e fraudes no pagamento de Tributos Municipais; 
Coordenar a fiscalização contábil em estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, visando 

levantar a situação econômica, através do exame de documentos e outras atividades necessárias à critica ou 
homologação de lançamentos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade; zelar pelo cumprimento 
das atribuições de cada servidor e pelo uso correto dos equipamentos de proteção individual, quando necessários; 
-Coordenar a elaboração de estimativas fiscais para recolhimento do ISS, com base em pré-levantamentos da Receita 
Bruta; 
-Elaborar, coordenar e acompanhar Planos de Fiscalização de acordo com indícios apontados pela análise de 
documentos fiscais, ou dentro de Plano de Fiscalização geral e periódico para as diversas atividades econômicas, 
especialmente, para as prestadoras de serviços; 
-Elaborar, coordenar e acompanhar Plano de Revisão Fiscal, com deslocamento de equipe, a empresas ou 
profissionais autônomos, para verificar as condições de funcionamento, de acordo com a Lei; 
-Efetuar pesquisas, objetivando instruir e programar a fiscalização, buscando sempre a melhoria nos resultados e no 
atendimento ao contribuinte; 
Elaborar relatórios e documentos informando sobre os resultados do Setor, ações programadas versus realizadas, 

dificuldades enfrentadas, melhorias obtidas, sugestões e outros assuntos pertinentes ou julgados necessários; 
-Manter contatos com outras unidades fazendárias, para troca de experiências, busca de sugestões e de melhorias em 
nosso processo de arrecadação e fiscalização; 
-Planejar, em conjunto com o Secretário, as atividades de competência da Diretoria: licenciamento e cadastramento 
para localização e funcionamento de empresas industriais, comerciais, prestadoras de serviços e de autônomos, e sua 
fiscalização; 
-Supervisionar o atendimento aos contribuintes e prestar informações, tanto aos servidores, como aos contribuintes, em 
assuntos que se perceba falta de conhecimento da equipe, ou, se necessário, solicitar ao Secretário, os devidos 
treinamentos; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal, tanto por si, quanto por seus subordinados, envidando todo 
esforço para que o contribuinte seja atendido com presteza, polidez, educação, eficiência e saia satisfeito, até mesmo 
se o pleito, por impedimentos legais ou alheios à vontade do servidor não pôde ser atendido; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atribuições e competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE CADASTRO FISCAL E ALVARÁ 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OUFUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades do cadastro fiscal e alvará. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de conferência de certidões e documentos da diretoria; 
Coordenar a organização dos registros cadastrais; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
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-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE IPTU E ITBI 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIM,,,e 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciamento das atividades relativas ao Cadastro Imobiliário, IPTU, ITBI, Taxas de Prestação de Serviços, 
Contribuição de Melhoria e Divida Ativa. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o Cadastro Geral de contribuintes inaugurando a inscrição, recebendo e/ou atualizando dados cadastrais; 
-Coordenar todo o processo de cálculos, lançamento, emissão e entrega de conhecimentos, controle, registro e baixa 
pelo pagamento de tributos municipais; 
-Coordenar a avaliação de bens imóveis para fins de cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis; 
-Coordenar a manutenção e atualização da Planta de Valores Venais de Imóveis do Município; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Determinar o levantamento sistemático de informações sobre o mercado imobiliário do Município, a fim de instruir o 
processo de avaliaçãéi de imóveis para efeitos do IPTU e ITBI; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Organizar e supervisionar os trabalhos de cadastramento dos terrenos e edificações urbanas sujeitos ao IPTU e às 
taxas de serviços urbanos; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades do cadastramento imobiliário, segundo as orientações do Chefe da Divisão. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as atividades de cadastro imobiliário, de IPTU, ITBI, Taxas de Prestação de Serviços, Contribuição de 
Melhoria; 
Coordenar o processo de cálculos, lançamento, emissão e entrega de conhecimentos, controle, registro e baixa pelo 

pagamento de Tributos Municipais; 
Coordenar as atividades de manutenção e atualização da Planta de Valores de Imóveis do Município, com 

informações relativas aos valores praticados; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO ICMS E PRODUTORES RURAIS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o Censo do ICMS de empresas industriais, comerciais, prestadoras de serviços, de autônomos e da 
produção primária. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o censo do ICMS do comércio, indústria, serviços e da produção primária do Município e outras atividades 
a ele relacionadas; 
Coordenar o censo do ICMS da produção primária e manter o controle e distribuição dos Talões de Produtor do 

Município; 
-Coordenar a elaboração de relatórios estatísticos e de informações diversas, para a formação de bancos de dados 
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sobre a economia do Município: 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Orientar as empresas e contabilistas, num trabalho continuo, buscando sua atualização permanente e integração 
constante com a Administração Municipal, visando sempre à melhoria do índice de participação do Município no ICMS 
e um maior retorno de recursos; 
-Preparar e apresentar recursos, para fins de correção de informações, que determinam o índice de retornado ICMS; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de controle da produção primária. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Conferir relatórios cadastrais; 

-Coordenar as atividades do Controle da Produção Primária, de acordo com as orientações do Gerente do Setor; 
-Coordenar a distribuição e controle dos talões de produtores supervisionando a entrada e saída no sistema 
informatizado, bem como lançamento do protocolo no livro registro; 
-Coordenar os contatos efetuados com os produtores quando se fizerem necessárias correções nos talões dos 
mesmos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
Supervisionar a entregar os talões novos aos Produtores; 

-Supervisionar o recebimento e cadastro do Produtor Primário; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE FINANÇAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de controle das finanças públicas, supervisionar e controlar a sistematização das despesas 
por assuntos, por tipo de despesa, por grupos, por classificação orçamentária. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Assinar como responsável técnico contábil; 
Coordenar o mapeamento de despesas, exigindo o levantamento diário dos pagamentos por categorias de despesas 

e por áreas de custo, como as despesas especificas com Saúde e Educação, e os valores gastos com as principais 
áreas de gestão, de obras e serviços do Município (manutenção de frota de veículos e máquinas, combustíveis, 
iluminação pública, limpeza, coleta e destino final do lixo, água, luz, telefone, aluguéis, entre outros). 
-Coordenar a emissão de dados do SIAPC — Sistema de Informações de Auditoria e Prestações de Contas — bimestral 
e quadrimestral, e supervisionar o envio ao Tribunal de Contas do Estado; 
-Coordenar a elaboração do relatório SIOPS — Sistema de Informações em Orçamento Público em Saúde; 
supervisionar a elaboração e efetuar a conferência do Relatório de Gestão Fiscal da Secretaria Municipal de Saúde; 
-Coordenar nos controles das aplicações dos percentuais obrigatórios de impostos em áreas específicas, como saúde 
e educação e dos recursos vinculados a projetos ou ações específicos e, se necessário, acompanhar sua aplicação, 
cumprimento de prazos, prestações de contas, elaboração de relatórios, justificativas e afins; 
Coordenar as atividades do Setor de Empenhos, especialmente, nos dias de maior fluxo de trabalho; 

-Coordenar a equipe de trabalho para colaboração na emissão de guias em geral, preenchimento da DCTF — 
Declaração de Créditos Tributários Federais e outras; 
-Coordenaras ações técnico-administrativas do Setor; 
-Coordenar o planejamento das atividades relativas aos sistemas de informações contábeis, financeiras, patrimoniais e 
de custos; 
Controlar o correto cumprimento de carga horária dos servidores sob sua responsabilidade; zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de proteção individual, quando necessários; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
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se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto à Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades e competências afins. (NR) 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO:À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar as atividades relativas à contabilidade, às finanças e ao orçamento da Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Planejar, organizar e dirigir as atividades relativas aos sistemas de informações contábeis, financeiras, patrimoniais e 
de custos, propondo diretrizes e normas para sua execução; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Supervisionar a escrituração dos lançamentos relativos às operações orçamentárias, contábeis, financeiras, 
patrimoniais e outras, mantendo-as atualizadas; 
-Supervisionar os registros diários de empenho da despesa e das outras fases; liquidação e pagamento; e a realização 
e o controle dos registros diários da Receita arrecadada; 
Supervisionar a elaboração das prestações de contas de recursos transferidos ao Município, utilizando os elementos 

fornecidos pelos órgãos executores; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE REGISTRO CONTÁBIL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de registro contábil. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações técnico-administrativas do Setor de Registro Contábil; 

-Coordenar a supervisão e controle das áreas orçamentária, financeira e patrimonial; 
-Coordenar o planejamento das atividades relativas aos sistemas de informações contábeis, financeiras, patrimoniais, e 
de custos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. (NR) 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE PAGAMENTO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de pagamentos aos fornecedores de acordo com os empenhos e controle orçamento de cada 
secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar os pagamentos em conformidade com a ordem estabelecida; 
Controlar os pagamentos em conformidade com as dotações orçamentárias especificas e conforme determinado por 

legislação; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Supervisionar a anulação de empenhos quando necessário,' 
-Supervisionar, organizar e conferir as prestações de contas devidas à Prefeitura Municipal decorrentes de 
adinatamentos e diárias a servidores; 
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-Outras atividades atividades afins. (NR) 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE EMPENHOS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 
PROVIMENTO:CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MiNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE; ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de orçamento e empenhos de cada secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o recebimento das ordens de compras e solicitações de despesas para geração de empenhos na 
contabilidade; 
-Coordenar a elaboração de relatórios referentes a empenhos das secretarias; 
-Controlar os empenhos de acordo com as dotações orçamentárias específicas e conforme determinado por legislação; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Supervisionar a anulação de empenhos quando necessário; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de firmatura e controle de convênios e suas respectivas prestações de contas. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a firmatura de convênios com outros órgãos e entidades; 
-Coordenar a verificação e fiscalização do correto cumprimento dos convênios firmados; 
-Coordenar os processos de prestação de contas dos convênios firmados; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Supervisionar a anulação de empenhos quando necessário; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DA DIVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e controlar todas as atividades inerentes à Diretoria de Dívida Ativa e Execução Fiscal 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar e controlar a emissão de certidões de Dívida Ativa, bem como a sua inscrição e geração do Livro de 
Registro; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Determinar a intimação, primeiramente administrativa e, se necessário, judicial, de devedores devidamente inscritos 
em divida ativa; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Manter e determinar o controle de pagamentos dos parcelamentos efetuados, bem como, conjuntamente com o 
Secretário da Fazenda, encaminhar os em atraso, para a devida execução fiscal; 
-Planejar em conjunto com o Secretário Municipal da Fazenda ações que visem à recuperação e a não prescrição de 
créditos tributários ou não, de direito do Município inscritos em Dívida Ativa; 
-Planejar e promover ações que resultem em redução do estoque de créditos de direito do município para que estes 
recursos possam reverter em benefício da população em geral e, se necessário, demandar as providências 
necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
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-Exercer outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE CHEFE DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA 
PROVIMENTO; CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO; A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Organizar, gerenciar e controlar os procedimentos relativos à Dívida Ativa, com o objetivo de reduzir a inadáplência. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o parcelamento, lançamento e controle de pagamentos da Dívida Ativa; 
-Coordenar a emissão de Certidões de Divida Ativa e re-intimar contribuintes, na eventualidade de não atenderem à 
intimação inicial; 
-Encaminhar à Procuradoria do Município os casos de difícil solução, e assessorá-la, se solicitado; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Promover a intimação de devedores inscritos na Divida Ativa; 
-Outras atividades e competências afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO  

CARGO: CHEFE DE GABINETE IV 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
DADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO:Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as atividades sócio-administrativas do Gabinete do Secretario Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a representação política e social do Secretario Municipal; 

-Assessorar o Secretário Municipal em seus contatos com os órgãos da administração municipal, instituições públicas 
(Governo Estadual e Federal, Legislativo, Judiciário), privadas e comunidade; 
Coordenara organização da agenda de audiências, entrevistas e reuniões com o Secretário Municipal; 

-Coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes, planos, programas e outros 
assuntos de interesse da Prefeitura, relacionados à Secretaria; 
-Coordenar as atividades de registro e expedição dos atos do Secretário Municipal; 
-Coordenar o recebimento e distribuição da correspondência do gabinete; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Manter o Secretário informado sobre as atividades relacionadas à Prefeitura, às demais Secretarias e à Comunidade. 
-Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR 1— ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Prefeito Municipal na coordenação, elaboração, acompanhamento e implantação de ações e projetos de 
interesse do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar através de contatos, correspondências junto aos Deputados, Ministérios, Secretarias dos Projetos 
Encaminhados; 
-Apoiar as demais Secretarias do Governo na Elaboração de Projetos Específicos; 
-Assessorar a elaboração do Plano Plurianual ; 
-Assessorar a elaboração da LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
-Assessorar a elaboração da LOA — Lei Orçamentária Anual; 
-Assessorar a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, bem como Avaliar e Sugerir Propostas sobre os 
Efeitos do PDDU; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
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chefia ou autoridade superior; 
Estabelecer intercâmbios e ações de cooperação com entidades governamentais e ONGs; 

-Coordenar a elaboração de Projetos relativos à Emendas Parlamentares; 
-Pesquisar e buscar permanentes fontes de recursos disponíveis para os Municípios; 
Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E ORÇAMENTÁRIO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Coordenar a elaboração, acompanhamento e implantação de ações e projetos de interesse do município nas esferas 
urbanística e ambiental. 
- Coordenar, em conjunto com o Diretor a elaboração da Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei 
Orçamentária Anual. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a elaboração do Plano Plurianual: 
-Coordenar a elaboração da LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
Coordenar a elaboração da LOA — Lei Orçamentária Anual; 

-Coordenar a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, bem como Avaliar e Sugerir Propostas sobre os 
Efeitos do PDDU; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Estabelecer intercâmbios e ações de cooperação com entidades governamentais e ONGs; 
-Coordenar a elaboração de Projetos relativos à Emendas Parlamentares; 
-Pesquisar e buscar permanentes fontes de recursos disponíveis para os Municípios; 
Promover as Audiências relativas a LRF — Lei de Responsabilidade Fiscal, PPA, LDO e LOA; 

-Coordenar a elaboração de Projetos de Demanda Espontânea junto aos Governos Federais, Estaduais; 
-Gerenciar a implantação de Banco de Dados com a permanente atualização, objetivando a execução de ações 
relativas ao Planejamento e Desenvolvimento da Cidade; 
-Implantar e coordenar Programa de Qualidade do Serviço Público Municipal; 
-Realizar e coordenar Pesquisas Sócio-Econômicas de opinião pública; 
-Promover estudos e avaliações de ações que visem o desenvolvimento do município; 
- Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE PROJETOS URBANOS, PAISAGÍSTICOS E AMBIENTAIS E 
CULTURAIS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar a coordenação de planejamento da Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Assessorar o processo de planejamento municipal; 
Acompanhar e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços públicos; 

-Assessorar a execução de programas, projetos e atividades de sua competência; 
-Gerenciar a elaboração de projetos nas esferas, urbanística, paisagística, ambiental e cultural; 
-Avaliar periodicamente o resultado das ações implementadas, propondo e sugerindo alternativas; 
-Atualizar objetivos, programas e projetos; 
Coordenar reuniões, seminários, palestras com temas de sua área de interesse, vislumbrando a ampliação do debate 

sobre o desenvolvimento da cidade; 
-Gerenciar a elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual; 
Acompanhar a execução orçamentária; 

-Acompanhar a tramitação da lei orçamentária na Câmara de Vereadores; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE INTEGRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES; 
Dirigir as atividades administrativas da Secretaria, e dos setores vinculados com o intuito de modernizar os 
procedimentos da Administração Pública, tornando-os mais eficazes. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o trabalho de modernização dos serviços burocráticos, qualificando os servidores para a melhoria continua 

da prestação de serviços à comunidade; 
-Implantar diretrizes para a integração e modernização gestão pública; 
-Supervisionar todo o trabalho administrativo da Secretaria, executado pelos servidores, 
especialmente, estabelecendo mecanismos de controle e gerência das solicitações de despesa, liberação de vales 
transporte, assiduidade e eficiência dos servidores da Secretaria, notas de empenho, correspondêncialóficial entre 
outros; 
-Coordenar a elaboração de projetos de captação de recursos; 
-Orientar realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros aspectos dos serviços públicos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Identificar junto às outras esferas de governo, convênios, programas e órgãos com os quais se possa estabelecer 
convênios e parcerias no intuito de desenvolver e qualificar as políticas públicas e prestação de serviços municipais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Elaborar planos, projetos, programas, instruções e normas técnicas, relativas às suas atividades; 
-Propor o aperfeiçoamento das políticas, leis e normas administrativas em vigor no que tange á captação de recursos 
para o desenvolvimento de políticas públicas locais; 
-Elaborar orçamentação e programação de recursos; 
-Elaborar manuais técnicos que viabilizem e qualifiquem a proposição de projetos por parte das Secretarias Municipais; 
-Gerenciar a elaboração de projetos para a captação de recursos; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO  

CARGO: CHEFE DE GABINETE IV 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as atividades sócio-administrativas do Gabinete do Secretario Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar o Secretário Municipal em seus contatos com os órgãos da administração municipal, instituições públicas 
(Governo Estadual e Federal, Legislativo, Judiciário), privadas e comunidade; 
Coordenar a representação política e social do Secretario Municipal; 

-Coordenar a organização da agenda de audiências, entrevistas e reuniões com o Secretário Municipal; 
-Coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes, planos, programas e outros 
assuntos de interesse da Prefeitura, relacionados à Secretaria; 
-Coordenar as atividades de registro e expedição dos atos do Secretário Municipal; 
-Coordenar o recebimento e distribuição da correspondência do gabinete; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Manter o Secretário informado sobre as atividades relacionadas à Prefeitura, às demais Secretarias e à Comunidade. 
-Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR I 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
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IDADE MÍNIMA 18 ANOS 
ESCOLARIDADE; ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO:À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações técnicas da Secretaria e assessorar o Secretário. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Analisar e aprovar, juntamente cOrn o Secretário, projetos de construções; 
-Assessorar o Secretário Municipal de Obras Públicas acompanhando-o em reuniões, audiências e palestras. 
-Coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria Municipal de Obras Públicas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 'cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
Dar apoio técnico ao Conselho Municipal do Plano Diretor e de Desenvolvimento Urbano; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Efetuar estudos, elaborar e acompanhar a execução de programas e projetos de obras e serviços públicos, estrutura 
viária e de trânsito no município; 
-Efetuar estudos para reavaliação constante do Plano Diretor de desenvolvimento urbano; 
Efetuar levantamento de dados relativos à urbanização, trânsito e afins aos serviços e obras públicas; 
Exarar despachos; 
Exercer outras atividades relativas á unidade e à função, de acordo com a necessidade do trabalho; 

-Prestar assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Obras Públicas; 
Planejar, elaborar e supervisionar os serviços de todos os departamentos e setores vinculados a Secretaria Municipal 

de Obras Públicas; 
-Propor a realização de medidas relativas à boa administração e à melhoria das atividades; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

-Outras competências afins. 

CARGO:COORDENADOR II— PARQUE DE MÁQUINAS E OBRAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO:Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 03 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades desenvolvidas pelo Parque de Máquinas, bem como auxiliar no desenvolvimento das Obras 
que estejam inter-relacionadas com as máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar de entrada e saída de materiais e equipamentos do Parque de Máquinas; 
-Coordenar o fluxo de serviços a serem realizados diariamente; 
-Coordenar férias e horas extras; 
-Determinar a destinação dos grupos de trabalho conforme a necessidade das obras e dos serviços de manutenção 
executados pelo Parque de Máquinas; 
Dirigir veiculos oficiais; 

-Gerenciar o controle de despesas e receitas; 
Manter atualizado o controle dos bens patrimoniais orientando a aquisição de equipamentos, de acordo com a 

necessidade dos serviços; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR TÉCNICO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO:Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir as atividades técnicas da Secretaria, e dos setores vinculados. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Supervisionar todo o trabalho técnico da Secretaria, executado pelos servidores dos diversos Departamentos e 
Setores. 
Orientar realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros aspectos dos serviços públicos; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
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Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PESSOAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a administração de pessoal da Secretaria de Obras, nas diversas equipes de trabalho, em especial as 
destinadas para serviços externos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a administração de pessoal da Secretaria de Obras, nas diversas equipes de trabalho, em especial as 
destinadas para serviços externos. 
-Coordenar a elaboração e supervisionar a realização das escalas de trabalho das equipes de obras, especialmente 
das equipes de trabalho externo; 
-Supervisionar as requisições e coordenar a distribuição dos vales-transportes das equipes de obras, controlando as 
informações repassadas à Diretoria de Recursos Humanos; 
-Supervisionar as requisições e coordenar a distribuição dos equipamentos de proteção individual e uniformes, para as 
equipes de obras, controlando as informações repassadas à Diretoria de Recursos Humanos; 
-Supervisionar o registro de ponto das equipes de obras, em especial as que realizam serviços externos e controlar as 
informações repassadas à Diretoria de Recursos Humanos; 
Conduzir e coordenar ações que envolvam treinamento e aperfeiçoamento do pessoal vinculado a Secretaria de 

Obras Públicas; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 
PROVIMENTO:CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA:18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Planejar, orientar, organizar e supervisionar as atividades de fiscalização de obras e posturas municipais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a redação de relatórios e outros documentos sobre as atividades de fiscalização realizadas em sua área de 
jurisdição; 
Colaborar na elaboração e atualização do cadastro urbanístico municipal; 

-Comandar sindicâncias especiais para a instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; 
-Conferir e assinar os documentos de competência do setor; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades desenvolvidas pelo setor de fiscalização, entregando-o ao 
responsável pela diretoria técnica; 
-Coordenar a elaboração, mensal, da relação de horas-extras dos funcionários do setor, encaminhando-a ao 
responsável pela divisão de pessoal; 
-Determinar a prática de todos os atos necessários á instrução dos processos instaurados, inclusive despachos 
interlocutórios; 
-Determinar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; 
-Dirigir carros oficiais; 
-Examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa; 
-Elaborar anualmente a escala de férias dos servidores do setor, encaminhando-a ao responsável pela divisão de 
pessoal; 
-Formular e propor medidas que visam agilizar e aprimorar os serviços de sua área para torná-los mais eficazes; 
-Inspecionar e orientar obras de construção, prestando esclarecimentos, através de instruções, desenhos ou esboços, 
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quanto às instalações hidráulicas e sanitárias, internas e externas; 
-Instaurar processos por infração verificada pessoalmente ou por seus auxiliares; 
-Inspecionar a execução de reformas em próprios municipais; 
-Inspecionar o trabalho de fiscalização na área sob sua jurisdição e comunicar imediatamente ao responsável qualquer 
irregularidade verificada; 
-Organizar e controlar o recebimento, tramitação e devolução de processos e demais documentos relativos ao setor de 
fiscalização; 
-Organizar coletânea de pareceres, decisões e documentos concernentes à interpretação da legislação com relação a 
construções civis e posturas; 
-Organizar e supervisionar os plantões de fiscalização e analisar os respectivos relatórios sobre oár;resultados, 
formulando criticas e propondo sugestões para melhor andamento do trabalho; 
- Planejar, em conjunto com o Secretário Municipal de Obras Públicas, orientar, organizar e supervisionar as tarefas 
atribuidas aos fiscais de urbanismo; 
-Supervisionar o atendimento ao público em assuntos relativos ao setor, tomando conhecimento de sua solicitação, 
solucionando-as quando possível ou encaminhando-as aos órgãos ou pessoas competentes; 
Redigir memorandos, ofícios, pequenos relatórios e demais documentos relativos aos serviços de fiscalização 

executados; 
-Formular criticas e propor sugestões que visem aprimorar a agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais 
eficazes; 
-Prestar, pessoalmente ou por telefone, ótimo atendimento ao público e aos colegas, fornecendo-lhes de forma cortês e 
educada, todas as informações de serviço que estiverem ao seu alcance e, quando for o caso, encaminhando-os aos 
órgãos ou pessoas competentes; 
-Programar a manutenção e conservação das máquinas, equipamentos e instalações sob sua responsabilidade, 
repassando esta filosofia aos servidores; 
Zelar pela limpeza, ordem e aparência do ambiente de trabalho, procurando mantê-lo limpo e esteticamente ordenado; 

-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE HABITE-SE 
PROVIMENTO:CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA:18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO(NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Planejar, orientar, organizar e supervisionar as atividades de controle e fiscalização do Habite-se. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Conferir e assinar os documentos de competência do setor; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir carros oficiais; 
-Orientar as atividades de fiscalização e vistoria para a concessão do "Habite-se"; 
-Organizar os plantões de fiscalização com fins específicos para o controle e concessão de "Habite-se"; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE EDITAIS 
PROVIMENTO:CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA:18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Planejar, organizar e dirigir todas as atividades relativas à divisão de serviços administrativos e projetos. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Organizar os controles contábeis e de pagamento e os cálculos para os editais de contribuição de melhoria; 
-Coordenar a elaboração das descrições técnicas nas licitações de pavimentações; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-'Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir carros oficiais; 

-Efetuar o controle dos processos de licitação para a contratação de obras e serviços públicos, solicitados pela 
Secretaria Municipal de Obras Públicas à Divisão de Compras; 
-Programar serviços junto a outros setores e divisões; 
-Outras atividades afins. 
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CARGO: CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS 
PROVIMENTO:CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO! À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS; CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar a equipe de elaboração dos contratos administrativos, planejar mecanismos de controle e acompanhar as 
etapas da execução contratual, coordenar os serviços necessários para as alterações e readequações pe4inentes, em 
conformidade com a legislação vigente. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar, planejar e orientar os serviços da equipe de elaboração das minutas e dos contratos administrativos, 
objetivando sua adequação legal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Coordenar os serviços de expedição dos contratos administrativos para as respectivas assinaturas e posterior 
distribuição aos órgãos competentes; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade 
superior; 
-Planejar mecanismos e coordenar o controle dos prazos para execução contratual, e supervisionar a elaboração dos 
termos aditivos, em conformidade às instruções técnicas obtidas; 
-Supervisionar o controle exercido pelos gestores dos contratos administrativos, coordenando as notificações por 
inexecução contratual e a aplicação de sanções, quando for o caso, planejando e coordenando mecanismos de 
controle, sobretudo dos prazos para defesa e recursos; 
-Supervisionar a instrução dos processos administrativos, que originam os respectivos contratos, em conformidade com 
as orientações das Assessorias ou da Procuradoria do Município, determinando, quando necessários às devidas 
adequações ou complementações de instrução; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
PROVIMENTO: FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA:18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de análise de projetos de construção residencial, prédios comerciais e industriais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a recepção de projetos de construção residencial e de prédios comerciais , industriais e infra estrutura 
urbana; as análises que se impõem e os procedimentos para tal estabelecidos; 
-Coordenar a analise dos projetos e o preenchimento do formulário padrão, anexo ao processo: 
-Coordenar a recepção e análise de projetos de inscrição cadastral; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ARQUIVO 
PROVIMENTO:CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o arquivo de documentos da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar e manter atualizado o processo de digitalização dos documentos; 
-Coordenar e organizar planilhas de pagamento de obras licitadas; 
-Coordenar a tramitação dos processos encaminhados para Arquivo; 
-Coordenar, planilhar, controlar, gerenciar o arquivo dos documentos, de forma organizada e de fácil localização e 
manuseio; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

Lei n° 4.503/09, Pág. 43 



NO~ Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins, 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE TOPOGRAFIA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar os serviços topográficos no Município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar a execução dos serviços topográficos para pavimentação de vias; 
-Coordenar o recebimento e análise de processos relativos a serviços topográficos e acompanhar o trabalho do 
topógrafo; 
-Coordenar a elaboração de relatórios de acompanhamento dos serviços topográficos, de processos de abertura de 
valas e outros de competência do setor; 
-Coordenar os serviços topográficos executados no Distrito Industrial; 
-Conferir os cálculos topográficos necessários; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, orientando os servidores sob sua responsabilidade 
quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais vestimentas de proteção; 
-Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades desempenhadas pelo setor de topografia, bem como do 
consumo de materiais, de combustivel, entre outros, entregando ao responsável pela divisão; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Determinar o arquivamento das notificações da Corsan, quanto à abertura de valas; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Efetuar trabalhos de apoio técnico, quando necessário, fazendo vistorias e solucionando problemas cuja competência 

é do seu setor; 
Fazer elaborar esboços, plantas, mapas e relatórios técnicos; 

-Organizar e executar os serviços topográficos relativos a levantamentos, demarcações, alinhamentos e mediações de 
ruas, terrenos, pontes, entre outros; 
-Requisitar material de trabalho sempre que necessário, controlando sua correta utilização; 
-Supervisionar a análise de mapas, plantas, títulos de propriedade, registros e especificações, estudando-os e 
calculando as mediações a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamento de área; 
-Solicitar sempre que necessário, o conserto de instrumentos e equipamentos sob sua responsabilidade, 
acompanhando os serviços e efetuando teste quando necessário; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras competências afins. 

CARGO:CHEFE DO SETOR DE TOPOGRAFIA 
PROVIMENTO: CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO:Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar os serviços topográficos externos no município. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar a execução de demarcações em projetos de obras; 
-Buscar manter-se sempre atualizado sobre as novas tecnologias de trabalho e orientar os servidores sob sua chefia 
sempre que necessário; 
-Coordenar a análise de mapeamentos, plantas, registros de propriedades e ou títulos, sempre com intuito de buscar a 
maneira mais correta e econômica para executar levantamentos afins; 
-Coordenar a realização de levantamentos topográficos e ter conhecimento sobre todos os métodos e ou sistemas de 
trabalho (altimetria, planimetria, trigonometria, taqueometria, batimetria volumetria e outros afins); 
-Conhecer e manusear com competência e zelo os equipamentos e acessórios a sua disposição, tais como: Teodolito, 
Níveis, Medidores Eletrônicos, Gps, etc; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança do trabalho, orientando os servidores; 
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-Coordenar a elaboração de relatórios semanais dos serviços executados pela equipes externas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO:CHEFE DO SERVIÇO DE MEDIÇÃO 
PROVIMENTO: CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO:Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar os serviços de medição no município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Dirigir o serviço de medição, orientando os procedimentos a ser adotados; 
-Monitorar o desenvolvimento das atividades garantindo eficiência e diligência na prestação dos serviços; 

Outras atividades afins 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE DESENHO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO:Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar as atividades relativas à equipe na execução de serviços de Desenho. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Interpretar desenhos de plantas; 

-Controlar nível de estoque; 
-Coordenar a elaboração de relatórios de atividade e encaminhar ao superior; 
-Conferir e assinar documentos de sua responsabilidade; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Distribuir tarefas para os funcionários, supervisionando a execução dos serviços; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Orientar e controlar a guarda e a conservação de materiais, equipamentos e ferramentas ocupadas no trabalho; 
Solicitar o material de trabalho quando os mesmos vierem a faltar; 

-Outras atividades afins. 

CARGO:DIRETOR DE HABITAÇÃO 
PROVIMENTO: CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e implementar conjuntamente com o Secretário Municipal de Obras Públicas a política habitacional do 
município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar o desenvolvimento dos projetos e programas habitacionais; 

-Apresentar relatórios mensais das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Habitação; 
-Exarar despachos em processos administrativos; 
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-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
Dirigir a elaboração de documentos técnicos, pareceres e projetos referentes a área habitacional; 
Monitorar o desenvolvimento dos projetos capitaneados pela Diretoria de Habitação; 

- Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR I 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o funcionamento político e administrativo da Diretoria de Habitação. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar e monitorar o desenvolvimento das ações, elaborando relatórios periódicos ao diretor; 
-Assessorar o diretor em seus contatos com os órgãos da administração municipal, instituições públicas (Governo 
Estadual, Federal, Legislativo, Judiciário), privada e comunidade; 
Chefiar a equipe de apoio administrativo; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos; 
-Coordenar a organização da agenda, de audiências, entrevistas e reuniões da diretoria de Habitação; 
-Coordenar a criação e desenvolvimento dos projetos de unidades habitacionais; 
-Dirigir veiculos; 
-Gerenciar o sistema de controle de atividades desenvolvidas pela diretoria; 
-Outras atividades afins. 
-Responsável técnico. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS (NR) 
PROVIMENTO: CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a implementação dos Programas Habitacionais do município. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar o desenvolvimento dos projetos e programas habitacionais; 
Coordenar a expedição e arquivamento de documentos; 

-Coordenar, organizar e acompanhar os programas diversificados ás construções habitacionais para famílias de baixa 
renda com critérios pré-estabelecidos; 
-Coordenar as requisições e a organização da documentação exigida em cada programa; 
-Elaborar planilhas de controle de localização e construção das habitações; 
-Elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Zelar pela boa imagem da administração Municipal; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE LOTES HABITACIONAIS (NR) 
PROVIMENTO: CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a gestão dos Lotes Habitacionais do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
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quando do excesso de consumo ou gasto; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO:CHEFE DO SERVIÇO DE LOGÍSTICA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Diretor da Habitação, viabilizando a estrutura necessária ao desenvolvimento das atividades desta 
diretoria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Gerenciar o Setor de Logistica, viabilizando as atividades através dos insumos necessários a sua realização; 
-Organizar os eventos desenvolvidos pela diretoria, alocando os equipamentos necessários a sua realização; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Orientar serviços de levantamento e execução de obras civis. 
-Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE OFICINA E OBRAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e gerenciar a área administrativa e operacional da Diretoria de Oficina. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Controlar a compra de material de consumo, combustíveis, materiais de borracharia, lubrificação e manutenção de 

veículos previamente orçados pelo setor administrativo; 
-Controlar serviços terceirizados previamente orçados pelo setor administrativo referente às atividades atinentes a esta 
diretoria; 
-Gerenciar, orientar, coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pela Diretoria de Oficina; 
Gerenciar e zelar pelo bom andamento dos trabalhos e relações humanas na respectiva diretoria; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras competências afins. 

CARGO:CHEFE DO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o serviço de lubrificação dos veículos da frota da Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a lubrificação dos veículos da frota da Prefeitura Municipal; 
Controlar a lubrificação de óleo diesel das máquinas, zelando sempre pela economicidade; 

-Orientar e fiscalizar os procedimentos de lubrificação dos veículos; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 
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CARGO: CHEFE DO SETOR DE PEÇAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Executar e promover ações que permitam que veículos, máquinas e equipamentos estejam sempre em condições de 
prestar os serviços necessários. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 	 4fr 
Coordenar o levantamento dos serviços terceirizados, quando necessários; 

-Coordenar a avaliação dos reparos a veículos e máquinas acidentados; 
-Determinar descrição técnica de veículos e máquinas a serem adquiridos pelo Município; 
Coordenar o recebimento de veículos e máquinas novos e reformados e adequar no seu devido uso; 

-Determinar serviços e funções, a cada encarregado dos setores da Oficina e Manutenção; 
-Controlar equipamentos, máquinas e viaturas da Prefeitura Municipal de Erechim, zelando para que estejam sempre 
em condição de utilização; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE HIGIENIZA ÇÂO (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 (NR) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Executar e promover ações que permitam a correta e adequada higienização dos veículos, máquinas e equipamentos. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Coordenar o serviço de higienização dos veículos, máquinas e equipamentos; 
-Orientar o cronograma de atividades do serviço de higienização para que os veículos da frota sempre estejam em 
condições de uso, vislumbrando a melhor prestação do serviço; 
-Promover lavagem das viaturas, equipamentos e máquinas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE FROTA d  
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Distribuir e alocar viaturas para atendimento de serviços nas diversas Secretarias, fiscalizando e promovendo a 
manutenção e o abastecimento. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar e fiscalizar toda frota de veículos (documentação, licenciamento, seguro obrigatório, seguro total 
padronizado,equipamentos obrigatórios); 
-Monitorar e conscientizar motoristas quanto a adequação de conduta e a disciplina no exercício de suas atividades; 
-Acompanhar eventuais acidentes que envolvam viaturas do município e posterior encaminhamento à Administração 
para procedimentos administrativos; 
-Liberar e controlar combustível; 
-Controlar saídas de todas as viaturas quanto ao horário de saída e chegada, motorista, destinação e serviço; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
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se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE LOGÍSTICA DE OBRAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a Divisão de Logística de Obras. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Dirigir a equipe de logistica de obras para em conjunto com as demais unidades viabilize as atividades dos setores e 
serviços da Secretaria Municipal de Obras Públicas; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE RUAS E ESTRADAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades da manutenção de Ruas e Estradas. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Elaborar e conferir planilhas orçamentarias; 
Estabelecer um cronograma de acompanhamento das obras em andamento, planejando os projetos futuros; 

-Gerenciar a equipe de manutenção das vias, orientando os procedimentos a ser adotados; 
-Orientar e planejar as atividades de manutenção das ruas e estradas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ASFALTO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Coordenar os serviços de colocação e manutenção asfáltica do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a colocação e manutenção asfáltica; 
Supervisionar e orientar a equipe de trabalho; 

-Zelar pela boa imagem da Administração municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 
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CARGO: CHEFE DO SETOR DE CALÇAMENTO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA; 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Coordenar os serviços de colocação e manutenção de calçamento do município. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 	 44 
-Coordenar a colocação e manutenção de calçamento; 
-Supervisionar e orientar a equipe de trabalho; 
-Zelar pela boa imagem da Administração municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MiNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar os serviços de iluminação pública no município. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Organizar e executar os serviços de instalação, ampliação, manutenção e conserto da rede de iluminação pública; 
-Receber determinações de serviços a serem executados e promover a competente realização, no prazo determinado; 
Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos e ferramentas utilizadas no trabalho, 

a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 
Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade, acompanhando 

os serviços e efetuando testes, quando necessário; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, orientando os servidores sob sua responsabilidade 

quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais vestimentas de proteção; 
-Manter controle sobre horário de chegada e saída dos servidores sob sua responsabilidade, e da efetiva realização 
dos serviços; 
-Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades desenvolvidas pelo setor de iluminação pública, 
entregando-o ao responsável pela divisão de serviços urbanos; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR ILUMINAÇÃO EXTERNA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de instalação e manutenção da rede de iluminação pública, e dos eletro-
eletrônicos da própria Prefeitura; 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, organizar e supervisionar os serviços de instalação, ampliação, manutenção e conserto da rede de 
iluminação pública, e dos eletro-eletrônicos da própria Prefeitura; 
-Coordenar o recebimento das ordens de serviço externo para execução de trabalhos de iluminação pública, 
comunicando os locais e o tipo de trabalho aos subordinados e controlando sua correta execução, no prazo 
determinado; 
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Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos e ferramentas utilizadas no trabalho, 
a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 
-Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas equipamentos sob sua responsabilidade, acompanhando os 
serviços efetuando testes, quando necessário; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho orientando os servidores sob sua responsabilidade 
quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó, e demais vestimentas de proteção; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios çle função e, 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria 14nicipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO INTERNA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE: 18 ANOS 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços eletro-eletrônicos próprios da Prefeitura. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, organizar e supervisionar os serviços de instalação, ampliação, manutenção e conserto de eletro-eletrônicos 
dos próprios municipais; 
-Coordenar o recebimento das ordens de serviço internos para execução de trabalhos, comunicando os locais e o tipo 
de trabalho aos subordinados e controlando sua correta execução, no prazo determinado; 
-Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos e ferramentas utilizadas no trabalho, 
a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 
-Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas equipamentos sob sua responsabilidade, acompanhando os 
serviços efetuando testes, quando necessário; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho orientando os servidores sob sua responsabilidade 
quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó, e demais vestimentas de proteção; 
-Elaborar anualmente a escala de férias dos servidores do setor, encaminhando-a ao responsável pela divisão de 
iluminação; 
-Zelar pela limpeza, ordem e boa aparência do ambiente de trabalho, procurando mantê-lo sempre limpo e ordenado; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE NECRÓPOLE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE: 18 ANOS 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar os serviços relacionados aos cemitérios municipais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Organizar e executar os serviços de limpeza e manutenção dos cemitérios; 

-Coordenar o recebimento das determinações de serviços a serem executados e promover a competente realização, 
no prazo determinado; 
-Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas sob sua responsabilidade, acompanhando os serviços e 
efetuando testes quando necessário; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho orientando os servidores sob sua responsabilidade 

quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais vestimentas de proteção; 
-Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades desenvolvidas no setor de cemitérios, entregando-o ao 
responsável pela divisão de serviços urbanos; 
Fazer escalas de serviço com todos os funcionários disponíveis; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
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se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE NECRÓPOLE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar as atividades relativas às equipes na execução de serviços de limpeza, pintura e 
conservação do cemitério e controle de enterros, sendo um Chefe do Setor A — Cemitério Pio XI e outro Chefe do Setor 
B — Cemitério Santa Cruz. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Distribuir tarefas para os funcionários, supervisionando a execução dos serviços; 

-Coordenar o recebimento das ordens de serviço e executá-las; 
-Orientar e controlar a guarda e a conservação de materiais, equipamentos e ferramentas ocupadas no trabalho; 
Solicitar o material de trabalho quando os mesmos vierem a faltar; 
Conferir e assinar documentos de sua responsabilidade; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 (NR) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar as atividades relativas à manutenção e conservação dos cemitérios. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
-Distribuir tarefas para os funcionários, supervisionando a execução dos serviços; 
-Coordenar o recebimento das ordens de serviço e executá-las; 
-Gerenciar as atividades de manutenção e conservação dos cemitérios; 
-Supervisionar a realização de reparos, pinturas, capina e higienização dos cemitérios; 
-Orientar e controlar a guarda e a conservação de materiais, equipamentos e ferramentas ocupadas no trabalho; 
-Solicitar o material de trabalho quando os mesmos vierem a faltar; 
-Conferir e assinar documentos de sua responsabilidade; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, coordenar e supervisionar os serviços burocráticos referentes à frota de veículos da Prefeitura Municipal; 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DE ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, coordenar e supervisionar os serviços burocráticos referentes à frota de veículos da Prefeitura Municipal; 

-Supervisionar o andamento dos seguros da frota; 
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Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO:DIRETOR DE PROCESSO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a organização dos processos administrativos, expedientes, requerimentos referentes ao parcelamento do 
solo. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DE ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e supervisionar e analisar o andamento dos processos, administrativos, expedientes e requerimentos 

referentes ao parcelamento do solo e projetos de contruçóes; 
Supervisionar o ordenamento de abertura e controle dos processos administrativos; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO:CHEFE DA DIVISÃO DE DESMEMBRAMENTO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 

IDADE: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de análise de projetos de loteamento e desmembramento, vistorias, confrontações, e 
expedição de guias. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar análise de projetos de loteamento e desmembramento; 
Coordenar vistorias em loteamentos para liberação da hipoteca; 

-Coordenar confrontações para denominação de ruas; 
-Coordenar confrontações de áreas a serem desapropriadas; 
-Supervisionar a elaboração de guias para escrituras; 
-Coordenar outras atividades relativas ao setor e a função, de acordo com a necessidade do trabalho; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Coordenar a emissão de Certidões de Zoneamento, Certidões de Execução de Obras ao INSS, Alvarás de 
Construção, e outros documentos competentes; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Coordenar a elaboração de Projetos, documentos técnicos, relatórios, laudos e pareceres referentes as atividades 

desenvolvidas. 
-Outras atividades afins. 

CARGO:CHEFE DA DIVISÃO DE PROCESSO E ANÁLISE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar os trabalhos da divisão de processos e análise da Secretaria 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Coordenar o recebimento, andamento e encaminhamento de processos; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Zelar pela boa imagem da Administração; 
-Outras atividades afins. 

CARGO:CHEFE DO SETOR DE AUXÍLIO AO PÚBLICO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Garantir o correto fluxo dos procedimentos administrativos com a resposta necessária aos expedientes; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Orientar e encaminhar o público 

-Zelar pela boa imagem da Administração; 
Outras atividades afins. (NR) 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PREDIAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de encaminhamento da população para o acesso aos serviços desenvolvidos pela Diretoria de 
Processo, visando maior diligência e eficiência no atendimento ao público. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar com presteza a comunidade, auxiliando na utilização dos serviços disponibilizados pela Diretoria de Processo; 
-Coordenar as atividades da equipe visando a maior diligência e eficiência no atendimento ao público. 
Coordenar e analisar projetos residênciais e comerciais. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Zelar pela boa imagem da Administração; 

-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE SANEAMENTO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar os serviços de saneamento básico do Município. Planejar, organizar e dirigir as atividades relativas à divisão 
de saneamento básico e abastecimento, tais como a construção, conservação e limpeza de galerias, ponte e bueiros; a 
implantação da rede de esgoto pluvial, a execução dos serviços de drenagem; a instalação de rede de água em 
povoados e distritos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar, orientar, organizar e supervisionar os serviços de construção, manutenção e limpeza de bueiros e galerias; 
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-Elaborar projetos para escoamento de água e esgoto, bem como fazer mudanças de rede quando necessário; 
-Projetar mudanças de boca de lobo e caixas de captação; 
-Chefiar e organizar os serviços de acordo com prioridade, emergências e programação pré-determinada; 
-Planejar, em conjunto com o Secretário Municipal de Obras Públicas, organizar e dirigir as atividades desenvolvidas na 
divisão de saneamento básico e abastecimento, envolvendo os setores de saneamento básico; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 	 Á4' 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE VISTORIAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de vistoria das obras de ampliação e manutenção das redes. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Acompanhar as obras de ampliação e manutenção das redes; 
-Chefiar e organizar as equipes de vistorias orientando o cronograma de atividade, de acordo com as prioridades da 
Diretoria de Saneamento; 
-Planejar, em conjunto com o Secretário Municipal de Obras Publicas, as atividades desenvolvidas pela divisão de 
vistoria; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE AMPLIAÇÃO DE REDES 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar os serviços de construção de redes de esgoto e água do Município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Coordenar o recebimento de determinações de serviços a serem executados e promover a competente realização, no 
prazo determinado; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho orientando os servidores sob sua responsabilidade 
quanto ao uso de botas, luvas, capacetes, guarda-pó e demais vestimentas de proteção; 
Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades desenvolvidas pela equipe de drenagem e esgoto bem 

como do consumo de materiais, combustíveis, entre outros, entregando-o ao responsável pela divisão de saneamento 
básico e abastecimento; 
Organizar e executar os serviços de construção e limpeza de bueiros e galerias; 

-Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos e ferramentas utilizadas no trabalho, 
a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 
-Requisitar material de trabalho, sempre que necessário, e controlar sua correta utilização; 
Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas, equipamentos sob sua responsabilidade, acompanhando 

os serviços, efetuando testes, quando necessário; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras competências afins. 
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CARGO: CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDES 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência do setor, tais como: manutenção de redes de drenagem 
e esgotos; 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de manutenção e conserto de redes de drenagem e esgoto; 

-Coordenar o recebimento das ordens de serviço para execução de trabalhos de drenagem e esgoto, comunicando os 
locais aos subordinados e controlando sua correta execução, no prazo determinado; 
Requisitar material de trabalho, sempre que necessário, e controlar sua correta utilização; 

-Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas, equipamentos e ferramentas no trabalho, a fim de 
mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 
-Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas sob sua responsabilidade, acompanhando os serviços e 
efetuando testes, quando necessário; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho orientando os servidores sob sua responsabilidade 
quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais vestimentas de proteção; 
-Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades desenvolvidas pela equipe de drenagem e esgoto, bem 
como do consumo de materiais, de combustível, entre outros, entregando-o ao responsável pela divisão de 
saneamento básico e abastecimento; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO:DIRETOR DE BRITAGEM 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar as atividades da Central de Britagem e Usina de asfalto da Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Organizar e executar os serviços de britagem e detonação de pedras e britas, entre outras atividades; 
Coordenar o recebimento de determinações de serviços a serem executados e promover a competente realização, no 

prazo determinado; 
-Coordenar a elaboração do mapa mensal de apropriação de custos com a produção de brita e outras. 
-Inspecionar, examinar e determinar o solo local apropriado para as detonações, estudando os tipos de rochas ou solo, 
definindo os pontos que devem receber as cargas de explosivos; 
-Requisitar material de trabalho, sempre que necessário, conferindo-o no recebimento e controlando sua correta 
utilização; 
-Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades desenvolvidas pela Usina de Asfalto com a quantidade de 
material gasto; 
Elaborar mensalmente a relação de horas-extras dos funcionários da equipe e encaminhar ao responsável pelo setor; 

-Supervisionar o recebimento de explosivos e o seu carregamento para os locais de detonação de pedras; 
-Supervisionar o recebimento de emulsão fazendo controle de entrada e saída; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, orientando os servidores sob sua responsabilidade, 
acompanhando os serviços e efetuando os testes quando necessário; 
-Coordenar a elaboração e conferir relatórios mensais de atividades desenvolvidas pela central de britagem, tais como 
a produção diária de brita, destino da brita, quantidade de materiais gastos, encaminhando-os à divisão de serviços 
viários e de trânsito; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
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-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE PRODUÇÃO E USINAGEM 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar e coordenar as equipes de produção de asfalto da Usina de Asfalto do Município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as atividades e pessoal envolvido na descarga da emulsão asfáltica, bem como de análise e exame dos 
lacres de segurança; 
-Coordenar toda a equipe para correta composição e fabricação da massa asfáltica; 
-Coordenar, a fim de que sejam feitos os exames preliminares de laboratório, que assegurem a qualidade do asfalto. 
-Orientar a equipe quando surgirem problema na fabricação do asfalto, ou de sua aplicação nas vias; 
-Supervisionar os controladores de estoque e compradores, buscando, além da eficiência, o controle dos produtos 
estocados, e a adequação dos componentes adquiridos; 
Controlar toda a equipe de asfalto em pista, no que se relaciona a qualificação do material empregado e a sua correta 

aplicação; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE DESMONTE E MANUTENÇÃO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência da Usina de Asfalto e do Britador. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência da Usina de Asfalto; 
-Coordenar o recebimento das ordens de serviços; repassá-las aos funcionários da equipe e fazê-los cumprir com 
exatidão no prazo determinado; 
-Requisitar material de trabalho, sempre que necessário, conferindo-o no recebimento e controlando sua correta 
utilização; 
-Supervisionar o recebimento de Emulsão e acondicioná-lo corretamente, fazendo um controle de entrada e saída; 
-Coordenar a elaboração do mapa mensal de apropriação de custos com asfalto; 
-Coordenar a regulagem das máquinas, para adequá-las ao tamanho da brita solicitada; 
-Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência da Central de Britagem receber as ordens de serviços 
do responsável, repassá-las aos funcionários da equipe e fazê-los cumprir com exatidão no prazo determinado; 
-Supervisionar o recebimento de material, fazendo um controle de entrada e saída de pedra, fazer mapeamento das 
diversas classificações de pedra; 
Orientar e supervisionara guarda e conservação das máquinas e equipamentos utilizados no trabalho, a fim de mantê-

los em perfeitas condições de uso, evitando pedras e danos; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, orientando os servidores sob sua responsabilidade, 

acompanhando os serviços e efetuando teste quando necessário; 
-Coordenar a manutenção geral do Britador e usina de asfalto, zelando pelo bom andamento da produção e qualidade 
do material; 
-Providenciar o conserto do Britador ou da Usina de Asfalto e, quando necessário, encaminhar ao superior para 
terceirização; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
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CARGO: CHEFE DE GABINETE IV 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
DADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO:Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as atividades sócio-administrativas do Gabinete do Secretario Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a representação política e social do Secretario Municipal; 
Assessorar o Secretário Municipal em seus contatos com os órgãos da administração municipal, instituições públicas 

(Governo Estadual e Federal, Legislativo, Judiciário), privadas e comunidade; 
-Coordenar a organização da agenda de audiências, entrevistas e reuniões com o Secretário Municipal; 
-Coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes, planos, programas e outros 
assuntos de interesse da Prefeitura, relacionados à Secretaria; 
-Coordenar as atividades de registro e expedição dos atos do Secretário Municipal; 
Coordenar o recebimento e distribuição da correspondência do gabinete; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Manter o Secretário informado sobre as atividades relacionadas à Prefeitura, às demais Secretarias e à Comunidade. 
-Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃ O DE RECURSOS HUMANOS (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir programas de capacitação e geração de emprego e renda. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Estabelecer diretrizes para ações de geração de emprego e renda; 
Orientar o planejamento e a implantação de programas de geração de emprego e renda; 

-Coordenar atividades de capacitação da comunidade para a geração de emprego e renda; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
Zelar pela boa imagem da administração municipal; 
Outras atividades afins. 

CARGO:DIRETOR DE INFRAESTRUTURA 
CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e controlar as atividades do Berçário Industrial e acompanhar a instalação e ampliação de projetos no setor 
industrial. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Fazer o controle e gerenciamento das atividades do Berçário Industrial; 
-Gerenciar estas implantações e supervisionar sua utilização; 
-Orientar, elaborar e acompanhar projetos no setor Industrial; 
-Manter o controle sobre o horário de chegada e saída dos servidores sob sua responsabilidade; 
Coordenar a prestação de serviços de energia, comunicação e transporte, com a finalidade de viabilizar a instalação 

de atividade econômica no município; 
-Zelar pela boa imagem da administração municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
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IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTETICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar os serviços de terraplanagem. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a distribuição das máquinas e equipamentos e caminhões de acordo com as necessidades de cada setor; 
-Supervisionar o uso correto de máquinas, equipamentos e caminhões com o objetivo de produzir prestação de serviço 
eficiente com o máximo de economicidade; 	 {4v 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar e controlar a manutenção de máquinas e equipamentos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar os serviços de manutenção na oficina bem como manter atualizado os livros e formulários de controle de 
máquinas; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SOCIOECONÔMICAS 
CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a interlocução da municipalidade com as demais instituições na esfera sócio-econômica, vislumbrando 
entabular parcerias para implementar as políticas de desenvolvimento econômico. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Elaborar e/ou supervisionara elaboração de projetos; 
Coordenar interlocução com os órgãos da sociedade que tratam do tema desenvolvimento econômico, vislumbrando 

entabular parcerias para projetos comuns; 
-Coordenar a organizar palestras, seminários, cursos para debater o tema desenvolvimento econômico. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
Exarar despachos em processos administrativos, em sua área de competência; 

-Superintender, no âmbito técnico, tudo o que diga respeito ao interesse do departamento; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE MICRO-CRÉDITO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MiNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Controlar e orientar as atividades relacionadas com linhas de créditos próprias ou de parcerias com Bancos de 
Fomento. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
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Fazer o controle gerencial de todas as atividades relacionadas com linhas de créditos próprias ou de Bancos de 
Fomento, intermediando, orientando e assessorando; 
Identificar as necessidades do mercado com relação a linhas de crédito e planejar ações para atendê-las; 
Desenvolver métodos de controle, orientação, intermediação, assessoramento para as necessidades dos programas 
sejam próprios ou de parcerias; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Representar a Secretaria em reuniões e cursos referente a linhas de crédito, prospectando parceiros e clientes 
interessados. 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo '4imprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 	1 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Outras atividades afins. 

CARGO:CHEFE DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a interlocução entre os agentes produtivos e institucionais, vislumbrando o desenvolvimento qualificado de 
cadeias produtivas locais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Articular dos agentes produtivos e institucionais para o desenvolvimento qualificado de cadeias produtivas; 
Coordenar a interlocução com universidades, escolas técnicas; 
Fomentar o desenvolvimento local voltado para as necessidades coletivas; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
- Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE LICENCIAMENTO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o funcionamento do Setor de Licenciamento. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Emitir pareceres quanto à localização e/ou instalação de estabelecimentos industriais, comerciais ou de prestação de 
serviços no município de Erechim, de acordo com a legislação pertinente; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE EXPORTAÇÃO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o funcionamento do setor de Comércio, Importação e Exportação. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
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-Fomentar junto a Indústria e Comércio ações que visem a inserção no mercado internacional; 
-Orientar, elaborar e acompanhar projetos na área de Indústria, Comércio e Serviços; 
-Buscar e elaborar novos projetos visando a geração de emprego e renda; 
-Promciver e realizar cursos, palestras, seminários no Setor de Indústria, Comércio e Serviços; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e arát.'orizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras atividades afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO — SMCET  

CARGO: CHEFE DE GABINETE IV 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as atividades sócio-administrativas do Gabinete do Secretário Municipal 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a representação política e social da Secretaria Municipal; 
Assessorar o Secretário Municipal em seus contatos com os órgãos da administração municipal, instituições públicas 

(Governo Estadual, e Federal, Legislativo e Judiciário), privadas e comunidade; 
Coordenar a organização da agenda de audiência, entrevistas e reuniões com o Secretário Municipal; 

-Coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes, planos, programas e outros 
assuntos de interesse da Prefeitura, relacionados à Secretaria; 
-Coordenar as atividades de registro e expedição dos atos do Secretário Municipal; 
-Coordenar o recebimento e distribuição da correspondência do gabinete; 
-Manter o Secretário informado sobre as atividades relacionadas à Prefeitura, às demais Secretarias e à Comunidade; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR I 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar e coordenar as ações de caráter técnico nas áreas da cultura, esporte e turismo e de cumprimento das 
políticas públicas do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Prestar assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo; 
Assessorar a elaboração da programação da SMCET; 

-Prestar orientação e assistência às atividades culturais, esportivas e turísticas; 
-Participar de sessôes de estudo, reuniões, encontros e aprofundamentos relacionados com as tarefas a serem 
executadas na Secretaria; 
-Elaborar subsídios de orientação, relatórios de atividade, pareceres, etc; 
Auxiliar na elaboração de projetos dentro de cada área; 

-Propor a realização de medidas relativas à boa administração e a melhoria das atividades dentro da Secretaria; 
-Analisar os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria; 
Articular a integração entre os setores e equipes; 
Estudar e analisar situações apresentadas e que necessitem normativas, ajustes e adequações; 
Apresentar alternativas para a resolução de dificuldades que se apresentam; 

-Prestar ótimo atendimento ao público e aos colegas, fornecendo informações e/ou encaminhando aos órgãos 
competentes; 
-Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio público; 
-Estar sempre disponível para auxiliar os colegas que necessitarem e representar a Secretaria em reuniões e 
conselhos: COMEC, COMUDE, CODIC (representação estadual), Comitê do PG0P, Comissão de organização do 
Natal dos Sonhos; comissão técnica do patrimônio Cultural e Artístico; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
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-Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR II 
PROVIMENTO; CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar na secretaria, na condução das atividades culturais, turísticas e esportivas do município. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar e auxiliar estudos e discussões das manifestações artístico-culturais, turísticas e esportivas do municipio; 
Auxiliar na organização de eventos e atividades artístico culturais, turísticas e esportivas do município 
Providenciar e orientar os trabalhos de conservação de obras, documentos e/ou similares de valor artístico/ cultural 

/histórico; 
-Apoiar e acompanhar as atividades do Coral Municipal Juvenil; 
-Apoiar e acompanhar as atividades turísticas e despotivas; 
-Propor e/ou acompanhar atividades de expansão e divulgação educativo- culturais, esportivas e turísticas nas escolas 
municipais; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE CULTURA E TURISMO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, na formulação das políticas públicas para o 
desenvolvimento cultural e turistico do município: 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Promover o estudo e a discussão das manifestações culturais e turísticas no município, com o fim de apoiá-los; 
Submeter à consideração do Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo estudos e planos de integração e 

financiamento de serviços culturais e turísticos prestados pelo município; 
-Negociar, com entidade públicas e da sociedade civil organizada, acordos e contratos visando patrocínios e apoio 
financeiros para projetos culturais e turísticos; 
-Promover a institucionalização de serviços culturais e turísticos que ampliem no município as opções culturais, de 
turismo e de lazer popular; 
-Coordenar e supervisionar as atividades artísticas e culturais e turísticas desenvolvidas em órgãos específicos, 
vinculados à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, bem como as ações realizadas em parceria com 
entidade culturais e turísticas da sociedade civil; 
-Providenciar e orientar os trabalhos de conservação de obras e documentos de valor histórico e artístico; 
-Coordenar o cadastro e a atualização dos dados das entidades e dos promotores culturais e turísticos do município, e 
manter intercâmbio com outras no estado, país e exterior; 
Programar a realização de semanas de estudos, conferências, fóruns, concursos, feiras e exposições culturais de 

interesse da comunidade; 
Coordenar, em conjunto com a Assessoria de Imprensa, a divulgação e promoção dos eventos artístico-culturais e 

turísticos da Diretoria; 
-Elaborar relatórios de atividades da Diretoria; 
Elaborar calendário Semestral de Eventos, buscando ampliar as possibilidades de sucesso do evento e a divulgação 

do município; 
Coordenar o planejamento, organização e realização de reuniões, exposições, palestras, viagens de estudo, passeios 

experimentais, cursos, treinamentos, seminários, fóruns, em decorrência de atividades próprias da diretoria. 
-Coordenar o atendimento aos visitantes, turistas, pesquisadores, estudiosos, estudantes, interessados em realizar 
exposições, através de telefone, recebendo as pessoas/organizações, ou indo até elas. 
-Supervisionar o envio de materiais para as solicitações pelo correio. 
-Apoiar às iniciativas de outras secretarias, escolas, organizações, grupos étnicos, feiras, eventos. 
-Planejar roteiros turísticos após estudo, entrevistas, visitas in loco. 
-Providenciar estudos, pesquisas, entrevistas para elaboração e/ou reformulação do material gráfico para divulgar a 
cidade: Calendários, mapa de localização, roteiros turísticos e banners, além de textos para conscientização e 
sensibilização turística. 
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-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E INFRA-ESTRUTURA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar e coordenar as atividades culturais desenvolvidas e os trabalhos de infra-estrutura da Secretaria 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar e chefiar os estudos e discussões das manifestações artístico-culturais do município; 
-Coordenar e chefiar a organização de eventos e atividades artístico culturais do município 
Coordenar e orientar os trabalhos de conservação de obras, documentos e/ou similares de valor artístico/ cultural 

/histórico; 
-Coordenar, apoiar e acompanhar as atividades do Coral Municipal Juvenil 
-Coordenar, propor e acompanhar atividades de expansão e divulgação educativo- culturais nas escolas municipais; 
Coordenar a organização e conservação da infra-estrutura necessária para a realização dos eventos culturais; 
Coordenar o controle do correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 

cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE ECOTURISMO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e assessorar o departamento de turismo, na formulação das políticas públicas para o desenvolvimento do 
ecoturismo do município: 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Elaborar propostas e atividades que desenvolvam o ecoturismo em nosso município; 

-Zelar pela manutenção do material e os dados sobre o município atualizados; 
-Coordenar a coleta de fotos e notícias de jornais sobre as atividades turísticas; 
Fazer relatório de todas as atividades realizadas; 

-Assessorar na organização e execução de eventos; 
-Auxiliar na distribuição do material e da programação de Erechim; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e    fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE BIBLIOTECA E MUSEOLOGIA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e chefiar os trabalhos de biblioteca e museologia do Município de Erechim 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
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Coordenar e supervisionar as atividades de biblioteca, objetivando proporcionar uma cultura de fortalecimento de 
hábitos de leitura nas crianças, jovens e adultos; 
-Coordenar a promoção do conhecimento da herança cultural, apreciação das artes, realizações e inovações 
cientificas; 
Coordenar as atividades tendentes a propiciar o acesso as expressões culturais das artes em geral; 
Coordenar o fomento do diálogo inter-cultural e favorecer a diversidade cultural; 

-Coordenar e proporcionar o acesso aos cidadãos à todo o tipo de informação comunitária; 
Coordenar a promoção de serviços de informação adequados à empresas locais, associações e grupos de interesse; 

-Coordenar os trabalhos de utilização, manutenção e conservação do material bibliográfico; 
-Coordenar a promoção, manutenção e a ampliação do material bibliotecário no Município; 
-Coordenar a organização e supervisão das atividades relativas ao Arquivo Histórico do Município; 
-Coordenar o resgate de dados históricos, culturais e étnicos do Município; 
-Coordenar a execução e divulgação de pesquisas visando o resgate da história do Município; 
-Coordenar a realização de palestras, exposições, seminários e divulgação nos órgãos de imprensa. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. GLADSTONE OSÓRIO 
MÁRSICO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades da Biblioteca Municipal, destinando o espaço aberto a todos, buscando a troca de idéias e 
experiências, a discussão cultural, informativa e recreativa. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, organizar e supervisionar as atividades da biblioteca, tais como: 
Proporcionar o fortalecimento de hábitos de leitura nas crianças, jovens e adultos; 
Apoiar, tanto a educação individual e autônoma quanto a educação formal, em todos os níveis; 

-Proporcionar oportunidades para o desenvolvimento criativo das crianças e jovens; 
-Estimular a imaginação e a criatividade das crianças e dos jovens; 
-Promover o conhecimento da herança cultural, apreciação das artes, realizações e inovações cientificas; 
Propiciar o acesso as expressões culturais das artes em geral; 

-Fomentar o diálogo inter-cultural e favorecer a diversidade cultural; 
Apoiar a tradição oral; 

-Garantir acesso aos cidadãos à todo o tipo de informação comunitária; 
-Proporcionar serviços de informação adequados à empresas locais, associações e grupos de interesse; 
Facilitar o desenvolvimento da informação e da habilidade no uso do computador; 

-Apoiar e participar de atividades e programas da alfabetização para todos os grupos de idade e implantar tais 
atividades se necessário; 
Coordenar a classificação, catalogação e seleção de material bibliográfico; 

-Coordenar atividades de leitura, empréstimo, devolução e organização de estantes; 
Coordenar os serviços de encadernação e restauração do acervo; 

-Coordenar a orientação e assessoramento aos usuários em pesquisa bibliográfica. 
-Promover a manutenção e a ampliação da Biblioteca através da aquisição de livros, revistas, periódicos e outros 
materiais bibliográficos; 
-Promover atividades culturais inerentes à Biblioteca, como: hora do conto, contato com escritores etc; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE COORDENAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
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ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES; 
Coordenar a conservação e manutenção física do Centro Cultural 25 de Julho e atender as solicitações de trabalho de 
usuários do mesmo. Seja público ou companhias artísticas. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Zelar pela conservação e manutenção do Centro Cultural, tomando as medidas necessárias. 
-Supervisionar a execução dos serviços de limpeza e arrumação nas dependências do Centro Cultural 25 de Julho; 
-Supervisionar a preparação e distribuição de café, chá e chimarrão nos dias de eventos; 
Controlar a entrada e saída de pessoas; 

-Supervisionar e quando necessário realizar serviços de limpeza nas dependências do Centro cultural 25 de Julho; 
-Manter a conservação e manutenção do Centro Cultural 25 de Julho 
Preparar o Centro Cultural 25 de Julho para a realização de eventos artístico-culturais; 
Percorrer as dependências do Centro Cultural 25 de Julho abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como 

ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; 
-Orientar e controlar a preparação e distribuição de café, chás e chimarrão, nos dias de eventos; 
-Manter controle de estoque de materiais e acessórios de limpeza, indispensáveis a execução dos serviços; 
-Comunicar ao responsável pela divisão de atividades artístico-culturais qualquer irregularidade, como quebra e 
deterioramento de materiais e aparelhos; 
Ajudar na locomoção de mesas, arquivos, armários, materiais e utensílios usados no Centro Cultural 25 de Julho; 

-Zelar pela guarda e conservação de objetos necessários ao exercício de sua função, mantendo-os sempre em ótimas 
condições de uso; 
-Prestar atendimento ao público: informações, vendas e recebimento de ingressos; 
-Zelar pela manutenção e conservação das dependências físicas ( interna e externa) 
-Acompanhar a utilização dos espaços e equipamentos quando das apresentações 
-Coordenar e acompanhar os serviços de manutenção. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE COORDENAÇÃO DO ARQUIVO E MUSEU HISTÓRICO DR. JUAREZ MIGUEL 
ILLA FONT 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇAO GRATIFICADA (NR) 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a busca, guarda e conservação da Documentação Histórica do município, que r seja da pública ou não, e 
permitir a utilização de seu acervo para consultas ao público em geral. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, organizar e supervisionar as atividades relativas ao Arquivo Histórico, tais como: coleta, ordenamento, 
classificação, conservação e divulgação dos documentos e fotos históricas; 
-Coordenar o resgate de dados históricos, identidade cultural das diversas etnias formadoras do nosso povo; 
-Possibilitar contatos permanentes com pioneiros do município, para ampliação dos acervos; 
-Coordenar a atualização das guias de controle dos acervos; 
-Coordenar, executar e divulgar pesquisas visando o resgate da história de nossa terra e nossa gente; 
-Promover atividades de cunho cultural que colaborem com a divulgação do acervo; 
-Atender ao público em assuntos relativos ao Arquivo Histórico, orientando e assessorando nas pesquisas. 
Tornar acessível ao público o conhecimento de dados, através de palestras, exposições, seminários e divulgação nos 

órgãos de imprensa. 
Promover exposições de fotografias de fatos históricos; 

-Promover o enriquecimento da história oral, através de entrevistas com pioneiros, gravadas em fitas K7, VHS e CDs. 
Receber e promover a ampliação do acervo documental e fotográfico através de doações; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

ç; 	Lei n° 4.503/09, Pág. 66 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

CARGO: DIRETOR DE ESPORTES 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações de caráter desportivo, sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Elaborar o Calendário de competições/atividades no início de cada ano. 
Planejar, organizar e orientar as atividades desenvolvidas pelo Departamento. 

-Elaborar regulamentos e tabela de jogos, referente as competições por ele promovida. 
-Organizar e promover em conjunto com o Conselho Municipal de Desporto (CMD) os campeonatos desenvolvidos no 
município, nas diversas modalidades desportivas, zelando por sua disciplina e operacionalização; 
-Promover a participação, negociação e execução de convênios e acordos entre o município e entidades públicas ou 
da sociedade civil organizada, objetivando maior participação da comunidade nas áreas do esporte e do lazer; 
Buscar parcerias com entidades regularmente constituída. 

-Coordenar o encaminhamento ao Departamento competente, das solicitação de materiais e serviços. 
Supervisionar o encaminhamento de planilha mensal de pagamento aos prestadores de serviço. 

-Coordenar a elaboração e encaminhamento à imprensa das atividades a serem desenvolvidas, bem como, seus 
resultados. 
-Encaminhar mensalmente ao Departamento Pessoal a efetividade dos Conselheiros do CMD. 
Fazer mensalmente, relatório das atividades desenvolvidas pelo Departamento. 
Analisar e sugerir parecer aos projetos enviados por entidades, quando da solicitação de recursos ou materiais. 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Acompanhamento das competições onde se realizam. 
-Determinar a liberação de carteiras aos atletas. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DO CMD E PROJETOS ESPORTIVOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir e coordenar as ações que tenham por objetivo dar condições do CMD desenvolver as suas atividades, e 
desenvolver, junto com o CMD projetos esportivos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as ações visando dar possibilidades de, junto com o CMD, ser elaborado tabelas de jogos e seus 
respectivos regulamentos. 
-Organizar com o CMD competições esportivas. 
Informar a imprensa sobre as atividades e seus resultados. 
Buscar parcerias, elaborar projetos de atividades desportivas e de lazer. 

-Arquivar fotos e recortes com noticias de competições elaboradas pela Secretaria e pelo CMD. 
-Elaborar a pauta de reuniões para o Conselho Municipal de Desporto. 
-Dar condições para que haja constante atualização da legislação pertinente e exigir sua aplicação; 
-Propor e coordenar a realização de ações que envolvam a família e outros segmentos sociais que colaborem com o 
processo administrativo e esportivo no Município; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 
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CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE CATEGORIAS DE BASE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações e atividades relativas á categoria de base do esporte no Município 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Realizar atividades tendentes a desenvolver as categorias de base no Município; 
-Elaborar tabela de jogos e regulamentos envolvendo as categorias de base; 
-Organizar Competições esportivas, direcionadas às categorias de base. 
-Informar a imprensa sobre as atividades e seus resultados. 
Buscar parcerias, elaborar projetos de atividades desportivas e de lazer, voltadas para as categorias de base; 
Arquivar fotos e recortes com noticias de competições elaboradas pela Secretaria, voltadas para as categorias de 

base. 
Acompanhar os jogos onde se realizam. 

-Manter-se atualizado em relação a legislação pertinente e exigir sua aplicação; 
-Propor e coordenar a realização de ações que envolvam a família e outros segmentos sociais que colaborem com o 
processo administrativo e esportivo da rede municipal de ensino, visando o desenvolvimento das categorias de base; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL 

CARGO: CHEFE DE GABINETE IV 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as atividades sócio-administrativas do Gabinete do Secretario Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Secretário Municipal em seus contatos com os órgãos da administração municipal, instituições públicas 

(Governo Estadual e Federal, Legislativo, Judiciário), privadas e comunidade; 
-Coordenar a representação política e social do Secretario Municipal; 
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-Coordenar a organização da agenda de audiências, entrevistas e reuniões com o Secretário Municipal; 
-Coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes, planos, programas e outros 
assuntos de interesse da Prefeitura, relacionados à Secretaria; 
-Coordenar as atividades de registro e expedição dos atos do Secretário Municipal; 
-Coordenar o recebimento e distribuição da correspondência do gabinete; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Manter o Secretário informado sobre as atividades relacionadas à Prefeitura, às demais Secretarias e à Comunidade. 
-Outras competências afins. 

44,  
CARGO: DIRETOR DO PROCON 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Promover e tomar as medidas legais e necessárias à defesa do consumidor do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Ouvir relatos, efetuar diligências, intimar partes, e encaminhar, de for o caso, a instauração de inquéritos e/ou a 
remessa de processos ao Ministério Público e ao Juizado de Pequenas Causas, visando a defesa do consumidor; 
-Primar pelo cumprimento do disposto na legislação específica de defesa do consumidor — Código de Defesa do 
Consumidor, tomando todas as medidas cabíveis e necessárias; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE TRÂNSITO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE AMIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir os serviços relacionados ao trânsito de veículos no Município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir, orientar, coordenar e supervisionar as atividades dos setores de fiscalização de trânsito, administração, ensino 

e estatística e sinalização e pintura; 
-Gerenciar situações que envolvam acidentes de trânsito e promover as providências necessárias; 
-Chefiar o controle e fiscalização dos registros de veículos, de transporte escolar, táxis e ônibus de transporte urbano; 
Coordenar e elaborar em conjunto com profissionais específicos projetos de sinalização de trânsito; 

- Assessorar o Secretário Municipal nos temas pertinentes a área; 
- Promover e opera cionalizar a segurança do trânsito; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. (NR) 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, ENSINO E ESTATÍSTICA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir os serviços relacionados à administração da Diretoria de Trânsito, bem como desenvolver atividades voltadas à 
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educação para o trânsito e levantamento de dados e estatísticas acerca do tema 
DESCRIÇAO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, chefiar e encaminhar as questões administrativas da Diretoria de Trânsito; 
Desenvolver, implementar e coordenar as políticas de educação para o trânsito; 
Promover atividades de conscientização para o trânsito seguro, especialmente para proprietários de veículos 

emplacados em Erechim; 
-Estabelecer parcerias e convênios com órgãos estaduais para possibilitar transferência de informações; 
Expedir orientações de trânsito e tráfego na esfera de sua competência; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins.(NR) 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE SINALIZAÇÃO E PINTURA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar os serviços relativos à pintura e a sinalização de trânsito. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Planejar as atividades desenvolvidas quanto aos serviços de pintura e sinalização de trânsito; 
Coordenar o atendimento ao público em assuntos relativos aos serviços de pintura e sinalização de trânsito, tomando 

conhecimento de sua solicitação, solucionando-as quando possível ou encaminhando-as aos órgãos ou pessoas 
competentes; 
-Organizar e controlar o recebimento, tramitação e devolução de processos e demais documentos relativos aos 
serviços de pintura e sinalização de trânsito; 
-Fazer executar e dirigir os serviços de sinalização, demarcação, e controle do trânsito, através da construção de 
lombadas, sonorizadores, colocação de placas, e instalação de semáforos, etc; 
Conferir e assinar documentos; 

-Elaborar e conferir relatório mensal das atividades desenvolvidas, encaminhando-o ao Secretário Municipal de 
Segurança Pública e Proteção Social; 
Zelar pela manutenção e conservação das máquinas, equipamentos e instalações sob sua responsabilidade, 

mantendo-os sempre em ótimas condições de funcionamento; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as equipes de agentes de trânsito, fiscais de transportes de passageiros e operadores de rádio e 
como chefiar a execução da fiscalização de trânsito nas vias urbanas. (NR) 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Executar a fiscalização do trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações 
estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do Poder 
Trânsito; 
-Coordenar a fiscalização de táxis, de transporte escolar e de transporte coletivo, público e particular; 
-Orientar, coordenar e supervisionar a sinalização de trânsito; 
Supervisionar, orientar e coordenar os serviços das equipes de agentes de trânsito, fiscais de transportes de 

passageiros e operadores de rádio e telefonia, além de elaborar escalas de serviço; 
-Promover e opera cionalizar a segurança do trânsito; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
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Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior 
Outras competências afins.(NR) 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE REGULARIDADE OPERACIONAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o funcionamento, carga horária e escalonamento das equipes de fiscalização e agentes de trânsito. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Executar a fiscalização do trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, 
estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do Poder de Policia de 
Trânsito; 
-Supervisionar e coordenar, orientado pelo chefe do Setor de Fiscalização de Trânsito, os serviços das equipes de 
agentes de trânsito, fiscais de transportes de passageiros e operadores de rádio e telefonia, além de elaborar escalas 
de serviço; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior 
-Outras competências afins.(NR) 

CARGO: DIRETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir os serviços relacionados à área de segurança pública. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Interagir com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, seguindo as diretrizes traçadas por aquele órgão e 
procurando adapta-Ias à realidade do Município de Erechim; 
-Estabelecer Ações convênios e parcerias, quando necessário, com as entidades e instituições de ensino que exerçam 
atividades destinadas a estudos e pesquisa de interesse da segurança pública; 
Planejar, coordenar e executar o conjunto de ações preventivas, de socorro, de assistência, de recuperação e outras 

ações de defesa civil, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar a moral da população e restabelecer a 
normalidade social, no âmbito do Sistema de Defesa Civil; 
-Articular, coordenar e executar as atividades de defesa civil, com vistas a prevenção e enfrentamento das calamidades 
públicas no âmbito do município; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir as políticas públicas e programas de governo relacionados à prevenção da criminalidade . 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Desenvolver em parceria com as demais Secretarias Municipais, estudos e programas de educação e prevenção de 

atitudes hostis a sociedade, assim como adotar ações objetivando o combate à violência e criminalidade; 
-Promover a participação da sociedade para a construção de uma segurança pública comunitária, 
-Identificar e diagnosticar causas e conseqüências da violência urbana e intermediar com o poder público as demandas 
das comunidades. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
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chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DAS REDES SOCIAIS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA; 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir as políticas públicas e programas de governo relacionados à promoção dos direitos humanos e das redes 
sociais; 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Promover os Direitos Humanos a partir de políticas públicas afirmativas desenvolvidas de forma integrada e 
articuladas com os diferentes setores da administração municipal; 
Desenvolver as políticas públicas de defesa dos Direitos Humanos através do atendimento e encaminhamento de 

denúncias de violações de direitos; 
-Coordenar e fiscalizar ações e programas voltados aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais de 
setores historicamente excluídos e discriminados, estabelecendo políticas de prevenção à violência; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE — SMS 

CARGO: CHEFE DE GABINETE IV 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as atividades sócio-administrativas do Gabinete do Secretario Municipal ou respectivo Diretor. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a representação política e social do Secretário Municipal, ou respectivo Diretor; 
-Assessorar o Secretário Municipal ou respectivo Diretor em seus contatos com os órgãos da administração municipal, 
instituições públicas (Governo Estadual e Federal, Legislativo, Judiciário), privadas e comunidade; 
-Coordenar a organização da agenda de audiências, entrevistas e reuniões com o Secretário Municipal ou respectivo 
Diretor; 
-Coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes, planos, programas e outros 
assuntos de interesse da Prefeitura, relacionados à Secretaria ou respectiva Diretoria; 
-Coordenar as atividades de registro e expedição dos atos do Secretário Municipal ou respectivo Diretor; 
-Coordenar o recebimento e distribuição da correspondência do gabinete; 
-Manter o Secretário ou respectivo Diretor informado sobre as atividades relacionadas à Prefeitura, às demais 
Secretarias ou Diretorias e à Comunidade. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR I 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HABILIDADE FUNCIONAL: NA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar tecnicamente as atividades da Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Prestar assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Saúde; 
Elaborar e/ou supervisionar a elaboração de documentos técnicos, como relatórios, laudos, pareceres, etc.; 

-Exarar despachos em processos administrativos; 
-Elaborar projetos técnicos, de relevância à saúde pública municipal; 
-Propor a realização de medidas relativas à boa administração e à melhoria das atividades; 
Analisar os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 

-Colaborar com a elaboração do Plano Municipal de Saúde, propondo metas e objetivos para implementação de ações 
de saúde pública; 
-Manter atualização constante sobre a legislação vigente, orientando e repassando as informações às Diretorias 
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competentes; 
-Elaborar e acompanhar as PPI's, em conjunto com os setores afins e a 11a CRS; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR II 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar as atividades administrativas da Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar administrativamente a Secretaria Municipal de Saúde; 
-Supervisionar todo o trabalho administrativo da Secretaria, executado pelos servidores das diversas Diretorias e 
Divisões, especialmente mecanismos de controle e gerência das solicitações de despesas, liberação de vales 
transporte, assiduidade e eficiência dos servidores da Secretaria, notas de empenho, correspondência oficial entre 
outros; 
-Colaborar com a elaboração e posterior execução do orçamento de Secretaria; 
-Coordenar os trabalhos de eficientização dos serviços burocráticos junto aos servidores, para a melhoria continua da 
prestação de serviços à comunidade; 
Orientar a realização de medidas relativas à boa administração das finanças e •de outros aspectos dos serviços 

públicos; 
-Superintender na resolução de problemas administrativos, afetos a Secretaria Municipal de Saúde; 
-Exarar despachos em processos administrativos; 
-Manter-se permanentemente atualizado sobre a legislação pertinente à saúde; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: OUVIDOR DA REDE DE SAÚDE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Acompanhar a legalidade dos procedimentos de internação pelo SUS na rede municipal de saúde e na Fundação 
Hospital Santa Terezinha de Erechim Ltda. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DE ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar as internações dos pacientes seus contratos com médicos, quando solicitado; 
-Acompanhar as internações e alta, verificando sua regularidade; 
-Adotar procedimentos para melhor receber reclamações e sugestões; 
-Encaminhar a alteração de procedimentos, vislumbrando melhor atender a comunidade; 
-Prestar orientação aos pacientes sobre os direitos que possuem; 
-Remeter ao Prefeito Municipal, ao Secretário Municipal da Saúde e a Direção da Fundação, quando for o caso, 
relatórios sobre as irregularidades constatadas e sugestão de novos procedimentos a serem adotados, buscando 
impedir novas ocorrências; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade Superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
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- 
Dirigir e coordenar todas as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde. (NR) 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA; 
Realizar a gestão orçamentária e financeira de todos os recursos públicos destinados a área da saúde, que passem 

pela administração municipal, bem como os advindos de municípios referenciados em decorrência da gestão plena; 
Fazer o acompanhamento e gerenciar os controles dos contratos, convênios e parcerias que o município mantém, 

com as outras esferas de governo, entidades, parcerias e quaisquer outras formas de cooperação; 
- Coordenar a elaboração dos planos de aplicação e acompanhar todo o processo, a liberação dos recursos 
municipais, estaduais e federais, sua gestão, aplicação e prestação de contas; 
- Supervisionar e cobrar dos encarregados o bom desempenho dos serviços administrativos da SMS; 
- Realizar auditoria operacional, através do desenvolvimento de atividades, onde o serviço administrativo restado; 
- Definir instrumentos para a realização das atividades, consolidar as informações necessárias, analisar os resultados 
obtidos, em decorrência de suas ações, propor medidas corretivas e interagir com as outras áreas da administração, 
visando o pleno exercício pelo gestor, de suas atribuições de acordo com a legislação; 

Controlar os serviços executados pela rede pública, acompanhando e avaliando seu desempenho quanto a 
produtividade versus recursos e quanto a qualidade de atendimento visando verificar sua eficiência, eficácia e 
efetividade; 

Controlar os serviços executados pela rede privada e demais serviços de terceiros, acompanhando, avaliando o 
cumprimento do quantitativo de atendimentos que com os mesmos foi acordado; 
- O exercício do cargo poderá comportar viagens, trabalho noturno, aos sábados, domingos e feriados; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 

Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências para regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
- Outras atividades afins. (NR) 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS, FINANÇAS, PARCERIAS E CONTRATOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Realizar a gestão dos recursos financeiros destinados à saúde no Município, que tenham como responsável o 
Governo Municipal. 
Fazer acompanhamento e gerenciar os controles dos contratos, convênios e parcerias que o Município mantém, com 
outras esferas de governo, entidades, parcerias e quaisquer outras formas de cooperação. 
DESCRIÇÃO ANALíTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Realizar a gestão orçamentária e financeira de todos os recursos públicos destinados à área da saúde, que passem 
pela administração municipal, bem como os advindos de municípios referenciados, em decorrência da Gestão 
Plena; 
-Coordenar a elaboração dos Planos de Aplicação e acompanhar todo o processo, a liberação dos recursos, sua 
gestão, aplicação e prestações de contas; 
Representar o Município, perante conselhos e outras esferas de governo, objetivando parcerias recursos destinados à 

área da saúde; 
-Formar e qualificar equipe para dar suporte às atribuições que a área de atuação requer; 
-Controlar o correto cumprimento de carga horária dos servidores sob sua responsabilidade; zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e pelo uso correto dos equipamentos de proteção individual, quando necessários; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 

se necessário, demandar providências para sua regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades e competências afins; 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Acompanhar, controlar e avaliar a qualidade dos serviços prestados na área ambulatorial e hospitalar. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços. 

-Avaliar e controlar a execução da programação físico-financeira e o impacto das ações de saúde sobre a população 
do município, 
-Sugerir medidas para correção de distorções identificadas, com vista à uniformidade de procedimentos; 
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-Verificar a propriedade e adequação da distribuição das AIHs; 
-Coordenar a emissão de AIHs (Autorização de Internação Hospitalar) após autorização do laudo, para Erechim e fora 
do domicilio, com controle de quantidade; 
Controlar a autorização de AIHs e SADT (Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia), laudo para solicitação e 

autorização de atendimento ambulatorial, laudo de solicitação de fisioterapia; 
-Coordenar a conferência e digitação do BPA (Boletim Produção Ambulatorial) da produção do PABA e Não PABA, 
encaminhados pela rede básica de saúde com encaminhamento para nível central; 
Coordenar a conferência e digitação das DN's (declarações de nascimentos), através do SINASC; 

-Coordenar o recebimento, distribuição e encaminhamento das (DO's) Declarações de Óbitos para a 11aCRS; 
Manter controle rigoroso sobre serviços adquiridos através de convênios/contratados e fornecidos aos ustios; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo "Cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto à Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

_Au .. .h 

IDAGE-t4NIMA1-8-ANOS 

HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 

Administração, 
e 	- 

ehefia-ou-autoridade-superier 
-Outras-atividades-afins, 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar, coordenar e orientar todos os serviços de transporte da Secretaria de Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Supervisionar e coordenar os serviços de transporte da SMS; 
-Dirigir ambulâncias e veículos da SMS, quando necessário; 
Supervisionar, diariamente, as condições gerais dos veículos sob sua supervisão, observando todos os itens 

principais; pneus, água do radiador, bateria, nível e pressão do óleo, amperímetro, sinaleiras, freios, embreagem, 
direção, faróis, combustível entre outros; 
-Comunicar aos superiores ocorrências havidas; 
-Zelar para que as viaturas estejam mecanicamente sempre em ordem e em condições de uso, especialmente no que 
diz respeito aos itens fundamentais de segurança; 
Providenciar para que a documentação dos veículos em ordem e sempre atualizados; 
Providenciar pequenos reparos que não exijam especialização (troca de pneus, por exemplo); 

-Quando em viagem, adotar todas as medidas necessárias à prevenção de acidentes, especialmente as que visem à 
segurança dos passageiros, transeuntes e dos outros veículos; 
-Coordenar o preenchimento de formulários, mapas, etc; 
-Encaminhar viaturas à oficina de mecânica e manutenção; 
-Realizar escalas de motoristas e de veículos; 
Supervisionar a manutenção de registro de movimentos de veículos diário e atualizado; 

-Providenciar o transporte de material e/ou equipamentos para as Unidades Básicas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
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se necessário, demandar as providências necessáriaS para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
—Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenar todos os serviços de manutenção, conservação e zeladoria das Unidades de Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
-Supervisionar e acompanhar todas as obras relacionadas às Unidades Básicas de Saúde, como construção, reforma e 
ampliação, em conformidade com as orientações e normas técnicas do Ministério da Saúde; 
Supervisionar os serviços de zeladoria dos bens e patrimônio público das unidades; 

-Providenciar o provimento das UBSs de material necessário para o bom funcionamento dos setores; 
-Manter supridas e abastecidas todas as unidades de Saúde, com material de expediente, e medicamentos que forem 
solicitados pelo Coordenador da Unidade; 
-Controlar a manutenção dos equipamentos e materiais permanentes das UBSs; 
-Manter controle sobre o estoque de material e impressos para fornecimento as UBS's e setores da Secretaria; 
-Encaminhar as solicitações de compras de insumos necessários ao funcionamento das UBS's e Secretaria; 
-Manter contato direto com a gerência para efetivar a solução de problemas; 
-Trabalhar em consonância com todos os setores da Secretaria, dando suporte de suprimento de materiais 
necessários; 
-Coordenar o recebimento e guarda de materiais, equipamentos destinados as Unidades Básicas e Secretaria de 
Saúde; 
Coordenar a distribuição de materiais e equipamentos para a rede básica conforme solicitação dos setores; 
Controle de estoque e encaminhamento de solicitações para compra de material de consumo e expediente; 

-Controlar e encaminhar a manutenção e consertos dos equipamentos, reformas e materiais permanentes das 
Unidades Básicas e setores da secretaria; 
-Providenciar pequenos reparos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA 
PROVIMENTO: FUNÇÃO GRATIFICADA E CARGO EM COMISSÃO 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as ações referentes à área de Informática relacionadas com os serviços da Secretaria. 
Descrição Analítica das Atribuições: 

-Acompanhar, orientar e supervisionar o trabalho de atividades de informática. 
Coordenar o suporte de Informática. 

-Oferecer assessoria de software e hardware. 
Coordenar e orientar os servidores que atuam na área. 

-Fornecer dados e informações da Rede inerentes à função. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. 
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IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar e coordenar ações referentes ao gerenciamento de Recursos Humanos que atuam na Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar e implantar medidas que complementem e harmonizem ações na resolução de problemas e conflitos. 
-Propor ações de integração de pessoas com vistas a assegurar o funcionamento regular do órgão e o eçtrosamento 
com o órgão afim da Prefeitura. 	 Hj 
-Coordenar a atualização das informações relativas à vida funcional com acompanhamento permanente dos 
assentamentos dos servidores da Secretaria. 
-Organizar e atualizar dados, gráficos, informações, memorandos, observando os limites das atribuições e 
competências. 
-Analisar e dar parecer em ações (processos) relativos à vida funcional e progressão dos servidores da Secretaria. 
-Estudar, interpretar e coordenar as ações pertinentes à avaliação do servidor público, quando necessário. 
—Fornecer dados e informações da Rede inerentes à função. 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir as solicitações de compras e organização da documentação da Secretaria e controle patrimonial. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Controlar o estoque e a necessidade das compras; 
Dirigir o arquivo e controlar documentos recebidos e expedidos; 
Controlar entrada e saída de equipamentos e/ou material de consumo; 

-Manter a organização do sub-almoxarifado da Secretaria; 
-Manter o controle patrimonial da Secretaria; 
-Receber, estocar e distribuir de forma correta os materiais de consumo e demais materiais afins, quando se fizer 
necessário, armazenar; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veiculos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL UBS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir a distribuição de material para as UBS. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Auxiliar no controle do estoque e a necessidade das compras; 
-Auxiliar no arquivo e controlar documentos recebidos e expedidos; 
-Auxiliar no controle entrada e saída de materiais; 
-Manter a organização do almoxarifado da Secretaria; 
Receber, estocar e distribuir de forma correta os medicamentos e quando se fizer necessário, armazenar; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 
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CARGO: CHEFE DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS UBS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Gerenciar e controlar a medicação da rede básica. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar a aquisição de medicamentos padronizados pela rede básica, conforme demanda necessária solicitada 
pelas Unidades Básicas de Saúde, através do Setor de Compras da Prefeitura; 
-Coordenar o recebimento e controlar estoque dos medicamentos adquiridos; 
-Coordenar a distribuição dos medicamentos às unidades básicas; 
Ter conhecimento e domínio sobre a medicação, quanto à sua fórmula, nome genérico, concentração, validade; 
Coordenar o controle de estoque da farmácia central e dos postos de distribuição das UBS's, para suprir a demanda; 
Supervisionar o encaminhamento para Setor de compras relação de medicamentos a serem comprados para 

abastecimento da Rede Básica de Saúde; 
-Conferir a parte técnica dos laudos de análise e registro dos medicamentos; 
-Coordenar a elaboração dos relatórios de gestão e SIFAB (Farmácia Básica); 
Autorizar a aquisição de medicamentos não padronizados através da farmácia terceirizada, mediante cadastro de 

cada paciente; 
Controlar cadastros de medicamentos de uso contínuo e medicação controlada, conforme legislação vigente; 

-Prestar assistência farmacêutica a pacientes; 
-Fornecer subsídios à elaboração de projetos relacionados com medicamentos; 
-Supervisionar e prestar assistência técnica para as farmácias da rede básica de saúde; 
-Manter atualizada e lista de padronização de medicamentos, de acordo com a necessidade dos usuários e dos 
programas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DE SERVIÇOS DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenar e organizar os tratamentos fora do domicilio. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
-Coordenar o agendamento de consultas, exames e cirurgias não disponíveis no município pelo SUS, através da 
Central de Marcação de Consultas, em Porto Alegre ou outro local indicado pela 11 aCRS; 
-Coordenar o agendamento e encaminhamento de internações em hospitais psiquiátricos; 
-Coordenar os encaminhamentos ao Albergue Municipal de Porto Alegre; 
-Supervisionar a abertura de processos para procedimentos especiais; 
Providenciar visitas domiciliares; 

-Promover a viabilização de tratamentos em hospitais de referência a nivel regional e estadual; 
-Coordenar o encaminhamento de internações para Clinicas ou Hospitais, para tratamentos específicos conveniados 
com a Secretaria Municipal de Saúde; 
-Viabilizar visitas assistenciais e psicológicas para pacientes envolvidos em procedimentos especializados; 
Coordenar o agendamento de exames e consultas especializadas eletivas referenciadas pela rede básica municipal ao 

serviço privado conveniado com a Prefeitura; 
-Controlar e organizar a demanda de serviços terceirizados, contratados ou credenciados pela Secretaria; 
-Encaminhar Laudos de exames de média e alta complexidade para serem autorizados na 11a CRS; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade Superior: 
-Outras atividades afins. 
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CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenar e organizar os tratamentos dos usuários do SUS no município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 	 k 

-Coordenar o agendamento de consultas, exames e cirurgias pelo SUS, no município. 
-Coordenar o agendamento e encaminhamento de internações em hospitais psiquiátricos; 
-Supervisionar a abertura de processos para procedimentos especiais; 
Providenciar visitas domiciliares; 
Promover a viabilização de tratamentos em hospitais. 
Coordenar o encaminhamento de internações para Clínicas ou Hospitais, para tratamentos específicos conveniados 

com a Secretaria Municipal de Saúde; 
Viabilizar visitas assistenciais e psicológicas para pacientes envolvidos em procedimentos especializados; 

-Coordenar o agendamento de exames e consultas especializadas eletivas referenciadas pela rede básica municipal ao 
serviço privado conveniado com a Prefeitura; 
-Controlar e organizar a demanda de serviços terceirizados, contratados ou credenciados pela Secretaria; 
-Encaminhar Laudos de exames de média e alta complexidade para serem autorizados na 11a CRS; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade Superior: 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HABILIDADE FUNCIONAL: NA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar as ações de vigilância em saúde do Município. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Planejar e organizar ações a serem desenvolvidas pelos programas de vigilância em saúde; 
-Supervisionar e acompanhar os programas de saúde a ele vinculados, dando suporte e assessoramento necessário; 
Auxiliar na organização, gerenciamento e desenvolvimento das metas traçadas pelos programas específicos, 

verificando o cumprimento dos mesmos; 
-Monitorar a aplicação de recursos oriundos dos programas, de acordo com o Plano de Aplicação de cada programa; 
-Elaborar juntamente com a assessoria técnica, coordenação geral e coordenação de programas, as pactuações e os 
Planos de aplicação necessários a cada programa; 
-Analisar as pactuações, verificando o cumprimento das metas traçadas; 
Definir estratégias para a implementação de ações corretivas, quando houver necessidade; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA EQUIPE ADMINISTRATIVA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 10 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenar a Equipe Administrativa da Diretoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
-Coordenar e supervisionar a organização geral de toda documentação da Diretoria de Vigilância em Saúde, da 
Secretaria; 
-Propor, em conjunto com sua equipe de trabalho, normas e métodos de trabalho na área de administração financeira, 
material e patrimonial da Diretoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria. 
-Coordenar estudos e propor técnicas de planejamento financeiro para a Diretoria de Vigilância em Saúde, da 
Secretaria. 
-Analisar as despesas da Diretoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria, e propor medidas saneadoras, em conjunto 
com as Assessorias, Coordenação e Gerência; 
-Providenciar o levantamento, organização e controle dos dados orçamentários e financeiros da Diretoria.' e Vigilância 
em Saúde, da Secretaria; 
-Preparar relatórios informativos sobre a atividade financeira da Diretoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria, e 
sobre as prestações de contas; 
Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios com entidades públicas e privadas, no que diz respeito 

à vigilância em saúde, observando sobretudo os prazos de vigência; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Supervisionar, controlar e orientar os serviços de vigilância ambiental. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
Orientar os agentes/servidores nos setores de pragas, simulideos, programa de combate a dengue e controle de 

qualidade da água. 
-Supervisionar a execução das atividades exercidas; 
-Planejar e organizar ações relacionadas aos setores; 
-Dirigir veículos para exercer atividades especificas do cargo, desde que devidamente habilitado e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Realizar outras atividades afins; 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE APOIO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 10 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Chefiar a equipe de apoio do serviço de vigilância de saúde ambiental. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
-Coordenar e supervisionara organização geral de toda documentação do serviço de vigilância de saúde ambiental; 
Propor, em conjunto com sua equipe de trabalho, normas e métodos de trabalho na área de apoio do serviço de 

vigilância de saúde ambiental. 
-Coordenar estudos e propor técnicas de planejamento de apoio dos serviços de vigilância ambiental; 
Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios com entidades públicas e privadas, no que diz respeito 

aos serviços de saúde ambiental; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
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ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HABILIDADE FUNCIONAL: NA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar, controlar e orientar os serviços dos setores de alimentos e estabelecimentos relacionados à saúde. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar os guardas sanitários nas suas funções; 

-Supervisionar a execução das atividades exercidas; 	 .44  
-Planejar e organizar Ações relacionadas aos setores; 
-Dirigir veículos para exercer atividades específicas do cargo, desde que devidamente habilitado e atTrizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Realizar outras atividades afins; 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE ZELADORIA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 10 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Realizar atividades de manutenção, conservação e zeladoria das unidades de Saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Orientar as zeladoras na higiene e limpeza de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde; 
- Supervisionar o uso e limpeza dos uniformes; 

Orientar as zeladoras quanto ao uso correto dos produtos de limpeza e higiene; 
- Providenciar os consertos e a manutenção da rede elétrica e hidráulica e outros, dos setores da Secretaria Municipal 
de Saúde; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para a regularização, junto à Secretaria Municipal de 
Administração; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
- Outras atividades afins.(NR) 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE TELEFONIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 10 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o setor de telefonia e recepção da Vigilância Sanitária buscando atender e orientar o público pessoalmente 
ou através do contato telefônico. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar a correta utilização dos telefones; 
-Coordenar e prover o bom funcionamento dos núcleos de atendimento pessoal e telefônico nos setores da Vigilância 
Sanitária; 
Coordenaras atividades do atendimento pessoal e telefônico; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Elaborar e supervisionar o cumprimento da escala de trabalho de telefonistas e recepcionistas lotadas no setor; 
Encaminhar a solução para os casos de defeitos do sistema; 

-Outras atividades afins.(NR) 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HABILIDADE FUNCIONAL: NA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
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PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar ações de vigilância epidemiológica no município 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Supervisionar a investigação, notificação e registro das doenças de notificação compulsória (meningites, sarampo, 
coqueluche, tétano, hepatite virais, dengue, toxoplasmose, hantavirose, leptospirose, febre amarela, difteria, paralisia 
flácida aguda...); 
-Coordenar as ações visando à prevenção através de atividades educativas assim como investigar e tratar os casos 
existentes de Tuberculose, Hanseniase, Malária e outras doenças e agravos; 
-Controlar e distribuir a medicação da tuberculose e da Hanseniase; 
-Determinar a investigação de doenças transmitidas por alimentos; 
Coordenar a atualização dos registros de pacientes; 

-Realizar relatórios para serem encaminhados ao nível central; 
-Assessorar técnica e operacionalmente os Coordenadores de UBS, para o desenvolvimento de ações específicas; 
-Promover em conjunto com as assessorias, gerência e coordenação as pactuações inerentes à vigilância 
epidemiológica; 
Manter contato constante com hospitais e clinicas, para o atendimento de pacientes que necessitem de suporte e 

ações de vigilância epidemiológica; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO AMBULATORIAL DO SETOR DE ZOONOSES (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA VETERINÁRIA (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar, coordenar, orientar e executar ações de controle de zoonoses através de procedimentos que 
compreendam vacinação e controle de população, vigilância epidemiológica e educação. (NR) 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Gerenciar as ações relacionadas ao programa de controle populacional de cães e gatos, envolvendo práticas 
ambulatoriais; 
- Realizar e emitir documentação inerente às atividades desenvolvidas; 

Elaborar e implementar programas educativos; 
- Realizar a observação clínica de cães e gatos e vistoria zoosanitárias; 
- Realizar necropsias, coletas, acondicionamentos, conservação e encaminhamento de material para laboratório; 
- Realizar ações de vigilância epidemiológica relacionadas ao controle de zoonoses; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. (NR) 

CARGO: DIRETOR DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar todas as atividades de apoio da Secretaria Municipal de Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de apoio da Secretaria, estabelecendo fluxo de trabalho ágil e eficiente; 
Providenciar suporte operacional a todas as unidades vinculadas à Diretoria: 
Manter comunicação continua com todos os setores da Secretaria, visando uma unidade de procedimentos e ações; 

-Organizar agenda de transporte de pacientes, conforme suas necessidades e comunicar aos setores competentes; 
-Manter controle rigoroso dos pacientes transportados para fora do município; 
-Coordenar os contatos com clinicas e hospitais do estado, para viabilizar atendimento aos usuários dos SUS, que não 
são fornecidos no município; 
-Coordenar as comunicações aos pacientes, toda vez que for realizado agendamento de atendimento fora do domicilio, 
para que o mesmo possa tomar as providências necessárias; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
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das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTnS 1,1,% 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Gerenciar a assistência farmacêutica e a distribuição de medicamentos da rede básica. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Gerir e chefiar a assistência farmacêutica de toda a rede básica de saúde; 
-Controlar a aquisição de medicamentos padronizados pela rede básica, conforme demanda necessária solicitada 
pelos órgãos competentes, através do Setor de Compras da Prefeitura; 
-Coordenar o recebimento e controlar estoque dos medicamentos adquiridos; 
-Coordenar a distribuição dos medicamentos às unidades básicas; 
-Ter conhecimento e domínio sobre a medicação, quanto à sua fórmula, nome genérico, concentração, validade; 
Coordenar o controle de estoque da farmácia central e dos postos de distribuição das UBS's, para suprir a demanda; 

-Supervisionar o encaminhamento para Setor de compras relação de medicamentos a serem comprados para 
abastecimento da Rede Básica de Saúde; 
-Conferir a parte técnica dos laudos de análise e registro dos medicamentos; 
-Coordenar a elaboração dos relatórios de gestão e SIFAB (Farmácia Básica); 
Autorizar a aquisição de medicamentos não padronizados através da farmácia terceirizada, mediante cadastro de 

cada paciente; 
Controlar cadastros de medicamentos de uso continuo e medicação controlada, conforme legislação vigente; 

-Prestar assistência farmacêutica a pacientes; 
-Fornecer subsídios à elaboração de projetos relacionados com medicamentos; 
-Supervisionar e prestar assistência técnica para as farmácias da rede básica de saúde; 
-Manter atualizada e lista de padronização de medicamentos, de acordo com a necessidade dos usuários e dos 
programas; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
Outras atribuições inerentes ao cargo. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a área Odontológica da Secretaria Municipal de Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a assistência às comunidades que não possuem Unidades de Saúde (escolas, creches, comunidades 

rurais, grupos de terceira idade, etc), desenvolvendo técnicas preventivas; 
Coordenar atividades educativo-promocionais nos diversos programas da Secretaria Municipal de Saúde (diabéticos, 

gestantes, hipertensos, etc) sem deslocar os profissionais das Unidades Básicas de Saúde; 
-Providenciar o atendimento preventivo, principalmente em escolas que reivindicam tal atendimento que não pode ser 
suprido por falta de pessoal; 
-Assessorar a Secretaria Municipal de Saúde em eventos que desenvolvam aplicação e divulgação dos métodos de 
manutenção da saúde. 
Coordenar toda a equipe odontológica de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, tanto das Unidades Básicas 

de Saúde, como das Unidades Odontológicas escolares; 
-Controlar férias, folgas e laudos, ausências de profissionais nas Unidades e providenciar o remanejamento, quando 
necessário; 
Controlar o material de consumo e permanente dos equipamentos odontológicos da rede municipal; 
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—Coordenar a realização de palestras, visitas domiciliares e acompanhamentos específicos, quando detectadas 
necessidades pela Rede Básica. 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 	 41.4 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DO ALBERGUE DE SAÚDE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o funcionamento geral do Albergue da Prefeitura Municipal, em Porto Alegre. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Supervisionar, controlar e gerenciar as atividades do albergue; 
Coordenar o recebimento e encaminhamento dos pacientes, oriundos de Erechim, para tratamento médico específico; 
Gerenciar o agendamento marcado pela Central de Marcação de Consultas de Porto Alegre ou o reagendamento de 

consultas, exames ou cirurgias necessárias aos pacientes encaminhados pelo setor de Tratamento Fora de Domicilio 
da SMS; 
-Providenciar apoio operacional aos usuários, na resolução de problemas específicos para tratamento médico; 
Coordenara entrada, a permanência e a saída de albergados, conforme o regulamento; 

-Organizar o retorno dos pacientes albergados para o município, em transporte determinado pela Secretaria; 
-Coordenar os trabalhos em consonância com a Coordenação dos Serviços de Apoio, no tangente a encaminhamento 
de pacientes, transporte e resolução de problemas de saúde dos usuários; 
-Manter controle rigoroso sobre as despesas do Albergue, com controle de gastos otimizando os recursos existentes; 
-Coordenar os comunicados de todos os agendamentos e reagendamentos efetuados diretamente, ao Setor de 
Tratamento Fora de Domicilio da SMS, com antecedência suficiente, para que sejam cientificados aos pacientes e 
programado o transporte; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Zelar pela conservação do patrimônio; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Coordenar os Programas de Saúde da Família Programa de Agentes Comunitários de Saúde, Programas de saúde 
relacionados às DST — Doenças Sexualmente Transmissiveis, AIDS e Doenças Crônico Degenerativas. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Conhecer, acompanhar e organizar as equipes de saúde da família. 
-Programar as atividades em conjunto com a equipe e reestruturar o processo de trabalho. 
-Coordenar o zoneamento de regiões do município, detectando áreas onde os programas devem ser implantados, com 
ênfase nas Áreas criticas; 
Planejar ações de saúde coletivas e preventivas para serem aplicadas junto à população referenciada; 

-Participar do recrutamento e seleção dos profissionais para comporem os programas; 
-Coordenar a realização de treinamentos e capacitações quando no início das atividades dos profissionais, e 
periodicamente, para manutenção do trabalho em equipe; 
-Coordenar a condensação e alimentação mensal do SIAB; 
-Providenciar a manutenção do cadastro dos profissionais atualizado, junto às esferas federal e municipal; 
-Coordenar a realização de reuniões periódicas com todas as equipes, para avaliação dos programas; 
-Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias especificas, como hipertensos, diabéticos, gestantes, etc; 
-Coordenar ações de saúde quando necessário no domicílio do paciente; 
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-Organizar e/ou participar de palestras, oficinas e outras atividades de educação; 
-Coordenar aconselhamento pré e pós testes anti-HIV; 
Quando necessário, realizar consultas de Enfermagem; 

-Controlar o fluxo de notificação de casos de DST/AIDS, Hanseníase e Malária remetendo as fichas para a central; 
-Providenciar relatórios de produtividade mensais e enviar para os níveis centrais; 
Controlar o recebimento de resultados e exames; 
Manter sigilo profissional quanto aos resultados de exames de DST /AIDS e Hanseniase; 

-Orientar pacientes e familiares quanto à busca de medicamentos e insumos especiais; 
Supervisionar atividades específicas dos referidos programas desenvolvidos nas UBSs; 

-Controlar, receber, compilar e remeter as fichas de notificação locais e as recebidas pelas UBSs; 
-Incentivar e supervisionar a formação de grupos para trabalhar a prevenção das DST/AIDS e Hiperdia; 
-Coordenar a execução, dentro de suas possibilidades técnicas, de investigação epidemiológica; 
Participar do planejamento das atividades e ações de saúde nos referidos programas desenvolvidos; 

-Participação da avaliação dos resultados das ações e atividades desenvolvidas; 
Participar da elaboração do Boletim Epidemiológico; 

-Controlar o estoque de insumos de programas específicos, em conjunto com o setor de Distribuição de medicamentos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE UBS's 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HABILIDADE FUNCIONAL: NA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar as Unidades Básicas de Saúde do Município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Planejar, organizar e dirigir as atividades relativas às Unidades Básicas de Saúde; 
-Organizar serviços de enfermagem e orientar o pessoal sobre seu funcionamento; 
Dirigir, chefiar, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos médicos em todas as Unidades Básicas de 

Saúde; 
-Elaborar, juntamente com os Chefes das UBS's, a respectiva escala de serviço, férias e folgas; 
-Supervisionar e cobrar dos Encarregados de cada UBS o bom desempenho dos serviços de saúde prestados; 
-Participar da elaboração de Programas formulação do diagnóstico de saúde e atividades das UBSs; 
-Organizar e manter atualizado registro de informações sobre o pessoal de enfermagem das UBSs; 
-Assessorar os coordenadores de cada Unidade Básica de Saúde; 
-Controlar e encaminhar materiais para as Unidades Básicas; 
Convocar e realizar reuniões com o pessoal de enfermagem para avaliação das atividades; 

-Participar de reuniões promovidas pela coordenação geral para análise do desenvolvimento de programa de 
atividades. 
-Coordenar a atualização da documentação do COREM; 
-Controlar as CRT (Certidão da Responsabilidade Técnica); 
-Controlar e requisitar junto à 11a CRS, autorização para impressão de receituário azul; 
-Manter contato com outras Secretarias, para suprir as necessidades das UBS's; 
-Verificar as necessidades técnicas da UBS, na questão de equipamentos e materiais, adequando-as as normas 
técnicas vigentes, e solicitar a adequação/compra dos equipamentos; 
-Receber denúncias referentes às UBS's e dar encaminhamentos necessários; 
-Coordenar os registros das atividades das UBS's; 
-Acompanhar o monitoramento por imagem (câmaras), nas Unidades de Saúde, verificando intercorrências; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
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-Supervisionar o trabalho dos ACS, com vistas ao desempenho de suas funções; 
-Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais a população está exposta; 
-Coordenar as campanhas realizadas no município, de âmbito nacional, relacionadas às DST/AIDS e Doenças Crónico 
Degenerativas; 
-Coordenar e supervisionar os programas a nível municipal; 
-Providenciar treinamento e supervisionar as atividades dos técnicos e/ou auxiliares de enfermagem no trato das 
DST/AIDS e Doenças Crônico Degenerativas; 
Organizar e desenvolver atividades de promoção à saúde para os programas sob sua responsabilidade; 

-Coordenar atividades específicas de prevenção e educação em HIV/DST, Hiperdia e Malária nas unidades e na 
comunidade; 
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das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MiNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 10 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Coordenar todas as atividades e programas desenvolvidos no Centro de Especialidades. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar e executar os serviços, procedimentos e projetos no Centro de Especialidades. 
Estabelecer normas legais e especificas de organização e funcionamento dos serviços do Centro de Especialidades; 

-Coordenar, implementar e avaliar a assistência prestada pelo Centro de Especialidades, de acordo com as diretrizes e 
normas estabelecidas pela Secretaria; 
-Participar do recrutamento, seleção e admissão do pessoal, dentro da política de pessoal adotada pela secretaria e 
pela Prefeitura Municipal; 
Dar suporte técnico à execução de procedimentos do Centro de Especialização; 

-Dar suporte operacional na realização de atendimentos; 
Controlar os documentos, correspondências, relatórios, materiais e equipamentos; 
Planejar e realizar em conjunto com a equipe, ações de saúde coletiva e preventiva; 

-Manter atualizados os registros do Centro de Especialização; 
Operacionalizar o desenvolvimento de programas específicos, norteados pela SMS, com suporte e orientação das 

Coordenações de programas; 
-Atestar mensalmente a efetividade dos funcionários do Centro de Especialização; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE SERVIÇOS MÉDICOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 10 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenar as atividades médicas da equipe sob sua responsabilidade. DESCRIÇÃO ANALITICA: 
Coordenar, supervisionar e orientar todas as atividades médicas da equipe subordinada; 

-Avaliar, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento técnico cientifico de todos os programas de saúde desenvolvidos 
pela equipe subordinada; 
-Apresentar sugestões à Secretária Municipal de Saúde para aperfeiçoamento dos programas e projetos desenvolvidos 
na saúde; 
-Efetuar as escalas de serviços dos médicos da equipe subordinada, inclusive férias; 
-Coordenar o atendimento médico da equipe subordinada em consonância com os projetos e programas da Secretaria 
Municipal de Saúde; 
-Atestar, mensalmente, a efetividade dos médicos da equipe subordinada, em consonância com horário do cargo 
respectivo; 
-Encaminhar para deliberação da autoridade superior as solicitações dos médicos para participarem de encontros, 
simposios ou cursos, anotando no respectivo ponto os dias de dispensa, recebendo o comprovante de participação, 
remetendo-o a Secretaria; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

Lei n° 4.503/09, Pág. 86 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 11 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenar as atividades na Unidade Básica de Saúde para qual for designado. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
-Coordenar, supervisionar e orientar todas as atividades na UBS; 
-Avaliar, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento técnico científico de todos os programas de saúde desenvolvidos na 
UBS; 
-Apresentar sugestões à Secretária Municipal de Saúde para aperfeiçoamento dos programas e projetos desenvolvidos 
na UBS; 
Efetuar as escalas de serviços dos servidores que atendem a UBS, inclusive férias; 
Coordenar o atendimento na UBS em consonância com os projetos e programas da Secretaria Municipal de Saúde; 
Atestar, mensalmente, a efetividade dos servidores da UBS, em consonância com horário do cargo respectivo; 

-Autorizar exames diagnósticos solicitados pelos profissionais médicos e da equipe de saúde da UBS; 
Coordenar e tomar todas as providências cabíveis, a fim de que os usuários do SUS que procuram a UBS, quando 

necessário, sejam internados na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim; 
Encaminhar para deliberação da Secretaria Municipal de Saúde as solicitações dos servidores para participarem de 

encontros, simpósios ou cursos, anotando no respectivo ponto os dias de dispensa, recebendo o comprovante de 
participação, remetendo-o a Secretaria; 
O exercício do cargo poderá comportar viagens, trabalho noturno, aos sábados, domingos e feriados; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 10 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Coordenar todas as atividades da equipe de enfermagem da saúde mental. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar e executar os serviços, da equipe de enfermagem da saúde mental. 
Coordenar, implementar e avaliar os serviços prestados pela equipe de enfermagem da saúde mental, de acordo com 

as diretrizes e normas estabelecidas pela Secretaria; 
Participar da elaboração e operacionalização do sistema de referência e contra referência do usuário, dos serviços de 

saúde mental; 
-Dar suporte técnico à execução de procedimentos da equipe de enfermagem da saúde mental; 
-Dar suporte operacional na realização de atendimentos da equipe de enfermagem da saúde mental; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA EQUIPE DE APOIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
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Chefiar a equipe de apoio à saúde mental da Secretaria de Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALITICA: 
-Coordenar e supervisionar a organização geral de toda documentação dos serviços de saúde mental; 
Propor, em conjunto com sua equipe de trabalho, normas e métodos de trabalho na área de apoio do serviço da saúde 

mental. 
-Coordenar estudos e propor técnicas de planejamento de apoio dos serviços de saúde mental desenvolvidos pela 
Secretaria. 
-Providenciar o levantamento, organização e controle dos dados de atendimentos e estatísticos do serviço de saúde 
mental da Secretaria; 
-Preparar relatórios informativos sobre as atividades desenvolvidas com objetivos da prestação dos servi• de saúde 
mental; 
Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios com entidades públicas e privadas, no que diz respeito 

aos serviços de saúde mental; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANCA ALIMENTAR  

CARGO: CHEFE DE GABINETE IV 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as atividades sócio-administrativas do Gabinete do Secretário Municipal 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a representação política e social da Secretaria Municipal; 
-Assessorar o Secretário Municipal em seus contatos com os órgãos da administração municipal, instituições públicas 
(Governo Estadual, e Federal, Legislativo e Judiciário), privadas e comunidade; 
Coordenar a organização da agenda de audiência, entrevistas e reuniões com o Secretário Municipal; 

-Coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes, planos, programas e outros 
assuntos de interesse da Prefeitura, relacionados à Secretaria; 
-Coordenar as atividades de registro e expedição dos atos do Secretário Municipal; 
Coordenar o recebimento e distribuição da correspondência do gabinete; 
Manter o Secretário informado sobre as atividades relacionadas à Prefeitura, às demais Secretarias e à Comunidade; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR I 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar e coordenar as ações de caráter técnico nas áreas da agricultura, abastecimento e segurança alimentar 
em cumprimento das políticas públicas do município. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Prestar assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Agricultura, Segurança e Abastecimento Alimentar; 
-Exarar despachos em processos administrativos; 
-Coordenar ou conferir relatórios mensais das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e 
Segurança Alimentar; 
-Superintender na órbita técnica tudo o que diga respeito ao interesse da Secretaria e a observância dos princípios da 
legalidade, impessoalidade e economicidade; 
Desenvolver projetos, primando pela geração de emprego e renda; 
Fiscalizar a execução de projetos voltados para agricultura familiar; 

-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 
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CARGO: ASSESSOR II 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar tecnicamente as atividades da Secretaria da Agricultura. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Prestar assessoramento técnico à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar; 
Elaborar e/ou supervisionar a elaboração de laudos técnicos; 
Exarar despachos em processos administrativos em sua área de competência; 

-Superintender no âmbito técnico assuntos relacionados à agricultura; 
Elaboração de cadastro de produtores rurais; 

-Atender programas de parcerias com o governo federal e estadual; 
-Buscar novas tecnologias nas áreas de agricultura e pecuária que venha em beneficio dos agricultores. 
-Zelar pela boa imagem da administração municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir, chefiar, organizar e coordenar o funcionamento administrativo da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e 
Segurança Alimentar; 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar todo o trabalho administrativo da Secretaria, executado pelos servidores dos diversos Diretorias e Setores, 

especialmente estabelecendo mecanismos de controle e gerência das solicitações de despesa, liberação de vales 
transporte, assiduidade e eficiência dos servidores da Secretaria, notas de empenho, correspondência oficial entre 
outros; 
Coordenar a elaboração e posterior execução do orçamento da Secretaria; 

-Coordenar o trabalho de eficiência dos serviços administrativos junto aos servidores, para a melhoria contínua da 
prestação de serviços à comunidade; 
-Orientar a realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros aspectos dos serviços 
públicos; 
-Receber e organizar documentos e processos administrativos pertinentes à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e 
Segurança Alimentar; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior: 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir, chefiar, organizar e coordenar o funcionamento das máquinas e equipamentos da Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Segurança Alimentar; 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o sistema de controle e informação do tempo de utilização das máquinas para fins de pagamento; 
-Coordenar a distribuição das máquinas equipamentos e caminhões de acordo com as necessidades dos setores de 
estradas vicinais, patrulha agrícola, pontes e bueiros; 
-Coordenar os serviços de manutenção na oficina bem como manter atualizado os livros e formulários de controle de 
máquinas; 
-Supervisionar o uso correto das máquinas, equipamentos e caminhões com o objetivo de produzir prestação de 
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serviço eficiente com o máximo de economicidade; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS. 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência do setor, tais como: construção de bueiros, galerias, 
pontes e manter as estradas vicinais, obedecida à legislação que os regem; 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de construção, manutenção de bueiros, galerias, pontes e manutenção 

das estradas vicinais; 
Coordenar o recebimento das ordens de serviço para execução de trabalhos; 

-Requisitar material de trabalho, sempre que necessário e controlar sua correta utilização; 
-Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos e ferramentas utilizadas no trabalho, 
a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho orientando os servidores sob sua responsabilidade 
quanto ao uso d de botas, luvas, capacete, guarda-pó, e demais vestimentas de proteção; 
-Informar o número de horas-máquinas e equipamentos; 
-Manter o controle sobre o horário de chegada e saída dos servidores sob sua responsabilidade; 
-Emitir relatório das atividades desenvolvidas conforme solicitado; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Zelar pela boa imagem da administração municipal; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR PATRULHA AGRÍCOLA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e executar todos os serviços internos nas propriedades rurais do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar os trabalhos da patrulha agrícola; 

-Coordenar o recebimento das ordens de serviços para execução dos trabalhos; 
-Zelar pela conservação e manutenção das máquinas e equipamentos; 
-Fazer o controle das horas-máquinas e horas-caminhão; 
-Vistoriar e orientar os serviços das máquinas e equipamentos; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, orientando os servidores sob sua responsabilidade 

quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais vestimentas de proteção; 
-Emitir relatórios sobre as atividades desenvolvidas conforme solicitado; 
Informar o número de horas-máquinas e equipamentos, quando da execução de trabalhos dentro da propriedade; 

-Manter o controle sobre o horário de chegada e saída dos servidores sob sua responsabilidade; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Zelar pela boa imagem da administração municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR AGROPECUÁRIO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
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ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO; À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir, chefiar, organizar e coordenar o funcionamento da Diretoria Agropecuária da Secretaria da Agricultura, 
Abastecimento e Segurança Alimentar. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar os agricultores na sua organização de produção, industrialização e comercialização; 
Orientar, elaborar e acompanhar projetos na área de agricultura e pecuária; 

-Buscar e elaborar novos projetos visando a diversificação das atividades para o meio rural; 
-Encaminhar e elaborar projetos do Crédito Fundiário; 
Promover e realizar cursos, palestras, seminários no meio rural; 
Elaborar projetos de crédito rural para atender demanda dos produtores; 
Fiscalizar a inspeção de produtos de origem animal em seus locais de abate, industrialização e envasamento; 

-Coordenar o departamento de inspeção e fiscalização dos abatedouros, frigoríficos, pontos de venda de carne, de 
vísceras de suínos, de bovinos, de ovinos e aves, pontos de venda de ovos e mel; 
Orientar a apreensão, retenção de produtos de origem animal em seus locais de abate e industrialização, e notificar os 

infratores; 
Determinar a apreensão, retenção de produtos de origem animal em locais e estabelecimentos que não estejam 

devidamente licenciados para tal atividade, 
e notificar imediatamente os infratores; 
-Orientar os produtores interessados em inscrever-se no Serviço de Inspeção Municipal, quanto à elaboração de 
projetos, documentos e normas; 
Emitir relatórios; 

-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cango, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior,. 
-Outras atividades afins. (NR) 

CARGO: DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir, chefiar, organizar e coordenar o funcionamento da Diretoria de Desenvolvimento Rural da Secretaria da 
Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as políticas de desenvolvimento rural vislumbrando identificar atividades econômicas mais adequadas às 

características e necessidades regionais; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 

se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o funcionamento geral da divisão de projetos da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Segurança 
Alimentar. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, elaborar e acompanhar projetos na área de agricultura e pecuária; 
-Buscar e elaborar novos projetos visando a diversificação das atividades para meio rural; 
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-Encaminhar e elaborar projetos para organismos financiadores; 
-Promover e realizar cursos, palestras, seminários no meio rural; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o funcionamento geral da divisão de apoio ao cooperativismo e associativismo da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Fomentar através de palestras, reuniões e oficinas, experiências cooperativistas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar as atividades de apoio ao abastecimento de água no meio rural. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Gerenciar atividades de desenvolvimento e qualificação do abastecimento de água no meio rural; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

CARGO: CHEFE DE GABINETE IV 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as atividades sócio-administrativas do Gabinete do Secretário Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenara representação política e social do Secretario Municipal; 

-Assessorar o Secretário Municipal em seus contatos com os órgãos da administração municipal, instituições públicas 
(Governo Estadual e Federal, Legislativo, Judiciário), privadas e comunidade; 
-Coordenar a organização da agenda de audiências, entrevistas e reuniões com o Secretário Municipal; 
-Coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes, planos, programas e outros 
assuntos de interesse da Prefeitura, relacionados à Secretaria; 
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-Coordenar as atividades de registro e expedição dos atos do Secretário Municipal; 
-Coordenar o recebimento e distribuição da correspondência do gabinete; 
-Manter o Secretário informado sobre as atividades relacionadas à Prefeitura, às demais Secretarias e à Comunidade. 
-Zelar pela boa imagem da Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR I 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar tecnicamente as atividades da Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Prestar assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

-Exarar despachos em processos administrativos; 
Coordenar ou conferir relatórios mensais das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente; 

-Superintender na órbita técnica tudo o que diga respeito ao interesse da Secretaria e a observância dos princípios da 
legalidade, impessoalidade e economicidade; 
-Desenvolver projetos, primando pela geração de emprego e renda; 
-Elaborar projetos e execução dos mesmos com relação á preservação do Meio Ambiente; 
-Fiscalizar a execução de projetos relacionados à Limpeza Pública; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR II 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 07 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar as atividades administrativas da Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar administrativamente a Secretaria; 

-Supervisionar todo o trabalho administrativo da Secretaria, executado pelos servidores das diversas Diretorias e 
Divisões, especialmente mecanismos de controle e gerência das solicitações de despesas, assiduidade e eficiência dos 
servidores da Secretaria, notas de empenho, correspondência oficial entre outros; 
Colaborar com a elaboração e posterior execução do orçamento de Secretaria; 

-Coordenar os trabalhos de eficientização dos serviços burocráticos junto aos servidores, para a melhoria continua da 
prestação de serviços à comunidade; 
-Orientar realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros aspectos dos serviços públicos; 
-Superintender na resolução de problemas administrativos, afetos a Secretaria; 
Exarar despachos em processos administrativos; 

-Manter-se permanentemente atualizado sobre a legislação pertinente; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veiculos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir, chefiar, organizar e coordenar o funcionamento do setor de licenciamento ambiental. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Cumprir e fazer cumprir as Legislações Federal, Estadual e Municipal sobre o Meio Ambiente; 
-Chefiar e coordenar as atividades relativas ao licenciamento ambiental; 
Assessorar a elaboração da Legislação municipal de Meio Ambiente; 
Autorizar e coordenar, sob supervisão da Diretoria de Vigilância e Fiscalização Ambiental, a inspeção de obras de 

impacto ambiental, em consonância com a legislação; 
-Coordenar a análise dos pedidos de licenciamento ambiental; 
-Coordenar a elaboração de laudos de impacto ambiental; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo mprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE LICENCIAMENTO RURAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 (NR) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar, organizar e coordenar o funcionamento do setor de licenciamento ambiental Rural. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Cumprir e fazer cumprir as Legislações Federal, Estadual e Municipal sobre o Meio Ambiente, especialmente do meio 

rural; 
-Chefiar e coordenar as atividades relativas ao licenciamento ambiental rural; 
-Assessorar a elaboração da Legislação municipal de Meio Ambiente, no que pertine ao meio rural; 
-Autorizar e coordenar, sob supervisão do Setor de Vigilância e Fiscalização Ambiental Rural, a inspeção de obras de 
impacto ambiental, em consonância com a legislação; 
-Coordenara análise dos pedidos de licenciamento ambiental rural; 
-Coordenar a elaboração de laudos de impacto ambiental, no meio rural; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o funcionamento geral da Diretoria de Fiscalização. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Gerenciar e organizar as atividades relativas à vigilância e fiscalização do Meio Ambiente, de acordo com a legislação 
em vigor; 
-Integrar projetos, programas, ações com todas as Secretarias, visando criar e desenvolver uma verdadeira consciência 
ecológica de proteção à fauna, à flora e aos bens naturais; 
-Coordenar o desenvolvimento de projetos e ações na área da vigilância, fiscalização e proteção ambiental; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 
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CARGO: CHEFE DO SETOR IDE FISCALIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA; 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e orientar todas as atividades relacionadas à fiscalização ambiental do meio fisico. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar a execução das tarefas de fiscalização do meio físico; 
-Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes à área de atuação; 
-Coordenar os serviços de fiscalização e inspeção; 
-Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de desempenho do setor e de seus auxiliares; 
-Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividades do setor e seus auxiliares; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO BIOLÓGICO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: ik DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 (NR) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e orientar todas as atividades relacionadas à fiscalização ambiental do meio biológico. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar a execução das tarefas de fiscalização do meio biológico; 
-Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes à área de atuação; 
-Coordenar os serviços de fiscalização e inspeção do meio biológico; 
-Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de desempenho do setor e de seus auxiliares; 
-Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividades do setor e seus auxiliares; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e orientar todas as atividades relacionadas à Diretoria de Educação Ambiental. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar nas execuções das tarefas de educação ambiental; 
-Cobrar e manter, de seus auxiliares, os serviços pertinentes à área de atuação; 
-Assessorar na elaboração e coordenar a emissão de relatórios de desempenho do setor e de seus auxiliares; 
-Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividade do setor e seus auxiliares; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
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-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS AMBIENTAIS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o funcionamento geral da Diretoria de Planejamento e Serviços Ambientais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Cumprir e fazer cumprir as Legislações Federal, Estadual e Municipal sobre o Meio Ambiente; 
-Gerenciar e organizar as atividades relativas ao planejamento ambiental, de acordo com a legislação em vigor; 
-Controlar e coordenar as atividades da diretoria; 
-Assessorar na elaboração e acompanhar a execução do Plano de Ação da Diretoria; 
-Controlar índices de desempenho das atividades da diretoria; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PROVIMENTO:CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e orientar todas as atividades relacionadas à coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar nas execuções das tarefas relacionadas à coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos; 
-Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes á área de atuação; 
-Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de desempenho do setor e de seus auxiliares; 
-Supervisionar o serviço de coleta de lixo, bem como conferir os quantitativos de coleta de lixo recolhidos por empresa 
terceirizada e encaminhado pelo encarregado do setor; 
-Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividades do setor e de seus auxiliares; 
-Coordenar os trabalhos no aterro sanitário, respeitando as Legislações Federal, Estadual e Municipal; 
-Operacionalizar a organização dos trabalhos no Aterro Sanitário; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA URBANA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar os serviços de limpeza em ruas e logradouros públicos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Organizar e executar serviços de varrição e coleta de lixo nas ruas e logradouros públicos; 
-Coordenar o recebimento das determinações de serviços a serem executados e promover a competente realização, 
no prazo determinado; 
-Determinar os trechos a serem seguidos para varrição das ruas, comunicando-os aos garis e controlando sua correta 
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-Solicitar sempre que necessário, o conserto de máquinas, equipamentos, sob sua 
responsabilidade, acompanhando os serviços efetuando testes quando necessário; 
-Acompanhar e conferir os quantitativos de lixo recolhidos por empresa terceirizada; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança do trabalho orientando os servidores 
sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais 
vestimentas de proteção individual; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos‘servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO E JARDINS (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência do setor, tais como: plantio, 
adubação, poda e limpeza de praças, parques e jardins, e canteiros. 
DESCRIÇAO ANALITICA DAS ATRIBUIÇOES: 
Orientar, organizar e supervisionar serviços de plantio, adubação de árvores, flores e 

gramas em praças, parques e jardins e demais logradouros públicos; 
Receber as ordens de serviço para execução de trabalhos em praças, parques e demais 

áreas públicas, comunicando aos subordinados e controlando sua correta execução, no 
prazo determinado; 
Orientar e supervisionar a guarda e conservação de máquinas e equipamentos utilizados 

no trabalho, a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 
Solicitar, sempre que necessário, o conserto -de máquinas e equipamentos sob sua 

responsabilidade, acompanhando os serviços e efetuando testes; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança do trabalho orientando os servidores 

sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacetes, guarda-pó, e demais 
vestimentas de proteção; 
Elaborar relatório mensal de atividades desenvolvidas pelo setor, entregando-o ao 

responsável pela divisão de serviços urbanos; 
Elaborar mensalmente a relação de horas-extras dos funcionários do setor, encaminhando-

a ao responsável pela divisão dos serviços urbanos; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
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execução no prazo determinado; 
-Determinar os trechos a serem seguidos pela coleta de lixo comunicando aos motoristas dos caminhões coletores e 
controlando sua correta execução no prazo determinado; 
-Requisitar material de trabalho, sempre que necessário e controlar sua correta e permanente utilização; 
-Manter controle sobre lixeiras fixas e móveis, zelando pela boa conservação e comunicando ao gerente do setor 
quando da necessidade de novas aquisições; 
-Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos utilizados, a fim de mantê-los em 
perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 
-Solicitar sempre que necessário, o conserto de máquinas, equipamentos, sob sua responsabilidade, ac mpanhando 
os serviços efetuando testes quando necessário; 
-Acompanhar e conferir os quantitativos de lixo recolhidos por empresa terceirizada; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança do trabalho orientando os servidores sob sua responsabilidade 
quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais vestimentas de proteção individual; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO E JARDINS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO; Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência do setor, tais como: plantio, adubação, poda e limpeza 
de praças, parques e jardins, e canteiros. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, organizar e supervisionar serviços de plantio, adubação de árvores, flores e gramas em praças, parques e 
jardins e demais logradouros públicos; 
-Receber as ordens de serviço para execução de trabalhos em praças, parques e demais áreas públicas, comunicando 
aos subordinados e controlando sua correta execução, no prazo determinado; 
-Orientar e supervisionar a guarda e conservação de máquinas e equipamentos utilizados no trabalho, a fim de mantê- 
los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 
-Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade, acompanhando 
os serviços e efetuando testes; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança do trabalho orientando os servidores sob sua responsabilidade 

quanto ao uso de botas, luvas, capacetes, guarda-pó, e demais vestimentas de proteção; 
Elaborar relatório mensal de atividades desenvolvidas pelo setor, entregando-o ao responsável pela divisão de 

serviços urbanos; 
Elaborar mensalmente a relação de horas-extras dos funcionários do setor, encaminhando-a ao responsável pela 

divisão dos serviços urbanos; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE SERVIÇOS EXTERNOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORARIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 10 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as equipes de parques e jardins. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar nas execuções dos trabalhos relacionados a parques e jardins; 
Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes á área de atuação; 
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-Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de desempenho do setor e de seus auxiliares; 
-Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividades do setor e de seus auxiliares; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores Sob Sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e. 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e auprizado por 

chefia ou autoridade superior; 	 • 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE FLORA E FAUNA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Planejar, chefiar e coordenar as atividades de responsabilidade de flora e fauna da Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Planejar, chefiar e coordenar a produção da flora e da fauna; 
Coordenar o controle funcional dos servidores do horto-florestal; 
Planejar e coordenar o cronograma de atividades previstas; 

-Repassar aos subordinados todas as necessidades pertinentes à manutenção do Horto Florestal e emitir relatórios de 
controle; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins; 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE FLORA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (NR) 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 (NR) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de responsabilidade da flora. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a produção de mudas, flores, olericolas, árvores e húmus; 
-Coordenar pela produção de rãs, peixes e aves de corte e postura; 
-Responsabilizar-se pelo controle funcional dos servidores do horto-florestal; 
-Manter o cronograma de atividades previstas; 
-Repassar ao chefe do setor todas as necessidades pertinentes à manutenção do Horto Florestal e emitir relatórios de 
controle; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto à Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SMEd 

CARGO: ASSESSOR I 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
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PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar os setores e as unidades escolares na formulação de políticas de Educação nos aspectos técnico- 
pedagógico-administrativos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar e orientar setores e/ou unidades escolares em assuntos de ordem legal pertinentes à área educacional; 
-Promover atividades de assessoramento às equipes diretivas e secretarias escolares; 
-Promover e participar da elaboração de Planos Educativos, Regimentos Escolares e demais documentos de 
competência da secretaria; 
-Coordenar o preenchimento do Censo Escolar e dados estatísticos Sistema Municipal de Ensino 
-Receber, analisar e encaminhar, dentro dos trâmites legais, processos que envolvam abertura, criação, 
credenciamento, autorização de funcionamento, desativação e cessação de escolas nos níveis da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental; 
-Elaborar material informativo para apoio às ações educativo-escolares na dimensão técnico-administrativa- 
pedagógica; 
-Acompanhar e/ou propor a ordenação e arquivamento documental da Secretaria Municipal de Educação e unidades 
escolares; 
-Propor, organizar e sugerir encontros, sessões de estudos, cursos e similares, visando à melhoria de relacionamento e 
desempenho profissional dos recursos humanos da Educação; 
-Propor, sugerir, acompanhar e participar do fluxo documental interno e externo da Secretaria Municipal de Educação 
com outros segmentos, especialmente da Prefeitura Municipal; 
-Organizar e controlar o recebimento, a tramitação e a devolução de processos e demais documentos relativos à 
divisão de serviços administrativos; 
-Elaborar e conferir Minutas de Projetos de Lei, Regulamentos, Decretos, Pareceres, Editais, Certificados e similares, 
correspondentes às ações realizadas e/ou de interesse da Secretaria Municipal de Educação; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes a função; 
-Zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança 
individual; 
-Evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a 
Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, planejar, organizar e dirigir todas as atividades e ações relativas às divisões de serviços administrativos da 
SMEd: Merenda escolar, Sub-almoxarifado, Documentação, Controle da Execução Orçamentária, Alimentação Escolar, 
Recursos Humanos, Publicação e Editoração, Transporte Escolar e Frota de Veículos Escolares. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar e conferir o encaminhamento de Solicitação de Despesas -SDs, empenhos e/ou similares, mantendo 

controle sobre seu fluxo; 
-Manter controle sobre o trâmite de pedidos de compras desde sua confecção até o recebimento do solicitado; 
Coordenar a elaboração de documentos, fichas de controle das ações administrativas, bem como, elaborando 

relatórios periódicos,planilhas, planos orçamentários e metas de gastos; 
Acompanhar e, se necessário, sugerir ações para a execução eficiente do Plano Orçamentário da Secretaria Municipal 

de Educação; 
Coordenar o recebimento, a triagem, a organização e o encaminhamento de pedidos de equipamentos, produtos 

variados, material de expediente e similares, que visem a execução das ações administrativo-pedagógicas da 
Secretaria Municipal de Educação e unidades escolares; 
-Apresentar alternativas para a solução de dificuldades encontradas na área de atuação; 
Estudar a legislação condutora das ações do ente Município, executando-a nas ações pertinentes; 

-Coordenar o recebimento de pedido e concessão de vales-transporte aos recursos humanos lotados na SMEd; 
-Coordenar a execução de serviços correspondentes ao adiantamento financeiro (autonomia financeira) da SMEd; 
Controlar os recursos financeiros do exercício; 

-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes a função; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
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Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE SUB-ALMOXARIFADO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o fluxo de entrega de materiais diversos nas Escolas do Sistema Municipal de Ensino e n 	tores que 
compõem a Secretaria Municipal de Educação, garantindo condições de um bom funcionamento a todos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o recebimento, organizar a distribuição e fixar o calendário de entrega de produtos, equipamentos e 
material de expediente às unidades escolares e Secretaria Municipal de Educação; 
-Coordenar e Supervisionar os registros de entrada e saída de produtos através de planilhas de controle; 
Elaborar relatórios que ofereçam dados de controle e de fluxo de saída de produtos e equipamentos; 

-Zelar pela guarda e conservação dos produtos, observando as condições de higiene, clima e salubridade necessárias 
ao bom armazenamento dos mesmos; 
-Acompanhar e coordenar - caso solicitado pela chefia - a devolução/troca ou similar, sempre que produtos e/ou 
equipamentos não corresponderem ao solicitado; 
-Manter um canal direto de diálogo e comunicação com todos os setores da Secretaria Municipal de Educação e 
unidades escolares, construindo com os mesmos uma rotina de trabalho referente à entrega de materiais e/ou 
equipamentos; 
Providenciar para que o ambiente esteja sempre organizado; 

-Elaborar as solicitações de despesas, empenhos e autorizar o pagamento de compras referentes ao seu setor; 
Manter o controle sobre o trâmite de solicitações das compras efetuadas. 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
PROVIMENTO:CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, acompanhar e executar as atividades relacionadas ao orçamento e empenhos da secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar e executar a elaboração de planilhas, planos orçamentários e metas de gastos; 
-Acompanhar e, se necessário, sugerir ações para a execução eficiente do Plano Orçamentário da Secretaria Municipal 
de Educação; 
Coordenar o recebimento das ordens de compras e solicitações de despesas para geração de empenhos na 

contabilidade; 
Coordenar a elaboração de relatórios periódicos referentes a empenhos da secretaria; 

-Controlar os empenhos de acordo com as dotações orçamentárias específicas e conforme determinado por legislação; 
Controlar os recursos financeiros do exercício; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Supervisionar a anulação de empenhos quando necessário; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 06 
Descrição Sintética das Atribuições: 
Coordenar a compra, guarda e destino dos produtos de alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o processo de distribuição dos produtos de alimentação escolar para as escolas junto aos distribuidores; 
-Coordenar e orientar o preenchimento de planilhas de controle de recebimento e distribuição dos produtos de 
alimentação escolar, junto aos responsáveis pelo recebimento nas unidades escolares; 
Elaborar documentos e emitir relatórios; 

-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes á função; 
-Manter controle sobre o trâmite de pedidos de compras desde sua solicitação (análise e aprovação dos produtos, 
licitações, elaboração de Solicitação de Despesas, empenhos, pagamentos) até o recebimento dos produtos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 	-AW 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto à Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar e coordenar ações referentes ao gerenciamento de Recursos Humanos que atuam na Secretaria 
Municipal de Educação. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar e implantar medidas que complementem e harmonizem ações na resolução de problemas e conflitos; 
-Propor ações de integração dos profissionais objetivando assegurar o funcionamento correto e adequado da 
Secretaria e o entrosamento com as demais secretarias e que compõem a administração municipal; 
-Coordenar a atualização das informações relativas à vida funcional com acompanhamento permanente dos 
servidores da SMEd; 
-Organizar e atualizar dados, gráficos, informações, memorandos, observando os limites das atribuições e 
competências; 
-Analisar e dar parecer em ações (processos) relativas à vida funcional e progressão dos servidores da SMEd; 
-Estudar, interpretar e coordenar as ações pertinentes à avaliação do servidor público através: 

do controle do cumprimento do período de estágio probatório; 
da análise do preenchimento das fichas coletivas; 

3:  da informação ao avaliado sobre períodos e aspectos que regem a avaliação, interrupção e suas conseqüências, 
punições, implicações, direitos de questionamento, etc, referentes à avaliação do Estágio Probatório; 

do contato direto com a Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, buscando orientações, sempre 
que necessário; 

das anotações nas fichas de controle, informando ao avaliado o andamento da sua avaliação; 
Disponibilidade para participar de encontros de qualificação que visem a melhoria de desempenho; 

-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE OBRAS ESCOLARES (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar trabalhos na área de projetos e obras escolares e elaboração de documentação pertinentes à função . 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar, organizar e supervisionar as equipes afins: 

-Coordenar a elaboração e execução e supervisionar os trabalhos na área de projetos e obras; 
-Coordenar, supervisionar despachos em processos vinculados às áreas de construção e obras, e cobrança de 
contribuições de melhorias; 
-Coordenar e elaboração de orçamentos; 
-Coordenar a execução de obras públicas exercendo rigorosa fiscalização; 
Distribuir diariamente as atividades do setor pelos servidores a ele vinculados; 
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-Orientar e controlar a guarda e conservação das máquinas, equipamentos e ferramentas utilizadas no trabalho, a fim 
de mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 
-Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade, acompanhando 
os serviços e efetuando testes, quando necessário; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, orientando os servidores sob sua responsabilidade 
quanto ao uso de botas, luvas, capacetes, guarda-pó e demais vestimentas de proteção; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios  	função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria i 	icipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, é autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, acompanhar e avaliar as ações do Transporte Escolar com eficácia e eficiência. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Estudar e propor alternativas de oferta do Programa de Transporte Escolar dentro dos limites da Lei; 

-Avaliar e supervisionar roteiros realizados; 
-Organizar e manter atualizados dados, gráficos e informações; 
-Acompanhar Processos Licitatórios, elaboração de Solicitação de Despesas e autorização de pagamentos, 
oferecendo apoio e informações pertinentes necessárias à sua realização; 
-Organizar documentos de controle do uso do Sistema de Transporte; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DO SETOR DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLARES (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, acompanhar e controlar a frota de veículos da SMEd. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Verificar a situação dos veículos da frota; 
-Providenciar os encaminhamentos para manutenção, conservação e revisão dos veículos; 
-Controlar a prestação de serviços realizados nos veículos; 
-Analisar e arquivar os relatórios de percurso dos veículos; 
-Emitir relatórios e planilhas de controle; 
-Organizar os documentos de habilitação dos veículos; 
-Encaminhar os motoristas para capacitação e formação correspondentes; 
-Controlar a carga patrimonial da frota; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO 
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PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a guarda e conservação do acervo documental correspondente à vida escolar dos estudantes do Sistema 
Municipal de Ensino, bem como, toda a documentação pertinente á ação dos serviços pedagógicos e administrativos 
da Secretaria de Educação. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o atendimento à comunidade escolar da expedição de documentação referente à vida escolar dos 
estudantes; 
-Coordenar o recebimento, seleção, guarda e armazenamento de documentação recebida e expedida pelos setores da 
Secretaria e demais órgãos, instituições e entidades; 
-Orientar as Escolas sobre a documentação e vida Escolar dos estudantes; 
-Coordenar a seleção, ordenamento e preparo do acervo como documentação permanente; 
Coordenar o fornecimento de dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes a função; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DO SETOR DE PUBLICAÇÃO E EDITORAÇÃO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a produção e elaboração de material escrito da Secretaria: correspondências, relatórios, notícias e outros. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Elaborar e supervisionar a redação textual de correspondências, cartões, noticias e outros textos oficiais; 
-Revisar e acompanhar a expedição de papéis pertinentes ao trabalho da Secretaria, ordenando por prioridade de 
urgência; 
Manter contato informativo com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal, fornecendo dados e informações 

das ações da Secretaria; 
-Acompanhar e sugerir, bem como, analisar material de divulgação de eventos/atividades desenvolvidos pela 
Secretaria (cartazes, folders e/ou similares); 
Coordenar a digitação e impressão de textos e similares, inerentes á função; 

-Ordenar técnica e metodologicamente documentos emitidos pela Secretaria. 
Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função. 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIRETORIA PEDAGÓGICA (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e promover a proposta curricular e pedagógica do Sistema Municipal de Ensino; 
Municipal de Ensino. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Planejar ações de execução da política educacional do Sistema Municipal de Ensino na dimensão pedagógica; 
Assessorar as equipes diretivas das escolas; 

-Convocar e coordenar reuniões com grupo de Coordenação escolar e/ou professores; 
-Acompanhar e participar do processo de avaliação para a Promoção dos professores da Rede Municipal; 
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-Acompanhar o processo de avaliação de Estágio Probatório dos professores do Sistema Municipal de Ensino; 
-Coordenar a elaboração dos documentos relativos ao desenvolvimento curricular das escolas; 
-Propor, planejar e coordenar ações voltadas à Formação Continuada dos professores do Sistema Municipal de Ensino; 
Propor, orientar e assistir medidas e ações de melhoria do processo ensino-aprendizagem; 
Sugerir e definir o redimensionamento dos espaços físicos, aquisição de materiais, equipamentos e mobiliários 

necessários ao desenvolvimento do processo educacional do Sistema Municipal de Ensino; 
-Coordenar outras atividades relativas à função, de acordo com a necessidade de trabalho; 
-Zelar pela boa imagem da Administração; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino, inerentes à função; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 	primento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações e atividades relativas à Educação Infantil. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Organizar visitas periódicas às escolas e creches, avaliando, coordenando e acompanhando as ações pedagógico- 
administrativas e orientando-as na solução adequada de suas necessidades; 
-Manter-se atualizado em relação à legislação pertinente e aplicá-la no que for necessário; 
-Orientar a confecção de material de apoio a conferências, seminários e similares, acompanhando o seu desenrolar; 
Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino, inerentes à função; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos. e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Elaborar documentos e emitir relatórios; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e orientar o trabalho pedagógico das unidades escolares na área do Ensino Especial. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades pedagógico-administrativas na área da Educação Especial no Sistema de Ensino Municipal; 

-Visitar periodicamente as escolas, supervisionando a aplicação da proposta de trabalho da Educação Especial; 
-Orientar e coordenar a programação de conferências, encontros, seminários e outros, bem como participar dos que 
forem ofertados por entidades afins; 
-Acompanhar e implementar ações junto às escolas na política proposta à Educação Inclusiva; 
-Elaborar documentos e emitir relatórios; 
Fornecer dados e informações do Sistema, inerentes à função; 

-Elaborar, junto ao diretor pedagógico, e executar nas unidades escolares, propostas de trabalho que contemplem o 
Projeto Politico-pedagógico do Sistema Municipal de Ensino. 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 
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CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações e atividades relativas ao Ensino Fundamental. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Visitar periodicamente as escolas, coordenando, acompanhando e avaliando as ações pedagógico-administrativas, 

orientando na solução adequada às suas necessidades; 
-Manter-se atualizado em relação à legislação pertinente e aplicá-la no que for necessário; 
Coordenar e orientar a confecção de material de apoio pedagógico; 

-Propor e participar de ações que envolvam a família e outros segmentos sociais colaboradores com o processo 
educativo do Sistema Municipal de Ensino; 
Elaborar documentos e emitir relatórios sobre as atividades desenvolvidas nas escolas referentes ao Ensino 

Fundamental; 
-Planejar e coordenar ações nos diferentes componentes curriculares; 
-Orientar e assistir as escolas nas suas necessidades; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino, inerentes a função; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações e atividades relativas a Educação de Jovens e Adultos - EJA 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades pedagógicas referentes à Educação de Jovens e Adultos -EJA no Sistema Municipal de 

Ensino; 
Discutir permanentemente com a comunidade escolar as políticas de Educação de Jovens e Adultos - EJA 

coordenadas pela SMEd; 
-Visitar periodicamente as escolas, coordenando a programação de conferências, seminários, encontros, cursos e 
outros, bem como, participar dos organizados por entidades afins: 
-Acompanhar e implementar ações referentes à proposta de Educação de Jovens e Adultos; 
-Manter-se atualizado em relação à legislação pertinente e aplicá-la no que for necessário; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Coordenar a elaboração e execução de projetos educacionais interligando políticas públicas municipais com as 
esferas estadual, federal e internacional. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Propor, discutir, articular a implantação de projetos educacionais voltados à necessidades da comunidade local. 
-Conhecer a existência de projetos educativos nas esferas estadual e federal que destinam recursos públicos para 

Lei n°4,503/09, Pág. 105 



If Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim - RS 

serem implementados na esfera municipal, discutindo-os e apontando possibilidades para sua implementação; 
-Coordenar e acompanhar os projetos educacionais existentes no município, avaliando a concretização de seus 
objetivos e metas. 
-Elaborar projetos educacionais para análise e posterior implementação envolvendo estudantes da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental, articulados com as divisões existentes da SMEd e com as Secretarias Municipais afins, bem 
como, com entidades apoiadoras dos referidos projetos. 
Manter-se atualizado em relação à legislação pertinente e aplicá-la no que for necessário; 
Controlar o correto Cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios .função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE RELAÇÕES PEDAGÓGICO-INSTITUCIONAIS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a comunicação e a articulação da SMEd com as entidades municipais e comunidade, através de ações pe- 
dagógico-administrativas integradas, 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o fluxo de informações entre as diretorias, divisões e setores da SMEd, buscando agilizar parcerias com 
entidades municipais; 
Discutir com o Secretário e Diretores da SMEd assuntos de ordem pedagógico-administrativos, tomando as decisões 

cabíveis; 
-Coordenar e supervisionar os atendimentos à comunidade contribuindo para solucionar suas demandas de forma jus-
ta, eficaz e qualificada; 
-Discutir com a comunidade o processo de qualificação da escola pública municipal propondo as modificações que fo-
rem necessárias; 
Coordenar a articulação da SMEd com as demais secretarias, promovendo a intersetorialidade e a integração; 

-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino, inerentes a função; 
-Zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individu-
al; 
-Evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secreta-
ria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DO SETOR DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
PROVIMENTO: FUNÇÃO GRATIFICADA E CARGO EM COMISSÃO 
IDADE MiNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações referentes à área de Informática relacionadas com os Laboratórios de Aprendizagem nas Escolas 
do Sistema Municipal de Ensino; 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar, orientar e supervisionar o trabalho de atividades de laboratórios de informática com estudantes e ou 
comunidade; 
-Coordenar o suporte aos laboratórios de Aprendizagem de Informática; 
Oferecer assessoria de software e hardware, aos laboratórios de informática; 
Coordenar e orientar professores e ou monitores que atuam nos laboratórios; 
Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
Elaborar proposta de Informática Educativa para as escolas e SMEd; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
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-Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir planejar e coordenar as ações e atividades relativas a Educação Integral 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Discutir e implementar proposta de Educação Integral no Sistema Municipal de Ensino; 

-Articular as ações necessárias ao desenvolvimento da Educação Integral com as demais secretarias que compõem a 
administração municipal; 
Planejar e desenvolver ações educativas que busquem a integração da escola com a comunidade; 

-Promover a divulgação das ações realizadas junto à comunidade escolar e demais segmentos; 
-Dirigir e coordenar a execução do Programa de Educação em Tempo Integral -PROETI; 
-Zelar pela conservação do Patrimônio, bem como, acompanhar e articular as ações juntamente com os parceiros do 
PROETI; 
-Dirigir e coordenar a elaboração de documentação pertinentes à sua função, bem como, solicitar relatórios de 
atividades desenvolvidas e emitir pareceres sobre o desenvolvimento dos projetos do Programa de Educação em 
Tempo Integral - PROETI; 
-Integrar as ações do Programa Educação em Tempo Integral com o currículo escolar; 
-Sugerir estudos e projetos de ocupação de espaços para a prática esportiva, estabelecendo parcerias; 
-Coordenar a utilização dos ginásios esportivos junto às escolas e comunidades; 
Coordenar o fornecimento de dados e informações do Sistema Municipal de Ensino, inerentes à função; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - PROETI 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: FG/CC 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações e atividades relativas ao Programa de Educação em Tempo Integral. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Planejar coletivamente o Programas de Educação em Tempo Integral — PROETI; 
Organizar visitas periódicas às escolas e aos locais de desenvolvimento dos projetos, coordenando a aplicação da 

proposta do Programa de Educação em Tempo Integral - PROETI; 
-Zelar pela conservação do Patrimônio relativo aos programas; 
-Acompanhar e articular as ações dos programas juntamente com as parcerias; 
-Promover a divulgação das ações realizadas junto à comunidade escolar e demais segmentos; 
-Elaborar documentação pertinentes às atividades; 
-Solicitar e emitir relatórios; 
-Articular as ações do Programa com o currículo escolar; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DO SETOR DE INTEGRAÇÃO COMUNIDADE/ESCOLA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
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PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações e atividades de cunho integrador entre Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação e 
comunidades escolares. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar, orientar e/ou ministrar cursos e encontros de formação, aperfeiçoamento e/ou aprendizagem nas diversas 
áreas que compõem a administração municipal: relações interpessoais; saúde; vivência familiar; educação dos filhos; 
relação escola-família; 
Articular ações de integração comunitária com a SMEd e escolas; 
-Encaminhar e zelar pelo preenchimento de dados, levantamentos estatísticos e de apoio ne `sários ao 
acompanhamento dos trabalhos comunitários; 
-Participar de cursos, encontros e similares, buscando formação permanente na área de desempenho; 
Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DO SETOR DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações de caráter esportivo sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar a organização e a promoção de ações esportivas junto às escolas e outros; 
-Promover atividades integradoras entre SMEd e comunidade, objetivando maior participação das famílias nas áreas do 
esporte e do lazer; 
-Orientar a execução de programas de difusão do esporte, especialmente entre as crianças e jovens; 
Acompanhar, em conjunto com as Diretorias Pedagógica e Administrativa a execução de projetos esportivos voltados 

à comunidade escolar; 
-Participar de intercâmbio com entidades esportivas da Região, Estado e País. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Elaborar documentos e relatórios; 
-Orientar a utilização dos ginásios esportivos junto às escolas e comunidades; 
-Zelar pela limpeza e boa utilização dos ginásios esportivos; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Fornecer dados e informações do Sistema inerentes à função; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS COMPLEXOS EDUCATIVOS E DESPORTIVOS (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Organizar os serviços de limpeza e manutenção do Complexo. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Organizar e supervisionar a rotina de serviço que contemple a limpeza e manutenção das dependências dos 

Complexos; 
-Requisitar material e equipamentos necessários à execução das tarefas pertinentes; 
-Manter controle sobre a utilização racional de água e energia elétrica; 
-Usar e fazer usar equipamentos que visem à prevenção de acidentes, cumprindo as normas de segurança do 
trabalho; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
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-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA - SMC 

CARGO: CHEFE DE GABINETE IV 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
CARGA HORÁRIA: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as atividades sócio-administrativas do gabinete do Secretário Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a representação política e social do Secretário Municipal; 
-Assessorar o Secretário Municipal em seus contatos com os órgãos da administração municipal, instituições públicas 
(Governo Estadual e Federal, Legislativo, Judiciário), privadas e comunidade; 
-Organizar a agenda de audiências, entrevistas e reuniões com o Secretário Municipal; 
-Coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes, planos, programas e outros 
assuntos de interesse da Prefeitura, relacionados à Secretaria; 
Coordenar as atividades de registro e expedição dos atos do Secretário Municipal; 

-Coordenar o recebimento e distribuição da correspondência do gabinete, processos, solicitação de despesas, contatos 
telefônicos; 
Manter o Secretário informado sobre as atividades relacionadas à Prefeitura, às demais Secretarias e à comunidade; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior. 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
CARGA HORÁRIA: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Cidadania e demais setores vinculados. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar todo o trabalho administrativo da Secretaria, executado pelos servidores das diversas Diretorias, Divisões e 
Setores, especialmente estabelecendo mecanismos de controle e gerência das solicitações de despesa, liberação de 
vales-transporte, assiduidade e eficiência dos servidores da Secretaria, notas de empenho, correspondência oficial 
entre outros; 
Coordenar a elaboração e posterior execução do orçamento da Secretaria; 

-Coordenar o trabalho de eficiência dos serviços administrativos junto aos servidores, para a melhoria continua da 
prestação de serviços à comunidade; 
-Orientar a realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros aspectos dos serviços 
públicos; 
-Receber e organizar documentos e processos administrativos pertinentes à Secretaria Municipal de Cidadania; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior: 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 
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PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir as solicitações de compras e organização da documentação da Secretaria Municipal de Cidadania e controle 
patrimonial. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar a planilha das atividades desenvolvidas pelos motoristas; 
-Controlar o estoque e a necessidade das compras; 
-Dirigir o arquivo e controlar documentos recebidos e expedidos; 
-Controlar entrada e saída de equipamentos e/ou material de consumo; 
-Manter a organização do Sub-almoxarifado da Secretaria Municipal de Cidadania; 
-Receber, estocar e distribuir de forma correta os materiais de consumo e demais materiais afins que se fizer 
necessário armazenar; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o Setor de Expediente garantindo o material necessário para desenvolvimento das atividades. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar e controlar o material solicitado, orientando a sua utilização, evitando desperdícios; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelando pelo cumprimento 
das atribuições; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA EQUIPE DE TRANSPORTE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 10 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, acompanhar e controlar a frota de veículos da SMC. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Verificar a situação dos veículos da frota 

-Providenciar os encaminhamentos para manutenção, conservação e revisão dos veículos; 
-Controlar a prestação de serviços realizados nos veículos; 
-Analisar e arquivar os relatórios de percurso dos veículos; 
-Emitir relatórios e planilhas de controle; 
-Organizar os documentos de habilitação dos veículos; 
-Encaminhar os motoristas para capacitação e reciclagens correspondentes; 
-Controlar a carga patrimonial da frota; 
-Fornecer dados e informações da Rede inerentes a função; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 
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CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO SOCIAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o desenvolvimento dos trabalhos realizados nos dois setores abrangidos na Diretoria de Assessoramento 
Social (Casa da Cidadania, Central de Doações). 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a execução dos projetos e serviços a serem disponibilizados à comunidade no âmbito do assessoramento 
social; 
-Oferecer suporte técnico e administrativo aos setores envolvidos; 
-Coordenar a articulação do processo de implantação, execução, monitoramento, registro e avaliação das ações e 
serviços prestados; 
-Exercer as funções de Gestor da Política Municipal de Assistência Social, conforme definições no regulamento da 
NOB-RH; 
-Supervisionar o trabalho desenvolvido na Diretoria de Assessoramento Social; 
-Propor a implantação de projetos e programas necessários à realidade municipal atendendo os princípios de 
economicidade; 
-Elaborar relatórios e documentos de acordo com a necessidade da política nacional de assistência social; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DA CASA DA CIDADANIA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar os conselhos municipais ligados à Secretaria, coordenar e agendar as atividades da Casa da Cidadania. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar e executar no aspecto operacional todas as atividades desenvolvidas na casa da Cidadania; 
Operacionalizar a manutenção da casa da Cidadania, requisitando e coordenando as atividades dos serviços 

necessários para tal fim; 
Coordenar a elaboração, arquivamento e expedição de documentos pertinentes aos conselhos municipais de direito 

ligados a Secretaria; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DA CENTRAL DE DOAÇÕES (NR) 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e supervisionar todas as atividades desenvolvidas no setor em geral. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar o recebimento e distribuição das doações feitas através do Setor Central de Doações; 
Supervisionar a execução da distribuição de doações de forma a atender as necessidades de toda a comunidade 

carente, em especial da população atendida no Albergue Municipal; 
-Monitorar e realizar diretamente o levantamento de informações acerca das necessidades mais urgentes, a fim de 
atendê-las com prioridade; 
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Buscar recursos e/ou parcerias no intuito de arrecadar maiores contribuições/doações para o Setor, direcionando-os 
correta e igualitariamente na melhor forma possível; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR TÉCNICO SOCIAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o desenvolvimento dos trabalhos realizados em todas as divisões da Proteção Social da Secretaria 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar e supervisionar a execução de projetos e trabalhos a serem desenvolvidos nos programas sociais 
oferecidos à comunidade; 
-Oferecer suporte técnico e administrativo aos setores envolvidos; 
Coordenar a articulação do processo de implantação de novos programas, bem como, de todo e qualquer programa 

social criado ou mantido pelos setores abrangidos na Diretoria; 
Coordenar a execução das ações das políticas públicas de atendimento oferecidas em cada setor; 

-Propor a implantação de projetos e programas necessários à realidade municipal atendendo os princípios de 
economicidade; 
Elaborar e supervisionar a elaboração de relatórios e documentos de acordo com a necessidade da política nacional 

de assistência social; 
Coordenar a articulação/parcerias com instituições governamentais e não governamentais, engajando-se no processo 

de articulação da rede socioassistencial; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o desenvolvimento dos trabalhos realizados em todos os setores da Proteção Social Básica (Bolsa Família, 
CRAS e PSE). 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: . 
-Coordenar e supervisionar a execução de projetos e trabalhos a serem desenvolvidos nos programas sociais 
oferecidos à comunidade; 
-Oferecer suporte técnico e administrativo aos setores envolvidos; 
-Coordenar a articulação do processo de implantação, execução, monitoramento, registro e avaliação das ações, 
usuários e serviços; 
-Articular ações com a rede de serviços sócio-assistenciais e das demais políticas sociais; 
-Propor a implantação de projetos e programas necessários à realidade municipal atendendo os princípios de 
economicidade; 
-Supervisionar a elaboração de relatórios e documentos de acordo com a necessidade da política nacional de 
assistência social; 
-Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias 
inseridas nos serviços ofertados no CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
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-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, supervisionar e efetuar o controle do cadastramento das famílias pertencentes ao Programa Bolsa Família, 
bem como toda e qualquer ação decorrente e inerente ao Programa Federal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Efetuar a identificação e cadastramento das famílias que se encontram em situação de pobreza no Município de 
Erechim; 
-Supervisionar e efetuar o acompanhamento das condicionalidades, responder pela gestão de benefícios e pela 
integração entre o Programa Bolsa Família e outras ações e serviços que permitam o desenvolvimento de capacidades 
das famílias; 
-Responsabilizar-se pela qualidade e integridade das informações do Cadastro Único e pela atualização da sua base 
de dados; 
Prestar as informações sobre o cumprimento das condicionalidades de educação e as informações sobre o 

cumprimento das condicionalidades de saúde ao Governo Federal; 
-Coordenar e/ou desenvolver diretamente ações para melhoria da gestão do Programa ou para ampliar a oferta de 
serviços para as famílias atendidas pelo PBF, como por exemplo: gestão de condicionalidades; gestão de benefícios; 
acompanhamento das famílias beneficiárias, em especial daquelas em situação de maior vulnerabilidade; 
cadastramento de novas famílias e atualização dos dados do Cadastro Único; implementação de programas 
complementares para famílias beneficiárias nas áreas de: alfabetização e educação de jovens e adultos, capacitação 
profissional, desenvolvimento territorial, entre outras; fiscalização do Bolsa Família e do Cadastro Único para 
Programas Sociais e controle social no município; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 
PROVIMENTO: CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as ações desenvolvidas dentro do Centro de Referência de Assistência Social em seus respectivos Bairros 
(Progresso, Vila União). 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Articular o processo de implantação, execução, monitoramento, registro e avaliação das ações, usuários e serviços; 
Articular ações com a rede de serviços sócio-assistenciais e das demais políticas sociais; 
Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias 

inseridas nos serviços ofertados no CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; 
-Definir com os profissionais critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias nos programas de 
assistência social; 
-Definir com os profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das 
famílias nos programas de assistência social; 
-Definir com a equipe técnica os meios e os ferramentais teórico-metodológicos de trabalho com famílias, grupos de 
famílias e comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos para as famílias 
atendidas e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido; 
-Monitorar regularmente as ações de acordo com diretrizes, instrumentos e indicadores pactuados; 
Acompanhar e avaliar o atendimento na rede social; 

-Realizar reuniões periódicas com os profissionais e estagiários para discussão dos casos, avaliação das atividades 
desenvolvidas, dos serviços ofertados e dos encaminhamentos realizados; 
-Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência do CRAS; 
-Promover e participar de reuniões periódicas com representantes da rede prestadora de serviços, visando contribuir 
com órgão gestor na articulação e avaliação relativa à cobertura da demanda existente no território de abrangência, ao 
estabelecimento de fluxos entre os serviços da Proteção Social Básica e Especial de Assistência Social e ao 
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acompanhamento dos encaminhamentos efetivados; 
-Orientar instituições públicas e entidades de assistência social no território de abrangência, em cumprimento às 
normativas estabelecidas e legislações, quanto a: 1) inscrição no conselho municipal de assistência social e demais 
conselhos, de acordo com a atividade desenvolvida; 2) qualidade dos serviços; 3) critérios de acesso; 4) fontes de 
atestado de registro e de certificado de entidades beneficentes de assistência social; 
-Promover e participar de reuniões periódicas com representantes de outras políticas públicas visando articular a ação 
intersetorial no território de abrangência do referido CRAS; 
-Chefiar a elaboração de planos de ação; 
-Alimentar o sistema de informação local e dos órgãos da politica de assistência social, com dado é territoriais 
(indicadores, dinâmica populacional), da rede social, das famílias e dos atendimentos realizados; 
-Monitorar os Serviços prestados às familias, com avaliação de resultados e impacto; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE PROGRAMAS SÓCIO-EDUCATIVOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Organizar, encaminhar e arquivar documentos pertinentes ao PSE, aos profissionais e demais setores da Secretaria 
Municipal de Cidadania. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Auxiliar no encaminhamento e preenchimento dos documentos de inclusão e desligamento dos adolescentes ao 
Programa; 
-Controlar a freqüência dos adolescentes nas oficinas e ensino regular, encaminhando quando necessário aos setores 
responsáveis; 
-Organizar e destinar os pedidos de material didático e de consumo solicitados pela equipe de trabalho do PSE; 
-Acompanhar o trabalho técnico e auxiliar nos encaminhamentos necessários; 
-Manter a organização do trabalho e o cumprimento das metas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE APOIO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORARIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 10 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as equipes de apoio. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar nas execuções dos trabalhos relacionados ao apoio da secretaria da cidadania; 
-Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes à área de atuação; 
-Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de desempenho do setor e de seus auxiliares; 
-Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividades do setor e de seus auxiliares; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 
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CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU PUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o desenvolvimento dos trabalhos realizados em todas as divisões da Proteção Social Especial (CREAS e 
Albergue) 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e supervisionar a execução de projetos e trabalhos a serem desenvolvidos nos programas sociais 

oferecidos à comunidade; 
Oferecer suporte técnico e administrativo aos setores envolvidos; 

-Coordenar a articulação do processo de implantação do CREAS, bem como, de todo e qualquer programa social 
criado ou mantido pelos setores abrangidos na Proteção Especial; 
-Coordenar a execução das ações das políticas públicas de atendimento oferecidas em cada setor; 
-Propor a implantação de projetos e programas necessários à realidade municipal atendendo os princípios de 
economicidade; 
-Elaborar e supervisionar a elaboração de relatórios e documentos de acordo com a necessidade da política nacional 
de assistência social; 
Coordenar a articulação/parcerias com instituições governamentais e não governamentais, engajando-se no processo 

de articulação da rede sócio-assistencial; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 
PROVIMENTO: CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar todas as ações e programas eventualmente desenvolvidos dentro do Centro de Referência Especializado. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Articular o processo de implantação do CREAS; 

-Coordenar a execução das ações; 
Realizar articulação/parcerias com instituições governamentais e não governamentais, engajando-se no processo de 

articulação da rede socioassistencial; 
Definir, em conjunto com a equipe, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento 

das famílias; 
Definir, com a equipe técnica, os meios e os ferramentais teórico-metodológicos de trabalho com famílias, grupos e 

indivíduos a serem utilizados; 
Articular o processo de implantação, execução, monitoramento, registro e avaliação das ações, usuários e serviços; 

-Realizar reuniões periódicas com os profissionais e estagiários para discussão dos casos, avaliação das atividades 
desenvolvidas, dos serviços ofertados e dos encaminhamentos realizados, entre outras; 
-Promover e participar de reuniões periódicas com representante da rede prestadora de serviços, visando contribuir 
com o órgão gestor na articulação e avaliação dos serviços e acompanhar os encaminhamentos efetuados; 
Contribuir com o órgão gestor municipal no estabelecimento de fluxos entre os serviços da Proteção Social Especial e 

Básica de Assistência Social; 
-Participar de comissões/fóruns/comitês locais de defesa e promoção dos direitos das crianças e adolescentes; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DO PROGRAMA SENTINELA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
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ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violação de direitos, às suas famílias e aos 
respectivos agressores, de forma a proporcionar a superação dessas situações e especialmente o fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as ações de acolhimento de crianças, adolescentes, famílias e agressores; 
-Coordenar o encaminhamento para outros serviços; 
-Coordenar e/ou efetuar o acompanhamento e controle da efetividade dos encaminhamentos realizados; 
Proporcionar a capacitação sistemática da equipe de trabalho e dos diversos agentes institucionais que possuem 

interface no atendimento de crianças e adolescentes; 
-Produzir materiais educativos; 
-Supervisionar e efetuar visitas domiciliares e atendimento sócio-familiar; 
-Coordenar e supervisionar o atendimento psicológico individual e em grupo; 
-Coordenar a disponibilização de orientação e acompanhamento jurídico; 
-Coordenar e/ou efetuar diretamente o monitoramento da presença do trabalho infantil e das diversas formas de 
negligência, abuso e exploração, mediante abordagem de agentes institucionais em vias públicas e locais identificados 
pela existência de situações de risco; 
-Promover articulações com Conselhos Tutelares, Ministério Público, Varas de Família, da Infância e Juventude e com 
a rede de proteção; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO PEMSE-PIÁ 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de aplicação das medias sócio-educativas impostas pelo Poder Judiciário a adolescentes do 
Município de Erechim. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a aplicação das medidas sócio-educativas impostas pelo Poder Judiciário a adolescentes do Município de 
Erechim, mantendo, para tanto, contato permanente com o Juizado da Infância e Juventude da Comarca; 
-Coordenar a elaboração dos projetos de aplicação das medidas para cada adolescente em particular; 
-Efetuar os contatos necessários com os mais diversos segmentos da comunidade, buscando parcerias com entidades 
e/ou pessoas físicas para inserção comunitária na aplicação das medidas; 
-Coordenar programa de voluntariado, ensejando um orientador para, no máximo, dois adolescentes; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO PETI 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as ações desenvolvidas dentro do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil em seus respectivos Bairros 
(Progresso e Vila União). 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar e supervisionar a transferência direta da renda do Governo Federal para as famílias de crianças e 
adolescentes que se enquadrem nas condições do programa; 
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-Coordenar as ações socioeducativas e de convivência; 
-Supervisionar a manutenção da criança e do adolescente na escola; 
-Promover a articulação dos demais serviços da rede de proteção básica e especial com o programa; 
Coordenar as ações para o processo de resgate da cidadania dos usuários do programa e inclusão social de suas 

famílias; 
Coordenar e supervisionar em geral as ações necessárias para o efetivo combate ao trabalho infantil, sendo elas: 

apoio aos Fóruns de Erradicação do trabalho Infantil; 
concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho; 
ações socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho; 
fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil; 
publicidade de Utilidade Pública; 
atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil e apoio técnico à Escola do Futuro Trabalhador; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o cadastro e organizar os atendimentos à população carente. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o cadastro segundo os critérios para entrega de cestas básicas, passagens, leite especial e leite comum; 
-Coordenar a confecção da cadeirinha de transporte urbano para idosos; 
-Coordenar o encaminhamento para recebimento de segunda via de certidão, fotografia, benefícios da previdência 
social e óculos; 
Supervisionar o preenchimento de formulários BPC após encaminhamento do Serviço Social; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ALBERGUE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar e supervisionar diretamente o Albergue Municipal em todas as ações desenvolvidas e todos os serviços 
prestados. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar e controlar as atividades do Albergue; 
-Coordenar o transporte dos pacientes carentes para as sessões de fisioterapia, hemodiálise, radio e quimioterapia, 
Núcleo de Saúde Mental, Hospital Municipal Santa Terezinha, etc. 
-Coordenar a entrada, permanência e saída de albergados, conforme o regulamento; 
Coordenar o encaminhamento e encaminhar albergados e andarilhos para clínicas de recuperação de alcoólatras e 

drogados, acompanhar o tratamento e posteriormente reencaminhá-los para a família e sociedade; 
Orientar e proceder ao encaminhamento de auxílios a pessoas carentes de nossa cidade; 

-Administrar e controlar as refeições servidas pelo Albergue Municipal e pelo Restaurante Popular; 
-Planejar, organizar e administrar o Albergue Municipal como um todo; 
Oportunizar contato dos albergados com seus familiares; 

-Zelar pela conservação do patrimônio; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 

das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
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se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria Municipal de 
Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior: 
-Outras atividades afins. 
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LEI N.° 4.608, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009. 

Cria cargos para atendimento ao CEREST e altera as Leis 

if 3.919 de 09 de dezembro de 2005 e n.° 4.420 de 11 de 

fevereiro de 2009, as quais dispõem sobre o quadro de 

cargos de provimento efetivo e estabelece o plano de 

carreira dos servidores e dá outras providências e sobre a 

Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal, 

cria os Cargos de Confiança e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. I° O Art. 3.° da Lei n.° 3.919, de 09 de dezembro de 2005, passa a vigorar acrescido dos 

cargos abaixo relacionados:: 

"Art. 3' 	  

Denominação da Categoria Funcional N." de cargos Padrão 

Médico do Trabalho — 12 horas 01 18 

Engenheiro em Segurança do Trabalho 01 18 

Parágrafo único. A descrição das atividades dos cargos criados no caput, dispostas no 

Anexo I da Lei Municipal n.° 3.919/05, passam a vigorar com a redação estabelecida no Anexo A, que é 

parte integrante da presente Lei. 

Art. 2° Fica alterada a redação do inciso IV e acrescida a letra "h" ao inciso VI do artigo 30 

da Lei n° 4.420 de 11 de fevereiro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 30 	  

(.) 

IV- 04 (quatro) Assessorias I. 

) 

VI - 
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h) Setor de Saúde do Trabalhador - CEREST." (NR) 

Art. 3° Fica criado o cargo de provimento em comissão (CC) ou em função gratificada (FG) 

de Chefe do Setor de Saúde do Trabalhador - Cerest de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 

Municipal, o qual passará a constar nos Anexos I, II e II da Lei n° 4.420 de 11 de fevereiro de 2009, com as 

seguintes descrições: 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as atividades administrativas do CEREST. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Assessorar administrativamente o CEREST; 
-Assessorar todo o trabalho administrativo do CEREST executado pelos servidores do 
quadro, especialmente mecanismos de controle e gerência das solicitações de despesas, 
liberação de vales transporte, assiduidade e eficiência dos servidores do CEREST, notas de 
empenho, correspondência oficial entre outros; 
-Colaborar com a elaboração e posterior execução do orçamento do CEREST; 
Coordenar os trabalhos de eficientização dos serviços burocráticos junto aos servidores, 

para a melhoria continua da prestação de serviços à comunidade; 
Orientar a realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros 

aspectos dos serviços públicos; 
Superintender na resolução de problemas administrativos, afetos ao CEREST; 

-Exarar despachos em processos administrativos; 
Manter-se permanentemente atualizado sobre a legislação pertinente ao CEREST; 

--Zelar pela boa imagem do CEREST e da Administração Municipal,. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, c autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins." (NR) 

Art. 4.° As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas através da seguinte 

dotação orçamentária: 

Vencimentos: OS — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 02— FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE, 1030100322.0-11 — Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio do Estado — FMS: 

3190.11.00.00.00 — Vencimei tos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil; 1030100322.044 — Ações e Serviços 

Públicos de Saúde com Apoio da União — FMS: 3190.11.00.00.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas — 

Pessoal Civil. 

Obrigações: 08 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 01 — UNIDADE DE 

1111.  ATENÇÃO PLENA À SAÚDE, 1030100322.033 — Ações e Serviços Públicos de 

Saúde: 3190.13.00.00.00 — Obrigações Patronais. 
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Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 6.° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 09 de Dezembro de 2009. 

Pa 	Alfr o Polis 
Pref 'to Municipal 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

G 	on Leandro Bei-1i 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO A 

CARGO: MÉDICO DO TRABALHO  
PROVIMENTO: CONCURSO PÚBLICO 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM HABILITAÇÃO COMPROVADA NA ÁREA 
JORNADA DE TRABALHO: 12 HORAS SEMANAIS 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 18 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Médico Especialista em Medicina do Trabalho 
DESCRIÇAO ANALÍTICA: 
- Executar as atividades de investigação de riscos e doenças relacionadas ao trabalho e vigilância aos ambientes de 
trabalho de forma integrada à equipe para estabelecimento de medidas e ações de preservação da saúde dos 
trabalhadores. Essas atividades serão de âmbito regional, sendo desenvolvidas nos municípios da área de abrangência 
do serviço; 
- Executar ações de vigilância nos ambientes e processos de trabalho, compreendendo a identificação nas situações de 
risco e a tomada de medidas pertinentes para a resolução da situação e a investigação epidemiológica; 
- Avaliar o processo, o ambiente e as condições de trabalho, identificando riscos e cargas de trabalho nos seus aspectos 
tecnológicos, ergonômicos e organizacionais; 
- Detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde, utilizando 
métodos e técnicas de mapeamenio de riscos, inquérito sanitário e estudos epidemiológicos 
- Estudar o processo saúde-doença e as condições de segurança e saúde dos trabalhadores; 

Efetuar exames médicos de todos os trabalhadores para confirmação de diagnóstico relacionado ao trabalho, 
prescrevendo medicações e tratamento, caso necessário; 
- Executar anamnese ocupacional, exames clínicos e/ou interpretando os resultados de exames complementares, para 
detectar prováveis alterações à saúde em decorrência do trabalho; 
- Participar juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde dos 
trabalhadores, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade e de fadiga e 

outros; 
Participar na elaboração de nermas e procedimentos na área de saúde do trabalhador; 

- Inspecionar estabelecimentos de todos os gêneros, projetos e instalações que possam oferecer riscos à saúde dos 
trabalhadores urbanos e rurais; 
- Executar as ações educativas sobre prevenção de acidentes e doenças, organizando palestras e divulgando nos meios 
de comunicação, distribuindo publicações e outros materiais informativos, para conscient zar os trabalhadores, 
empregadores e a população cm geral; 
- Estudar as ocupações de todos os ramos produtivos para avaliação do processo saúde - doença e características e 
especificidades das funções, ocupações e tarefas para execução do trabalho; 
- Realizar estudos sobre doenças e acidentes de trabalho; 
- Determinar as causas dos acidentes de trabalho e elaborar manuais informativos e preventivos; 
- Ministrar e participar de curses ou seminários de capacitação em saúde do trabalhador; 
- Participar do planejamento c execução dos programas de treinamento das equipes de atendimento de emergência, 
avaliando as necessidades de capacitação do pessoal incumbido de prestar os primeiros socorros em caso de acidentes 
graves e catástrofes; 
- Participar de inquéritos sanitários, levantamento de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos 
epidemiológicos, elaborando cion preenchendo formulários próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer 
medidas destinadas a reduzir morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais; 

Realizar ações intersetoriais e interinstitucionais; 
- Emitir laudos e pareceres; 
- Participar, estimular e orient ar u criação de CIPAS, ministrando cursos de formação de cipeiros; 
- Executar as demais atribuições e tarefas inerentes ao cargo, bem como, obedecer e cumprir determina oes superiores. 
- Executar outras tarefas afins 
OUTROS REQUISITOS: 
Especialização em Medicina dt, Trabalho e Registro Profissional no órgão competente. 
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CARGO: ENGENHEIRO EM 5 ECiURANCA DO TRABALHO  
PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA — COM HABILITAÇÃO 
COMPROVADA NA ÁREA '' SEGURANÇA DO TRABALHO 
JORNADA DE TRABALHO: t-'.) HORAS SEMANAIS 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 18 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Engenheiro especialista em segt.rança do trabalho 
DESCRIÇÃO ANALITICA: 
- Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho; 
- Estudar as condições de seguLtnça dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos, com vistas especialmente 
aos problemas de controle de risco, controle de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e 
saneamento; 

Planejar e desenvolver a impltação de técnicas relativas a gerenciamento e controle de riscos; 
- Vistoriar, avaliar, realizar p, : :ias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e indicar medidas de controle sobre grau 
de exposição a agentes agres,  ., ti de riscos fisicos, químicos e biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, 
calor, radiação em geral e pret.::: es anormais, caracterizando as atividades, operações e locais insalubres e perigosos; 
- Analisar riscos, acidentes e ilhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas e orientando 
trabalhos estatísticos, inclusive .oin respeito a custo; 
- Propor políticas, programas, nrmas e regulamentos de Segurança do Trabalho, zelando pela sua observância; 
- Elaborar projetos de sistemas :c segurança e assessorar a elaboração de projetos de obras, instalação e equipamentos, 
opinando do ponto de vista da ' genharia de Segurança; 
- Estudar instalações, máqui: , e equipamentos, identificando seus pontos de risco e projetando dispositivos de 
segurança; 
- Projetar sistemas de protect': 
elaborar planos para emerge.]: 
- Inspecionar locais de Cabal! 
- Especificar, controlar e fise.:' 
individual e os de proteção co 
- Opinar e participar da espec i 
transporte ou funcionamento 
- Elaborar planos destinados a 
assessorando-lhes o funciona,  .• 
- Orientar o treinamento espy 
geral, no que diz respeito à Se 

Acompanhar a execução de 
dos trabalhos a executar assii. 

Colaborar na fixação de n 
exercícios; 
- Propor medidas preventivas 
das lesões provenientes do ac 
Informar aos trabalhadores e .1 
trazer danos a sua integridade • 

Executar as demais atribuiç 
- Outras atividades afins. 

contra incêndios, coordenar atividades de combate a incêndio e de salvamento e 
e catástrofes; 
.tt que se relaciona com a segurança do Trabalho, delimitando áreas de periculosidadez 
r sistemas de proteção coletiva e equipamentos de segurança, inclusive os de proteção 

a incêndio, assegurando-se de sua qualidade e eficiência; 
Ação para aquisição de substâncias e equipamentos cuja manipulação, armazenamento, 
sam apresentar riscos, acompanhando o controle do recebimento e da expedição; 
riar e desenvolver a prevenção de acidentes, promovendo a instalação de comissões e 
to; 
co de Segurança do Trabalho e assessorar a elaboração de programas de treinamento 

:atiça do Trabalho; 
'as e serviços decorrentes da adoção de medidas de segurança, quando a complexidade 
2x igir; 
nos de aptidão para o exercício de funções, apontando os riscos decorrentes desses 

campo da Segurança do Trabalho, em face do conhecimento da natureza e gravidade 
.ite de trabalho, incluídas as doenças do trabalho; 
tinunidade, diretamente ou por meio de seus representantes, as condições que possam 
s medidas que eliminam ou atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas; 

tarefas inerentes ao cargo, bem como, obedecer e cumprir determinações superiores; 
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LEI N.° 4.634, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. 

Autoriza o Poder Executivo a implantar e operacionalizar o 

Programa Primeira Infância Melhor (PIM) e cria os cargos de 

Monitor e Visitador. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1.0  Fica, o Poder Executivo, autorizado a implantar e operacionalizar o Programa Primeira 

Infância Melhor — PIM, juntamente com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, visando à execução de 

programas para a promoção do desenvolvimento integral da criança, desde a gestação até os 6 (seis) anos de 

idade, com ênfase na faixa etária de O (zero) a 3 (três) anos de idade, complementando a ação da família e da 

comunidade, abrangendo os a§pectos físicos, psicológicos, integrais e sociais. 

Parágrafo.único. O PIM será implementado com a colaboração das Secretarias Municipais de 

Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Saúde e Cidadania e de organizações não-governamentais, de 

programas de orientação e apoio aos pais com filhos entre O e 6 (seis) anos. 

Art. 2.° O PIM será organizado em consonância com a doutrina da proteção integral da criança, 

nos termos do Art. 227 da Constituição Federal e em conformidade com o disposto nas Leis n.° 8.069, de 13 

de julho de 1990, n." 8.080, de 19 de setembro de 1990, n.° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, n.° 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, a meta 17 do Capítulo da Educação Infantil do Plano Nacional de Educação, de que 

trata a Lei n.° 10.172, de 9 de janeiro de 2001 e suas alterações. 

Art. 3.0  Com o objetivo de orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiências, para o 

estímulo ao desenvolvimento das capacidades e potencialidades de suas crianças, as ações do PIM 

consistirão em: 

I — apoiar e fortalecer as competências da família como primeira e mais importante instituição 

de cuidado e educação da criança nos primeiros anos de vida; 

II — prestar apoio educacional e amparar as crianças para complementar as ações da família e da 

comunidade; 

III — prestar assistência social às crianças e às famílias beneficiadas por serviços de proteção 

social básica; 

IV — prestar toda e qualquer orientação às famílias sobre cuidados de saúde da gestante e da 
'e> 
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criança, em articulação com os programas de saúde da mulher, da criança e da família. 

Art. 4." Visando atender necessidade temporária, de excepcional interesse público, para a 

implantação do programa PEVI, fica acrescida a alínea "i" ao inciso VI do Art. 30 da Lei 4.420/2009, que 

passa a ter a seguinte redação: 

"Ari .z0  

VI - 	  

z) Setor da Saúde da Criança. 

" (NR) 

Art. 5." Fica, o Poder Executivo, autorizado a criar o cargo de provimento em Comissão (CC) ou 

em Função Grati 	(FG) de Monitor do Programa Infância Melhor, de livre nomeação e exoneração pelo 

Prefeito Municipal, o qual passará a constar nos anexos da Lei 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, com a 

seguinte descrição 

"CARGO: MONITOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR  
PROVIMENTO: CARGO .EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDA DP: MINTAM: 21 ANOS COMPLETOS 
ESC01....1RIDADE: ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
HABR.1-IAÇÃO FUNCIONAL: ENFERMAGEM, PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA, ASSISTENCIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA, NUTRICIONISTA, PSICOLOGIA. 
HOR.,:.  '10 DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO. 
PADfl.i O DE VENCIMENTOS: CC/ FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Deverá possuir capacidade de organização de trabalho, planejamento, orientação, quanto ao tempo 
necessário para realizar e executar as funções na ordem prevista pelo Programa, conforme 
espectficações previstas em Lei. 
DESC.  • • IÇA O ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- 	• ::71" o Programa Infância Melhor Município; 

Co,—,- !nar e participar dos cursos de formação e atualização propostos pelo Grupo Técnico Municipal 
e G7'11: "iiCtliC0 Estadual; 

Coo 'unor as tarefas solicitadas pelos Grupos Técnicos Municipal e Estadual. Planejar a capacitação 
e oric.,  ir o trabalho dos Visitadores que atuam com as famílias; 
- As.yessorcu; acompanhar e avaliar o trabalho dos Visitadores junto as famílias; 

Com.ienar a atuação e intervenção das atividades junto ás famílias; 
Mobiljutir os recursos da comunidade, em apoio ao trabalho dos Visitadores; 
Cool'enar a distribuição do tempo dos visitadores de maneira eficaz para consecução dos objetivos do 

Prog.• ma Infância Melhor; 
- PlY,..' , rer as vias institucionais equivalentes de desenvolvimento integral da criança na comunidade; 

Sm.» 'iiizor os integrantes da comunidade quanto a necessidade de proporcionar ás crianças um 
lcsenvolvimento; 

- Co, • -dar o correto cumprimento da carga horária bem como o cumprimento das atribuições dos 
servi, .'s sob sua responsabilidade; 

Dir: ;• veículos oficiais para o exercício das atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

hahil'.1o; 
Ouo .t atividades afins." (NR) 
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Ar. 7.0  I '; ca, o Poder Executivo, nos termos do Art. 37, IX da Constituição Federal, autorizado a 

contratar, em caráter nrnergencial, 10 (dez) Visitadores. 

§ 1.0  A c' ontratação, a que se refere o caput deste artigo, será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, podendo ser ntecipadamente rescindido a interesse da Administração ou pela homologação de 

classificados por cor :urso público. 

§ 2.° A contratação em caráter emergencial, prevista no caput, será efetuada através de processo 

seletivo simplificado. considerando: 

I — O Nríodo de inscrições de 3 (três) dias, prorrogável por igual período se não houverem 

inscritos, sendo exig: das para inscrição as condições de provimento previstas para o cargo efetivo; 

II — A ordem de classificação dos inscritos será obtida por sorteio público. 

Art. 8." As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas através da seguinte dotação 

orçamentária: 09 - Secretaria Municipal de Saúde, 02 — Fundo Municipal de Saúde, 1030100322.041 — 

Ações e Serviços PI iblicos com Apoio do Estado-FMS, 3190.11.00.00.00.00 — Vencimentos e Vantagens 

Fixas — Pessoal Civi 

Art. 9." As fontes de financiamento, para o custeio das ações elencadas no Art. 1.0  desta Lei, 

serão suportadas pelas transferências do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, através de 

recursos específicos oriundos da Resolução CIB/RS, Portaria n.° 15/2003/SES e pelos recursos próprios do 

Município (ASPS). 

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Paulo\edoPli  
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

GerS n Leandro Berti 
Secretário M nicipal de Administração 
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ANEXO I 

CARGO: VISITADOR 
PROVIMENTO: CONCURSO PÚBLICO. 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: NÍVEL MÉDIO COMPLETO EM MAGISTÉRIO OU NÍVEL SUPERIOR EM CURSO 
HABILITAÇÃO FUNCIONAL: MAGISTÉRIO, ENFERMAGEM, PEDAGOGIA, FISIOTERAPIA, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, NUTRICIONISTA E PSICOLOGIA 
HORÁRIO DE TRABALHO: 40 HORAS SEMANAIS 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 06 (SEIS) 
ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Responsável pelo atendimento e visitas domiciliares às famílias, por meio de atividades específicas. 
DESCRIÇÃO ANALITICA: 
- Realizar o trabalho diretamente com as famílias, orientando-as e capacitando-as para realizar as atividades 
de estimulação para o desenvolvimento integral da criança, desde a gestação; 
- Orientar as famílias sobre as atividades de estimulação adequadas a partir do diagnóstico, ou seja, do marco 
zero; 

Acompanhar e controlar a qualidade das ações educativas realizadas pelas próprias famílias junto às 
crianças e as ações realizadas pelas gestantes; 
- Acompanhar os resultados alcançados pelas crianças e pelas gestantes; 

Planejar e executar as Modalidades de Atenção Individual e Grupal; 
- Planejar e executar seu cronograma de visitas às famílias; 
- Participar da Capacitação de Visitadores; 

Receber a formação e a capacitação necessárias; 
- Comunicar ao órgão competente a percepção e/ou identificação de suspeita da violência doméstica e 
crianças portadoras de deficiência, preencher documentos, elaborar relatórios, utilizar instrumentos para 
diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação; 
- Executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
- Registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
- Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 

Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; 
Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam 

a qualidade de vida; 
Dirigir veículos oficiais para o exercício das atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado; 
Desenvolver outras atividades pertinentes à função e demais atividades correlatas ao cargo. 
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LEI N.° 4.701, DE 25 DE MAIO DE 2010. 

Cria os cargos de Diretor de Informática Educativa e 

Coordenador do Núcleo Tecnológico, altera a descrição dos 

cargo de Coordenador do Setor de Informática Educativa, 

inclui o inciso V e altera o inciso VI do Art. 36 da Lei n.° 

4.420, de 11 de Fevereiro de 2009, e suas alterações, que 

dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo 

Municipal, cria os Cargos de Confiança e dá outras 

providências. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1.0  Fica incluído o inciso V e alterado o inciso VI do Art. 36 da Lei n.° 4.420, de 11 

de Fevereiro de 2009, e suas alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 36 	  

Diretoria de Informática Educativa; 

a) Setor de Informática Educativa. 

I. Equipe do Núcleo Tecnológico Municipal. 

Diretoria Pedagógica; 

g) Revogado. 

"(NR) 

Art. 2.° Fica criado o cargo de provimento em comissão (CC) ou em função gratificada 

(FG) de Diretor de Informática Educativa de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, 

o qual passará a constar nos Anexos I, II e III da Lei n° 4.420 de 11 de fevereiro de 2009, com as 

seguintes descrições: 

"CARGO: DIRETOR DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
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HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir as ações no campo das Tecnologias Educacionais e na formação e 
capacitação de professores multiplicadores dessas ações junto às Escolas Públicas 
do Sistema Municipal de Ensino. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES.. 
- Acompanhar; orientar e supervisionar o trabalho desenvolvido pelos profissionais 
do NTM na formação e capacitação dos professores multiplicadores que atuam 
junto às Escolas Públicas do Sistema Municipal de Ensino; 

Coordenar encontros de formação entre os profissionais que atuam nas Escolas 
Públicas do Sistema Municipal de Ensino, na perspectiva pedagógica das 
Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs); 

Fornecer, buscar e articular dados e informações do Sistema Municipal de 
Ensino; 

Contribuir na elaboração de proposta referente às Tecnologias Educacionais e sua 
aplicação nas Escolas Públicas pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino; 
- Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o 
uso correto dos equipamentos de segurança individual; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins." (NR) 

Art. 3.° Fica criado o cargo de provimento em comissão (CC) ou em função gratificada 

(FG) de Coordenador da Equipe do Núcleo Tecnológico Municipal de livre nomeação e 

exoneração pelo Prefeito Municipal, o qual passará a constar nos Anexos I, II e III da Lei n° 4.420 

de 11 de fevereiro de 2009, com as seguintes descrições: 

"CARGO: COORDENADOR DA EQUIPE DO NÚCLEO TECNOLÓGICO 
MUNICIPAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 10 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a Equipe de Professores e Técnicos lotada junto ao Núcleo Tecnológico 
Municipal: 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Acompanhar; orientar e supervisionar o trabalho desenvolvido pelos profissionais 
do NTM para o trabalho de formação e de capacitação pelos professores e dos 
funcionários que atuam junto às Escolas Públicas do Sistema Municipal de Ensino; 

Coordenar encontros de formação entre os profissionais que atuam nas Escolas 
Públicas Coordenar encontros de formação entre os profissionais que atuam nas 
Escolas Públicas do Sistema Municipal de Ensino, na perspectiva pedagógica das 
Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs); 

Contribuir na elaboração de propostas referentes às Tecnologias Educacionais pc, 
cesso Administrativo n.° 5.624/10, Lei n.° 4.701/10, Pág. 2 
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sua aplicação nas Escolas Públicas pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o 
uso correto dos equipamentos de segurança individual; 

Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, 
a fim de evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências 
necessárias para a regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração; 
- Zelar pela manutenção, conservação e guarda do patrimônio sob sua 
responsabilidade; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins." (NR) 

Art. 4.° Fica alterada a descrição do Cargo de Coordenador do Setor de Informática 

Educativa, constante no Anexo II da Lei n.° 4.420 de 11 de fevereiro de 2009, o qual passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"CARGO: COORDENADOR TÉCNICO DO SETOR DE INFORMÁTICA 
PROVIMENTO: FUNÇÃO GRATIFICADA E CARGO EM COMISSÃO 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações referentes à área Técnica em Informática relacionadas com os 
Laboratórios de Aprendizagem nas Escolas do Sistema Municipal de Ensino; 
DESCRIÇÃO AIVALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar, orientar e supervisionar o trabalho de atividades de laboratórios de 

informática com estudantes e ou comunidade; 
Coordenar o suporte aos laboratórios de Aprendizagem de Informática; 
Oferecer assessoria de software e hardware, aos laboratórios de informática; 
Coordenar e orientar professores e ou monitores que atuam nos laboratórios; 

-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
-Apoiar a elaborar proposta de Informática Educativa para as escolas e SMEd; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o 
uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a 
fim de evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências 
necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins." (NR) 

Art. 5.° As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas através da 

seguinte dotação orçamentária: 11 — Secretaria Municipal de Educação; 01 — Unidade de Educação 
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e de Competência do Município, 1236100482.061 — Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — 

MDE: 3190.11.00.00.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil. 

Art. 6.0  Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 7.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Mu 	- 	, • 	de Maio de 2010. 

111  

Paulo A edo lis 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

on Leandro Berti 
Secretário Municipal de Administração 
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LEI N.° 4.798, DE 05 DE OUTUBRO DE 2010. 

Altera a Lei n." 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e 

suas alterações, bem como visa à criação de cargos 

para o Escritório Regional da Junta Comercial do Rio 

Grande do Sul (JUCERGS), em Erechim, e para o 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — 

SAMU/192. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1.0  Ficam criados os cargos de Diretor do Escritório Regional da JUCERGS, de 

Chefe da Divisão de Autenticações e de Assessor I — Agente de Desenvolvimento e Projetos, com 

provimento em comissão (CC) ou em função gratificada (FG), de livre nomeação e exoneração pelo 

Prefeito Municipal, vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

§ 1.0  As condições de provimento e as atribuições dos cargos criados neste Artigo são as 

constantes no Anexo I, que é parte integrante da presente Lei. 

§ 2.° A descrição das atividades dos cargos criados no caput, ficam incluídas no Anexo 

III da Lei Municipal n.° 4.420/2009 e suas alterações. 

Art. 2.° Fica criado o cargo de Diretor do Programa SAMU/192, com provimento em 

comissão (CC) ou em função gratificada (FG), de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 

Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. 

§ 1.0  As condições de provimento e as atribuições do cargo criado neste Artigo são as 

constantes no Anexo I, que é parte integrante da presente Lei. 

§ 2.° A descrição das atividades do cargo criado no caput, ficam incluídas no Anexo III 

da Lei Municipal n.° 4.420/2009 e suas alterações. 

Art. 3.° Fica alterado o Art. 24 da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro 	suas 

alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 24. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico é compo pelas 
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CCN 1 

. 	----- Hí; 	 -• • 

seguintes unidades: 

1— Secretaria; 

II — Secretaria Adjunta; 

III— Chefia de Gabinete IV; 

IV Assessoria I; 

V— Diretoria de Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos; 

VI — Diretoria da Infraestrutura: 

Divisão de Serviços de Terraplanagem; 

Divisão de Manutenção e Controle de Máquinas e Equipamentos; 

VII — Diretoria de Desenvolvimento das Relações Institucionais Socioeconômicas: 

Divisão de Fomento ao Crédito; 

Divisão de Desenvolvimento de Cadeias Produtivas Locais; 

Divisão de Licenciamento e Fiscalização 

Divisão de Treinamento e Balcão do Empreendedor; 

VIII — Diretoria do Escritório da JUCERGS: 

a) Divisão de Autenticações." (NR) 

Art. 4.° Fica incluído o inciso IX ao Art. 30 da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, 

e suas alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 30. 	  

IX— Diretoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU/192." (NR) 

Art. 5.° Ficam alteradas as quantidades dos cargos de Assessor I, de Diretor, de Chefe 

de Divisão e de Chefe de Setor, bem como a nomenclatura do cargo de Coordenador I, constantes 

no Anexo I da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas alterações, que passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

ITEM: CARGO: QUANTIDADE: PROVIMENTO: PADRÃO: 

Assessor 1 23 CC ou FG CC/FG 04 

Coordenador de Gabinete 01 CC ou FG CC/FG 02 

Diretor 41 CC ou FG CC/FG 04 

Chefe de Divisão 53 CC ou FG - 	06 
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1
Chefe de Setor 

  

   

 

62  
CC ou FG 	CC/FG 08 

	 " (NR) 

 

  

   

   

Art. 6.° Fica alterada a nomenclatura do cargo de Coordenador I, vinculado ao Gabinete 

do Prefeito, constante no Anexo II da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas alterações, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

ITEM: CARGO: QUANTIDADE: PROVIMENTO.. PADRÃO: 

Coordenador de Gabinete 01 CC ou FG CC/FG 02 

" (NR) 

Art. 7.° Fica alterada a quantidade do cargo de Chefe de Setor, vinculado à Secretaria 

Municipal de Obras Públicas e Habitação, constante no Anexo II da Lei n.° 4.420, de 11 de 

fevereiro de 2009, e suas alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
ff 

ITEM: CARGO: QUANTIDADE: PROVIMENTO: PADRÃO: 

Chefe de Setor 23 CC ou FG CC/FG 08 

" (NR) 

Art. 8.° Fica alterada a tabela de cargos vinculados à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, constante no Anexo II da Lei n." 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e 

suas alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

ITEM:  CARGO: QUANTIDADE: PROVIMENTO: PADRÃO: 
	 Secretário 01 CC ou FG Subsidio Legal 
	 Secretário Adjunto 01 CC ou FG CC/FG 03 
	 Chefe de Gabinete IV 01 CC ou FG CC/FG 08 
	Assessor I 01 CC ou FG CC/FG 04 
	Diretor 04 CC ou FG CC/FG 04 

Chefe de Divisão 07 CC ou FG CC/FG 06 

Art. 9." Ficam alteradas as quantidades dos cargos de Assessor I e Diretor, vinculados à 

Secretaria Municipal de Saúde, constante no Anexo II da Lei n.° 4.420, de 11 de 

e suas alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
ff 
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ITEM: CARGO.. QUANTIDADE: PROVIMENTO: PADRÃO: 

Assessor I 04 CC ou FG CC/FG 04 

Diretor 05 CC ou FG CC/FG 04 

" (NR) 

Art. 10. Fica alterada a nomenclatura do cargo de Chefe da Divisão de Micro-Crédito, 

vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, constante no Anexo III da Lei 

n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE FOMENTO AO CRÉDITO 

Art. 11. Ficam alteradas as nomenclaturas e as atribuições dos cargos de Chefe do Setor 

de Licenciamento e de Chefe do Setor de Exportação, ambos vinculados à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, constantes no Anexo III da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, 

e suas alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 

IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 

HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Gerenciar o funcionamento do Setor de Licenciamento e Fiscalização. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

-Emitir pareceres quanto à localização e/ou instalação de estabelecimentos industriais, 

comerciais ou de prestação de serviços no município de Erechim, de acordo com a 

legislação pertinente; 

-Realizar a fiscalização do Mercado Popular, Berçário Industrial e venda ambulante de 

ponto fixo estabelecido, juntamente com as demais Secretarias envolvidas; 

-Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da Legislação Tributária; 

-Examinar e preparar os elementos necessários à execução da . fiscalização externa; 

-Analisar as repercussões das instruções e normas de fiscalização em 

as e, quando for o caso, propondo medidas corretivas; 
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-Colaborar para o aperfeiçoamento da Legislação Tributária Municipal, propondo 

medidas que visem melhorar os mecanismos de arrecadação; 

-Requisitar o auxílio de força pública, ou requerer ordem judicial, quando 

indispensável à realização de diligências ou inspeções; 

-Auxiliar na elaboração de relatórios relacionados ao Departamento à fiscalização; 

Desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, 

outros) relativas ao exercício do cargo, utilizando-se dos meios mecânicos e/ou 

informatizados disponíveis; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 

devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE TREINAMENTO E BALCÃO DO 

EMPREENDEDOR  

PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 

IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 

HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Gerenciar o funcionamento do setor de treinamento e o Balcão do Empreendedor 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Orientar, simplificar e agilizar os processos de constituição de micro-empresas e 

empreendedores individuais; 

-Disponibilizar aos interessados as informações necessárias à emissão da inscrição 

municipal e do alvará de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios 

eletrônicos de comunicação oficial; 

-Prestar ótimo atendimento ao público e aos colegas, fornecendo informações e/ou 

encaminhando aos órgãos competentes; 

-Prestar informações acerca do programa de qualificação profissional; 

Fomentar junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico ações que 

visem a inserção de empreendedores da área autônoma informal, 

sua formalidade; 

ra que bus a 
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-Desenvolver ações conjuntas das Secretarias Municipais envolvidas no processo de 

licenciamento, bem como dialogar com os orgii os externos à administração municipal; 

-Encaminhar e acompanhar processos junto às Secretarias responsáveis, até que os 

mesmos estejam finalizados; 

Promover e realizar cursos, palestras, em parceria com entidades representativas, 

para treinamento e qualificação de pessoas; 

Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, afim 

de evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias 

para regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 

devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

-Outras atividades afins." (NR) 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gers n Leandro Berti 
Secret o Municipal de 

A&ninistração 
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ANEXO I 

CARGO: DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUCERGS  

PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 

IDADE MÍNIMA: 21 ANOS COMPLETOS 

ESCOLARIDADE: BACHAREL EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS; CC/FG 04 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Estabelecer, organizar, coordenar e superintender as atividades do Escritório Regional da Junta 

.Comercial do Rio Grande do Sul, em Erechim. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar e representar o Escritório Regional da Junta Comercial na Região do Alto Uruguai; 

-Realizar análise e despachar processos no âmbito da Junta Comercial de sua competência; 

Emitir Certidões Simplificadas; 

Autenticar livros mercantis; 

-Zelar pelo cumprimento fiel da legislação Federal e Estadual a que se subordina; 

-Prestar atendimento aos usuários do Escritório Regional, com urbanidade; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar 

pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de 

proteção individual; 

-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar 

desvios de função e, se necessário, demandar providências necessárias para regularização, junto à 

Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

OUTROS REQUISITOS: 

-Realizar treinamento de 02 (dois) meses na Junta Comercial do Rio Grande do Sul (JUCERGS). 

CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE AUTENTICAÇÕES  

PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
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IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO 

HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Estabelecer, organizar, coordenar e superintender as atividades de atendimento e autenticação dos 

Livros Mercantis do Escritório Regional da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, em Erechim. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

-Realizar análise, despachar e autenticar livros mercantis no âmbito da Junta Comercial de sua 

competência; 

-Zelar pelo cumprimento fiel da legislação federal e estadual a que se subordina; 

-Prestar atendimento aos usuários do Escritório Regional, com urbanidade; 

-Elaborar relatórios mensais do Escritório Regional; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar 

pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de 

proteção individual; 

-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar 

desvios de função e, se necessário, demandar providências necessárias para regularização, junto à 

Secretaria Municipal de Administração; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

OUTROS REQUISITOS: 

Realizar treinamento de 02 (dois) dias na Junta Comercial do Rio Grande do Sul (JUCERGS). 

CARGO: ASSESSOR I — AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS  

PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 

IDADE MÍNIMA: 21 ANOS COMPLETOS 

ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTÁBEIS OU 

ECONOMIA 

HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Assessorar tecnicamente as atividades da Secretaria. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

-Prestar assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

Assessorar a elaboração de projetos, estudos e programas; 

Participar de sessões de estudo, reuniões, encontros e aprofundamentos relacionados com as 

tarefas a serem executadas na Secretaria; 

-Elaborar subsídios de orientação, relatórios de atividades, pareceres, etc.; 

-Propor a realização de medidas relativas à boa administração e à melhoria das atividades dentro da 

Secretaria; 

-Analisar os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria; 

-Articular a integração entre os setores e equipes; 

Estudar e analisar situações apresentadas e que necessitem normativas, ajustes e adequações; 

Apresentar alternativas para a resolução de dificuldades que se 'apresentam; 

Prestar ótimo atendimento ao público e aos colegas, fornecendo informações e/ou encaminhando 

aos órgãos competentes; 

-Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio público; 

-Supervisionar a elaboração de documentos técnicos, como relatórios, laudos, pareceres, etc.; 

Organizar e assessorar a realização dos eventos; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DO PROGRAMA SAMU/192  

PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 

IDADE MÍNIMA: 21 ANOS 

ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Dirigir, coordenar, chefiar, fiscalizar e assessorar tecnicamente todas as atividades da Secretaria e 

do SAMU/192. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

-Prestar assessoramento técnico ao SAMU; 

-Coordenar e organizar as equipes de trabalho; 

-Dar suporte 24 horas por dia; 
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Planejar as capacitações; 

-Organizar os fluxos de encaminhamentos das urgências; 

-Efetuar os contatos com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Hospitais de retaguarda; 

-Organizar e estruturar os atendimentos de urgência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 

Hospitais, UBS's, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e Estratégia da Saúde 

da Família (ESF's); 

Organizar e estruturar os atendimentos pré e pós-hospitalares; 

-Acompanhar os serviços de regulação; 

-Dirigir, coordenar, chefiar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos do SAMU/192; 

-Supervisionar a elaboração de documentos técnicos, como relatórios, laudos, pareceres, etc; 

Exarar despachos em processos administrativos; 

-Propor a realização de medidas relativas à boa administração e à melhoria das atividades; 

-Analisar os programas e projetos desenvolvidos pelo SAMU/192; 

-Colaborar com a elaboração do Plano Municipal de Saúde, propondo metas e objetivos para 

implementação de ações de saúde pública; 

-Manter atualização constante sobre a legislação vigente, orientando e repassando as informações 

às Diretorias e funcionários competentes; 

-Supervisionar e acompanhar a elaboração das Programações Pactuadas Integradas (PPI's), em 

conjunto com os Setores afins e a 11' Coordenadoria Regional de Saúde (CRS); 

-Zelar pela boa imagem do SAMU/192 e da Administração Municipal; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

-Outras atividades afins. 
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LEI N.° 4.822, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010. 

Altera a Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas 

alterações, bem como visa à criação de cargos para o 

atendimento da Rede de Urgência no Município de 

Erechim. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1.0  Fica criado o cargo de Coordenador da Rede de Urgência, com provimento em 

comissão (CC) ou em função gratificada (FG), de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, 

vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. 

§ 1.0  As condições de provimento e as atribuições do cargo criado neste Artigo são as constantes 

no Anexo I, que é parte integrante da presente Lei. 

§ 2.° A descrição das atividades do cargo criado no caput, ficam incluídas no Anexo III da Lei 

Municipal n.° 4.420/2009 e suas alterações. 

Art. 2.° Ficam incluídas as letra "e" e "f' ao inciso VII do Art. 30 da Lei n.° 4.420, de 11 de 

fevereiro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 30 	  

VII - 	  

e) Coordenação da Rede de Urgência; 

I) Serviço do Programa SAMU/I92. 

(NR) 

Art. 3.0  Fica alterada a nomenclatura e atribuições do cargo de Diretor do Programa SAMU/192, 

com provimento em comissão (CC) ou em função gratificada (FG), de livre nomeação e exoneração pelo 

Prefeito Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, o qual passa a ser denominado Chefe de 

Serviço do Programa SAMU/192, constante no Anexo III da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas 

alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"CARGO: CHEFE DE SERVICO DO PROGRAMA S4MU/192 

PROVIMENTO; CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 

IDADE MÍNIMA: 21 ANOS 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 

HORÁRIO DE TRABALHO: Á DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar, chefiar e fiscalizar tecnicamente todas as atividades da Secretaria e do SAMU/192, 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

-Prestar assessoramento técnico ao SAMU; 

-Coordenar e organizar as equipes de trabalho; 

-Dar suporte 24 (vinte e quatro) horas por dia; 

-Planejar as capacitações; 

-Organizar os fluxos de encaminhamento das urgências; 

Efetuar os contatos com as Unidades Básicas de Saúde e Hospitais de retaguarda; 

Organizar e estruturar os atendimentos de urgência na UPA, Hospital, UBSs, CEREST e ESFs; 

-Organizar e estruturar os atendimentos pré e pós hospitalares; 

Acompanhar os serviços de regulação; 

Dirigir, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos do SAMU/I 92; 

-Elaborar e/ou supervisionar a elaboração de documentos técnicos, como relatórios, laudos, 

pareceres, etc.; 

-Exarar despachos em processos administrativos; 

Propor a realização de medidas relativas à boa administração e à melhoria das atividades; 

-Analisar os programas e projetos desenvolvidos pelo SAMU/I92; 

-Colaborar com a elaboração do Plano Municipal de Saúde, propondo metas e objetivos para 

implementação de ações de saúde pública; 

Manter a atualização constante sobre a legislação vigente, orientando e repassando as 

informações às diretorias e funcionários competentes; 

-Elaborar e acompanhar as PPI's, em conjunto com os setores afins e a 11,"CRS; 

Zelar pela boa imagem do SAMU/I92 e da Administração Municipal,. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior,. 

Outras atividades afins." 

Art. 4.° Ficam alteradas as quantidades dos cargos de Diretor e de Chefe de Serviço, bem como 

incluído o cargo de Coordenador da Rede de Urgência no Anexo 1 da L 	.° 4.420, de 11 de fevereiro de 
Lei n."4.822/10, Pág. 2 
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2009, e suas alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

ITEM: CARGO: QUANTIDADE: PROVIMENTO: PADRÃO: 

Diretor 40 CC ou FG CC/FG 04 

Chefe de Serviço 36 CC ou FG CC/FG 09 

Coordenador da Rede de Urgência 01 CC ou FG CC/FG 05 

Art. 5.° Fica alterada a quantidade do cargo de Diretor e Chefe de Serviço, e incluído o cargo de 

Coordenador da Rede de Urgência, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, constantes no Anexo II da 

Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

(I 

ITEM: CARGO: QUANTIDADE: PROVIMENTO: PADRÃO:-1, 

Diretor 04 CC ou FG CC/FG 04 	I 

Chefe de Serviço 12 CC ou FG CC/FG 09 	1 

Coordenador da Rede de 
Urgência 

01 CC ou FG CC/FG 05 	! 
i 

J 

Art. 6.° As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas com os recursos 

financeiros da Secretaria Municipal de Saúde, através da seguinte classificação orçamentária: 

Órgão/Unidade: 09.01, Projeto/Atividade: 2.038, Elemento de Despesa: 3190.11.00.00.00. 

Art. 7.0  Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 8.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

on Leandro Berti 
Secretário unicipal de Administração 
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ANEXO 1 

CARGO: COORDENADOR DA REDE DE URGÊNCIA  

PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 

IDADE MÍNIMA: 21 ANOS 

ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 05 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar, chefiar, fiscalizar e assessorar tecnicamente todas as atividades da Rede de Urgência do 

Município de Erechim/RS, bem como auxiliar no desenvolvimento de atividades que estejam inter- 

relacionadas com a Secretaria Municipal de Saúde. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

-Coordenar e organizar as equipes de trabalho; 

-Coordenar o fluxo de serviços a serem realizados nas 24 (vinte e quatro) horas que envolvam a Rede de 

Urgência; 

-Coordenar férias e horas extraordinárias; 

-Dar suporte 24 (vinte e quatro) horas por dia; 

-Planejar as capacitações; 

Organizar o fluxo de encaminhamentos das urgências; 

-Efetuar os contatos com as Unidades Básicas de Saúde e Hospitais de retaguarda; 

Organizar e estruturar os atendimentos de urgência na rede Municipal; 

-Organizar e estruturar os atendimentos pré e pós hospitalares; 

-Acompanhar os serviços de regulação; 

Dirigir, coordenar, chefiar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos da rede; 

-Elaborar e/ou supervisionar a elaboração de documentos técnicos, dentre eles, relatórios, laudos, pareceres, 

etc.; 

Exarar despachos em processos administrativos; 

-Propor a realização de medidas relativas à boa administração e à melhoria das atividades; 

-Analisar os programas e projetos desenvolvidos pela Rede de Urgência; 

-Colaborar com a elaboração do Plano Municipal de Saúde, propondo metas e objetivos para a 

implementação de ações de saúde pública; 

- Manter a atualização constante sobre a legislação vigente, orie afido-eisando as informações às,. 
Lei n.° 4.822/10, Pág. 4 
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diretorias e funcionários competentes; 

Elaborar e acompanhar as PPI's, em conjunto com os setores afins e a 11.a CRS; 

-Zelar pela boa imagem da Rede e da Administração Municipal; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 

autorizado por chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins." 
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LEI N" 4.850, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010. 

Altera a Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, que Dispõe 

sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal, 

cria os Cargos de Confiança e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1.0  Fica alterada a redação do Artigo 22 da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 22. 	  

VI — Diretoria Técnica. 

a) (Revogado) 

VII — Diretoria de Habitação; 

VIII — Diretoria de Oficina e Obras;. 

IX— Diretoria de Processo e Pessoal; 

a) 	  

b) Divisão de Análise; 

e) Divisão de Processo. 

X— Diretoria de Saneamento; 

— Diretoria de Britagem; 
" (NR) 

Art. 2.° Fica alterada a redação do Artigo 28 da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, qu 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 28. 	  

Processo Administrativo n.° 15.729/2010; Lei n.° 4.850/10, Pág. 1 
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V — 

Divisão de Sinalização; 

Setor de Fiscalização de Trânsito; 

1. (Revogado) 

Divisão de Regularidade Operacional. 
" (NR) 

Art. 3.° Fica alterada a redação do Artigo 30 da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 30. 	  

VI - 

f) Serviço de Controle de Vetores e Pragas Urbanas. 

VIII - 

b) Equipe de Ações e Serviços em Saúde. 
" (VR) 

Art. 4.° Fica alterada a redação do Artigo 38 da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 38 	  

IV - 

a) Divisão Administrativa; 

Setor Administrativo,. 

Setor de Transporte; 

b) 

Setor de Apoio aos Conselhos; 

	  

V - 	  

a) 	  

1. Serviço do Cadastro Único; 

Setor CRAS I; 
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Setor CRAS II; 

Setor ERAS III; 

Serviço Sócio Educativo I; 

Serviço Sócio Educativo II; 

Serviço Sócio Educativo III; 

2. Serviço de Atendimento ao Usuário. 

/. 

2. Setor Albergue." (NR) 

Art. 5.° Fica alterada a nomenclatura do cargo de Chefe da Divisão de Processo e Análise, bem 

como a nomenclatura e atribuições dos cargo de Diretor de Processo e Chefe da Divisão de Pessoal, com 

provimento em comissão (CC) ou em função gratificada (FG), de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 

Municipal, vinculados à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, os quais passam a ser 

denominados, respectivamente, de Chefe da Divisão de Análise, Diretor de Processo e Pessoal e Chefe da 

Divisão de Processo, constantes no Anexo III da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas alterações, 

cujas atribuições passam a vigorar com a redação constante no Anexo I da presente Lei. 

Art. 6.° Ficam alteradas a nomenclatura e atribuições dos cargo de Chefe de Equipe de Serviços 

Médicos e Chefe do Serviço Ambulatorial do Setor de Zoonoses, com provimento em comissão (CC) ou em 

função gratificada (FG), de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, vinculados à Secretaria 

Municipal de Saúde, os quais passam a ser denominados, respectivamente, de Chefe da Equipe de Ações e 

Serviços em Saúde e Chefe do Serviço de Controle de Vetores e Pragas Urbanas, constantes no Anexo III da 

Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas alterações, cujas atribuições passam a vigorar com a 

redação constante no Anexo II da presente Lei. 

Art. 7.° Ficam alteradas a nomenclatura e atribuições dos cargo de Chefe do Setor de 

Sinalização e Pintura e Chefe do Serviço de Regularidade Operacional, com provimento em comissão (CC) 

ou em função gratificada (FG), de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, vinculados à 

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, os quais passam a ser denominados, 

respectivamente, de Chefe de Divisão de Sinalização e Chefe da Divisão de Regularidade Operacional, 

constantes no Anexo III da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas alterações, cujas atribuiçõ 

passam a vigorar com a redação constante no Anexo III da presente Lei. 

Art. 8.° Ficam alteradas as atribuições dos cargos de Chefe da Divisão de Proteção Socia 

Básica, Chefe da Divisão de Proteção Social Especial e Chefe do Setor CREAS, bem como a nomenclatura o, 
Processo Administrativo n." 15.729/2010; Lei n."4.850/10, Pág. 3 
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atribuições dos cargo de Chefe do Serviço PETI, Chefe do Serviço de Benefícios Eventuais, Chefe da 

Divisão de Apoio Administrativo, Chefe do Setor de Apoio Administrativo, Chefe da Equipe de Transporte, 

Chefe do Setor da Casa da Cidadania, Chefe do Serviço do Programa Bolsa Família, Chefe do Serviço do 

CRAS e Chefe do Setor de Albergue, com provimento em comissão (CC) ou em função gratificada (FG), de 

livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, vinculados à Secretaria Municipal de Cidadania, os 

quais passam a ser denominados, respectivamente, de Chefe do Serviço Sócio Educativo, Chefe do Serviço 

de Atendimento ao Usuário, Chefe da Divisão Administrativa, Chefe do Setor Administrativo, Chefe do 

Setor de Transporte, Chefe do Setor de Apoio aos Conselhos, Chefe do Serviço do Cadastro Único, Chefe do 

Setor CRAS e Chefe do Setor Albergue, todos constantes no Anexo III da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 

2009, e suas alterações, cujas atribuições passam a vigorar com a redação constante no Anexo IV da 

presente Lei. 

Art. 9.° Ficam extintos os cargos de Chefe de Equipe de Apoio, Chefe do Serviço Programa 

Sentinela, Chefe do Serviço Pense Piá, vinculados à Secretaria Municipal de Cidadania, constantes no Anexo 

III da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas alterações. 

Art. 10. Ficam alteradas as quantidades dos cargos de Chefe de Setor, Chefe de Serviço, Chefe 

de Divisão e Chefe de Equipe, constantes no Anexo I da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas 

alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

ITEM: CARGO: QUANTIDADE: PROVIMENTO: PADRÃO: 

Chefe de Divisão 55 CC ou FG CC/FG 06 

Chefe de Setor 64 CC ou FG CC/FG 08 

Chefe de Serviço 33 CC ou FG CC/FG 09 

Chefe de Equipe 10 CC ou FG CC/FG 10 
" ITTRI 

Art. 11. Ficam alteradas as quantidades dos cargos de Chefe de Setor, Chefe de Serviço e Chefe 

de Divisão, vinculados à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, constantes no Anexo 

II da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

ITEM: CARGO: QUANTIDADE: PROVIMENTO: PADRÃO: 

Chefe de Divisão 03 CC ou FG CC/FG 06 

Chefe de Setor 03 CC ou FG CC/FG 08  

Chefe de Serviço 00 CC ou FG CC/FG 09 
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TRV)M., 

S 	'3 

Art. 12. Ficam alteradas as quantidades dos cargos de Chefe de Setor, Chefe de Serviço e Chefe 

de Equipe, vinculados à Secretaria Municipal de Cidadania, constantes no Anexo II da Lei n.° 4.420, de 11 de 

fevereiro de 2009, e suas alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

ITEM: CARGO: QUANTIDADE: PROVIMENTO: PADRÃO.  

Chefe de Setor 08 CC ou FG CC/FG 08 

Chefe de Serviço 07 CC ou FG CC/FG 09 

Chefe de Equipe 00 CC ou FG CC/FG 10 
" ATP1 

Art. 13. As despesas decorrentes da execução desta Lei decorrerão das dotações orçamentárias 

da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, Secretaria Municipal de Segurança Pública e 

Proteção Social, Secretaria Municipal de Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo o 

desdobramento por fonte de recursos e respectivos elementos de despesa. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erechi 	22 de Dezembro de 2010. 

Ana Luôf ilveira de Oliveira, 
Prefeit 	unicipal em exercício. 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

p son Leandro Berti 
Secretári Municipal de Administração 
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ANEXO I 

CARGO: DIRETOR DE PROCESSO E PESSOAL  
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a organização e administração dos processos administrativos, expedientes, requerimentos 
referentes ao parcelamento do solo, de pessoal da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, nas 
diversas equipes de trabalho, em especial as destinadas para serviços externos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar, supervisionar e analisar o andamento dos processos administrativos, expedientes e 
requerimentos referente ao parcelamento do solo e projetos de construções; 
-Supervisionar o ordenamento de abertura e controle dos processos administrativos; 
-Coordenar a administração de pessoal da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação nas diversas 
equipes de trabalho, em especial as destinadas para os serviços externos; 
-Coordenar a elaboração e supervisionar a realização das escalas de trabalho das equipes de obras, 
especialmente das equipes de trabalho externo; 
-Supervisionar as requisições e coordenar a distribuição dos vales-transporte das equipes de obras, 
controlando as informações repassadas à Diretoria de Recursos Humanos; 
-Supervisionar as requisições e coordenar a distribuição dos equipamentos de proteção individual e 
uniformes, para as equipes de obra, controlando as informações repassadas à Diretoria de Recursos 

Humanos; 
-Supervisionar o registro de ponto das equipes de obras, em especial as que realizam serviços externos, e 
controlar as informações repassadas à Diretoria de Recursos Humanos; 
-Conduzir e coordenar ações que envolvam treinamento e aperfeiçoamento do pessoal vinculado à Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Habitação; 
-Realizar diligências funcionais "in loco" nas diversas equipes de trabalho, em especial naquelas destinadas 

aos serviços externos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessário, demandar as providências necessárias para a regularização junto à Secretaria 
Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado e 
autorizado pela chefia ou autoridade superior; 
-Qutras competências afins; 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PROCESSO 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a organização e administração dos processos administrativos, expedientes, requerimentos 
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referentes ao parcelamento do solo. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar, supervisionar c analisar o andamento dos processos administrativos, expedientes e 
requerimentos referente ao parcelamento do solo e projetos de construções; 
-Supervisionar o ordenamento de abertura e controle dos processos administrativos; 
-Coordenar o recebimento, andamento, despacho e encaminhamento de processos; 
-Atendimento, orientação e encaminhamento dos contribuintes no atendimento pessoal e/ou por telefone; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado e 

autorizado pela chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 
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ANEXO II 

CARGO: CHEFE DA EQUIPE DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 10 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar as atividades administrativas da Secretaria da Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar administrativamente a Secretaria Municipal de Saúde; 
-Assessorar todo o trabalho administrativo da Diretoria de Ações e Serviços em Saúde,bem como, os 
executados pelos servidores do quadro;, especialmente mecanismos de controle e gerência das solicitações 
de despesas, liberação de vales transporte, assiduidade e eficiência dos servidores da SMS, notas de 
empenho, correspondência oficial entre outros; 
-Coordenar os trabalhos de eficientização dos serviços burocráticos junto aos servidores, para a melhoria 
continua da prestação de serviços à comunidade; 
-Orientar a realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros aspectos dos 

serviços públicos; 
-Exarar despachos em processos administrativos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelando pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Dirigir veículos oficiais, para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado e 
autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins; 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 21 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR EM VETERINÁRIA; QUÍMICA; BIOLOGIA; FARMÁCIA; 
ENGENHARIA AGRONÔMICA E ENGENHARIA QUÍMICA. 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar, coordenar, orientar e executar as ações de controle de vetores, roedores e animais incômodos, 
que atendam ao programa de controle de vetores e pragas urbanas, desenvolvendo todas as atividades que 
atendam ao referido programa; elaborar os planos de ações dos serviços a serem prestados. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Gerenciar as ações relacionadas ao programa de controle de pragas e vetores; 
- Realizar e emitir documentação inerente às atividades desenvolvidas; 

Elaborar e implementar programas educativos; 
Buscar e praticar interação com a vigilância epidemiológica no controle de zoonoses, bem como, com as 

demais áreas da saúde, que atendam as demandas relacionadas ao programa; 
- Realizar as investigações epidemiológica; controle de focos; e programas de educação em saúde, previsto 
no Programa de Controle de Vetores e pragas Urbanas; 
- Assessorar administrativamente a Secretaria Municipal de Saúde; 

Coordenar os trabalhos de eficientização dos serviços necessários ao desenvolvimento do programa, para 
melhoria continua da prestação de serviços à comunidade; 

Orientar a realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros aspectos dos 
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serviços públicos; 
- Exarar despachos em processos administrativos; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelando pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
- Atuar como responsável técnico junto aos serviços prestados pelo programa; 
- Dirigir veículos oficiais, para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado e 
autorizado por chefia ou autoridade superior; 
- Outras competências afins;. 

cl 
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ANEXO III 

CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE SINALIZACÃO  
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar os serviços executados pela divisão de pintura e a sinalização de trânsito. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Planejar as atividades desenvolvidas quanto aos serviços de pintura e sinalização de transito; 
-Coordenar o atendimento ao publico em assuntos relativos aos serviços de pintura e sinalização de transito, 
tomando conhecimento de sua solicitação, solucionando-as quando possível ou encaminhando-as aos órgãos 

ou pessoas competentes; 
-Organizar e controlar o recebimento, tramitação e devolução de processos e demais documentos relativos 

aos serviços de pintura e sinalização de transito; 
-Fazer executar e dirigir os serviços de sinalização, demarcação, e controle do transito, através da construção 
de lombadas, sonorizadores, colocação de placas, e instalação de semáforos, etc; 

-Conferir e assinar documentos; 
-Elaborar e conferir relatório mensal, das atividades desenvolvidas, encaminhando-o ao Secretário Municipal 

de Segurança Pública e Proteção Social; 
-Zelar pela manutenção e conservação das maquinas, equipamentos e instalações sob sua responsabilidade, 

mantendo-os sempre em ótimas condições de funcionamento; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessario, demandar as providencias necessárias para regularização, junto a Secretaria 

Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 

autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE REGULARIDADE OPERACIONAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS COMPLETOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
.Coordenar o funcionamento, carga horária e escalonamento dos setores e das equipes de fiscalização e 

agentes de trânsito. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Auxiliar o Diretor da Diretoria de Trânsito na fiscalização quanto as atividades de autuação e aplicação das 
medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código 
de Transito Brasileiro, no exercício regular do Poder de Policia de Trânsito; 
-Supervisionar e coordenar, orientado pelo Diretor da Diretoria de Trânsito os serviços do chefe do Setor de 
Fiscalização de Trânsito,do Chefe do Setor de Administração, Ensino e Estatística, os serviços das equipes 
dos Agentes Fiscais de Trânsito, de agentes de trânsito, fiscais de transportes de passageiros e operad4/-  s de 

radio e telefonia; 
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-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessário, demandar as providencias necessárias para regularização, junto a Secretaria 
Municipal de Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 
autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 
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ANEXO IV 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL  
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o desenvolvimento dos trabalhos realizados em todos os setores da Proteção Social Básica (Bolsa 

Família, CRAS e PSE). 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Planejar, dirigir, coordenar e orientar a implantação de serviços, programas e projetos da proteção social 
especial para atendimento a segmentos populacionais que se encontrem em situação de riscos circunstancial 
e conjuntural, além das desvantagens pessoais e sociais; 

- Programar mecanismos de controle e avaliação dos serviços, programas e projetos de proteção social 

especial; 
- Promover, subsidiar e participar de atividades de capacitação para aperfeiçoamento da gestão de serviços e 
programas de proteção social especial; 

- Contribuir para a o aprimoramento da gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social); 

- Elaborar propostas de regulamentação quanto aos padrões de qualidade dos serviços, programas e projetos 
de proteção social especial; 

- Contribuir para a regulamentação de fluxos entre redes de proteção social especial e básica, articulando 
ações com a rede socioassistencial e demais políticas sociais; 

- Proceder a análise e elaboração de pareceres, relatórios, matérias de orientação, planos de trabalho e 
documentos similares, relativos a proteção social especial; 

- Prestar informações à direção superior em assuntos de sua competência quando solicitado; 

- Disponibilizar informações e dados sobre serviços, programas e projetos sob responsabilidade da proteção 
social especial com vistas a alimentação do sistema de informações da assistência social; 

- Identificar necessidades de capacitação no tocante aos conteúdos e processos relativos a proteção social 
especial de modo a qualificar as ações; 

- Subsidiar a formulação de indicadores e de mecanismos de monitoramento e avaliação dos serviços e ações 

de proteção social especial; 
- Propor e desenvolver estudos e pesquisas para subsidiar as ações relativas a proteção social especial; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria 

Municipal de Administração; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 
autorizado por chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 
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CARGO; CHEFE DA DIVISÃO DE PROTECÃO SOCIAL BÁSICA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE; ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o desenvolvimento dos trabalhos realizados em todos os setores da Proteção Social Básica (Bolsa 

Família, CRAS e PSE). 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Planejar, dirigir, coordenar e orientar a implantação de serviços, programas e projetos da proteção social 
básica que visem prevenir situações de vulnerabilidade apresentadas por indivíduos em razão de 
peculiaridades dos ciclos de vida; 
- Programar mecanismos de controle e avaliação dos serviços e programas de proteção social básica; 

- Promover, subsidiar e participar de atividades de capacitação para aperfeiçoamento da gestão de serviços e 
programas de proteção social básica; 

- Contribuir para o aprimoramento da gestão do SUAS; 

- Elaborar propostas de regulamentação quanto aos padrões de qualidade dos serviços, programas e projetos 

de proteção social básica; 
- Realizar a análise e elaboração de pareceres, relatórios, matérias de orientação, planos de trabalho e 
documentos similares, relativos à proteção social básica; 

- Prestar informações à direção superior em assuntos de sua competência quando solicitado; 

- Disponibilizar informações e dados sobre serviços, programas e projetos sob responsabilidade da proteção 
social básica com vistas a alimentação do sistema de informações da assistência social; 

- Identificar necessidades de capacitação no tocante aos conteúdos e processos relativos à proteção social de 

modo a qualificar as ações; 
- Subsidiar a formulação de indicadores e de mecanismos de monitoramento e avaliação dos serviços e ações 

de proteção social básica; 
- Contribuir para a regulamentação de fluxos entre redes de proteção social básica e especial, articulando 
ações com a rede socioassistencial e demais políticas sociais; 

- Propor e desenvolver estudos e pesquisas para subsidiar as ações relativas a proteção social básica; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 

-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria 

Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 
autorizado por chefia ou autoridade superior; 

-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO ADMINIS I RATIVA 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 06 

j
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades desenvolvidas na Divisão e dirigir os Setores Administrativo e de Transporte. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Realizar a gestão orçamentária e financeira de todos os recursos públicos destinados a área de assistência 
social que passem pela Secretaria Municipal de Cidadania; 
- Fazer o acompanhamento financeiro dos contratos, convênios e parcerias que a Secretaria mantém com as 
outras esferas de governo, entidades e quaisquer outras formas de cooperação; 

- Supervisionar e cobrar dos encarregados o bom desempenho dos serviços administrativos da Secretaria 

Municipal de Cidadania; 
- Realizar o controle operacional, através do desenvolvimento de atividades, onde o serviço administrativo é 

prestado; 
- Definir instrumentos para a realização das atividades, consolidar as informações necessárias, analisar os 
resultados obtidos em decorrência de suas ações, propor medidas conetivas e interagir com as outras áreas da 
administração, visando o pleno exercício pelo gestor de suas atribuições de acordo com a legislação; 

- Gerenciar juntamente com o gestor, a elaboração do Plano de Gestão do FMAS (Fundo Municipal-  de 

Assistência Social), em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Assistência 

Social; 
- Coordenar de acordo com a orientação do gestor a elaboração da programação financeira do fundo 

municipal FMAS; 
- Gerenciar as informações de caráter orçamentária e financeiro do FMAS; 

- Elaborar conjuntamente com o gestor do FMAS a programação financeira anual e a solicitação de créditos 

adicionais conforme diretrizes da Secretaria da Fazenda; 

- Elaborar o relatório de gestão do FMAS; 
- Promover o registro e o controle emitir parecer sobre a disponibilidade orçamentária do FMAS; 

- Emitir relatórios, demonstrativos gerais e analíticos da execução financeira do FMAS; 

- Orientar os funcionários sobre assuntos de sua competência; 

- Submeter ao secretário a prestação de contas financeira anual do FMAS; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelando pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto de equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria 

Municipal de Administração. 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado e, 

autorizado por chefia ou autoridade superior; 

- Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO  
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o Setor garantindo material necessário para o desenvolvimento das atividades. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
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- Acompanhar e controlar o material solicitado, orientando a sua utilização, evitando desperdícios; 
Controlar o estoquée a necessidade de compras; 

Dirigir o arquivo c )ontrolar documentos recebidos e expedidos; 
M - Controlar a entrada I saída de equipamentos e/ou material de consumo; 

- Receber, estocar e dtribuir de forma correta os materiais de consumo e demais materiais afins que se fizer 
necessário armazenar 

Controlar o corretopumprimento da carga horária- dos servidores sob sua responsabilidade, zelando pelo 
cumprimento das atribições dos cargos e fiscalizar o uso correto de equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividaes desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necesst;io, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria 
Municipal de Admirus-ação. 

- Dirigir veículos °ais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado e, 
autorizado por chefia z autoridade superior; 

— Outras competêncl afins. 

CARGO: CHEFE DIETOR DE TRANSPORTE 
PROVIMENTO: CARO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 }‘TOS 
ESCOLARIDADE: EàINO FUNDAMENTAL 
HORÁRIO DE TRABLHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCNTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉ A DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, acompanha controlar a frota de veículos da SMC. 
DESCRIÇÃO ANALI'L'A DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Verificar a situação ddreiculos da frota 
-Providenciar os encaàamentos para manutenção, conservação e revisão dos veículos; 
-Controlar a prestação serviços realizados nos veículos; 
-Analisar e arquivar oslatórios de percurso dos veículos; 
Emitir relatórios e plalias de controle; 
Controlar a planilha (Atividades desenvolvidas pelos motoristas; 
Organizar os documen!, de habilitação dos veículos; 

-Encaminhar os motora para capacitação e reciclagens correspondentes; 
-Controlar a carga patritnial da frota; 
-Fornecer dados e inforões da Rede inerentes a função; 
-Controlar o correto cprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribdes dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividad4envolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessáripemandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria 
Municipal de Administro. 
-Dirigir veículos oficia ara exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e t  
autorizado por chefia oi oridade superior; 
-Outras competências aí 

CARGO: CHEFE DOTOR DE APOIO AOS CONSELHOS 	 i 
PROVIMENTO: CARdM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 	 14 
IDADE MÍNIMA: 18 A,s' 
ESCOLARIDADE: EN) MÉDIO 	 I 
HORÁRIO DE TRABAb: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCI130S: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTI AS ATRIBUIÇÕES: 	 '2 

__ 	
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Coordenar e agendar as atividades dos Conselhos ligados à Secretaria Municipal de Cidadania. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Coordenar e encaminhar para execução no aspecto operacional todas as ações relacionadas aos Conselhos 

de Direitos; 
- Requisitar os serviços necessários dando suporte para o funcionamento dos Conselhos; 

- Elaborar e expedir documentos pertinentes aos Conselhos de Direitos ligados à Secretaria; 

- Promover o arquivamento e manter sob sua responsabilidade os documentos encaminhados ao setor; 

- Elaborar e apresentar anualmente ao Setor Administrativo as demandas financeiras para a manutenção dos 

Conselhos; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 

-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria 

Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 

autorizado por chefia ou autoridade superior; 

-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVICO DO CADASTRO ÚNICO  
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, supervisionar e efetuar o controle do cadastramento das famílias pertencentes ao Cadastro Único, 
bem como, toda e qualquer ação decorrente e inerente ao Serviço. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Efetuar a identificação e cadastramento das famílias que se encontram em situação de pobreza no Município 

de Erechim; 
-Supervisionar e efetuar o acompanhamento das condicionalidades, responder pela gestão de benefícios e 
pela integração entre o Programa Bolsa Família e outras ações e serviços que permitam o desenvolvimento 

de capacidades das famílias; 
-Responsabilizar-se pela qualidade e integridade das informações do Cadastro Único e pela atualização da 

sua base de dados; 
-Prestar as informações sobre o cumprimento das condicionalidades de educação e as informações sobre o 
cumprimento das condicionalidades de saúde ao Governo Federal; 
-Coordenar e/ou desenvolver diretamente ações para melhoria da gestão do Programa ou para ampliar a 
oferta de serviços para as famílias atendidas pelo PBF, como por exemplo: gestão de condicionalidades; 
gestão de beneficios; acompanhamento das famílias beneficiárias, em especial daquelas em situação de 
maior vulnerabilidade; cadastramento de novas famílias e atualização dos dados do Cadastro Único; 
implementação de programas complementares para famílias beneficiárias nas áreas de: alfabetização e 
educação de jovens e adultos, capacitação profissional, desenvolvimento territorial, entre outras; fiscalização 
do Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais e controle social no município; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. ' 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios del 
função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretari9! 

Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 
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autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVICO SÓCIO EDUCATIVO  
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as ações desenvolvidas dentro do Serviço Socioeducativo em suas respectivas áreas de abrangência, 
nos Bairros: Progresso, Vila União e Presidente Vargas. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Coordenar as ações socioeducativas e de convivência; 

Coordenar e supervisionar em geral as ações necessárias para a efetiva implementação de todos os 
programas desenvolvidos no serviço socioeducativo, tais como: PETI (Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil) e Projovem Adolescente, bem como, eventuais novos programas; 

Tomar conhecimento das situações de vulnerabilidade social e de risco, das famílias beneficiárias de 
transferência de renda (BPC, PBF e outras) e das potencialidades do território de abrangência do CRAS; 

- Promover a acolhida, oferta de informações e encaminhamento das famílias usuárias do CRAS em 

atendimento no serviço socioeducativo; 

- Coordenar e desenvolver atividades coletivas e comunitárias referentes ao serviço socioeducativo no 

território; 

- Coordenar a responsabilidade técnica sobre a oferta do serviço socioeducativo, tendo em vista as diretrizes 

nacionais, dentro de suas atribuições específicas; 

- Orientar e acompanhar o correto encaminhamento de crianças e adolescentes para o Serviço 

Socioeducativo; 

Articular c promover a divulgação do serviço socioeducativo no território e participação na definição de 

critérios de inserção do público alvo no serviço; 

Promover a orientação técnica adequada aos profissionais que atuam nos programas de atendimento, e, 
temas relativos à infância e juventude, ao traçado metodológico, ao desligamento de usuários do servi 
socioeducativo e quanto ao planejamento de atividades; 

- Supervisionar os coletivos sob sua responsabilidade, atestando informações mensais prestadas •p 
profissionais para alimentação de sistema de informação, sempre que for designado; 

- Promover o registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; 

Articular ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência do CRAS; 

Promover a avaliação junto às famílias, dos resultados e impactos do serviço socioeducativo; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pe 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individiA, 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de vpar desvio d1  

função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secret ri 

Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente ha fitado, 

autorizado por chefia ou autoridade superior; 

-Outras atividades afins. 
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CARGO; CHEFE DO SERVICO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO  
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 

IDADE MÍNIMA; 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 09 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o cadastro e organizar os atendimentos à população carente. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o cadastro segundo os critérios para entrega de cestas básicas, passagens, leite especial e leite 

comum; 
-Coordenar a confecção da carteirinha de transporte urbano para idosos; 
-Coordenar o encaminhamento para recebimento de segunda via de certidão, fotografia, benefícios da 

previdência social e óculos; 
-Supervisionar o preenchimento de formulários BPC após encaminhamento do Serviço Social; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria 

Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 

autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR CRAS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as ações desenvolvidas dentro do Centro de Referência de Assistência Social em seus respectivos 
Bairros (Progresso, Vila União e Presidente Vargas). 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Articular o processo de implantação, execução, monitoramento, registro e avaliação das ações, usuários e 

serviços; 
-Articular ações com a rede de serviços sócio-assistenciais e das demais políticas sociais; 
-Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das 
famílias inseridas nos serviços ofertados no CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; 
-Definir com os profissionais critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias nos 

programas de assistência social; 
-Definir com os profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e 
desligamento das famílias nos programas de assistência social; 
-Definir com a equipe técnica os meios e os ferramentais teórico-metodológicos de trabalho com famílias, 
grupos de famílias e comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos 
para as famílias atendidas e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido; 
Monitorar regularmente as ações de acordo com diretrizes, instrumentos e indicadores pactuados; 

-Acompanhar e avaliar o atendimento na rede social; 
Realizar reuniões periódicas com os profissionais e estagiários para discussão dos casos, avaliação da 

atividades desenvolvidas, dos serviços ofertados e dos encaminhamentos realizados; 
-Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência do CRAS; 
-Promover e participar de reuniões periódicas com representantes da rede prestadora de serviços, visand 
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contribuir com órgão gestor na articulação e avaliação relativa à cobertura da demanda existente no território 
de abrangência, ao estabelecimento de fluxos entre os serviços da Proteção Social Básica e Especial de 
Assistência Social e ao acompanhamento dos encaminhamentos efetivados; 
-Promover e participar de reuniões periódicas com representantes de outras políticas públicas visando 
articular a ação intersetorial no território de abrangência do referido CRAS; 
-Chefiar a elaboração de planos de ação; 
-Alimentar o sistema de informação local e dos órgãos da política de assistência social, com dados territoriais 
(indicadores, dinâmica populacional), da rede social, das famílias e dos atendimentos realizados; 
-Monitorar os serviços prestados às famílias, com avaliação de resultados e impacto; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria 

Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 

autorizado por chefia ou autoridade superior 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE  

ASSISTÊNCIA SOCIAL1 
PROVIMENTO: CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar todas as ações e programas eventualmente desenvolvidos dentro do Centro de Referência 

Especializado. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Coordenar, planejar e avaliar a prestação de serviços de atendimento socioassistencial especializado, em 
sua área de abrangência, nas diversas situações de violação de direitos de famílias, seus membros e 
indivíduos, por negligência, abandono, ameaças, maus tratos, violência fisica/psicológica/sexual, situação de 
trabalho infantil, situação de rua, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto por 
cometimento de ato infracional, discriminações sociais e restrições à plena vida com autonomia e ao 

exercício de capacidades; 
- Direcionar o foco das ações socioassistenciais implementadas para a família, na perspectiva de 
potencializar sua capacidade protetiva e fortalecer os vínculos familiares e comunitários; 

- Articular os serviços de média complexidade e operar a referência e a contrareferência com os CRAS e 
toda a rede de serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial, bem como, com as demais 
políticas públicas e instituições que compõem o sistema de garantia de direitos e movimentos sociais; 

- Elaborar diagnósticos sócio-territoriais da incidência e complexidade das situações de violação de direitos 
bem como, realizar a previsão dos recursos necessários; articulações e vínculos interinstitucionais 

(incluindo o sistema de garantia de direitos); 
- Implementar serviços especializados e orientar e encaminhar pessoas em situação de violação de direitos, 
para a rede socioassistencial e de serviços especializados de alta complexidade; 

- Produzir materiais educativos e de orientação como suporte aos serviços ofertados e participar de eventos 
comemorativos promovidos pela Secretaria; 
- Promover e manter articulação sistemática com Conselhos Tutelares, Ministério Público, Varas de F 
Varas da Infância e da Juventude e demais integrantes da rede de garantia de direitos; 

- Coordenar a oferta de atendimento psicossocial individual e em grupos de usuários e suas famílias; 
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- Implementar 
processos de trabalhos com técnicas facilitadoras de construção de projetos pessoais e sociais, 

que possam contribuir para a minoração dos danos sofridos e superação da situação de violação de direitos, 
adotando a sistemática do preenchimento do cadastro único e atualização de dados; 

- Coordenar a equipe do CREAS na construção em conjunto com as famílias do plano de intervenção que 
identifique as estratégias apropriadas à superação das situações de violação de direitos constatadas, 
pactuando responsabilidades e compromissos, definindo o tipo e periodicidade de atendimento e as metas 

pretendidas; 
- Acompanhar a execução das ações com as famílias de crianças e adolescentes inseridas no Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil que apresentam dificuldades no cumprimento das condicionalidades, bem 
como das famílias com medidas protetivas aplicadas, das famílias vítimas de abuso e exploração sexual e das 
famílias que necessitam de intervenções especializadas para o fortalecimento de vínculos e a reintegração 

familiar e comunitária; 
- Coordenar a elaboração do plano de trabalho, de relatórios da unidade e subsidiar nos assuntos de sua área 

de competência; 
- Articular as ações com a rede socioassistencial e demais políticas sociais intersetoriais; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria 

Municipal de Administração; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 

autorizado por chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR ALBERGUE  
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: A DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 08 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar e supervisionar diretamente o Albergue Municipal em todas as ações desenvolvidas e todos os 

serviços prestados. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar e controlar as atividades do Albergue; 
-Coordenar o transporte dos pacientes carentes para as sessões de fisioterapia, hemodiálise, radio e 
quimioterapia, Núcleo de Saúde Mental, Hospital Municipal Santa Terezinha, etc. 
-Coordenar a entrada, permanência e saída de albergados, conforme o regulamento; 
-Coordenar o encaminhamento e encaminhar albergados e andarilhos para clínicas de recuperação de 
alcoólatras e drogados, acompanhar o tratamento e posteriormente reencarninhá-los para a família e 

sociedade; 
-Orientar e proceder ao encaminhamento de auxílios a pessoas carentes de nossa cidade; 
-Administrar e controlar as refeições servidas pelo Albergue Municipal e pelo Restaurante Popular; 
-Planejar, organizar e administrar o Albergue Municipal como um todo; 
-Oportunizar contato dos albergados com seus familiares; 
-Zelar pela conservação do patrimônio; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 

Processo Administrativo n.° 15.729/2010; Lei n.° 4.850/10, Pág. 20 



tet Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização junto a Secretaria 

Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 

autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 
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LEI N° 4,946 DE 17 DE MAIO DE 2011. 

Altera a redação da Lei n° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, que 

dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo 

Municipal, cria os Cargos de Confiança e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica alterada a redação do Art. 30 da Lei 4.420, de II de fevereiro de 2009, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 30. 	  

VII — Diretoria e Coordenação de Ações e Serviços de Saúde; 

d) Revogado. 

I. Revogado. 

X—• 	Diretoria do Albergue de Saúde; 

a) Assessoria II 
(NR)" 

Art. 2° Fica criada a Diretoria do Albergue de Saúde e o cargo de Diretor do Albergue de 

Saúde, cuja descrição se encontra no Anexo A, que é parte integrante da presente Lei e passará a compor o 

Anexo III da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009. 

Art. 3° Fica extinto o cargo de Chefe da Divisão do Albergue de Saúde, constante no Anexo Ill 

da Lei n° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009. 

Art. 4° Ficam alteradas as quantidades dos cargos de Diretor e de Chefe de Divisão no Anexo I 

da Lei n° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

ITEM: CARGO: QUANTIDADE: 
1 

PROVIMENTO: 	PADRÃO: 
, 

Diretor 41 CC ou FG CC/FG 04 	l' 
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!Chefe de Divisão 1 	54 	1 	CC ou FG 	1 CC/FG 06 

	 " (NR) 

Art. 5° Ficam alteradas as quantidades dos cargos de Diretor e de Chefe de Divisão inerentes à 

Secretaria Municipal de Saúde no Anexo 11 da Lei n° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas alterações, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

-
ITEM:  CARGO: QUANTIDADE: PROVIMENTO: PADRÃO: 

I 	 

1 
Diretor 5 CC ou FG CC/FG 04 	¡ 

Chefe de Divisão 5 CC ou FG CC/FG 06 	1  
__i 

"/MD) 

Art. 6° As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas através da seguinte 

dotação orçamentária: 09 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 01 — FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE; 1030100322.042 —Ações e Serviços Públicos de Assistência Geral à Saúde; 3190.11.00.00.00 — 

Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil; 3190.13.00.00.00 — Obrigações Patronais. 

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 17 de maio de 2011. 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

- 

Get on Leandro Berti 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO A 

CARGO: DIRETOR DO ALBERGUE DE SAÚDE 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MINIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir o funcionamento geral do Albergue da Prefeitura Municipal, em Porto Alegre. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Supervisionar, controlar e gerenciar as atividades do albergue; 
-Coordenar o recebimento e encaminhamento dos pacientes, oriundos de Erechim, para tratamento médico específico; 
-Gerenciar o agendamento marcado pela Central de Marcação de Consultas de Porto Alegre ou o reagendamento de 
consultas, exames ou cirurgias necessárias aos pacientes encaminhados pelo setor de Tratamento Fora de Domicílio da 

SMS; 
-Providenciar apoio operacional aos usuários, na resolução de problemas específicos para tratamento médico; 
-Coordenar a entrada, a permanência e a saída de albergados, conforme o regulamento; 
-Organizar o retorno dos pacientes albergados para o município, em transporte determinado pela Secretaria; 
-Coordenar os trabalhos em consonância com a Coordenação dos Serviços de Apoio, no tangente a encaminhamento de 
pacientes, transporte e resolução de problemas de saúde dos usuários; 
-Manter controle rigoroso sobre as despesas do Albergue, com controle de gastos otimizando os recursos existentes; 
-Coordenar os comunicados de todos os agendamentos e reagendamentos efetuados diretamente, ao Setor de 

Tratamento Fora de Domicílio da SMS, com antecedência suficiente, para que sejam cientificados aos pacientes e 

programado o transporte; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de 

Administração. 
-Zelar pela conservação do patrimônio; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 

chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 
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LEI N.° 4.988, DE 20 DE JULHO DE 2011. 

Altera a Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas 

alterações, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa 

do Poder Executivo Municipal e cria os Cargos de 

Confiança. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1.0  Ficam criados os cargos de provimento em comissão (CC) ou em função gratificada 

(FG), de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a seguir elencados, cujas atribuições são as 

constantes no Anexo, que é parte integrante da presente Lei: 

I — Cargos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde: 

Diretor de Ações e Serviços de Saúde Mental; 

Chefe de Equipe de Ações do CAPS-AD; 

Chefe de Equipe de Ações do CAPS II; 

II — Diretor de Obras Escolares, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2.° Fica extinto o cargo de Chefe da Equipe de Enfermagem da Unidade de Saúde Mental, 

vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, constante no Anexo III da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 

2009, e suas alterações. 

Art. 3.° Fica alterado o Art. 30 da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 30. 	  

IV- 04 (quatro) Assessorias I; 

V— 

VI— Diretoria Administrativa; 

h) Coordenação de Divisão de Recursos Humanos; 

VII — Diretoria de Vigilância em Saúde; 

VIII — Diretoria e Coordenação de Ações e Serviços de Saúde; 

g) Serviço de Programas Estratégicos; 

IX— Diretoria das Unidades Básicas de Saúde; 
Processo Administrativo n 08.167/11,  Lei n.° ,N/11, Pág. 1 
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d) Revogado,. 

X— Diretoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU/192. 

XI — Diretoria do Albergue de Saúde; 

a) Assessoria II. 

XII— Diretoria de Ações e Serviços de Saúde Mental; 

Chefia de Equipe de Ações do CAPS-AD; 

Chefia de Equipe de Ações do CAPS II." (NR) 

Art. 4.0  Fica alterado o Art. 36 da Lei n.° 4.420, de li de fevereiro de 2009, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 36. 	  

VIII— Diretoria de Obras Escolares." (NR) 

Art. 5.° Ficam alteradas as quantidades dos cargos de Assessor I, Diretor e Chefe de Equipe, 

constantes no Anexo I da Lei n.° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, e suas alterações, bem como fica 

incluído o cargo de Coordenador no mesmo Anexo, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

ITEM: CARGO: QUANTIDADE: PROVIMENTO: PADRÃO: 	1 

Assessor 1 23 CC ou FG CC/FG 04 

Diretor 43 CC ou FG CC/FG 04 

Chefe de Equipe 11 CC ou FG CC/FG 10 

Coordenador 1 CC ou FG
1  

CC/FG 06 

	 " (NR) 

Art. 6.° Ficam alteradas as quantidades dos cargos de Assessor I, Diretor, Chefe de Serviço e 

Chefe de Equipe, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, constantes no Anexo II da Lei n.° 4.420, de 

I I de fevereiro de 2009, e suas alterações, bem como fica incluído o cargo de Coordenador, também, 

vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, no mesmo Anexo, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ITEM: CARGO:CARGO: QUANTIDADE: PROVIMENTO: PADRÃO: 

Assessor I 4 CC ou FG CC/FG 04 

Diretor 6 CC ou FG CC/FG 04 
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Chefe de Serviço 11 CC ou FG CC/FG 09 

Chefe de Equipe 9 CC ou FG CC/FG 10 

Coordenador 1 CC ou FG CC/FG 06 

	 " (NR) 

Art. 7.° Fica incluído o cargo de Diretor de Obras Escolares, vinculado à Secretaria Municipal 

de Educação, no Anexo II, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ITEM: CARGO: QUANTIDADE: PROVIMENTO: 
---i 

PADRÃO: 	1 

Diretor de Obras Escolares 1 CC ou FG CC/FG 04 

" (NR) 

Art. 8.° O cargo de Chefe do Serviço de Recursos Humanos, vinculado à Secretaria Municipal 

de Saúde, passa a ser denominado de Coordenador da Divisão de Recursos Humanos, cujas atribuições 

passam a ser a constante no Anexo, que é parte integrante da presente Lei. 

Art. 9.° As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas através das seguintes dotações 

orçamentárias: 

I — Secretaria Municipal de Saúde — Órgão/Unidade: 09.01 — Projeto/Atividade: 2.042 — 

Elementos de Despesa: 3190.11.00.00.00 e 3190.13.00.00.00; 

II — Secretaria Municipal de Educação — Órgão/Unidade: 11.01 — Projeto/Atividade: 2.061 — 

Elementos de Despesa: 3190.11.00.00.00 e 3190.13.00.00.00. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Muni • *;a4-d 	ItiznáLS. de  Julho de 2011. 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

C.,51s n Leandro Berti 
Secretário4 ti icipal de Administração 
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ANEXO 

CARGO: DIRETOR DE AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 21 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HABILIDADE FUNCIONAL: NA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA SAÚDE 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir, coordenar, chefiar, fiscalizar e assessorar tecnicamente todas as atividades da Saúde Mental. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Prestar assessoramento técnico a Saúde mental; 
-Coordenar as atividades de apoio da Saúde Mental, estabelecendo fluxo de trabalho ágil e eficiente; 
-Providenciar suporte operacional a todas as unidades vinculadas à Diretoria: 
-Manter comunicação contínua com todos os setores do Setor da Saúde Mental, visando uma unidade de 
procedimentos e ações; 
-Organizar agenda dos profissionais ligados a Diretoria, conforme as necessidades da demanda e comunicar 

aos setores competentes; 
-Coordenar os contatos com clínicas e hospitais do estado, bem como, atuar como gestora dos referidos 
contratos, fiscalizando os mesmos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto aos locais 

competentes. 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Planejar capacitações e eventos afins a diretoria; 

-Elaborar e/ou supervisionar a elaboração de documentos técnicos, como relatórios, laudos, pareceres, etc.; 
-Colaborar com a elaboração do Plano Municipal de Saúde, propondo metas e objetivos para implementação 
de ações de saúde pública; 
-Manter atualização constante sobre a legislação vigente, orientando e repassando as informações às 
diretorias e funcionários competentes; 
Elaborar e acompanhar as PPI's, em conjunto com os setores afins e a 110  CRS; 

-Exarar despachos em processos administrativos; 
-Propor a realização de medidas relativas à boa administração e à melhoria das atividades; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 
autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE AÇÕES DO CAPS-AD 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 10 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de toda a equipe do CAPS-AD. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Supervisionar e executar os serviços da equipe do CAPS -AD, de acordo com as diretrizes e normas 
estabelecidas pela Secretaria da Saúde; 
-Coordenar, implementar e avaliar os serviços prestados pela equipe do CAPS-AD, de acordo com as 
diretrizes e normas estabelecidas pela Secretaria da Saúde; 
-Participar da elaboração e operacionalização do sistema de referência e contra referência do usuário, dos 
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serviços de saúde mental do CAPS-AD; 
Dar suporte técnico e operacional na realização dos atendimentos da equipe do CAPS-AD; 

- Manter comunicação contínua com todos os setores do Setor da Saúde Mental, visando uma unidade de 
procedimentos e ações; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto aos locais 
competentes. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 
autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE AÇÕES DO CAPS-II 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC/FG 10 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de toda a equipe do CAPS-II. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar e executar os serviços da equipe do CAPS -II, de acordo com as diretrizes e normas 

estabelecidas pela Secretaria da Saúde; 
-Coordenar, implementar e avaliar os serviços prestados pela equipe do CAPS-II, de acordo com as 
diretrizes e normas estabelecidas pela Secretaria da Saúde; 
-Participar da elaboração e operacionalização do sistema de referência e contra referência do usuário, dos 
serviços de saúde mental do CAPS-II; 

Dar suporte técnico e operacional na realização dos atendimentos da equipe do CAPS-II; 
- Manter comunicação contínua com todos os setores do Setor da Saúde Mental, visando uma unidade de 
procedimentos e ações; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 

função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto aos locais 
competentes. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 
autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. 
IDADE MÍNIMA: 18 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CUFG 06 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar e coordenar ações referentes ao gerenciamento de Recursos Humanos que atuam na Secretaria 
Municipal de Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar e implantar medidas que complementem e harmonizem ações na resolução de problemas e 
conflitos; 
-Propor ações de integração dos profissionais objetivando assegurar o funcionamento correto e adequado da 
Secretaria e o entrosamento com as demais secretarias e que compõem a administração municipal; 
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-Coordenar a atualização das informações relativas à vida funcional com acompanhamento permanente dos 

servidores da SMS; 
-Organizar e atualizar dados, gráficos, informações, memorandos, observando os limites das atribuições e 

competências; 
-Analisar e dar parecer em ações (processos) relativas à vida funcional e progressão dos servidores da SMS; 
-Estudar, interpretar e coordenar as ações pertinentes à avaliação do servidor público através: 

do controle do cumprimento do período de estágio probatório; 
da análise do preenchimento das fichas coletivas; 
da informação ao avaliado sobre períodos e aspectos que regem a avaliação, interrupção e suas 

conseqüências, 
punições, implicações, direitos de questionamento, etc, referentes à avaliação do Estágio Probatório; 

do contato direto com a Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, buscando orientações, 

sempre 
que necessário; 
5, das anotações nas fichas de controle, informando ao avaliado o andamento da sua avaliação; 
-Disponibilidade para participar de encontros de qualificação que visem a melhoria de desempenho; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, - zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança 

individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria 

Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 

autorizado por chefia ou autcridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE OBRAS ESCOLARES 
PROVIMENTO: CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA, 

IDADE MINIMA: 21 ANOS 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 
HORÁRIO DE TRABALHO: À DISPOSIÇÃO DA FUNÇÃO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC/FG 04 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, planejar, organizar e dirigir todas atividades e ações relativas à divisão de obras escolares com 

eficiência e eficácia. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Acompanhar e conferir o encaminhamento e a execução das obras escolares exercendo rigorosa 

fiscalização; 
- Coordenar os trabalhos na área de projetos e obras escolares e a elaboração de documentação pertinentes à 

função com eficiência; 
- Manter o controle sobre o trâmite de pedidos de reformas e pequenas obras nas escolas; 

- Coordenar a elaboração de orçamentos; 
Apresentar alternativas para a solução de dificuldades encontradas na área de atuação; 

- Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de segurança 

individual; 
- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 
função e, se necessário, demandar as providências necessárias para a regularização, junto à Secretaria 

Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e 

autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

VIDE-VERSO 
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Ruh. 	
Loc. Entrega 

Assessora II - Supervisora Externa 04/01/2010 

Diretora de Segurança Pública 

Chefe Setor Coord. Centro Cult. 25 

Chefe do Serviço de Medição 

Chefe Serv. Infra-estrutura e Logís 

Chefe Divisão Prevenção à Criminali 

Chefe de Gabinete IV 

Assessor II - Assessor da Primeira 

Chefia Gabinete III - Gab.Vice-Pref 

Procurador Adjunto 

19/02/2009 

04/06/2009 

11/02/2009 

11/02/2009 

12/05/2011 

02/12/2011 

16/11/2010 

01/01/2009 

22/01/2011 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Sistema de Administração de Pessoal 

Relatórios/Local de Entrega/Adm e Demissão 

Cod. 	Funcionário 

14745 ADRIANA CELIA ZAIQNS 

VIGILANCIA SANITARIA 
14680 ADROALDO VIEGAS MANFREDINI 

Parque de Máquinas 

14637 ALADIA KOMINKIEWICZ MUNARI 
Secretaria de Cidadania 

Chefe do Serv. Vigilância Epidemiol 15/04/2009 

Chefe do Setor de Apoio aos Conselh 01/01/2009 

Chefe da Divisão de Documentação 01/01/2009 

   

14848 ALAM RICARDO COMIN 
	

Secretário(a) Adjunto(a) 
	

02/06/2011 

Sec. de 'Desenvolvimento Ecânomico 

14779 ALEX LUÍS SASS 
	

Chefe Div. Serv. Espec. de Odontolo 11/12/2009 

SECR DA SAUDE 
17/02/2009 

01/01/2009 

17/12/2009 

11/11/2010 

02/03/2009 

01/01/2009 

15/08/2011 

07/04/2009 

02/09/2009 

02/12/2011 

19/12/2011 

13/10/2009 

14735 ALGEMIRO NUNES SOARES 

Patrulha Agrícola 

14612 ALINE CARELLI 
Prédio Prefeitura - Comunicação 

14778 ALMIR LETTRARI 

Chefe do Setor Patrulha Agrícola 

Assessora I - Imprensa 

Chefe do Setor de Topografia 

Prédio Prefeitura - Topografia/Medição 

313 ALTAIR RIBEIRO DE CAMARGO 

SME - Sub-Almoxarifado 

14710 ALVARO CARON TEIXEIRA 

SECR. DA SAUDE 
14626 ANA LUCIA SILVEIRA DE OLIVEIRA 

Gabinete da Vice-Prefeita 

14864 ANTENOR PERTILLE 
Secretaria de Agricultura 

14743 ARACí RASPE 
SME 

14773 ARIANE TANISE PASUCH 
Secretaria de Meio Ambiente 

14872 BERNARDO ARSEGO 
Secretaria de Agricultura 

14875 CAREN ROSANE MATTÉ 
SME - Obras Escolares 

14775 CARLA ORSO 
Secretaria de Meio Ambiente 

14780 CAÇANA MALOZ 
Gabinete do Prefeito 

14708 CLARICE TERESINHA MORAES 
Secretaria de Segurança 

14755 CLAUDIO CASAGRANDE FILHO 

Secretaria de Cultura 
14699 CLAUDIA ANTONIO NUNES 

Diretoria de Habitação 

14706 CLEOMAR ANTONIO BARANOSKI 

Diretoria de Habitação 

14845 CLÓVIS DOS SANTOS 
Secretaria de Segurança 

14873 CRISTIAN TUIGO RIGO 
Secretaria de Agricultura 

14812 CÁTIA KRASUSKI BANASZESKI 
Gabinete Primeira Dama 

14610 DAIANA PAULA BENASSI PETZHOLD 

Gabinete da Vice-Prefeita 

14828 DANIEL GROSSI 
Prédio Prefeitura - Procuradoria 

Coordenador Divisão Subalmoxarifado 

Chefe Div.Conv.Fin.Parcerias e Cont 

Vice-Prefeita Municipal 

Secretário(a) Adjunto(a) 

Coord. Serviço Limp.Comp.Educ.Despor 

Diretora de Educação Ambiental 

Chefe da Divisão de Projetos 

Diretora de Obras Escolares 

Chefe de Gabinete IV 
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14857 DANIELE COLLA 	 Secretário(a) Adjunto(a) 
	

01/08/2011 

Prédio Prefeitura - Sec Coord e Planej 
14842 DANIELE LOSS RODRIGUES 	 Chefe de Equipe de Zeladoria 	20/04/2011 

SECR. DA SAUDE 
14786 DANUSI MARCELI GRANDO 	 Chefe Setor Prom.Dir.Hum. Redes Soc 04/03/2010 

Secretaria de Segurança 
14607 DARCI LUIZ DE MORAIS 	 Assessor II - Assessoria Direta 	01/01/2009 

Gabinete do Prefeito 
14608 DELMIRO TRENTIN 	 Ouvidor da Rede de Saúde 	 01/01/2009 

SECR. DA SAUDE 
14624 DIEGO CANTELLE 	 Secretário(a) Adjunto(a) 	 01/01/2009 

Prédio Prefeitura - Secr Obras 

14630 DORVALINO ROSSI 	 Diretor Administrativo 	 01/01/2009 

SECR. DA SAUDE 
14698 DÉCIO VICELLI 	 Secretário(a) Municipal 	 11/02/2009 

Secretaria de Segurança 
555 EDITE RIBEIRO DA LUZ 	 Coord.Div.Prog.Educ.Tempo Int. - PR 01/01/2009 

SME - Educação Integral 
14865 ELAINE MARIA BAIOCCO MOSCHETTA 	Chefe Equipe do Centro Espec. Médic 16/08/2011 

SECR. DA SAUDE 
14713 ELIANE MARIA COELHO DE MELLO 	Chefe de Gabinete IV 	 26/02/2009 

Secretaria de Segurança 
14677 ELIANE TASCA 	 Diretor do Procon 	 01/01/2009 

Prédio Prefeitura - PROCON 
14871 ELIANE TEREZINHA RIGON GEVINSKI 	Chefe Serv. Convênios e Prestação C 28/11/2011 

Prédio Prefeitura -Sec da Fazenda 
14623 ELISABETE LÚCIA DA SILVA TONIOLO 	Chefe de Gabinete IV 	 01/01/2009 

Prédio Prefeitura - Secr Obras 

14619 ENIO FAITÃO 	 Secretário(a) Municipal 	 01/01/2009 

Prédio Prefeitura - Secr Obras 

14694 EUCLIDES ALVES 	 Diretor de Administração Geral 	01/01/2009 

Divisão de Controle Patrimonial 
14717 EVERTON JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS 	Chefe da Div. de Assessoramento Soc 02/03/2009 

Secretaria de Cidadania 
14851 FATIMA DE OLIVEIRA PAHOLSKI 	 Chefe do Setor de Auxílio ao Públic 01/07/2011 

Prédio da Prefeitura - Processo/Pessoal 
14660 FERNANDA MUNARETTO ZANARDO 	 Coordenador II - Coord. de Comunica 01/01/2009 

Prédio Prefeitura - Comunicação 
14643 FLÁVIA DALLA COSTA 	 Assessor(a) I 	 01/01/2009 

SME 
14833 FRANCIELE MARIA VOGEL 	 Chefe de Gabinete IV 	 07/02/2011 

Sec. de Desenvolvimento Ecônomico 
14673 FRANCISCO DA SILVA RIBAS 	 Chefe da Divisão de Zeladoria 	01/01/2009 

Zeladoria 
14830 GELSON JOSÉ REZENDE 	 Chefe da Divisão de Necrópole 	01/02/2011 

Cemitério Pio XII 
14620 GENESIO DO CARMO 	 Diretor de Processo e Pessoal 	01/01/2009 

Prédio da Prefeitura - Processo/Pessoal 

14689 GERSON LEANDRO BERTI 	 Secretário(a) Municipal 	 01/01/2009 

Prédio Prefeitura - Sec Administração 

14748 GERSON LUIS FRANCO 	 Assessor(a) I 	 02/04/2009 

Secretaria de Agricultura 
14782 GIANA DORNELLES BIOLO 	 Monitora Prog. Primeira Infância Me 11/01/2010 

SECR. DA SAUDE 
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14764 

14664 

14803 

14855 

14858 

14678 

14725 

14868 

544 

14634 

14859 

14740 

HERMES KAMANSKI 
Secretaria de Agricultura 
HILARIO POLETTO 
Estradas Vicinais, Pontes 
ITAMAR LUÍS DALL ALBA 
Compras, Licitações e Almox. 
IVANÍ FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA 
Secretaria de Meio Ambiente 
IÁRA TANIA CANOVA 
SME - Recursos Humanos 
JANIQUELE DALLA VECCHIA 
Secretaria de Cidadania 
JAQUELINE DE SOUZA PAGLIOSA 
SECR. DA SAUDE 
JEAN CARLOS ALVES DE OLIVEIRA 
VIGILANCIA SANITARIA 

LUÍS SANDRI 
Prefeitura - Procuradoria 

GIANA OLDRA 	 Assessor(a) I 
SECR. DA SAUDE 
GILBERTO LUIZ CAMPAGNA 
Secretaria de Agricultura 
GILBERTO LUIZ TOMAZIN 
Secretaria de Meio Ambiente 
GLORIANA MENEGHETTI 
Prédio Prefeitura - Sec Administração 

Secretário (a) 

e Bueiros 

Diretor de Licenciamento Ambiental 16/08/2010 

Diretor de Máquinas e Equipamentos 01/01/2009 

14823 JOAREZ 
Prédio 

14704 JONAS RODRIGUES DOS SANTOS 
Orçamento Participativo 

14809 JORGE VALDAIR PSIDONIK 
Orçamento Participativo 

14668 JOSELITO ONHATE 
Diretoria de Habitação 

14836 JOSÉ TADEU LEAL PEIXOTO 
SME - Dir Pedagógica 

14835 JOÃO CARLOS ROSSI 
Cemitério Pio XII 

14700 JOÃO DAUTARTAS 
SECR. DA SAUDE 

14702 JOÃO PEDRO TEARES BONORINO 
Orçamento Participativo 

14701 JUAREZ ANTONIO MOURA 
Diretoria de Habitação 

14665 JULIO CESAR BRANCHER 
Secretaria de Agricultura 

14787 JUSSARA APARECIDA VANI 
SME - Educação Integral 

14685 KARINA NAZZARI ANTUNES 
Diretoria de Esportes 

14687 LADEMIR CARLOS LANGA 
Secretaria de Cultura 

14719 LAÉRCIO GETÚLIO BASSO 
Secretaria de Agricultura 

14722 LENI BOGO PESSINI 
Prédio Prefeitura - Recursos Humanos 

Chefe de Gabinete IV 	 02/07/2011 

Municipal 	 02/08/2011 

Chefe Setor Estradas Vic. Pontes Bu 01/01/2009 

Diretor de Compras e Licitações 	11/03/2009 

Chefe do Setor de Flora e Fauna 	04/11/2011 

Coordenador Divisão de Recursos Hum 01/01/2009 

Diretor Técnico Administrativo 	01/01/2009 

Diretora de Ações e Serviços de Saú 01/08/2011 

Chefe da Equipe Administrativa 	01/04/2009 

Procurador Geral 	 22/01/2011 

Assessor II - Execução de Obras 	11/02/2009 

Coord. II-Coord. Orçamento Particip 20/08/2010 

Diretor de Habitação 	 01/01/2009 

Coordenador da Div. Ensino Fundamen 01/03/2011 

Chefe do Setor de Necrópole - A Cem 02/03/2011 

Secretário(a) Adjunto(a) 
	

16/02/2009 

Chefe Serv. Infra-estrutura e Logís 11/02/2009 

Chefe do Serviço de Almoxarifado 	11/02/2009 

Assessor(a) I 	 01/01/2009 

Coord.Setor Integração Comunidade/E 01/03/2010 

Diretor de Esportes 	 01/01/2009 

Assessor(a) I 	 01/01/2009 

Assessoria II 	 02/03/2009 

Chefe Divisão Benefícios e Aposenta 02/03/2009 
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14635 LEONICE FÁTIMA BALESTRIN Diretora Técnico Social 01/01/2009 
Secretaria de Cidadania 

14711 LIANE MARIA DOS ANJOS Assessor(a) 	I 02/03/2009 
SECR. DA SAUDE 

14846 LUCAS FAITÃO Assessor I - Eventos e Relações Púb 17/05/2011 
Prédio Prefeitura - Comunicação 

14831 LUCIANA BARUFFI Assessora Especial 01/02/2011 
Gabinete Primeira Dama 

14606 LUCIANO LUIZ SALVADOR Coordenador de Gabinete 01/01/2009 

Gabinete do Prefeito 
14862 MAILOR ANA AGAZZI Chefe da Div. de Proteção Social Sá 17/08/2011 

Secretaria de Cidadania 
14874 MARCELO ROSSI Chefe de Gabinete IV 06/12/2011 

Secretaria de Cultura 
14746 MARCIA CHAPARINI Diretora de Desenv.e Capac. 	Rec.Hum 02/04/2009 

Sec. 	de Desenvolvimento Ecônomico 

352 MARGARETE ERMENEGILDA OGLIARI OLDON Coordenador III-Coord. Gestão de Pe 13/07/2011 

Gabinete da Vice-Prefeita 
14715 MARIA DE LOURDES ZATTI DOS SANTOS Chefe do Setor de Expediente 02/03/2009 

Gabinete do Prefeito 
14631 MARIA DOLORES MAFACIOLI GOLLIN Secretário(a) 	Municipal 01/01/2009 

Secretaria de Cidadania 
14808 MARIA JOSÉ SCHNEIDER Secretário(a) 	Adjunto(a) 15/09/2010 

Secretaria de Meio Ambiente 
14832 MARIA NILSE PAVAN Diretora de Recursos Humanos 17/02/2011 

Prédio Prefeitura - Recursos Humanos 
14834 MARIANA PAZZET DE AZEVEDO Chefe da Divisão de Fomento ao Créd 14/02/2011 

Sec. 	de Desenvolvimento Ecônomico 

14648 MARINALVA MONTEIRO RODRIGUES BASSO Chefe de Gabinete IV 01/01/2009 

Prédio Prefeitura -Sec da Fazenda 
14849 MARINES ZANANDREA Chefe Setor de Apoio Abastecimento 06/06/2011 

Secretaria de Agricultura 
14843 MARIO HENRIQUE RICARDI DA SILVA Chefe do Setor de Transporte 20/04/2011 

Secretaria de Cidadania 
14747 MAURO DAMIÃO COELHO DE OLIVEIRA Diretor de Infraestrutura 02/04/2009 

Serviços de Terraplanagem 
14829 MICHELE ONHATTE Ouvidor (a) 	Municipal 19/01/2011 

Gabinete do Prefeito 
14649 NEDIO ORIELE CACHOEIRA Secretário(a) 	Adjunto(a) 01/01/2009 

Prédio Prefeitura -Sec da Fazenda 
14723 PATRÍCIA MAGDA DE ARAÚJO Chefe da Divisão de Licenciamento e 09/03/2009 

Sec. 	de Desenvolvimento Ecônomico 

14613 PAULO ALFREDO POLIS Prefeito Municipal 01/01/2009 

Gabinete do Prefeito 
14860 PAULO JOSÉ SAMUEL Chefe de Ações e Serviços em Saúde 16/08/2011 

SECR. DA SAUDE 
14790 PAULO RENATO BERTO Chefe da Divisão do Aeroporto 12/04/2010 

Aeroporto 
14804 PAULO RENATO VASATA Chefe da Divisão de Regularidade Op 16/08/2010 

Secretaria de Segurança 
14771 PAULO ROBERTO ALVES DE MORAES Chefe Div.Apoio Cooperat. Associati 01/09/2009 

Desenvolvimento Rural 
14774 PLINIO COSTA JUNIOR Secretário(a) 	Municipal 04/09/2009 

SECR. DA SAUDE 
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14731 REINALDO SARTORE 	 Diretor Desenv. Rel.Inst.Socioeconô 09/03/2009 
Sec. de Desenvolvimento Ecônomico 

14861 RICARDO DARLAN SANTANA DA SILVA 	Chefe do Serviço de Atendimento ao 17/08/2011 

Secretaria de Cidadania 
14798 ROBSON BORGES DOS SANTOS 	 Assessor II - Integração 	 01/07/2010 

Orçamento Participativo 
14622 RODRIGO BIOLO 	 Chefe do Setor de Controle de Frota 01/01/2009 

Parque de Máquinas 
14816 ROSANGELA MARIA DARIVA 	 Chefe Setor Controle da Prod. Primá 22/11/2010 

Prédio Prefeitura -Sec da Fazenda 
14793 ROZELAINE PIMENTEL DA CRUZ 	 Assessor II 	 10/05/2010 

SECR. DA SAUDE 
14800 RUI DAL CASTEL 	 Diretor Administrativo 	 01/07/2010 

Secretaria de Agricultura 
14727 SANDRA ALVES DA COSTA 	 Chefe do Setor de Higienização 	02/03/2009 

Parque de Máquinas 
799 SANDRA TERESINHA CAMARGO 	 Chefe do Setor de Necrópole B - San 20/07/2010 

Cemitério Santa Cruz 
14736 SARA SALETE GRIESER FLORES 	 Chefe do Setor de Pagamento 	 02/03/2009 

Prédio Prefeitura -Sec da Fazenda 

14732 SOLANGE PUNHI 	 Assessor II 	 16/03/2009 

Secretaria de Cultura 
14806 SUELI TERESINHA ADAMCY 	 Chefe da Divisão de Almoxarifado 	09/09/2010 

Compras, Licitações e Almox. 
14724 TANISIE MARQUES DE AZEVEDO 	 Chefe do Serviço de Estágios 	09/03/2009 

Prédio Prefeitura - Recursos Humanos 
14797 ULISSES BATISTA RIBEIRO 	 Chefe da Divisão de Transporte 	01/07/2010 

SECR. DA SAUDE 
14863 VAGNER ZEIZER 	 Assessor I - Relação Comunitárias 	19/08/2011 

Gabinete da Vice-Prefeita 
14837 VERA BEATRIZ BARP COFFY 	 Diretor de Cultura e Turismo 	01/03/2011 

Secretaria de Cultura 
14657 VILMA BARONI DE SOUZA 	 Assessora I - Assessora de Tributos 01/01/2009 

Prédio Prefeitura -Sec da Fazenda 

14712 VILMAR JOÃO LICODIEDOFF 	 Coord. Setor da Frota Veículos Esco 02/03/2009 

SME - Transporte Escolar 
14733 VITOR MÁRIO DA SILVA 	 Chefe Div.Manut.Cont. Máquinas e Eq 02/03/2009 

Serviços de Terraplanagem 
14841 WAHID RIBEIRO MAKKI 	 Diretor de Vigilância em Saúde 	19/04/2011 

VIGILANCIA SANITARIA 
14839 YHUILSON DIOGO BARBISAN 	 Chefe da Divisão de Contratos e Cob 01/04/2011 

Diretoria de Habitação 
14683 ZENAIDE PIANA 	 Diretora do Albergue de Saúde 	05/01/2009 

DEPTO DE PESSOAL SERV. EXTERNOS 
14791 ZULMIR GILBERTO FREDDO 	 Chefe da Divisão de Ruas e Estradas 03/05/2010 

Parque de Máquinas - Ruas e Estradas 
Total 	131 
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PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. 
INOCORRÊNCIA. 
Descrevendo a inicial, suficientemente, os cargos de 
provimento comissionado e o confronto com a Carta 
Estadual, inclusive disposição cuja constitucionalidade 
não foi objeto de reproche pelo Supremo Tribunal 
Federal, acompanhada da legislação guerreada, 
nenhuma dificuldade existe quanto à precisa 
compreensão dos fatos e fundamentos jurídicos do 
pedido, como também inexiste qualquer 
impossibilidade jurídica no pleito. 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGOS 
EM COMISSÃO. ART. 32, CE/89. ART. 37, V, CF/88. 
PROVIMENTO EXCLUSIVO DOS CARGOS DE 
DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. LEI 
MUNICIPAL N° 4.420/09, DE ERECHIM, E NÃO 
OCORRÊNCIA 	DAS 	HIPÓTESES 
CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO CONFORME 
A CONSTITUIÇÃO, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 
RESSALVA DOS CARGOS QUE ATENDEM OS 
COMANDOS CONSTITUCIONAIS. 	. 
O Estado de Direito apresenta como princípio 
fundamental o respeito à igualdade, traduzindo, 
naquilo que diz respeito aos cargos públicos, na sua 
livre acessibilidade, o que está posto, com todas as 
letras, no artigo 20, Constituição Estadual de 1989, em 
simetria com o que dispõe a Constituição Federal e 
seu artigo 37, II. 
Por isso, regra é o provimento dos cargos públicos 
mediante concurso público, abrindo-se exceção 
apenas nas hipóteses que a Constituição Estadual, 
artigo 32, declina em caráter numerus clausus, na 
esteira do que dispõe o artigo 37, V, da Carta Federal, 
é dizer, apenas nas hipóteses de direção, chefia e 
assessoramento, onde presente intensa relação de 
confiança. 
Não ocorre isso quanto à maioria dos cargos previstos 
na Lei Municipal n° 4.420/09, de Erechim, impondo-se 
a procedência parcial da demanda para proclamar a 
inconstitucionalidade de parte do artigo 39, caput, de 
seu parágrafo único e de parte dos Anexos I, II e III, 
com as alterações introduzidas pelas Leis n°s  4.503/09, 
4.608/09, 4.634/09, 4.701/10, 4.798/10, 4.822/10, 
4.850/10, 4.846/11 e 4.946/11. Unânime. 

AÇÃO 	DIRETA 	DE 
INCONSTITUCIONALIDADE ÓRGÃO ESPECIAL 
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N° 70044887602 	 PORTO ALEGRE 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 	 PROPONENTE 

MUNICÍPIO DE ERECHIM 	 REQUERIDO 

CÂMARA 	MUNICIPAL 	DE 
VEREADORES DE ERECHIM 	 REQUERIDA 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 	 INTERESSADO 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam os Desembargadores integrantes do órgão Especial 

do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e 

julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de parte do 

artigo 39, caput, de seu parágrafo único e de parte dos Anexos I, II e III, com 

as alterações introduzidas pelas Leis nos  4.503/09, 4.608/09, 4.634/09, 

4.701/10, 4.798/10, 4.822/10, 4.850/10, 4.846/11 e 4.946/11, do Município 

de Erechim, ressalvado o provimento mediante função gratificada, diferida a 

eficácia da decisão por 06 (seis) meses, a contar da sua publicação. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DESEMBARGADORES LEO LIMA (PRESIDENTE), ARISTIDES 
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PEDROSO DE ALBUQUERQUE NETO, MARCELO BANDEIRA PEREIRA, 

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA, ARNO WERLANG, 

VICENTE BARROCO DE VASCONCELLOS, MARCO ANTÔNIO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA, NEWTON BRASIL DE LEÃO, SYLVIO BAPTISTA NETO, 

MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA, VOLTAIRE DE LIMA MORAES, 

AYMORÉ ROQUE POTTES DE MELLO, RICARDO RAUPP RUSCHEL, 

JOSÉ AQUINO FLÔRES DE CAMARGO, CARLOS RAFAEL DOS 

SANTOS JÚNIOR, LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO, GENARO 

JOSÉ BARONI BORGES, ORLANDO HEEMANN JÚNIOR, ALEXANDRE 

MUSSOI MOREIRA, ALZIR FELIPPE SCHMITZ, CLÁUDIO BALDINO 

MACIEL E ANGELO MARANINCHI GIANNAKOS. 

Porto Alegre, 05 de dezembro de 2011. 

DES. ARMINIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA, 
Relator. 

RELATÓRIO 

DES. ARMINIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA (RELATOR) — O 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL propõe ação direta de inconstitucionalidade visando a retirada do 

ordenamento jurídico de parte do artigo 39, caput, de seu parágrafo único e 

de parte dos Anexos I, II e III, da Lei n° 4.420, de 11 de fevereiro de 2009, 

com as alterações introduzidas pelas Leis n's  4.503/09, 4.608/09, 4.634/09, 

4.701/10, 4.798/10, 4.822/10, 4.850/10, 4.846/11 e 4.946/11, todas do 
3 
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Município de Erechim, especificamente em relação aos cargos a seguir 

relacionados: 

I — Gabinete do Prefeito 

Assessor II - Serviços de Secretaria; 
Diretor da Dívida Ativa; 
Assessor I — Assessor Técnico; 

- Assessor II — Execução de Obras; 
Chefe do Setor de Relações Sociais; 
Chefe do Serviço de Infraestrutura e Logística; 
Chefe do Setor de Expediente; 

II — Secretaria Municipal de Administração — SMA 

Chefe da Divisão de Controle Patrimonial; 
Chefe do Serviço de Vistoria; 
Chefe da Divisão de Zeladoria; 
Chefe do Setor de Limpeza e Copa; 

- Chefe da Divisão de Aeroporto; 
Chefe da Divisão de Contrato; 

- Chefe da Divisão de Folha de Pagamento; 
Chefe da Divisão de Admissões e Demissões; 
Chefe do Serviço de Estágios; 
Chefe da Divisão de Benefícios e Aposentadoria; 
Chefe da Divisão de Compras; 
Chefe da Divisão de Licitações; 
Chefe da Divisão de Almoxarifado; 
Chefe do Setor de Distribuição de Materiais; 
Chefe da Divisão Técnica de Informática; 

- Chefe do Setor de Telefonia e Recepção; 
Chefe da Divisão de Protocolo; 
Chefe do Setor de Arquivo; 

III — Secretaria Municipal da Fazenda — SMF 
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Chefe do Setor de Cadastro Fiscal e Alvará; 
Chefe da Divisão de IPTU e ITBI; 
Chefe do Setor de Cadastro Imobiliário; 
Chefe do Setor de Controle da Produção Primária; 
Chefe do Setor de Pagamento; 
Chefe da Divisão de Empenhos e Controle Orçamentário; 

IV — Secretaria de Obras Públicas e Habitação 

Coordenador II — Parque de Máquinas e Obras; 
Chefe do Setor de Fiscalização; 
Chefe do Setor de Habite-se, 
Chefe do Setor de Editais; 
Chefe do Setor de Contratos; 

- Chefe do Setor de Construção Civil; 
Chefe da Divisão de Arquivo; 
Chefe da Divisão de Topografia; 
Chefe do Setor de Topografia; 
Chefe do Serviço de Medição; 
Chefe da Divisão de Desenho; 

- Diretor de Habitação; 
Chefe do Setor de Lotes Habitacionais; 
Chefe do Setor de Análise de Contratos Habitacionais; 
Chefe da Divisão de Contratos e Cobranças; 

- Chefe do Serviço de Almoxarifado; 
Chefe do Serviço de Logística; 
Diretor de Oficina e Obras; 
Chefe do Serviço de Lubrificação; 
Chefe do Setor de Peças; 
Chefe do Setor de Higienização; 
Chefe do Setor de Controle de Frota; 
Chefe do Setor de Logística de Obras; 
Chefe da Divisão de Ruas e Estradas; 
Chefe do Setor de Asfalto; 
Chefe do Setor de Calçamento; 
Chefe da Divisão de Iluminação Pública; 
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Chefe do Setor de Iluminação Externa; 
- Chefe do Setor de Iluminação Interna; 

Chefe da Divisão de Necrópole; 
Chefe do Serviço de Manutenção; 
Chefe da Divisão de Documentação; 

- Diretor de Processo e Pessoal; 
Chefe da Divisão de Desmembramento; 
Chefe da Divisão de Processo e Análise; 
Chefe do Setor de Auxílio ao Público; 
Chefe da Divisão de Análise Predial; 
Diretor de Saneamento; 
Chefe da Divisão de Vistorias; 

- Chefe do Setor de Ampliação de Redes; 
Chefe do Setor de Manutenção de Redes; 
Diretor de Britagem; 
Chefe do Setor de Produção e Usinagem; 
Chefe do Setor de Desmonte e Manutenção; 

V — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Chefe da Divisão de Serviços de Terraplanagem; 
Chefe da Divisão de Manutenção e Controle de Máquinas e 
Equipamentos; 
Chefe da Divisão de Licenciamento e Fiscalização; 
Chefe da Divisão de Treinamento e Balcão do Empreendedor; 
Chefe de Divisão de Autenticação; 

VI — Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

Assessor II; 
Chefe do Setor de Biblioteca e Museologia; 

- Chefe do Serviço de Coordenação da Biblioteca Municipal Dr. 
Gladstone Osório; 
Chefe do Setor de Coordenação do Centro Cultural 25 de 
Julho; 
Chefe do Setor de Coordenação do Arquivo e Museu 

Histórico Dr. Juarez Miguel Illa Font; 
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VII — Secretaria de Segurança e Proteção Social 

Chefe de Divisão de Sinalização; 
- Chefe do Setor de Fiscalização de Trânsito; 

Chefe da Divisão de Regularidade Operacional; 

VIII — Secretaria Municipal da Saúde 

Ouvidor da Rede de Saúde; 
- Chefe da Divisão de Transporte; 

Chefe do Setor de Manutenção; 
Chefe do Serviço de Informática; 
Chefe do Serviço de Recursos Humanos; 
Chefe do Setor de Almoxarifado e Patrimônio; 
Chefe do Serviço de Distribuição de Material UBS; 
Chefe de Serviços de Tratamentos Fora do Domicílio; 
Chefe do Serviço de Controle e Avaliação; 
Chefe do Serviço de Vigilância Ambiental; 
Chefe de Equipe de Apoio; 

- Chefe do Serviço de Vigilância Sanitária; 
Chefe de Equipe de Zeladoria; 
Chefe de Equipe de Telefonia da Vigilância Sanitária; 

- Chefe do Serviço de Vigilância Epidemiológica; 
Monitor do Programa Primeira Infância Melhor; 

IX — Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Segurança 
Alimentar 

Diretor de Máquinas e Equipamentos; 
- Chefe do Setor de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros; 

Chefe do Setor de Patrulha Agrícola; 
Chefe da Divisão de Apoio ao Cooperativismo e 

Associativismo; 
Chefe do Setor de Apoio ao Abastecimento de Água; 
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X — Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Chefe do Setor de Fiscalização do Meio Físico; 
- Chefe do Setor de Fiscalização do Meio Biológico; 

Chefe do Setor de Coleta, Tratamento e Disposição Final de 
Resíduos Sólidos; 
Chefe do Setor de Limpeza Urbana; 

- Chefe do Setor de Arborização e Jardins; 
Chefe de Equipe de Serviços Externos; 
Chefe do Setor de Flora e Fauna; 
Chefe do Serviço de Flora; 

XI — Secretaria Municipal de Educação 

Coordenador da Divisão de Subalmoxarifado; 
Coordenador da Divisão de Alimentação Escolar; 

- Coordenador da Divisão de Obras Escolares; 
Coordenador da Divisão de Transporte Escolar; 

- Coordenador do Setor da Frota de Veículos Escolares; 
- Coordenador do Setor de Documentação; 
- Coordenador Técnico do Setor de Informática; 

Coordenador do Serviço de Limpeza dos Complexos 
Educativos e Desportivos; 

XII — Secretaria Municipal da Cidadania 

Chefe do Setor Administrativo; 
Chefe do Setor de Transporte; 
Chefe do Setor da Central de Doações; 
Chefe do Serviço de Programas Sócio-Educativos; 

- Chefe de Equipe de Apoio; 
Chefe do Serviço de Atendimento ao Usuário. 

Assevera que os cargos em referência e respectivas 

atribuições, não correspondem a funções de direção, chefia ou 

assessoramento, padecendo de inconstitucionalidade material, ante afronta 
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aos artigos 20, caput e § 4°, e 32, caput, CE/89 e art. 37, II e V, CF/88, 

aplicáveis aos municípios, por força do art. 8°, caput, CE/89. 

Discorre sobre as características dos cargos em comissão, 

bem como sobre as hipóteses que autorizam a sua criação. Acentua que 

embora muitos dos cargos questionados refiram atividades de execução de 

política governamental, em realidade, sua natureza e posição dentro da 

estrutura organizacional refletem natureza de cargos técnicos. 

Relativamente a cargo de Monitor do Programa Primeira Infância, 

acrescenta que, além de não preencher os requisitos para o provimento 

comissionado, está vinculado a programa de duração temporária. Requer a 

procedência do pedido. 

Não foi formulado pedido de liminar. 

Notificado, o Município de Erechim aduz, preliminarmente, que 

a ação direta ataca genericamente a legislação, sem apontar em que 

consistiria a incompatibilidade das atribuições dos cargos questionados com 

a Constituição Estadual, daí sugerir prejuízo ao contraditório e à ampla 

defesa, a par de inobservância ao art. 282, III, CPC. 

Menciona haver incoerência na inicial, na medida em que 

impugna determinados cargos, sem se insurgir contra outros que teriam 

atribuições similares. Assinala que o art. 20, § 4°, CE/89 é objeto de ação 

direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, não 

podendo amparar a pretensão posta na inicial. No mais, aduz que a Lei 

Municipal n° 4.420/09 atende aos limites impostos pela Constituição Federal 

(art. 37, V). Postula o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial e, caso 
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superada, pede a improcedência do pedido. Ad cautelam, requer seja 

concedido prazo de 6 (seis) meses para eventual adequação administrativa. 

A Câmara Municipal de Vereadores de Erechim deixou fluir in 

albis o prazo para prestar informações, conforme certificado à fl. 347. 

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição da 

preliminar e procedência do pedido. 

É o relatório. 

VOTOS 

DES. ARMINIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA (RELATOR) — No que diz 

com a preliminar de inépcia da inicial, não tem a menor substância. 

A inicial apresenta a devida causa petendi, consistente esta na 

existência de cargos de provimento comissionados sem que se esteja diante 

das hipóteses consagradas na Constituição Estadual, especificadas as 

características básicas e, mais, contendo a referência à lei e seus anexos, 

tudo devidamente acompanhado da respectiva documentação. 

Não fosse a óbvia constatação de que o Município não pode 

ignorar sua legislação, notadamente aquela pertinente aos cargos da sua 

administração, inaceitável a argumentação de que não houve condições de 

defesa. 
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Vale invocar precedente deste Órgão Especial, a ADI n°  

70042640342, FRANCISCO JOSÉ MOESCH, cuja ementa assim discorre, 

no que interessa: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 1.239, DE 
27 DE DEZEMBRO DE 2001, DO MUNICÍPIO DE CONDOR. 
CARGOS EM COMISSÃO. 
I - Não é inepta a petição inicial, pois preenche satisfatoriamente os 
requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil e, por analogia, 
do artigo 30  da Lei Federal n° 9.868/1999, expondo, de forma clara, o 
pedido e a causa de pedir. A exordial, de outra parte, foi instruída 
com os documentos necessários à propositura da ação, em especial, 
cópia da legislação impugnada e as correspondentes certidões de 
vigência. 
[...1 

E, do voto, colhe-se a seguinte manifestação: 

"Calha destacar que não merece guarida a preliminar de inépcia da 
inicial suscitada pelos requeridos. 

O artigo 295 do Código de Processo Civil preceitua que: 

Art. 295. A petição inicial será indeferida: 
I - quando for inepta; 
II - quando a parte for manifestamente ilegítima; 
III - quando o autor carecer de interesse processual; 
IV - quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição 
(art. 219, § 52); 
V - quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não 
corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; caso em 
que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de 
procedimento legal; 
VI - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo 
único, primeira parte, e 284. 

Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando: 

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 
II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 

11 
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III - o pedido for juridicamente impossível; 
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (Grifos acrescidos). 

Importa dizer que, no caso sob exame, a petição inicial preenche 
satisfatoriamente os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil' e, 
por analogia, do artigo 3° da Lei Federal n° 9.868/19992, expondo, de forma 
clara, o pedido e a causa de pedir e elucidando, já de início, na peça 
vestibular, que a ação direta de inconstitucionalidade volve-se contra os 
cargos que elenca, quais sejam, Chefe de Departamento, Chefe de Serviço, 
Chefe de Setor, Chefe de Núcleo e Chefe do Serviço de Atividades 
Diversas, tendo, como fundamento, a inobservância aos comandos 
constitucionais que estabelecem que os cargos em comissão destinam-se 
apenas a atividades de direção, chefia e assessoramento (artigos 8°, caput, 
20, caput e §4°, e 32, caput, todos da Constituição Estadual, combinados 
com o artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal). 

A exordial, de outra parte, foi instruída com os documentos 
necessários à propositura da ação', em especial, cópia da legislação 
impugnada e as correspondentes certidões de vigência (fls. 17-25, 29-120). 
Igualmente, ausente qualquer contradição ou incongruência nos 
fundamentos expostos na petição inaugural, tendo sido alegado que os 
cargos impugnados não se revestem das características de direção, chefia 
ou assessoramento, consubstanciando funções meramente técnicas, 
genéricas e burocráticas, que não se coadunam com as diretrizes 
estabelecidas, pelo ordenamento constitucional, para o emprego de tal 
modalidade de contratação de servidores públicos. Ademais, ficou 
demonstrado também que o nomen juris dos cargos não basta para revelar 
a sua adaptação aos ditames constitucionais que regulam a criação de 
cargos em comissão. 

'Art. 282. A petição inicial indicará: 
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida; 
II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu; 
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 
IV - o pedido, com as suas especificações; 
V - o valor da causa; 
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 
VII - o requerimento para a citação do réu. 
2  Art. lA petição indicará: 
I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em 
relação a cada uma das impugnações; 
II - o pedido, com suas especificações. 
Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por 
advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo 
impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. 
3  Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 
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A comprovação, ou não, das alegações vertidas na inicial, de outra 
parte, é questão de mérito, não dizendo respeito aos requisitos formais da 
petição inicial. 

Na mesma linha, é o seguinte aresto: 

ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO 
GENÉRICO. DESCABIMENTO. 
Não calha argumento no sentido da inépcia da inicial, quando 
perfeitamente possível verificar-se qual é a causa de pedir deduzida, 
bem como o pedido formulado, ainda que ao final da peça haja 
apenas genérica menção à procedência da demanda. 
CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DOS SUBSíDIOS DE 
VEREADORES. PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE. ART. 29, VI, 
CF/88, COM A REDAÇÃO DA EC 25/2000. CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL, ART. 11, E ANTERIORIDADE ÀS ELEIÇÕES. LEI 
MUNICIPAL DE TAQUARA. DISTINÇÃO ENTRE O MOMENTO DA 
FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS E DA DECLARAÇÃO DA SUA 
EXPRESSÃO MONETÁRIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
Não se podendo confundir o momento da fixação dos subsídios dos 
Vereadores do Município de Taquara com aquele em que 
determinada a declaração da sua expressão monetária, é evidente 
que não há cogitar de ofensa ao princípio da anterioridade, estatuído 
no art. 11, Constituição Estadual. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade N° 70010199917, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado 
em 26/12/2005). (Grifo acrescido)." 

Também não procede argumento quanto a não poder a inicial 

da presente ação direta se amparar, em afronta ao art. 20, § 4°, CE/89, por 

estar pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal da ADI n° 

1.521-RS, cuja liminar, por sinal, foi indeferida. 

A uma, por não haver pronunciamento definitivo do Supremo 

Tribunal Federal quanto ao tema, como reconhece o requerido. 

A duas, por estar a pretensão calcada em outros dispositivos 

constitucionais. 
13 
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Rejeito, pois, a prefaciai. 

Passo ao exame da questão nuclear. 

Assim discorre o artigo 32, Constituição Estadual, com a 

redação conferida pela EC n° 12/95: 

Art. 32 - Os cargos em comissão, criados por lei em número e com 
remuneração certos e com atribuições definidas de direção, chefia 
ou assessoramento, são de livre nomeação e exoneração, 
observados os requisitos gerais de provimento em cargos estaduais. 

§ 1°- Os cargos em comissão não serão organizados em carreira. 

§ 2° - A lei poderá estabelecer, a par dos gerais, requisitos 
específicos de escolaridade, habilitação profissional, saúde e outros 
para investidura em cargos em comissão. 

Também em outro dispositivo a Carta Estadual cuida de 

reiterar compromisso com a regra geral, inerente ao Estado de Direito, 

quanto à acessibilidade democraticamente conferida a todos, resguardando 

a excepcionalidade daqueles cargos destinados à implementação das 

diretrizes políticas e ao indispensável assessoramento: 

Art. 20 - A investidura em cargo ou emprego público assim como a 
admissão de empregados na administração indireta e empresas 
subsidiárias dependerão de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 
cargos de provimento em comissão, declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração. 

(...) 
§ 4° - Os cargos em comissão destinam-se à transmissão das 
diretrizes políticas para a execução administrativa e ao 
assessoramento. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 12, de 
14.12.95) 

14 
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Disposições estas que não deixam de corresponder à 

incorporação, pelo legislador estadual, de princípios republicanos, para 

utilizar expressão em voga, consignados na Constituição Federal, como se 

sabe: 

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 19, de 1998) 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim 
como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 19, de 1998) 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998) 

(..) 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições 
e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 19, de 1998) 

Ou seja, proclamado, em alto e bom som, como princípio 

básico, o da ampla acessibilidade aos cargos públicos, admitindo-se 

restrição apenas excepcionalmente,  nas hipóteses elencadas numerus 

clausus, de (1) direção; (2) chefia; e (3) assessoramento. 

A excepcionalidade decorre de ser a regra geral o provimento 

dos cargos públicos mediante concurso, em respeito •ao princípio da 

15 
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igualdade, especificado no denominado princípio da acessibilidade dos 

cargos públicos a todos os brasileiros, reconhecendo nosso maior jurista a 

existência de um direito público subjetivo aos cargos públicos (PONTES DE 

MIRANDA, "Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n° 1, de 

1969", RT, II, p. 467). 

Oportuno destacar tanto o cabimento da ação direta, como a 

competência deste Tribunal de Justiça, mesmo sendo a norma invocada da 

Constituição Estadual reprodução de texto constante da Carta Federal. 

Como se sabe, as normas das Constituições Estaduais, em 

face daquelas constantes da Constituição Federal, ora podem apresentar-se 

como (1) de reprodução obrigatória; ou (2) reprodução facultativa; ou, (3) 

meramente remissivas. 

Sabe-se, no ponto, a evolução da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, vindo a aceitar, no âmbito estadual, o cabimento da ação 

direta de inconstitucionalidade e, pois, a competência dos Tribunais 

Estaduais, inclusive quanto à última classe de normas jurídicas, como se 

pode ver na douta análise procedida pelo Ministro GILMAR MENDES, na Rcl 

n° 4.432-TO, de que vale transcrever a parte exponencial da decisão 

monocrática: 

"A questão versada na presente reclamação diz respeito ao 
problema dos limites impostos aos Tribunais de Justiça dos Estados para o 
exercício do controle abstrato de constitucionalidade das leis ou atos 
normativos estaduais e municipais em face da Constituição estadual, o que 
implica a interpretação do art. 125, § 20  da Constituição Federal. De forma 
mais específica, questiona-se, neste caso, se existiriam normas da 
Constituição do Estado-membro que, por sua natureza peculiar, estariam 
excluídas da apreciação do Tribunal de Justiça. A questão ganha relevo 
diante da constatação de que muitas normas presentes nas Constituições 
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estaduais apenas reproduzem dispositivos da Constituição Federal, ou, em 
outros casos, a eles fazem remissão. 

Alega o reclamante que tais normas não podem servir de parâmetro 
para a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos municipais, 
pois dessa forma estar-se-ia conferindo ao Tribunal de Justiça a 
competência para exercer a fiscalização abstrata da constitucionalidade de 
leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal, o que 
configuraria afronta à decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI n° 
508/MG, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 23.5.2003, a qual possui a seguinte 
ementa: 

'EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO 
MUNICIPAL, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
CABIMENTO ADMITIDO PELA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, QUE ATRIBUI COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA 	PARA 	PROCESSÁ-LA 	E 	JULGÁ-LA. 
INADMISSIBILIDADE. 

O ordenamento constitucional brasileiro admite Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade de leis ou atos normativos municipais, em face 
da Constituição estadual, a serem processadas e julgadas, 
originariamente, pelos Tribunais de Justiça dos Estados (artigo 125, 
parágrafo 2° da C.F.). 

Não, porém, em face da Constituição Federal. 
Aliás, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal tem competência 

para Ações dessa espécie, pois o art. 102, I, "a", da C.F. só a prevê 
para Ações Diretas de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual. Não, assim, municipal. 

De sorte que o controle de constitucionalidade de leis ou atos 
normativos municipais, diante da Constituição Federal, só se faz, no 
Brasil, pelo sistema difuso, ou seja no julgamento de casos 
concretos, com eficácia, "inter partes", não "erga omnes". 

Precedentes. 
Ação Direta julgada procedente, pelo S.T.F., para declarar a 

inconstitucionalidade das expressões "e da Constituição da 
República" e "em face da Constituição da República", constantes do 
art. 106, alínea "h", e do parágrafo 1° do art. 118, todos da 
Constituição de Minas Gerais, por conferirem ao respectivo Tribunal 
de Justiça competência para o processo e julgamento de A.D.I. de lei 
ou ato normativo municipal, em face da Constituição Federal. 

Plenário. Decisão unânime.' 

Ressalto, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal já teve a 
oportunidade de analisar, em sede de reclamação, a questão relativa à 
competência de Tribunal de Justiça estadual para conhecer de ação direta 
de inconstitucionalidade formulada contra lei municipal em face de 
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parâmetro constitucional estadual que, na sua essência, reproduz 
disposição constitucional federal. 

Cuidava-se de controvérsia sobre a legitimidade do IPTU instituído 
por lei municipal de São Paulo, capital (Lei municipal n° 11.152, de 
30.12.91). Concedida a liminar pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, opôs 
a Prefeitura da capital daquele Estado reclamação perante o Supremo 
Tribunal Federal, sustentando que, embora fundada na inobservância de 
preceitos constitucionais estaduais, a ação direta acabava por submeter à 
apreciação do Tribunal de Justiça do Estado o contraste entre a lei 
municipal e normas da Constituição Federal (Rcl. n° 383, Rel. Min. Moreira 
Alves, julgada em 11.06.1992, DJ de 21.05.1993). 

Anteriormente, julgando a Reclamação n° 370, afirmara o Supremo 
Tribunal Federal que faleceria competência aos Tribunais de Justiça 
estaduais para conhecer de representação de inconstitucionalidade de lei 
estadual ou municipal em face de parâmetros formalmente estaduais, mas 
substancialmente integrantes da ordem constitucional federal. Considerou-
se então que a reprodução na Constituição estadual de normas 
constitucionais obrigatórias em todos os níveis da federação "em termos 
estritamente jurídicos" seria "ociosa" (Rcl. n° 370, Rel. Min. Octavio Gallotti, 
julgada em 09.04.1992, DJ de 29.06.2001). Asseverou-se que o texto local 
de reprodução formal ou material, "não obstante a forma de proposição 
normativa do seu enunciado, vale por simples explicitação da absorção 
compulsória do preceito federal, essa, a norma verdadeira, que extrai força 
de sua recepção pelo ordenamento local, exclusivamente, da supremacia 
hierárquica absoluta da Constituição Federal" (Rcl. n° 370, Rel. Min. Octavio 
Gallotti, julgada em 09.04.1992, DJ de 29.06.2001). 

A tese concernente à ociosidade da reprodução de normas 
constitucionais federais obrigatórias no texto constitucional estadual esbarra 
já nos chamados princípios sensíveis, que impõem, inequivocamente, aos 
Estados-membros, a rigorosa observância daqueles estatutos mínimos (CF, 
art. 34, VII). Nenhuma dúvida subsiste de que a simples omissão da 
Constituição estadual, quanto à inadequada positivação de um desses 
postulados, no texto magno estadual, já configuraria ofensa suscetível de 
provocar a instauração da representação interventiva. 

Não é menos certo, por outro lado, que o Estado-membro deve 
observar outras disposições constitucionais estaduais, de modo que, 
adotada a orientação esposada inicialmente pelo Supremo Tribunal Federal, 
ficaria o direito constitucional estadual 'substancial - reduzido, talvez, ao 
preâmbulo e às cláusulas derrogatórias. Até porque, pelo modelo analítico 
de Constituição adotado entre nós, nem mesmo o direito tributário estadual 
pode ser considerado, segundo uma orientação ortodoxa, um direito 
substancialmente estadual, já que, além dos princípios gerais, aplicáveis à 
União, aos Estados e Municípios (arts. 145-149), das limitações ao poder de 
tributar (arts. 150-152), contempla o texto constitucional federal, em seções 
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autônomas, os impostos dos Estados e do Distrito Federal (Seção IV - art. 
155) e os impostos municipais (Seção V - art. 156). Como se vê, é por 
demais estreito o espaço efetivamente vago deixado ao alvedrio do 
constituinte estadual. 

São elucidativas, a propósito, as seguintes passagens do voto do 
Ministro Moreira Alves na Rcl. n° 383: 

"É petição de princípio dizer-se que as normas das Constituições 
estaduais que reproduzem, formal ou materialmente, princípios 
constitucionais federais obrigatórios para todos os níveis de governo na 
federação são inócuas, e, por isso mesmo, não são normas jurídicas 
estaduais, até por não serem jurídicas, já que jurídicas, e por isso eficazes, 
são as normas da Constituição Federal reproduzidas, razão por que não se 
pode julgar, com base nelas, no âmbito estadual, ação direta de 
inconstitucionalidade, inclusive, por identidade de razão, que tenha 
finalidade interventiva. (...) 

Essas observações todas servem para mostrar, pela 
inadmissibilidade das conseqüências da tese que se examina, que não é 
exato pretender-se que as normas constitucionais estaduais que 
reproduzem as normas centrais da Constituição Federal (e o mesmo ocorre 
com as leis federais ou até estaduais que fazem a mesma reprodução) 
sejam inócuas e, por isso, não possam ser consideradas normas jurídicas. 
Essas normas são normas jurídicas, e têm eficácia no seu âmbito de 
atuação, até para permitir a utilização dos meios processuais de tutela 
desse âmbito (como o recurso especial, no tocante ao artigo 6° da Lei de 
Introdução ao Código Civil, e as ações diretas de inconstitucionalidade em 
face da Constituição Estadual). Elas não são normas secundárias que 
correm necessariamente a sorte das normas primárias, como sucede com o 
regulamento, que caduca quando a lei regulamentada é revogada. Em se 
tratando de norma ordinária de reprodução ou de norma constitucional 
estadual da mesma natureza, por terem eficácia no seu âmbito de atuação, 
se a norma constitucional federal reproduzida for revogada, elas, por terem 
eficácia no seu âmbito de atuação, persistem como normas jurídicas que 
nunca deixaram de ser. Os princípios reproduzidos, que, enquanto vigentes, 
se impunham obrigatoriamente por força apenas da Constituição Federal, 
quando revogados, permanecem, no âmbito de aplicação das leis ordinárias 
federais ou constitucionais estaduais, graças à eficácia delas resultante." 
(Rcl. n° 383, Rel. Min. Moreira Alves, julgada em 11.06.1992, DJ de 
21.05.1993) 

A prevalecer a orientação advogada na Reclamação n° 370, restaria 
completamente esvaziada a cláusula contida no art. 125, § 2°, da 
Constituição, uma vez que, antes de qualquer decisão, deveria o Tribunal de 
Justiça verificar, como questão preliminar, se a norma constitucional 
estadual não era mera reprodução do direito constitucional federal. 
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De resto, não estaria afastada a possibilidade de que, em qualquer 
hipótese, fosse chamado o Supremo Tribunal Federal, em reclamação, para 
dirimir controvérsia sobre o caráter federal ou estadual do parâmetro de 
controle. 

A propósito, anotou, ainda, o Ministro Moreira Alves: 

"(...) em nosso sistema jurídico de controle constitucional, a ação 
direta de inconstitucionalidade tem como causa petendi, não a 
inconstitucionalidade em face dos dispositivos invocados na inicial como 
violados, mas a inconstitucionalidade em face de qualquer dispositivo do 
parâmetro adotado (a Constituição Federal ou a Constituição Estadual). Por 
isso é que não há necessidade, para a declaração de inconstitucionalidade 
do ato normativo impugnado, que se forme maioria absoluta quanto ao 
dispositivo constitucional que leve cada juiz da Corte a declarar a 
inconstitucionalidade do ato. Ora, para se concluir, em reclamação, que a 
inconstitucionalidade argüida em face da Constituição Estadual seria uma 
argüição só admissivel em face de princípio de reprodução estadual que, 
em verdade, seria princípio constitucional federal, mister se faria que se 
examinasse a argüição formulada perante o Tribunal local não apenas --
como o parecer da Procuradoria-Geral da República fez no caso presente, 
no que foi acompanhado pelo eminente Ministro Velloso no voto que proferiu 
-- em face dos preceitos constitucionais indicados na inicial, mas também, 
de todos o da Constituição Estadual. E mais, julgada procedente a 
reclamação, estar-se-ia reconhecendo que a lei municipal ou estadual 
impugnada não feriria nenhum preceito constitucional estritamente estadual, 
o que impossibilitaria nova argüição de inconstitucionalidade em face de 
qualquer desses preceitos, se, na conversão feita por meio da reclamação, 
a ação direta estadual em face da Constituição Federal fosse julgada 
improcedente, por não violação de qualquer preceito constitucional federal 
que não apenas os invocados na inicial. E como, com essa transformação, o 
Supremo Tribunal Federal não estaria sujeito ao exame da 
inconstitucionalidade da lei estadual ou municipal em face dos preceitos 
constitucionais invocados na inicial perante o Tribunal de Justiça, e tidos, na 
reclamação, como preceitos verdadeiramente federais, mudar-se-ia a causa 
petendi da ação: de inconstitucionalidade em face da Constituição Estadual 
para inconstitucionalidade em face da Constituição Federal, sem limitação, 
evidentemente, aos preceitos invocados na inicial". (Rcl. n° 383, Rel. Min. 
Moreira Alves, julgada em 11.06.1992, DJ de 21.05.1993) 

A partir da decisão na Rcl. n° 383 assentou-se não configurada a 
usurpação de competência quando os Tribunais de Justiça analisam, em 
controle concentrado, a constitucionalidade de leis municipais ante normas 
constitucionais estaduais que reproduzem regra da Constituição de 
observância obrigatória. O acórdão possui a seguinte ementa: 

'EMENTA: Reclamação com fundamento na preservação da 
competência do Supremo Tribunal Federal. Ação direta de 
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inconstitucionalidade proposta perante Tribunal de Justiça na qual se 
impugna Lei municipal sob a alegação de ofensa a dispositivos 
constitucionais 	estaduais 	que 	reproduzem 	dispositivos 
constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados. 
Eficácia jurídica desses dispositivos constitucionais estaduais. 
Jurisdição constitucional dos Estados-membros. - Admissão da 
propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o 
Tribunal de Justiça local, com possibilidade de recurso extraordinário 
se a interpretação da norma constitucional estadual, que reproduz a 
norma constitucional federal de observância obrigatória pelos 
Estados, contrariar o sentido e o alcance desta. Reclamação 
conhecida, mas julgada improcedente.' 

No mesmo sentido, cito a decisão proferida na ADI-Q0 n° 1.529/MT, 
Rel. Min. Octávio Gallotti (DJ 28.2.1997), assim ementada: 

'EMENTA: É competente o Tribunal de Justiça (e não o Supremo 
Tribunal), para processar e julgar ação direta contra lei estadual 
contrastada com a norma da Constituição local, mesmo quando 
venha esta a consubstanciar mera reprodução de regra da Carta 
Federal, cabendo, em tese, recurso extraordinário de decisão que 
vier a ser proferida sobre a questão.' 

A questão também é objeto de análise da doutrina especializada no 
tema, como se pode verificar nas precisas lições de Leo Ferreira Leoncy 
(Controle de constitucionalidade estadual. São Paulo: Saraiva, 2006, no 
prelo): 

'A despeito de ter outorgado aos Estados o poder de instituírem suas 
próprias Constituições, o legislador constituinte federal quase não deixou 
espaço para que os entes federativos inovassem nas matérias reservadas à 
sua competência. 

Prova disso é o fato de a Constituição Federal ter previamente 
ordenado, em muitos aspectos, por meio das chamadas normas de 
observância obrigatória, a atividade do legislador constituinte decorrente, 
para o qual deixou como única saída, em inúmeras matérias, a mera 
repetição do discurso constitucional federal, por via da transposição de 
várias normas constitucionais federais para o texto da Constituição 
Estadual. 

Por outro lado, em matérias nas quais a Constituição Federal 
outorgou ampla competência para que o constituinte estadual deliberasse a 
seu talante, com a possibilidade de edição das chamadas normas 
autônomas, este se limitou a imitar o disciplinamento eventualmente 
constante do modelo federal, mesmo quando a ele não se encontrava 
subordinado. 
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O resultado de tal fenômeno é a convivência, nos textos da 
Constituição da República e das Constituições Estaduais, de normas formal 
ou materialmente iguais, a configurar uma identidade normativa entre os 
parâmetros de controle federal e estadual. 

Em vista disso, cabe indagar qual o Tribunal competente para 
apreciar a ação direta de inconstitucionalidade de norma local que afrontar 
tais normas constitucionais repetidas, se o guardião da Constituição Federal 
ou o defensor da Constituição do respectivo Estado-membro. (...) 

(...) Tal questão vem a debate na medida em que, à primeira vista, 
uma vez violada a norma constitucional estadual de repetição, também 
restaria violada, ipso facto, a norma constitucional federal repetida. Dal o 
interesse em saber sob que parâmetro de controle se há de questionar a 
legitimidade do ato inquinado de inconstitucional e, resolvido isto, perante 
que Tribunal propor a ação direta correspondente.' 

Delimitado o problema, Leo Leoncy, após analisar a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, assim conclui seu entendimento: 

'Com o entendimento firmado na RCL 383, ficou assente que os 
parâmetros de controle federal e estadual guardam autonomia entre si, para 
fins de definir o Tribunal competente para se pronunciar acerca da 
inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo local. Assim, se a 
ilegitimidade da norma é argüida em face do parâmetro federal, de questão 
constitucional federal se trata, e o Supremo Tribunal Federal é competente 
para resolver a questão em sede de controle abstrato; por outro lado, se a 
ilegitimidade da norma é suscitada em face do parâmetro estadual, de 
questão constitucional estadual se trata, e o Tribunal de Justiça é que será 
competente para se pronunciar acerca da questão em sede de controle 
abstrato de normas. 

Nesse sentido, desde que proposta a ação direta em face da 
Constituição Estadual, será competente o Tribunal de Justiça, que é o 
guardião do direito constitucional estadual. Com  isso, o que parece definir a 
competência para julgamento de ação direta de inconstitucionalidade é o 
parâmetro de controle adotado (em outras palavras, a causa de pedir 
formulada na petição inicial de ação direta), sendo irrelevante se, no caso de 
controle abstrato em face da Constituição Estadual, o Tribunal de Justiça 
tiver que declarar a (i)legitimidade de norma perante dispositivos 
constitucionais estaduais que são mera reprodução de normas 
constitucionais federais de observância obrigatória para os Estados. 

Essa orientação já foi diversas vezes reiterada pelo Tribunal, que 
tem ressaltado que '[o] § 20  do artigo 125 da Constituição Federal não 
contempla exceção: define a competência para a ação direta de 
inconstitucionalidade, a causa de pedir lançada na inicial; sendo esta o 
conflito da norma atacada com a Carta do Estado, impõe-se concluir pela 
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competência do Tribunal de Justiça, pouco importando que ocorra repetição 
de preceito da Carta da República de adoção obrigatória' (RE 177.865, Rel. 
Min. Marco Aurélio, Ementário 1801-13, p. 2509. No mesmo sentido, cf. RCL 
588, Rel. Min. Marco Aurélio, Ementário 1863-01, p. 136; RE 154.028, Rel. 
Min. Marco Aurélio, Ementário 1904-02, p. 415; RE 199293, Rel. Min. Marco 
Aurélio, Ementário 2158-3, p. 563). 

Se assim é em relação às normas de reprodução (normas 
constitucionais federais de observância obrigatória reproduzidas na Carta 
local), com maior razão será para as normas de imitação (normas 
constitucionais federais não obrigatórias imitadas pelo constituinte estadual). 
Presentes na Constituição do Estado-membro por mera liberalidade do 
órgão constituinte decorrente, que o faz no exercício e dentro dos limites de 
sua autonomia constitucional, a impugnação de leis e atos normativos locais 
em face dessas normas de imitação não serve de pretexto para se deslocar 
a competência para processar e julgar a ação ao Supremo Tribunal Federal. 
É que tais normas 'são frutos da autonomia do Estado-membro, da qual 
deriva a sua validade e, por isso, para todos os efeitos, são normas 
constitucionais estaduais' (RCL 370, Rel. Min. Octavio Gallotti, Ementário 
2037-1, p. 56).' 

Logo, a decisão de Tribunal de Justiça estadual que, em controle 
abstrato, declara a inconstitucionalidade de lei municipal em face de norma 
da Constituição do Estado que constitui mera repetição de dispositivo da 
Constituição Federal, não afronta o que decidido na ADI n° 508/MG, Rel. 
Min. Sydney Sanches (DJ 23.5.2003), na medida em que o parâmetro de 
controle, nesse caso, é a própria norma constitucional estadual. 

Feitas essas digressões, é preciso deixar claro que, no caso em 
análise, como se pode aferir nas informações prestadas pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, a ADI n° 1.523 tem como parâmetro de 
controle o art. 69, caput, da Constituição estadual, que assim dispõe: 

'Art. 69. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, aplicam-se ao Estado e aos Municípios as vedações ao 
poder de tributar, previstas no art. 150 da Constituição Federal.' 

O Plenário do Tribunal de Justiça de Tocantins, apreciando o pedido 
de medida cautelar, entendeu plausíveis as alegações do requerente de que 
o Decreto n° 353/2005, que trata da taxa de coleta de lixo no Município de 
Palmas, violaria o referido art. 69, caput, da Constituição do Estado, 
especificamente, o princípio da legalidade como limite ao poder de tributar. 

Como se vê, o art. 69, caput, da Constituição do Estado do 
Tocantins, representa o que a doutrina denomina de norma constitucional 
estadual de caráter remissivo, na medida em que, para a disciplina dos 
limites ao poder de tributar, remete para as disposições constantes do art. 
150 da Constituição Federal. 
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Sobre a problemática da aptidão das normas remissivas para 
compor o parâmetro de controle em abstrato de constitucionalidade no 
âmbito do Estado-membro, cito novamente as lições de Leo Leoncy 
(Controle de constitucionalidade estadual. São Paulo: Saraiva, 2006, no 
prelo): 

'A elevação da Constituição do Estado-membro a parâmetro único e 
exclusivo do controle abstrato de normas estaduais torna oportuna a 
discussão acerca das normas constitucionais estaduais que podem ser 
consideradas idôneas para efeito de se realizar esse controle. O que se 
quer saber é se tal controle pode ser realizado em face de todas as normas 
da Constituição Estadual ou se, ao contrário, haveria algum tipo de norma 
que, em razão da sua natureza, não pudesse servir de parâmetro normativo 
idôneo. 

Nesse sentido, assume especial relevo a discussão acerca das 
chamadas normas jurídicas remissivas presentes nas diversas Constituições 
Estaduais. 

Em sua grande maioria, as normas jurídicas trazem elas próprias a 
regulamentação imediata da matéria a que concernem, merecendo, por 
isso, a denominação de normas de regulamentação direta ou, em fórmula 
mais sintética, normas materiais. Por outro lado, em contraposição a estas 
normas, há outras em que a técnica utilizada para a atribuição de efeitos 
jurídicos a determinado fato contido na hipótese normativa é indireta, 
'consistindo numa remissão para outras normas materiais que ao caso se 
consideram, por esta via, aplicáveis'. Tais normas podem designar-se 
normas de regulamentação indireta ou normas per relationem, sendo mais 
apropriado, entretanto, denominá-las normas remissivas. 

Essa classificação das normas jurídicas em geral aplica-se também 
às normas constitucionais em particular, sendo possível, portanto, proceder 
à distinção entre normas constitucionais materiais e normas constitucionais 
remissivas, 'consoante encerram em si a regulamentação ou a devolvem 
para a regulamentação constante de outras normas'. Como não poderia 
deixar de ser, fenômeno semelhante ocorre com as normas contidas nas 
diversas Constituições Estaduais. 

É comum o poder constituinte decorrente fazer constar das 
Constituições Estaduais um significativo número de proposições jurídicas 
remissivas à Constituição Federal. O uso de tais fórmulas acaba por revelar 
muitas vezes a intenção daquele constituinte de transpor para o plano 
constitucional estadual a mesma disciplina normativa existente para uma 
determinada matéria no plano constitucional federal. 

Diante dessa constatação, coloca-se o problema de saber se tais 
proposições jurídicas remissivas constantes das Constituições Estaduais 
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configuram parâmetro normativo idôneo para o efeito de se proceder, em 
face delas, ao controle da legitimidade de leis ou atos normativos estaduais 
ou municipais perante os Tribunais de Justiça dos Estados. 

Uma das dificuldades encontradas radica no fato de que, para se 
revelar o conteúdo normativo da norma estadual de remissão, em face da 
qual se impugna a lei ou ato normativo local, seria necessário valer-se antes 
do(s) dispositivo(s) da Constituição Federal mencionado(s) ou remetido(s). 
Nesses termos, a norma constitucional estadual não possuiria conteúdo 
próprio, por não revelar sentido normativo autônomo. 

(...) Nesta hipótese, a questão que se coloca pode ser assim 
formulada: seria possível impugnar por meio de ação direta, perante 
Tribunal de Justiça, lei ou ato normativo local por violação ao princípio da 
isonomia previsto na Constituição Federal e ao qual, segundo aquela 
proposição remissiva genérica, a Constituição do Estado-membro faz 
referência? 

O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão no julgamento 
do RE n° 213.120/BA, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 2.6.2000, diante de 
norma remissiva constante da Constituição do Estado da Bahia (art. 149), 
que possui o seguinte teor: 

'O sistema tributário estadual obedecerá ao disposto na Constituição 
Federal, em leis complementares federais, em resoluções do Senado 
Federal, nesta Constituição e em leis ordinárias'. Na ocasião, o Tribunal 
entendeu que tal norma não poderia figurar como parâmetro de controle de 
constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual. O julgado está 
assim ementado: 

'EMENTA: CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE 
DE LEI MUNICIPAL. PRESSUPOSTOS. HIPÓTESE DE NORMAS 
QUE FAZEM MERA REMISSÃO FORMAL AOS PRINCÍPIOS 
TRIBUTÁRIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 

A simples referência aos princípios estabelecidos na Constituição 
Federal não autoriza o exercício do controle abstrato da 
constitucionalidade de lei municipal por este Tribunal. 

O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante 
esta Corte só é permitido se a causa de pedir consubstanciar norma 
da Constituição Estadual que reproduza princípios ou dispositivos da 
Carta da República. 

A hipótese não se identifica com a jurisprudência desta Corte que 
admite o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo 
municipal quando a Constituição Estadual reproduz literalmente os 
preceitos da Carta Federal. 

Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar o autor 
carecedor do direito de ação.' 
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Porém, esse posicionamento foi superado no julgamento da RCL n° 
733/BA, na qual o Tribunal, por unanimidade de votos, seguiu o voto do 
Ministro limar Gaivão, relator, no sentido de que as normas pertencentes à 
Constituição estadual, que remetem à disciplina de determinada matéria na 
Constituição Federal, podem servir de parâmetro de controle abstrato de 
constitucionalidade no âmbito estadual. No caso, tratava-se do art. 50, caput, 
da Constituição do Estado do Piauí, que possui o seguinte teor: 

'O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua 
competência, a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais que a 
Constituição Federal confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no país'. 

Sobre o acerto desse novo posicionamento do Tribunal, Leo Leoncy 
tece os seguintes comentários, em análise crítica da decisão proferida 
anteriormente no RE n° 213.120: 

'Em face de tal decisão (proferida no RE n° 213.120), convém 
perguntar se o uso de normas remissivas pelo constituinte estadual, para 
disciplinar determinada matéria que em outras normas elaboradas pelo 
constituinte federal já teve sua disciplina amplamente formulada, inviabiliza 
a defesa processual daquelas, em controle abstrato, perante o Tribunal de 
Justiça. Para resolver essa questão, é preciso desenvolver um pouco mais a 
noção de norma jurídica remissiva, para, ao final, tecerem-se algumas 
conclusões a respeito. Para isso, far-se-á uso dos conhecimentos 
disponíveis em teoria geral do direito. 

A remissão por meio de proposições jurídicas é um recurso técnico-
legislativo de que o legislador se vale para evitar repetições incômodas. 
Proposições jurídicas dessa natureza 'remetem, tendo em vista um 
elemento da previsão normativa ou a conseqüência jurídica, para outra 
proposição jurídica'. Daí porque tais proposições serem consideradas como 
proposições jurídicas incompletas. 

Consideradas isoladamente, tais proposições carecem de maior 
significado, apenas o adquirindo em união com outras proposições jurídicas. 
Daí se afirmar que as proposições jurídicas incompletas são apenas partes 
de outras proposições normativas. 

Para Larenz, 'todas as proposições deste gênero são frases 
gramaticalmente completas, mas são, enquanto proposições jurídicas, 
incompletas'. Não obstante, tais normas são válidas, são tidas como direito 
vigente, recebendo sua força constitutiva, fundamentadora de 
conseqüências jurídicas, quando em conexão com outras proposições 
jurídico-normativas. 

Esse caráter incompleto das proposições jurídicas remissivas remete 
ainda a uma outra classificação doutrinária. Nesse sentido, outra dicotomia 
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que merece atenção é a relativa às normas autônomas e às normas não 
autônomas ou dependentes, 'consoante valem por si, contêm todos os 
elementos de uma norma jurídica, ou somente valem integradas ou 
conjugadas com outras'. Desse modo, normas autônomas 'são as que têm 
por si um sentido [normativo] completo' e não autônomas ou dependentes 
as que 'exigem a combinação com outras'. 

Uma proposição autônoma 'basta-se a si própria, tem nos seus 
termos todos os elementos necessários para a definição do seu alcance 
normativo'. Por outro lado, uma proposição não autônoma 'não contém 
todos esses elementos', devendo ser conexionada com outra proposição 
jurídica 'para que o comando que nela se contém fique completo'. 

Imbricando uma e outra classificação, é possível afirmar que apenas 
as normas materiais seriam normas autônomas, porquanto as normas 
remissivas, por carecerem dos elementos de uma outra norma jurídica com 
a qual ganhariam sentido se e quando conjugadas, constituem-se, em última 
análise, em normas não autônomas ou dependentes. 

A norma constitucional estadual de remissão, na condição de norma 
dependente, toma de empréstimo, portanto, um determinado elemento da 
norma constitucional federal remetida, não se fazendo completa senão em 
combinação com este componente normativo externo ao texto da 
Constituição Estadual. 

Essa circunstância, todavia, não retira a força normativa das normas 
constitucionais estaduais de remissão, que, uma vez conjugadas com as 
normas às quais se referem, gozam de todos os atributos de uma norma 
jurídica. É o que se extrai da seguinte passagem de Karl Larenz: 

'O serem proposições jurídicas, se bem que incompletas, significa 
que comungam do sentido de validade da lei, que não são proposições 
enunciativas, mas partes de ordenações de vigência. Todavia, a sua força 
constitutiva, fundamentadora de conseqüências jurídicas, recebem-na só em 
conexão com outras proposições jurídicas'. 

Com isso, se uma norma estadual ou municipal viola ou não uma 
proposição constitucional estadual remissiva, é circunstância que apenas se 
saberá após a combinação entre norma remissiva e norma remetida, que é 
o que vai determinar o alcance normativo do parâmetro de controle a ser 
adotado. Entretanto, uma vez determinado esse alcance, a anulação da 
norma estadual ou municipal por violação a tal parâmetro nada mais é do 
que uma conseqüência da supremacia da Constituição Estadual no âmbito 
do Estado-membro. Em outras palavras, as conseqüências jurídicas 
decorrentes de eventual violação à proposição remissiva constante da 
Constituição Estadual derivam da própria posição hierárquico-normativa 
superior desta no âmbito do ordenamento jurídico do Estado-membro, e não 
da norma da Constituição Federal a que se faz referência. 
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Assim, se as proposições remissivas constantes das diversas 
Constituições Estaduais, apesar de seu caráter dependente e incompleto, 
mantêm sua condição de proposições jurídicas, não haveria razão para se 
lhes negar a condição de parâmetro normativo idôneo para se proceder, em 
face delas, ao controle abstrato de normas perante os Tribunais de Justiça. 

Essa parece ser a tese subjacente ao entendimento adotado pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da RCL 733, por 
unanimidade de votos, seguiu a orientação do Min. limar Gaivão, no sentido 
de que as normas constitucionais estaduais remissivas à disciplina de 
determinada matéria prevista na Constituição Federal constituem parâmetro 
idôneo de controle no âmbito local. (...)' 

Portanto, tal qual o entendimento adotado na RCL n° 383 para as 
hipóteses de normas constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos 
da Constituição Federal, também as normas constitucionais estaduais de 
caráter remissivo podem compor o parâmetro de controle das ações diretas 
de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual. Dessa 
forma, também aqui não é possível vislumbrar qualquer afronta à ADI n° 
508/MG, Rel. Min. Sydney Sanches (DJ 23.5.2003)." 

Orientação esta reiterada naquela Corte. Permito-me, ainda, 

transcrever parte da decisão monocrática, na Rcl n° 9.233/RS, AYRES 

BRITTO, justamente por cuidar de caso em que a ação direta se fundou 

exatamente nos artigos 8° e 11, Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, 

acórdão da relatoria do Desembargador LEO LIMA, normas estas de caráter 

remissivo, em situação bem menos nítida do que aquela relativa ao caso dos 

autos e o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade perante o 

Tribunal de Justiça Estadual: 

"2. Este o relatório. Decido. Fazendo-o, pontuo, de saída, que a 
decisão ora reclamada está motivada na ofensa a dispositivos da 
Constituição estadual. Confira-se: 

Nesta fase de cognição sumária e solução provisória, estou 
convencido que os arts. 2°, parágrafo único, e 3° da Lei n° 3.120 de 30 de 
setembro de 2008, do Município de São Gabriel, os quais prevêem 
respectivamente, o pagamento ao Presidente da Câmara Municipal, de 
verba de representação, equivalente a 40% do valor do subsídio, bem como 
a ajuda de custo aos vereadores, correspondente ao valor do subsídio 
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Coordenar o cadastro segundo os critérios para entrega de 
cestas básicas, passagens, leite especial e leite comum; 
Coordenar a confecção da cadeirinha de transporte urbano para 
idosos; 
Coordenar o encaminhamento para recebimento de segunda 
via de certidão, fotografia, benefícios da previdência social e 
óculos; 
Supervisionar o preenchimento de formulários BPC após 

encaminhamento do Serviço Social; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual. 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

Como se vê, a totalidade dos cargos comissionados não 

representa senão o exercício de funções burocráticas ou técnicas, não 

impregnadas com a realização das linhas administrativas fundamentais, às 

quais representam agentes estrategicamente colocados, como se dá quanto 

à chefia e direção, ou, ainda, correspondendo a assessorias exteriorizando 

quadro de nítida confiança entre o assessorado e o assessor. 

Aliás, indício veemente da  ausência de direção ou chefia está 

na atribuiçãs_Lo para dirigir veículo quando houver autorização "do chefe ou 

autoridade  superior". 

Mas, que diretor ou chefe é este que carece de autorização do 

chefe ou de autoridade superior para a prosaica direção de veículo? 
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Este chefe que tem chefe, este diretor que tem diretor ou 

autoridade a ele superior, até para autorização de menor dimensão, a outra 

coisa não corresponde senão a casos de função gratificada. 

No ponto, exatamente por se ter invocado os cargos de 

Assessor de Desembargador, oportuno destacar que no Tribunal de Justiça, 
-.— 

todos os cargos de direção e chefia, fora o do Diretor-Geral são providos por 

funcionários do quadro já de algum tempo. 

Aliás, a legislação do Município de Erechim esmerou-se em 

driblar a regra do provimento dos cargos mediante competitório. 

Com efeito, salvo razões do além, qual o critério jurídico ou de 

alguma razoabilidade, para ser comissionado o cargo de Chefe da Divisão 

de Necrópole? 

Ou, ainda, com todo o respeito que merecem tais atividades, 

mas alguém pode aceitar como cargo comissionado aquele que corresponde 

a cadastrar e_ uet_ar bens do Município, como se dá quanto ao Chefe da 

Divisão de Controle Patrimonial? Ou a de coordenar as atividades de 

conferência e certidões e documentos da diretoria, tal qual ocorre quanto ao 

Chefe do Setor de Cadastro Fiscal e Alvará? 

E por aí seguem as excentricidades em termos de cargos 

comissionados, como, ainda exemplificando, o que se dá quanto ao 

Coordenador do S.etor_da Frota de Veículos Escolares, a que se destina a _______ 
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função de verificar a situação dos veículos da frota. Sem falar no Chefe do 

Setor de Limpeza e Copa ou do Chefe do Setor de Relações Sociais. 

Também quanto aos cargos de assessor (ri' 1, 3, 4 e 81), 

infere-se inexistir relação de confiança a justificar o provimento 

comissionado. 

Oportuno, aliás, o confronto dos cargos comissionados de 

assessoria atacados pela presente ação direta e aqueles referentes à 

assessoria de Juízes, acrescente-se, dos Desembargadores. 

A qualquer um apresenta-se ser inerente à assessoria dos 

magistrados a relação de indeclinável confiança, que se espelha, 

notadamente, na elaboração de projetos de decisões e, mais, a ciência do 

que será decidido pelo assessorado. 

Aqueles que labutam na área jurídica não ignoram o relevo de 

tais responsabilidades, assim como as consequências do uso indevido das 

atribuições contempladas aos assessores dos magistrados. 

E há uma amazônica diferença entre deter informações sobre o 

que pode representar a definição da vida das pessoas e, como no caso do 

Assessor I — Assessor Técnico (o nome já diz tudo) ou o Assessor li — 

Execução de Obras, mero auxílio de conhecimento técnico, que dispensa 

qualquer relação de confiança. 
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O que se dá também quanto ao Assessor II — Serviços de 

Secretaria, já aqui presente conteúdo ocupacional meramente burocrático. 

Situação símile, conclua-se, relativamente ao Assessor II (item 81). 

Ultime-se aludindo a nenhuma razão das informações 

municipais, quanto à similaridade dos cargos de Chefe da Divisão de ISS, 

Fiscalização e Alvarás e Chefe de Divisão ICMS e Produtores Rurais 

relativamente ao de Chefe da Divisão de IPTU e ITBI, este último alcançado 

pela presente ação. 

Em realidade, nenhum dos três cargos justifica provimento 

comissionado. 

E a circunstância de a presente ação direta não ter atingido os 

dois primeiros não livra o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que 

previu o provimento comissionado do cargo de Chefe da Divisão de IPTU e 

ITBI. 

Houvesse 	pedido, 	caberia 	ser 	declarada 	a 

inconstitucionalidade dos dois cargos acima aludidos. 

Com isso, estou em rejeitar a preliminar e julgar procedente .o 

pedido, para declarar a inconstitucionalidade de parte do artigo 39, caput, de 

seu parágrafo único e de parte dos Anexos I, II e IlLcom as alterações 

introduzidas pelas Leis nos  4.503/09,4.608/09, 4.634/09, 4.701/10, 4.798/10, 

4.822/10, 4.850/10, 4.846/11 e 4.946/11, do Município de Erechim, 

ressalvado provimento mediante função gratificada. 
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Na esteira da orientação firmada por este órgão Especial, 

considerando situações consolidadas, estou em diferir a eficácia da presente 

decisão por 06 (seis) meses, a contar da sua publicação. 

DES. MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA (REVISOR) 

De acordo com o eminente Relator. 

TODOS OS DEMAIS DESEMBARGADORES VOTARAM DE ACORDO 

COM O RELATOR. 

DES. LEO LIMA - Presidente - Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 

70044887602, Comarca de Porto Alegre: "À UNANIMIDADE, REJEITARAM A 

PRELIMINAR E JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A 

INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DO ARTIGO 39, CAPUT, DE SEU 

PARÁGRAFO ÚNICO E DE PARTE DOS ANEXOS I, II E III, COM AS 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS NoS 4.503/09, 4.608/09, 

4.634/09, 4.701/10, 4.798/10, 4.822/10, 4.850/10, 4.846/11 E 4.946/11, DO 

MUNICÍPIO DE ERECHIM, RESSALVADO O PROVIMENTO MEDIANTE 

FUNÇÃO GRATIFICADA, DIFERINDO A EFICÁCIA DA PRESENTE DECISÃO 

POR 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA SUA PUBLICAÇÃO." Não participaram 

do julgamento, por motivo justificado, os Desembargadores Danúbio Edon 

Franco e Gaspar Marques Batista. 
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MUNICIPIO DE EREC RIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Baniram, 354 
Fona 54 520 1000 
09100-000 Erechrrn— HS 

CONTRATO ADMINISTRATIVO n° 003/2010 

PROCESSO n° 3230/2009 - CONCORRÊNCIA N°001/2009 

SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- 

Contrato Administrativo que fazem entre si como: 

CONTRATANTE - MUNICIPIO DE ERECHIM, PesSea Juridica de Direito Público Interno. inscrita no CNPJ sob n° 

87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário 

Municipal de Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado nesta 

cidade. 

CONTRATADA - CONEXÃO 13 ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA. Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 

sob n* 02.160.437/Q001-18. com  sede na Rua Nelson Eheiers, 98, sala 31, Bairro Centro. Cidade de Erectam-RS, neste ato 

representada por sua proprietária. Senhora MARLI ROSELI NEHRING BERTOTTI, brasileira, casada. jornalista, inscrita no CPF 

sob n°466.042.860-53, RG n*7036732217, residente e domiciliaria na Rua Primo Badalotli, 475, Bairro Cerâmica, nesta cidade. 

0 presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 - DO OBJETO: 

1.1. Contratação de Agência de Propaganda para a prestação de serviços publicitários, incluindo o planejamento, a cnação, a 

produção e a velculação em midia de diversos atos administrativos, campanhas publicitárias/informativas e eventos municipais, 

envolvendo as atividades do Governo Municipal. 

2- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Executar os serviços de acordo com as programações estabelecidos pela Coordenadoria de Comunicação do Município. 

Submeter previamente todas as contratações inerentes ao objeto do edital da Concorrendo n° 001/2009 e presente contrato à 

aprovação do Gabinete do Prefeito e Coordenadoria de Comunicação. 

Submeter previamente todos os trabalhos elaborados á apreciação da Coordenadoria de Comunicação, para aprovação e 

designação do veiculo a ser divulgada a matéria. 

Apresentar ao final de cada mês demonstrativos e documentos fiscais referentes a prestação de serviços realizados durante o 

mês. fazendo acompanhar os documentorfiscais e demonstrativos das publicações veiculadas no órgãos de comunicação no 

mês de referência, além do material produzido, como DVD's. fotos, etc. 

Responder pela correção e qualidade dos serviços, ainda que executada por terceiros, observadas as normas éticas e 

técnicas aplicáveis, 

1) Arcar com os recursos materiais e humanos necessários à execução dos serviços, assumindo integral e exclusiva 

responsabilidade por todos e quaisquer encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e previdenciários. 

Responsabilizar-se por qualquer Infração ao direito de uso de idéias, métodos ou processos legalmente protegidos, 

respondendo por eventuais indenizações. 

Responder pelos eventuais danos causados ao 'Município e a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo seus ou de seus 

prepostos, na execução dos serviços contratados, cumprindo-lhe, quando envolvidos terceiros, promover, em seu própno nome e 

a suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias. 

I) Transferir para o Município de Erechim, por prazo Indeterminado todos os direitos comerciais relativos aos produtos de 

comunicação e outros abrangidos pelo Objeto do edital da Concorrência n° 001/2009 e presente contrato, incluidas as peças 

publicitárias, imediatamente após a 'ibnclusão, ficando vedada a comercialização pela CONTRATADA. 
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j) Não ceder ou transferir os serviços, objeto do edital da Concorrência n°001/2009 e contrato, total ou parcialmente, a qualquer 

pessoa fisica ou jurídica, nem subcontratar total ou parcialmente os serviços dele decorrente, sem a prévia autorização do 

Município de Erechím. 

3 - ATIVIDADES PUBLICITÁRIAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA CONTRATADA: 

Criação de Programas de Televisão, contendo informações da Prefeitura Municipal: 

Criação de Programas de rádio (AM-FM), para divulgação de eventos e prestação de contas das atividades dos setores da 

Prefeitura, 

Criação de Informativos Impressos, prestando contas à população das ações do Governo, conforme determina a Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

Elaboração de folders, convites, anúncios em jornais e revistas, internei, outdoors, dos programas relacionados com as 

polificas públicas executadas pelo Governo Municipal, bem como cartazes, faixas, banners informativos das datas comemorativas 

e eventos de interesse publico: 

Elaboração de jingle e vinhetas para Programas Institucionais em rádio e televisão; 

Elaboração de acervo da memória digital, em DVD ou fitas magnéticas, dos atos realizados pelo Governo Municipal; 

Criação de logomarcas para setores e campanhas da Prefeitura; 

Elaboração de Material impresso ou eletrônico com datas comemorativas e eventos de interesse pUblico; 

Produção dos programas de TV e comerciais do Governo Municipal a serem veiculados no meio de comunicação; 

Elaboração dos orçamentos para campanhas realizadas pela Prefeitura Municipal, nos meios de comunicação social, bem 

como responsabilização pelo pagamento das mesmas; 

Planejamento estratégico de comunicação doe programas e ações; 

I) Estudos e pesquisas que servirão de base paia as intervenções de comunicação; 

rrt) Avaliação das ações de mobilização e comunicação. 

4 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

O CONTRATANTE se compromete a efetuar os pagamentos nos termos estipulados no edital da Concorrência n° 001/2009 e 

contrato. 

Fornecer à CONTRATADA, em tempo oportuno, os dados, informações e documentos de que necessitar para o desempenho 

do objeto contratado. 

Autorizar previamente a elaboração de qualquer projeto relacionado com o objeto do contrato e fiscalizar e controlar sua 

execução 

Fiscalizar e controlar a execução do presente contrato, zelando para que se observem as diretrizes da politica de comunicação 

social do Municipio e das tabelas de preços a que se sujeita a prestação dos serviços. 

Realizar a contrafação dos serviços gráficos (fornecedores gráficos), pertinentes ao Objeto do presente contrato. 

5- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

5,1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a 

critério das partes, nos termos do art. 57, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93. 

6 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

6.1. O desconto concedido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em relação à tabela do Sindicato das Agencias de 

Propaganda do Estado do Rio Grande do Sul, será de 25% (vinte e cinco por cento). 

6.2, O desconto concedido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em relação ao comissionamentolagenciamento junto aos 

veículos de comunicação, no que tange às suas tabelas, será de 5% (cinco por cento). 

6.3. O pagamento será efetuado em parcelas, mediante apresentação de fatura acompanhada de documentos e/ou midia que 

comprovem a execução dos serviços de publicidade, veiculação e de terceiros previstos no edital da Concorrendo n° 001/2009 e 

contrato, bem como da Tabela do Sindicato das Agencias de Propaganda do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, será pago 

diretamente a CONTRATADA os valores correspondentes a publicidade. veiculação e terceirizados (com base na tabela do 
.7—:---  
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6.4. O pagamento será efetuado no 300  (trigésimo) dia subseqüente a contar da confirmação dos serviços pelo Município. Se a 

término deste prazo coincidir com dia sem expediente na Prefeitura Municipal, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia 

útil imediato. 

6.5. Não haverá pagamento de tributos e outros encargos por parle da CONTRATANTE. 

6.6. Quando o pagamento for feito por hora trabalhada, uni servidor da Coordenadoria de Comunicação deverá acompanhar o 

serviço e atestar o tempo efetivamente trabalhado. 

7- EMPENHO DA DESPESA: 
7.1. No ano de 2010. as despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária abaixo discriminada, e se o contrato abranger 

outros exercícios, a cada ano será expedida nova Nota de Empenho com as quantidades e valores referentes àquele Exercicio, 

que será empenhada na Dotação Orçamentária correspondente. 

CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS 09.01 1 09.02 / 10.01 I0601 / 08.01 / 08.02 1 14.01 / 02.01 / 05.01 / 11.01 111.05 / 12.01 / 

15.01 /07.01. 
PROJETOS/ATIVIDADE r- 2.039 / 2.043 / 2.045 1 2.046 /.2.054 / 2.014 / 2.026 / 2.037 / 2.023 /2.011 12,020/ 2.105 I 2.007 
2.005 / 2.003 / 2.012 / 2.013 / 2.066 / 2.116 2.074 I 2.077 / 2.079 / 2.109. 
ELEMENTO DESPESA = 3390.39.92. 

8- FISCALIZAÇÃO JDOS SERVIÇOS: 

8.1. A fiscalização dos serviços será feita pela Coordenadona de Comunicação da Prefeitura Municipal de Erechim. 

8.2. São prerrogativas do CONTRATANTE: 

proceder a mais ampla fiscalização sobre a fiel execução dos Serviços, objeto deste contrato, sem preju zo da 

responsabilidade da CONTRATADA; 

avaliar a qualidade e execução dos serviços, emitindo o termo de aceite dos serviços contratados, podendo rejeitá-los no 

todo ou em parte, através de documento formal, fazendo constar o motivo e a fundamentação: 

exigir cumprimento de todos os itens do edital da Concorrência n° 001/2009 e contrato segundo suas especificaçóes: 

é assegurado à fiscalização o direito de solicitar a substituição de qualquer funcionário vinculado à CONTRATADA que 

apresente comportamento incompatível com os serviços que constituem objeto do edital da Concorrência n° 001/2009 e 

contrato. 

9- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
9.1. Todo o serviço a ser prestado pela CONTRATADA deverá ser precedido da apresentação de projeto, dos orçamentos, 

custos de produção ou outras despesas, para o Gabinete do Prefeito 
9.2. Os serviços serão executados pela CONTRATADA com o fornecimento de toda a mão-de-obra, material e equipamentos 

necessários, sendo permitida a contratação de Fornecedores de bens e serviços auxiliares da propaganda, necessários ao 

cumprimenta do objeto licitado, desde que previamente submetido á anuência do Gestor do contrato ou do Gabinete do Prefeito, 

Nessa hipótese. a CONTRATADA será responsável pelo gerenclamento do contrato, pela Administração dos suprimentos de 

bens e serviços dos terceiros fornecedores, pela integral execução dos serviços dos terceiros fornecedores e pela integral 

execução dos . serviços que compelirem a CONTRATADA (Agência). 

9.3. Os serviços subcontratados, autorizados pela Administração, obrigatoriamente deverão ser prestados par empresas ou 

profissionais autónomos inscritos e regulares, junto ao 'cadastro de fornecedores do Município". 

9.4. Será vedada a subcontratação de empresas ou profissionais autónomos, cujo titular ou sócio participe do capital da Agência 

de Publicidade CONTRATADA. 
9.5. Todo material produzido pela CONTRATADA e pago pela CONTRATANTE será de propriedade da Prefeitura ficando sua 

utilização sujeita às determinaçães da legislação de direitos autorais. 

9.6. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas de regência do certame. 

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capitulo IV - Das Sanções 

Administrativas da Lei 8.666/93. 
10.1. Caso a CONTRATADA se recuse a prestar os serviços conforme o contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o 

descumpnmento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

a 
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a) advertência, por escrito: 

b) multa sobre o valor global da contratação: 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração: 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

10.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, ate o 

vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 

10.1.2. Se a fiscalização identificar irregularidades oti desconformidades, passíveis de saneamento, notificará a 

CONTRATADA para, em prazo determinado, proceder ás correções necessárias. Se. findo o prazo estabelecido pela 

fiscalização, as irregularidades não forem Sanadas, será considerada a inadlrnplência contratual. 

10.1.3. A partir dessa data. considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 9.1, sem prejuízo 

da aplicação do contido no subitem 10.2. 

10.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimpléncia ou irregularidade cometida pela 

CONTRATADA acarrete conseqüências de pequena monta. 

10.1.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor global do contrato. 

10.1.8, Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

global do contrito. 

10.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à Administração, 

será aplicado ao licitante a sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

10.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no subitem anterior. 

10.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados ás instalações da CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente 

10.2.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 

notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 

10.3. A aplicação de multas. bem como a rescisão do contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA 

as demais sanções previstas no subitem 10.1. 

10.4. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, 

mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

11 - DO GESTOR DO CONTRATO: 

11,1, Será gestora do presente contrato, a Senhora FERNANDA MUNARETTO ZANARDO, nos termos do art. 60  do Decreto 

Federal n° 2,271 de 07 de julho de 1997, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução. 

procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os 

resultados previstos no contrato. 

12 DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO: 

12.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA N° 001/2009. ao qual 

vincula-se, bem como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como se 

transcrito fosse e respectivos anexos do Processo Administrativo n° 3230/2009. 

13- DA COBRANÇA JUDICIAL: 

13.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, 

titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 
13  
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
14.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligéncia das dáusulas do presente contrato, tais duvidas serão resolvidas com o 

auxilio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz 

respeito a obediáncia dos princípios que norteiem a Administração Municipal. 

14.2. A Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores regerá as hipóteses não previstas neste contrato. 

DA RESCISÃO: 
15.1.0 presente contrato poderá ser rescjndido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da 

Lei ri° 8,666/93 e alterações posteriores. 

DO FORO: 
16.1. As partes' elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente 

decorrentes da presente relação contratual 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-RS, 08 DE JANEIRO DE 2010. 

CONEXÃO Et AS\hLJ PUBLICIDADE LTDA 
CNPJ N 02,160.437i0001-18 

Ix-.(-nyo)tditg 
FERNANDA MUNARETTO ZANARDO 

Gestora do Contrato 

TESTEMUNHAS: 

GER 	N LEANDRO BERTI 
Secretário PunIclpaI de Administração 
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ADITIVO N°08712010 

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO n°003/2010 

PROCESSO n° 3230/2009 — CONCORRÊNCIA N°00112009 

SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - 

CONTRATANTE — MUNICIPIO DE ERECHIM, Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n° 

87613477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n°3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretario 

Municipal de Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado nesta 

cidade. 

CONTRATADA • CONEXÃO 13 ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA. Pessoa Juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 

sob n° 02.160.437/0001-18. com  sede na Rua Nelson Ehelers, 98, sala 31, Bairro Centro, Cidade de Erechim-RS, neste ato 

representada por sua proprietária, Senhora MARLI ROSELI NEHRING BERTOTTI, brasileira. casada, jornalista, inscrita no 

CPF sob n°466 042.860-53, RG n°7036732217. residente e domiciliada na Rua Primo Badalotti. 475, Bairro Cai:arnica, nesta 

cidade. 

Através do processo n° 3070/2010. e estando as partes em comum acordo, define-se o seguinte critério de 

pagamento no Contrato Administrativo n°003/2010. cujo objeto foi a Contrafação de Agência de Propaganda para a prestação 

de serviços publicitários, incluindo o planejamento, a criação, a produção e a veiculação em midia de diversos atos 

administrativos, campanhas publicitárias/informativas e eventos municipais, envolvendo as atividades do Governo Municipal, 

a contar do dia 08 de janeiro de 2010, nos seguintes termos: 

A CLÁUSULA 6— CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, item 6.3 nos seguintes termos: 

"6— CONDIÇOES DE PAGAMENTO - 

1,...) 

6.3.1. O pagamento relativo aos serviços de publicidade realizados pela CONTRATADA, não constantes 

da Tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Rio Grande do Sul, ser6 efetivado 

mediante pesquisa de preços médios de mercado, a ser realizada pela Divisão de Compras, com 

atualização semestral." 

As demais cláusulas e condições continuam vigorando assim como se encontram expressas no Contrato 

Administrativo n°003/2010. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-RS, 09 DE MARÇO crkto. 
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GERSON LEANDRO BERTI 
Secretário Mu&plpaI de Administração 

jeceedeÁ  
p FERNANDA MUNARETTO ZANARDO 

Gestora do Contrato 

TESWMUNHAS: 

` 
CONEXÃO E3 ASSESS RIA E P„

\ 
BLICIDADE LIDA 

CNPJ N° 0t.160.437/0001-18 



GER 	N LEANDRO BERTI 
Secretário 	nIcIpal de AdmInIstraçâo 

L&C \ir\t-L)  
FERNANDA MUNARETTO ZANARDO 

Gestora do Contrato 

TESTEMUNHAS:---- 

CONEXÃO Et AS$ESSORA E PUBLICIDADE LTDA 
CNPJ N° 0 .160.437/0001-1844~6o 

   

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Fone: 54 3520 7000 
99700-000 Erechim - RS 

 

ADITIVO N°  486/2010 

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°003/2010 

PROCESSO n° 3230/2009- CONCORRÊNCIA N°001/2009 

SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - 

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 

87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n°  3.326 de 06 de Janeiro de 2009. pelo seu Secretario 

Munidpal de Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI. brasileiro, solteiro, bancáno, residente e domiciliado nesta 

cidade. 

CONTRATADA - CONEXÃO E3 ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob 

n° 02 160.437/0001.18. com  sede na Rua Nelson Ehelers, 98, sala 31. Bairro Centro, Cidade de Erechim-RS, neste ato 

representada por sua proprietária, Senhora MARLI ROSELI NEHRING BERTOTTI, brasileira, casada, jornalista, inscrita no CPF 

sob n°  466.042.860-53. RO n°  7036732217, residente e domicillada na Rua Primo Badalotti, 475, Bairro Cerâmica, nesta cidade. 

Através do Processo n°  16197/2010 e estando as partes em comum acordo, prorroga-se o prazo de vigência do Contrato 

Administrativo n.°003/2010, cujo objeto é aprestação de serviços publicitários, incluindo o planejamento, a criação, a produção e a 

veleulaçâO em midia de diversos atos administrativos, campanhas publicitárlasfinformativas e eventos municipais, envolvendo as 

atividades do Governo Municipal., nos seguintes termos: 

A CLÁUSULA 5 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, item 5.1 nos seguintes termos: 

-5 -00 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO • 

5,1. O prazo de vigência do contrato fica prorrogado em mais 12 (doze) meses, a contar de 08 de janeiro de 2011 até 

07 de janeiro de 2012" 

As demais cláusulas e condições Continuam vigorando assim como se encontram expressas no Contrato Administrativo 

ri° 003/2010. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM•RS, 16 DE DEZEMB1O 1 2010 
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ADITIVO N°3111.2010 

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO n° 003/2010 

PROCESSO n° 3230/2009 -CONCORRÊNCIA N° 001/2009 

SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - 

CONTRATANTE - MUNIC1P10 DE ERECHIM, Pessoa Jurldlca de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n° 

87 613.477/0001-20. neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009. pelo seu Secretario 

Municipal de Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado nesta 

cidade 

CONTRATADA -CONEXÃO 8 ASSESSORIA E PUBLICIDADE .LTDA. Pessoa Jurídica de Direito Privado. inscrita no CNPJ 

sob 0002 160 43710001-18, com sede na Rua Nelson Ehelers. 98, sala 31. Bairro Centro, Cidade de Erechim-RS. neste alo 

representada por sua proprietária, Senhora MARLI ROSELI NEHRING BERTOTTI, brasileira. casada, Jornalista, insCrila no 

CPF sob n°466,042860-53. RG n° 7036732217, residente e domiciliada na Rua Primo 8adalotti, 475. Bairro Carapuça, nesta 

cidade 

Atraves do processo n° 9580/2010, e estando as partes em comum acordo, procede-se a alteração do percentual de 

desconto definido na cláusula 6.1. do Contrato Administrativo n°  003/2010, cujo objeto foi a Contratação de Agência de 

Propaganda para a prestação de serviços publicitários, incluindo o planejamento. a criação, a produção e a velcutaçáo em 

midia de diversos atos administrativos, campanhas publicitárias/informativas e eventos municipais, envolvendo as atividades 

do Governo Municipal, nos seguintes termos' 

A CLAUSULA 6 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. item 6.1., passa a vigorar com a seguinte redação' 

'6- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO • 

6.1. O desconto concedido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em relação á Tabela do Sindicato das 

Agencias de Propaganda do Estado do Rio Grande do Sul, será de 60% (sessenta por cento). 

1....) 

As demais cláusulas e condições continuam vigorando assim corno se encontram expressas no Contrato 

Administrativo n°00312010. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-RS, 23 DE JULHO DE 201 

GERSN LEANDRO BERTI 
Secretário r4unlclpat de Administração 

n  

Ck.r 	„Cl& 
FERNANDA MUNARETTO ZANARDO 

Gestora do Contrato 

TESTEMUNHAS: 

CONEXÃO .° ASSESSORIA PU 	IDADE LTDA 
CNPJ N' 02,160.37/0001-18 



TESOURARIA PAGUE-SE 

Processado por: ROSANGELA DARIVA 

N°  Cheque 

Banco 

N°  documento 

19  iv'aldemar Artur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

195 
PREFEITURA MUNICIPAL 

Prece da Bandeira, n° 359 

CNPJ: 87.613.977/0001-20 	Cone: (051) 30207000 

Ordem de Pagamento 	 I  LR 	 , 
Número do Empenho : 16257/10 	Emissão do Empenho: 21/12/2010 

DE ERECHIM 

Órgão 	 • 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

Unid.Orçamentaria 	03 UNIDADE DE CUT(.1RA, ESPORTE, TURISMO ELAZER 	
1 

Projeto/Atividade 	 2027 Atividades Artisticas, de Promoçao doMunicipio e C 
	 I 

Categoria Econômica. : 3 DESPESAS CORRENTES 	
I 

1 

I 

Empenho 	 •  Ordinário 	 iA 
I 

Classificação 	•  08.01.13.392.0056.2027.3.3.90.39 92.00.00 	
I 

Dotação 	 • 3925-0 Serviços de Publicidade Institucional 	 I 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 	 t 	
I 

,-.Y 	 I 
1 	 . 

Credor 	 •  12990 CONEXA° B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 	
•SNPr-060.937/0001-18 

Endereço 	 •  RUA NELSON EHLERS, 98, SAIA. 31 	 Telefone: 10XX-5.9) 3321-9633 Faz: 

Municipio 	 • Erechim 	 Cep: 99.700-000 

co 	 • Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 

1 DESCRIçãO ro EMPENHO I 

Engenho Ref.: Empenho referente complementação do NE 167/10 cfe. Concorrência n° 01/2009 para 	
1 

serviços publicitários da Ser. Cultura. Cfe. SD 325/10 	
1 

	

! LIQUIDAçâO j   ! 

N°  da Liquidação 	 25793 	
Data da Liquidação...: 30/12/2010 	 I 

Histórico 	  • 
 Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 16257/2010 - CONEXA() fa ASSESSORIA E PUBIJCIDADE LTDA ,' 	 1 

Documento Fiscal 	• NF 2379 	
1 

Valor 	 • 3.000,00(TRES MIL REAIS) 	
! 

1 VAIARES DO =N(10 1 

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor à Liquidar 
	Valor à Pagar 	Á Pagar Liquidado 

8.000,00 	 7.998,86 	2.198,96 	 51,14 	 5.801,14 	 7.948,96 	I 

I 

Parcela Vencimento 	 Valor 	 Parcela Vencimento 	 Valor 

1 - 30/12/2010 	 3.000,00 

j RECIBO ! 

Recebi a importância abaixo especificadas a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 •  3  030,00 (TRES MIL REAIS) 

Nome Completo: 

AsSinatUra...: 

   

CFF ou PG 	  

 

    

   

Data de Pagamento 	/ 

     

      

      

Processo de Licitação: Isento 

E-mail: - 

Conta: 06.850447.0-7 

14 495 P/0111 89  17 	-MOU,g Pçl 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM.  
Praça da Bandeira, n°  351 

,CNPJ: 87.613.177/0001-20 	Fone: 054) 35207000 
 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 16934/10 	Emissão do Empenho: 30/12/2010 

órgão 	  • 02 GABINETE DO PREFEITO 

Dnid.Orçamentaria  	• 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade  	• 2007 Assessoria de Comunicacao Social 

Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: isento 

Errpenho 	 • Ordinário 

Classificação 	• 02.01.04.122.0010.2007.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	 • 130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	Recurso Livre 

Credor 	  12990 CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

Endereço 	 • PUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: COMm-54) 3321-9633 

Município 	 • Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

)1=o 	 •  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.P. Agência: 2790-1 

DESCRIçãO DO EMPENHO 1 

SnT-5r'iã-M77dOO1-18 
Fax: 

Conta: 06.850447.0-7 

Empenho Ref.: Empenho referente complementação da Concorrência n°  01/2009, para prestação de 

serviços de publicidade, cfe. NE 170/10 

I LIQUIDAÇãO 1 

N°  da Liquidação 	 25794 
	

Data da Liquidação...: 30/12/2010 

Histórico 	  Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 16931/2010 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

Documento Fiscal 	 NF2374 

Valor 	 49  110,33 (QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E DEZ PEAIS E TRINTA E TRES CE 

VALORES DO EMPENHO 1 

Valor Empenhado 
	Valor Liquidado 
	Valor Pago 	Valor à Liquidar 
	

Valor à Pagar 
	

Á Pagar Liquidado 

96.766,12 
	

51.560,33 
	

0,00 
	

45.205,79 
	

96.766,12 
	

51.560,33 

Parcela Vencimento 
	

Valor 	 Parcela Vencimento 	 Valor 

1 - 30/12/2010 
	

49.110,33 

PAGUE-SE3,41/70 	 TESCURARIA 

Processado por: ROSÂNGELA DARIVA 

      

,  

A 

,  

Valdemar rtuvLoch 

Secretário(a) da Fazenda 

  

N°  documento 

/ / 

 

N°  Cheque 

      

  

Paulo Alfredo lis 

Prefeito Munic pai 

RECIBO 1 

   

    

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	  49.110,33 (QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E DEZ REAIS E TRINTA E TRES CE 

NTAVOS) 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

 

CPF ou RG 	  

 

 

Data de Pagamento 	 

 

149 495 U41/11 0917 	-49,110,11 PME1 



2374 CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

1.4  VIA 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	  

GnAFFoLuz Editora e Ind. Graf. Ltda. - Rone/Fax, 
 (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra. 306 - Saci-uru - RS - 	93.630.788/0001.09  

Al0E-RS 93995362 2.051 a 2.425 • 25 x 3 - 03/2010 

conexa-o 
assessoria & publicidade 

Conexão 13 Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - 

Usuário ou Destinatári 

Nome:  ?e(—"k-- 	 MIÁ 	e  

Endereço:  .f£ "CA Da') P~-pc-l4)..A  	 

Município• 	é-17.  tr.)  

?b/3 CNKI: 

QUANT: 	UNID. 

/1,k) 

DISCRIMINAÇÃO 

I E 

	  Est 	 

	 I M 	 

6-1C-C-C 

PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

L 	r  i-ii 1 	 â e-Z.) 	(r 	I. 

(7  • 
il  (V)-AÉ to jr'- pi0C-L 20 1 c.;  

54 id  p  €,c,-,-,,x 5g-Á-Z. cPliaw,-.  

f ' 

.5À 32)6  

Nota Fiscal de Serviço Série T 

Nat. da Oper.• 

Via de Transp.: 	  

Data da Emissão:J_L/ 12  / 	 RS 

c?( 	 



g ni 

TESCURARIA 
ma2Lai 

Processado por: ROSÂNGELA DARIVA 

N°  documento N°  Cheque 

Banco 

1 RECIBO 1 

Valdemar Artur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 	
Prefeito Municipal 

, B. 
Paulo Alfredo Polis 

Ticiane Pa ostini 

Tesoureiro 

Número do Empenho : 132/11 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, n° 354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Emissão do Empenho: 05/01/2011 

DE 	Ig R Ig C Ii Dl 
f: E fiMI 

Órgão 	  

Unid.Orçamentária 	 

Projeto/Atividade 	

 • 01 GABINEir,  DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

02 GABINETE DO PREFEITO 

: 3 DESPESAS CORRENTES Categoria Econômica 	 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

	 1 - Recurso Livre 

Classificação 	 

Dotação 	 

Recurso vinculado 

Credor 	 • 12990 caos= B ASSESSORLA E PUBLICIDADE LTDA. * 

Endereço 	 • RUA NELSON EHIERS, 98, SALA 31 	
Telefone: (OXX-54) 3321-9633 

Município 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

• Banco 	
 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	

,Conta: 06.850447.0-7  
ge:t* 

1 DEscução DO =AMO 1 	  

Enpenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n° 003/10 e Concorrência n°  001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n° 16197/10 

N° da Liquidação 	• 1635 

Histórico 	
• Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

Documento Fiscal 	• NF 2412 

Valor 	 MIL, DUZENTOS E DEZESSE.u. REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 

    

Valor à Liquidar 

1.168.009,46 

Parcela Vencimento 

Valor à Pagar 

1.200.000,00 Valor Empenhado 

1.200.000,00 

Parcela Vencimento 

1 - 02/02/2011 

Valor Liquidado 

31.990,54 

Valor 

1.217,50 

Valor Pago 

 

0,00 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	
.1  217,50(UM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 

CPF ou RG 
Nome Completo: 	  

Assinatura...: 	  
Data de Pagamento 	 

CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Fax: 

1 LIQMDA40 1 
Data da Liquidação...: 02/02/2011 

1 VALORES DO EMPENHO 1 
A Pagar Liquidado 

31.990,54 

Valor 

1 PE 	111211n1 495 P4/02/11 1434 -1.199,24 PME1 



,Rpv 

assessoria 
conexa -o 

& publicidade  

Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 

2412 

.5 	\ ,k4- ç 	, 	?Js.31u3°,1 DF 
N9sat. da Oper • Conexão B Assessoria e Publicidade N 

'i de Trartp..,•\  
Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Erechim - RS Dat da Emissão 	iir 	•ep 1 A 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - 

Usuário ou De 	inatário , 

C7- 	e A 	rn 	
( 

Nome: 	=-k-iTLA-  

.1:. Endereço: 	 _À ;  
Est • 

ee"--. 1.1-1  Município. 	 t'k,.'k 
Zo 	 1M • 000(- 	r E • 5 	6/3 CNPJ: TOTAL R$ 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT 

2A; o 	d ; iç2  TU A-C 	k;-:577:) 	à/.  ,g59--  
-IN 

CO  
3c) _.—z-----12-. 

• - */ .~.• 	• 5- 	.., O fr (_:_.' o p"; S.5-140 

,,.., 2.--f--2,ef: 	/5  
, 	0>;,NP:',f .‘.0 5,,%n',- 

' 	' / '9% 2-Y 

c.---:•:>:5!;:: ,,,:,- 	UM  

,,;-,,,p,u,.:-.'t» 
/VAPPI,i' ,j)i1 	 _41t 

',4,, 
,2V0j AO  

à p?'"'• f., 	, 	, 	,,) 

ji ato-E)-12 k,-&?--* 2i/ímmt4  02570 ,mdigmuf,,,,,,,.,,,,,, ,,,I,,-..,  

. 	, 

._x,,,,?,,,!.,,i'; 	••,,,-.„Ty.\-}-. 	,„ 	,z,,,,,,. 

	

, 	. 

, 

'......0,,à,.-,;:..,.,.. 

, 	..., 
1. ,,,,,.,...„ 	, 

,• ,,„,4.„.,,m,,,..i.,,4,,,w,.., 	., 

- 

I 

TOTAL R$ í 1 159,z1( 	1 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Grat. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 - Erechim - RS - CNP,1: 93.630.788/0001-09 

A1DP-RS 93995362 - 2.051 a 2.425 - 25 x 3 - 03/2010 

cy. 

11,1e 	"e 	4,1 Mi 



TESOURARIA 
C PAGUE-SE 

Processado por: ROSÂNGELA DARIvA 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Mbnicipal 

I RECIBO I 

Tic stini 

N°  documento 

Valdemar ArtUr Lôch 

Secretário(a) da Fazenda Tesoureiro 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, n° 354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 132/11 	

Emissão do Empenho: 

DE ERECIIIM 
UE (x.:NTAs 

Órgão 	  

Unid.Orçamentária 	 

Projeto/Atividade 

Categoria Econômica 	 

02 GABINETE DO PREFEITO 
01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	• 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

Dotação 	
• 130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

Credor 	 • 12990 CONFIM° B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA * 

'ereço 	 • RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	
Telefone: (0)CX-54) 3321-9633 

A ....licipio 	 • Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - .,..., 

Banco 	
 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	

Conta: 06.850447.0-7 

1 DESCRIçâO DO ESPIRRO 1 	  

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n°  003/10 e Concorrência n°  001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n°  16197/10 

N°  da Liquidação 	• 1636 

Histórico 	
• Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

Documento Fiscal 	• NF 2404 

Valor 	 SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E TRES 

    

Valor à Liquidar 

1.161.276,23 

Parcela Vencimento 

Valor à Pagar 

1.200.000,00 Valor Empenhado 

1.200.000,00 

Parcela Vencimento 

1 - 02/02/2011 

Valor Liquidado 

38.723,77 

Valor 

6.733,23 

Valor Pago 

 

0,00 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 -6  733,23 (SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E TRES 

Darmos) 

Nome Completo: 	  

Assinatura...: 

CNPJ: 02.160.437/0001-18  

Fax: 

1LIÇmAÇâO 1 
Data da Liquidação...: 02/02/2011 

1 %TIMES DO E2~0 1 
Á Pagar Liquidado 

38.723,77 

Valor 

CPF ou RG 

Data de Pagamento 	  

1A2191101 495 04/02,11 1428 	-6,632,21 PNEI 



c o 
assessoria 

n exa o 
& publicidade 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
ictiNscp,...,:mo n.1%.4.33,7=: 	ovs 	

2404 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. Nat. da Oper • 	- 	 .. ........... 1 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Via de Transp.: 	
__Lcy_.•(...t.....-_—_- 

Data da Emissão: 25/ Ç)1 20) À 
Usuário ou DRtinatário 

Nome: 	eeçei TU e-A 	rfl u 1,5 ; et' 'Na. 	,0-e- 	e-er-e_ 1--1---i:  
Endereço: 	eemetA 	,..i> A 	e. f7,2)  

Município: e--ece (.4-i ,,,,„ 	 Est • 	'R,  
C„J• 	4 eu cr4:11000/-2-0 1 E • 
QUANT. UNID. ' 	

I M • 
DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT TOTAL R$ 

2Ut Gau e-c--. 	PA)(11UNj; eAnt-e;A:"" jie-21 

i Uu L(Opre.,(A:0 	-rpioJz.„-/-0 
p, 	 #00 'ria Le_-6 At -3-ng.3F-4Rn 20)) .801,2L1 

//. Idts,  e0An I 	SYN-i.) - — 
, 

. 	, 6323 
742 e 2f- -- 

	
/ S.-  70 	

. 
---____ J (Ai  oz.  _ 

, 
13a  

, 

, 

) 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à allquota de 	 
GRAFFOLUZ Editora e Ind. Grei. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 - Erechim - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 
AIDF-RS 93995362 - 2.051 a 2.425 • 25 x 3 - 03/2010 

6-32, 23 



Valdemar Artur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

PREFEI T URA MUNICIPAL DE E 12. Ir. C: II I bd 
Praça da Bandeira, n° 354 	

r 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 	 , 
'i 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho: 

I órgão 	 • 02 (ABINETE DO PREFEITO 

1 Unid.Orçamentária 	• 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

( Projeto/Atividade 	• 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

1 Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

1 Processo de Licitação: Isento 

1 ErrPenho 	 • Estimativa 

I Classificação 	• 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

1 Dotação 	 • 130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

I Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

I Credor 	  12990 MOMO Et ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

RUA NELSON.  EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0XX-54) 3321-9633 Fax: 

Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

-c° 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

	 1 DESCRIçãO DO II•=10 I 	  

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercicio de 2011, cfe. contrato administrativo n° 003/10 e Concorrência n° 001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n°  16197/10 

1 Endereço 	 

1 

I 

1 

1 

I 

1 	 I LICUIDASIãO I 	  

1 N° da Liquidação 	• 1629 	
Data da Liquidação...: 02/02/2011 

1 Histórico 	
• Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXA() B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA . 

1 Documento Fiscal 	• NF 2403 

1 Valor 	..ETE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS 

i 	
I VALORES DO EMPENHO I 	  

I 	Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor à Liquidar 	Valor à Pagar 	Á Pagar 
Liquidado 

I 	 1.200.000,00 	17.042,90 	0,00 	1.182.957,10 	1.200.000,00 	 17.042,90 

1 

1 	Parcela Vencimento 
	 Valor 
	 Parcela Vepcimento 	 Valor 

	

1 - 02/02/2011 
	

7.095,88 

1 
1 'rocessado por: ROSÂNGELA DARIVA 

PAGUE-SE I
r, 

TESOURARIA 

Banco 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal 

N°  documento 	 N°  Cheque 

Ticiane iDagostini 

Tesoureiro 

'R I  

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 .7  095,88 (SETE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS 

Nome Completo: 	  

Assinatura...: 

  

Data de  igiegtURA  

DE CRECHIM 

 

   

    

g A FEV. 2011 .* 

1  PE 	11111191 495 W02,11 1441 	-5,989,44 MEI 

CPF ou RG 



assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

conexa) 

Usuário ou Destina rio 

CNPJ: 02.160.437 
Inscr. Mun.;  C, 

II* \. 

soo goe,  
Nat. da Oper.: 

Via d Transp. 

Data d Emissão: 

 

Wie 

i• 

  

• 

 

  

Est.: 

00° ":?---0  1. E • 
M.: 

Nota Fiscal ae ervito., ',oca aw. 

2403 

à. 
e, à 

• —e 

UNIU. 

dome: 

Endereço: 

Wunioípio: 

CNPJ: 

QUANT. 

11"1 
MI" MIN 

-1~11  
elliMee~" MeMMI~I  

Wele~111"" 	eleme 

11111111 

ene 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 

GRAFFOLUZ EditOra e Ind. Graf. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1
436 

 - Dr. Sidney Guerra. 306 • Erechlrn - RS - CNPJ: 93.630.788/00
01-09  

AIDF-RS 93995362 - 2.051 a 2.425 - 25 x3 - 03/2010 

     

     

     

     

  

 

TOTAL R$ 

 



CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Valdemar Aifur Loch 

Secretario(a) da Fazenda 

PáUlo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal 

N°  documento 

/ / 	 

N°  Cheque 

Ticiane lagos tini.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n° 	 CSWW-DECOMM 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 
, FYs 

TR 
1-  Flub. 

354 

Número do Empenho : 1451/11 	Emissão do Empenho: 27/01/2011 

Órgão 	  08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

Unid.Orçamentária 	 01 UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO FLAZER 

Projeto/Atividade 	• 2033 Educação Física, Esportes e Func.do CMD 

Categoria Económica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	  Ordinário 

Classificação 	 08.01.27.812.0101.2033.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	  4036-3 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

Credor 	  12990 CONEGNO R ASSESSORIA E PUHLICIDADE LTDA * 

Endereço 	  RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0)OX-54) 3321-9633 Fax: 

Mu 	pio 	  Erechim' ' 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

,Anco 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

1 DESCRIçãO DO EMPENHO 1 	  

Empenho Ref.: Empenho referente pagamento de anúncio de meia página para divulgação dos programas 

de esporte da Sec. Cultura - CMD, relativo aos meses de fevereiro a dezembro/11. Cfe. SD 51/11 

LIQUIDAçãO 1 	  

N°, da Liquidação 	• 2282 	 Data da Liquidação...: 14/02/2011 

Histórico 	  Despesa Liquidada n/data cfe. NE Hz. 1951/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

Documento Fiscal 	nf 2426 

Valor 	ii3V,,i.. 50.(DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 

1 VALORES DO EMPENHO 1 	  

Valor Empenhado 

2.640,00 

Valor Liquidado 

247,50 

	

Valor Pago 	Valor à Liquidar 

	

0,00 	 2.392,50 

Valor à Pagar 

2.640,00 

Á Pagar Liquidado 

247,50 

	

Parcela Vencimento 	 Valor 	 Parcela Vencimento 	 Valor 

	

1 - 14/02/2011 	 247,50 

PAGUE- TESOURARIA 

Ordem de Pagamento 

Processado por: ROSÂNGELA DARIVA 

Banco 

Tesoureiro 

1 RECIBO 1 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 •247,50(DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

 

CPF ou RG 	  

 

   

 

Data de Pagamento 	/ 

    

-3,19 PEi 



5 C o 
5 	 assessoria 

Conexão B Assessoria 

n 
e 

,.. \ 

 

exa-  o 
& publicidade 
Publicidade Ltda. 

~ta 1 I"GIN %..G-  ,F,G. II.yl• C.,,,Ell•ár 	. 

iCriNscP,J.  :m0u2n. 1. 	: 30i. 4.33171/0/1050.1g 	yo 	
2426 	. 

l.' v 

Nat. da Oper • 

i:j'il'ML Dç CONTAS 
......____ 

''' 
•37 

2 1  —1--  R .  i 
L____"--._ 	i --- 1 

Via de Transp.• Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão: 	 

Usuário ou Destinatário 

Nome:    

Endereço: 	
Çb»,..e . C--.-k. 	k '.9; 	10 2-1 

C,_. C c-__\.) 	 e_Ç-- 
Est • Município 

g ‘--c9 ÀS 'I - n-1060 À 40 1 E • 	 I M • CNPJ: 

OLIANT UNID. DISCRIMINAÇÁO PREÇO UNIT TOTAL 	R$ 

\. _.)Uk Q_$.:U  

N%3u L) c;k0  

_. _ .a o )0s 	o e w .A1 	f.-\ 	.çZiI\O k sb , co 
_ ,)%  

- 0-1--0-- • 	O 
- 	Ç-- 	2.,---,-.. 	Ã , Ia 	 '--? 	• --4 A 

Lbr9)-tr4y9 

, 

.....- ,....-, , 

, 	 e • n À 

4w  NS 	'\i ' 

- \w 
.o_yy:k :-....---- 

_ 

., 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 
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Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho: 05/01/2011 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECH .144 

ri 110, CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Praça da Bandeira, n° 354 

Valor Empenhado 

1.200.000,00 

Parcela Vencimento 

1 - 14/02/2011 

Valor 	 Parcela Vencimento 	 Valor 

53.071,66 

Valor Liquidado 

102.036,86 

Valor Pago 

48.965,20 

Valor à Liquidar 

1.097.963,14 

Valor à Pagar 

1.151.034,80 

A Pagar Liquidado 

102.036,86 

TESOURAR/A 

Banco 

N°  documento 

Paulo Alfredo olis 	_/_/____  

Prefeito Munic• pai 

RECIBO 1 

N°  Cheque 

TiCiane Dagostini 

Tesoureiro 

plicum- ftsf 
,rocessado por: ROSÂNGELA DARIVA 

tr, 

Valdemar Art Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

CNPJ: 02.160.437/0001-18 

órgão 	  02 GABINETE CO PREFEITO 

Unid.Orçamentária 	• 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade 	• 2008 Assessoria de Ccmunicaçao Social 

Categoria Económica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Einpenho 	 •  Estimativa 

Classificação 	• 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	 • 130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

Credor 	 • 12990 CONIMIND B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

Endereço 	 • RUA NELSON EHIERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0)OX-54) 3321-9633 Fax: 

micípio 	 • EreChim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

cinco 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

I DE,SCRIçãO DO EMPENHO 1 	  

apanho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n° 003/10 e Concorrência n° 001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n° 16197/10 

1 LIQUIDAS:à° 1 

N° da Liquidação 	• 2281 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXA() B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

Documento Fiscal 	• nf 2420/21/22/25/28/29/33/32 

Valor 	 Offl9WCINQUENTA E TRES MIL, SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEI 

I VALORES DO EMPENHO I 	  

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 •  53.071,66 (CINQUENTA E TRES MIL, SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEI 

S CENTAVOS) 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

 

CPF ou RG 	  

 

   

 

Data de Pagamento 	  

 

    

Data da Liquidação...: 14/02/2011 

1 PF 	132!911C1 455 15/0211 	-52,U5,55 PNE1 



CNPJ: 02.160.437/0001-18  

Inscr. Mun.: 31.311/15.969  

Nota Fiscal de Serviço Série T 

conexa-o 
assessoria & públicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Usuário ou Destinatário 

Nome: 

Endereço: 
\-) 

Nat. da Oper.. 

DISCRIMINAÇÃO 
PREÇO UNIT 

Çyeaco; • .7"6"li 4'h N 
U ov" 

lwmorx, 
.tg.diMN.Us?1V„  

.)) 	/tt 	•sit 

awfd 

(t 

1,:rg.:Sre,W 

fi, 	43,  1511. 	 frit 	
;S6 

239 
wwwwie 

idgeight 
131 g 

dzág*N. 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 
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306 - Erechim - RS - CNPJ: 93.630.788/0001.09  
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CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 NO 

1ft VIA 

- 	- 
2421 

Nat. da Oper • 	  

Via de TranSP.: 	  

Data da Emissão: 03, Dat,90AA  

L‘Ca- LV j3  

AG, Ae, LU 

Nota Fiscal de Serviço Série T 

conexão 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim RS 

1 Usuário ou

çCÇJ\ 
	w\x; co\  

çí\ 	P  

Município: 	
 

avpj: 	 /Dl  E  . 	 1M • 	 

PREÇO UNIT. 

4'è AU?. álá 

WO,  r1F, 1,É si.koMdgt,  '}À 

ÇZJQV  r̀02-1,  
r.„,..A3594140, 	•  

Às`Pg:  

Nome: 

'Endereço: 
Est • 	 

OUANT. UNIO. 

NC 	 ski~ 
"D 	CO ks—,\Là 	QNCA:<) %-0  
gRO  
C-3PÇ 	

ç)- GA")  'rR R-GrÇO  

DISCRIMINAÇÃO 

,eorro\  
Mg>" 

ah, 
tf. PeRACY 

LMEZer 1 

iiangats  

1x 

a 2.5:0  
N 

TOTAL R$ 

svA.Cov  

moox,„,  
Okr,lre'eJlpkkIdé,  timpt4..,Ckt :n.t)A  

''QRIV/A'fe 

WORff"?' 

TOTAL R$ 	á_S  

Imposto sobre serviço incluído no preço à aliquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Oral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522.1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 - Erechim - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 
AIDF-RS 93995362 - 2.051 a 2.425 • 25 x 3 - 03/2010 

1 

*Offigti 



CNPJ: 02.160.437/0001-18  
Ima. Mun.: 31.311/15.969 

1ft VIA 
TRIS.M.W.P:i. 	cer:y.:, 

Via de Transp.: 

Data da Emissáo• ffl /02 

Ar. 2422 con-exa-o 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Usuáriopen?‘.atnica. 
 

1. M.: 
t E.: 

CNPJ: TOTAL R$ PREÇO DAM'. 
DISCRIMINAÇÃO 

Est.:.  

í,,44A121`'N, s-̂v 

4 t Asfii:21 
t,  WORMOM/Nfitt.s..KORW..0.50,-- 

- 

TOTAL R$ 

WS. 
t'sffiraSá; 
\ela 

"Roon 

J\U • 

• 

-7" 	 X3',XSAll 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 
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AIDF-RS 93995362 - 2051. 	a2.425 - 25 x 3 - 03/2010 	'" 

Nota Fiscal de Serviço Série T 

Nat. da Oper.: 1 



Nota Fiscal de Serviço Série T 

ojnexao 
assessáia & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

CNPJ: 02.160.437/0001-18  

Inscr. Mun.: 31.311/15.969  

VA VIA 
TRE2.WP,t„ 

_--- Nat. da 1 

Via de Transp.: 
Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 
Usuário ou Destinatário 

0 rsA  
Data da Emissão: 

le_Ciç-CL.1—Ç\)ZA \J\ Ly\ GrRA p 

PREÇO UNIT. 

Est.:,  

TOTAL R$ 

Endereço: 

Município: 

CNPJ: 

ge N 
UtILÃ ,t,\N 

w 

'4 "141 pyf 
kNiçOig,1 

RORffi 

-ali 

gunggem 
kitommo. grninow 

41,4 gut& 

~Ar' 1)'P4Wgiagrertfgkegxp;,-. 

TOTAL R$ "WQ. 
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P E 

O it MAR, 2011 

sis 	N LINE 

CNPJ: 02.160.437/0001-18 

PAME-SE 
	

TESOURARIA 

:ocessado por: DENISE KREMPACKI 

,documento 	 N°  Cheque 

pvaldemar Ârtu Loch 	 Paulo Alfre Polis 	I _/_/_  

Secretário(a) da Fazenda 	 Prefeito M. icipal 	 Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

j RECIBO I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n° 354 	 rffrtj 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho: 05/01/2011 

Órgão 	  02 GABINETE CO PREFEITO 

Unid.Orçamentária  	• 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade  	• 2008 Assessoria de Ccounicaçao Social 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	• 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	 • 130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

Credor 	 • 12990 CONEXA° E ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

Endereço 	 • RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0)oX-54) 3321-9633 Fax: 

município 	 • Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: 

I 	(co 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

I DESCRIçãO DO EMPENHO 1 	  

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n°  003/10 e Concorrência n° 001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n°  16197/10 

LIQUIDAÇÃO 

N° da Liquidação 	• 3639 	 Data da Liquidação...: 03/03/2011 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXAO g ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

2444/2440 

Documento Fiscal 	 2446/2452/2448/2445/2450/2441/2442/2443/ 

Valor 	  52.317,25(TRINTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E 

) VALORES DO EMPENHO 1 	  

Valor Empenhado 

1.200.000,00 

Valor Liquidado 

134.354,11 

Valor Pago 

102.036,86 

Valor à Liquidar 

1.065.645,89 

Valor à Pagar 

1.097.963,14 

Á Pagar Liquidado 

134.354,11 

	

Parcela Vencimento 
	 Valor 	 Parcela Vencimento 	 Valor 

	

1 - 03/03/2011 
	

32.317,25 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	'32.317,25(TRINTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E 

CINCO CENTAVOS) 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

 

CPF ou RG 	  

 

   

 

Data de Pagamento 	 

 

1 PE 	132/0141 495 54/03íli 14159 	-315,75 M1L, 



Rua 

c:5 conexa-o 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 IL ra 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 a. 	2442 

1.1  VIA 
 - 	, - 

Nat. da Oper • 	1 	__  

Via de Transp • 

Data da Emissão: 

• 
1 	j2gâ„„.„_,........ Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS i g 	/ 02 	/ 201A 
, 

09 	
Usuário ou Dr,tinatário 

I c....Ce.:¡ 	 ã1 Lt ,s; - ; Nome: oN-t.. 	„CA' 	in —e (4-; A4 

Endereço: 
I 

freA 	 ,i;;A: 	,,, ..„, 	- ,' 

Ç---- 	e 14---; 	..4.., 	 Est • Município.  

CNPJ: 	is'• 6(3 L11-1. /I .7.:*e•-% 1 E• 	 I M • 

QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

eu ità- 	De- 	et ef) 14 ivf i em-cao , 
tic--( c-Y-1-e- (22A  

çDt-tse- 62. AM Ccs Am.-. _ 

Lfk-f,SS 
2. s .i&,‘_/ -.  

., 
P. M. E. 

1 	, 
0 4 MAR, 2011  

TOTAL R$ 2. ty2  Ç.  (.15 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 
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. 	c.  5 conexa° 
assessoria 

Conexão B Assessoria e 

& publicidade 

Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
iCnNscPrJ.  :m0u2r;t:6301.43.317f1000/15.196-198 xo 	• 

2443 

	

I. VIA------..... 	.. 	._ 

Nat. da Oper • 	1--- 	- — -- -- 	_ _ 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 Via de Transp.: 	1,-12  5 	1 	-- - i 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão) 8 	/ O Z1 201À 

Usuário ou De 	notário 

Nome: 	e 	. TU e" 	rn tx i\J 'Á 	Al..- e--er,--e-w-i .^.1  
Endereço- 	geg 	__DA1:: e )pt- f..) N--; er, 	3514 
Município: 	 Est • RS 
CNPJ: 	(t) '3 	oco' 	1E  • 	 • I M 
QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

1 4-1 e-u L o, •cii--D  
G:DM u Ari e;9-e44-0 reorc_ro .c.,,,ivo,,/,,,,,„,) 
p4 Ici-7e E-7' eá go 11  1? 

ÇD-c---5c.. LbinikW 
... 	, 	.._. 	. 

— Lig z5) ,  

/g.? go, 83 
\,\ .... 	2,,, 	7-, .  
\ i, 2/703 / Z 

, 

-- 	ã.. ^'), 	'.. 	--.431,,t 	
\ • 

I 1 

	

,.....u.-4,4n 7,,,°̀ .5 	-^—~' 
.; 	/  

? 5 
„ 

1 , 1 
Èi 
j I 

, P. M. C. 
i ..7 

-,..„,„ -, 04 MAR, 2011 	cf 

i 

I . 	/ 
1 ./,.. 	‘ , 	,..„ _,...—.„- , 	 , 

- 
( 

TOTAL R$ 1-770-9,/2 
Imposto sobre serviço incluído no preço à ai/quota de 	 
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- • 	- 



Ø conexa° 
c 	assessoria 

Conexão B Assessoria 

& publicidade 
e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
cinNscpf.:mo2w;,..603.i43.3171,07150.1-18 yo 	- 

	5 O 
1.1  VIA 	

• 

Nat. da Oper • 

Via de Transp • Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Rua 

ci /C.)/ 2.., 4 i 

Data da Emissão: (..) l 	/03 	(LOOÀ4) 

Nome: 

p..) Usuário ou 	estinatário 

f '-re-i TU eA 	A') IÁ 143 ei At 	,Ót- 	e-f2r--e r-i—J 

kfte-g 	 (0(-1 LA .1)  Endereço: 

Município: 	C----Ieite-"C Est • 75 k—F-1) i"." 

k44-/000/- zo 	• 	 I M • 1 E CNPJ• 84 63 
QUAN7: UNID. DISCRIMINA Ç Á O PREÇO UNIT: TOTAL R$ 

O )  tfÉ-) eu etkeprb et te, ed(2~. t-§-: An 
reitec-41  Ro 20 g Á I - Gno re 

ti 1,- E.,f3A6mb ,z9e,Ne. ,_e.5. 1E1,00 

, 
»58 qicso 

-T eef • 	 , 23146 

, 

-.".-.É-.-y•N ',. 	1 	:- • 	t'Ã.4.--22.,'2 ruft-11,-,Eg4, 
\ 

. " , ., .•. 	, 
P M F 

' , 
0 Li MAR, 2011 

L.,...51~512.5„i. 
„ • 

, 	 '• 
. 

, 

` 

TOTAL R$ J 3(00214 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLU2 Editora e Ind. Grat. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Or. Sldney Guerra, 306- Erechlm - RS- CNPJ: 93.630.788/0001-09 
AIDF-RS 98682008/10 06:3 2426. 3.000 12/10 



. 
. 	

O con 
assessoria 

Conexão B Assessoria 

exa o 
& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
IcnNsc,pJ. :mou2,;,..6301.43.317,10,0115.1z jv.. 	

- 'Ll4 8 
ti VIA .._ 

Nat da Oper • 

A Via de Transp • 	Â 3 
Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão* (O, 	103 iam 

Nome: p ...4„; 
Usuário ou p estinatário 

TU e,‘N 	mti 1V s'e.: A-L 	49e- 	e-teer..... f-hi An  
e 

Endereço. 	 ./) A 	A141-AW -- Lu 	3- 
.1-  • /' /Y7 	 Est • ec,, Município 

87-é, 13 LI" -. 	000) 	• 	 1 M • CNPJ: 	 -zo 1 E 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

Ift.-'1 eu L PreAg&--) 	PeowtE -Ao , 
IwfseRiefA70 RAS-rvoe)t-WA-t ,00dA 

4-4-eé-/ 2)c) 20.1i _ 5. oe6,00 

cee&C. ."---°,,. MA eo NA s414--D - . 
— 30.0 G 
2 S-4N 

,• . 	' , 2.931,. 	O 

À 	 •-• 

'''' 	' t   

.\ 

P. M. E. 

O 4 MAR. 2011 , 

LIN , 

w, 
, 

'l 
I• 

, 

TOTAL R$ oz. y3), 3 o 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. • Fone/Faz: (54) 3522-1438 - Dr. Sidney Guerra, 306 - ErechIm - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 
AIDF-RS 913682008/10 3523 2.426 a 3.000 12/10 



Parcela Vencimento 	 Valor Valor Parcela Vencimento 

1 - 09/03/2011 3.525,41 

TESOURARIA 

Banco 

1.'!Valdemar Artur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

N°  documento 

/ / 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

N°  Cheque 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal 

Processado por: DENISE KREMPACKI 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

CPF ou RG 	  

Data de Pagamento 	  

RECIBO 1 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 '3  525,44(TRES MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E Q 

UATRO CENTAVOS) 

PREFEITURA MUNICIPALDE Ir.: Ft Ir. C III bl 
Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Emissão do Empenho: 05/01/2011 Número do Empenho : 132/11 

Órgão 	 •  02 GABINETE CO PREFEITO 

Unid. Orçamentária 	• 01 GABINETE CO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade 	• 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES R NA. E_. 
1 

i 5 MALR, 2011 
Empenho 	  Estimativa 	

II 
Processo de Licitação: Isento 

Classificação 	• 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	  130-9 Serviços de Publicidade Institucio nL§~1.0s2111J21— 

Recurso Vinculado 	Recurso Livre 

Credor 	  12990 CONEXÃO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA . 
	

CNPJ: 02.160.137/0001-18 

Endereço 	 • RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0XX-54) 3321-9633 Fax: 

s'unicipio 	 • Ereçhim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

anco 	 • Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850147.0-7 

1 DESCRIOD DO EMPENHO ¡ 	  

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erech m, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativ0 n°  003/10 e Concorrência n°  001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n°  16197/10 
LIQUIDAçãO 1 

N° da Liquidação 	• 3741 

Histórico 	  Despesa Liquidada n/data cfe. NE ME. 132/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 
Documento Fiscal.• 	2159/2460/2958 

Valor 	 • 3.525,44(TRES MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E Q 

1 VAIARES DO EMPENHO I 

	

Valor Empenhado 
	Valor Liquidado 
	Valor Pago 	Valor à Liquidar 
	Valor à Pagar 
	

Á Pagar Liquidado 

	

1.200.000,00 
	

137.879,55 
	

139.354,11 	1.062.120,45 
	

1.065.645,89 
	

137.879,55 

Data da Liquidação...: 04/03/2011 

1539 



P. M. E 

15 MAR. 2011  

C—I 

ça) conexa-o 
assessoria & publicidade 

CNPJ: 02.160.437/0001-18 -A r, 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 tni O 

ta VIA 

1

•,:í,::'::,',.`:‘,•;::..U2 uer.aAs 

Via de Transp • 	• • • n. 

Data da Emissão:a_g_LIM__ 	 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

2459 

Nat. da Oper • 

Usuário ou Destin ário 

Nome:,  6/.77,,,, "77  	 
Endereço:  /í_1 	 /?/£1,""C-2..€1')  

Município. 	  

CNPJ. • e7 6/3  W*.?-1/4,127-J<-9  E • 

OUANT. UN1D. DISCRIMINAÇÃO 
PREÇO UNIT: TOTAL R$ 

" 

  

Est •  .4.?5  

  

     

	 1 M • 

     

     

     

190 ,e 

af9-7‘ 	é2etepe-4)  

11/3  

GYNnu•sAf- 	

TOTAL R$ 

Imposto sobre sen./iço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLIQ Editora e Ind. Grei. Ltda. - Fone/Fax: (54) 35221436 - Dr. Sidney Guerra. 306 - Erechim - RS CNPJ: 93.630.761310001-09 

AIDF-RS 98832008,10 2513 2.426 • 3.000 12/10 

• 



2962-9 Serviços de Publicidade Institucional CÓDIGO: RIA EDONÕMICA: 

Isento t•P: DATA: 

TEREÇURSO;p ,JIDE-Manutenção e Desenvolvimento Jo,Ensi FORMA DE PAGAMENTO: 

V 	Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 	 6, 

...!::...!.....
i.

. 	

"---"s

.:  
- ft'ut7.";: f  

', 	 5 

25,........ 	 . 	s." 
PRAÇA DA BANDEIRA, 354- CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 

jof CNPJ: 87.613.477/0001-20 • FONE: (54) 3520-7000 - FAX: (54) 3520-7070 
Empenho Mr. 3237 	Ordinário 	 2011 	 1 	 .Folba 	0001 

NOTA DE ' 	 EXERCICIO 	 RMS N. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 11  
CÓDIGO: 

UNIDADE DE EDUCAÇAO E DE COMPETHCIA DO MUNICIPIO 	 11.01 
E ORÇAMENTÁRIA: 	 CÓDIGO: 

Atendimento ao-Ensino Fundamental-Extra FUNDEP 12.361,0048.2061 
O/ATIVIDADE: 	 CLAS.FUND.PROGRAM, 

12990 
ecie MUNICIPIO/ESTALA£xsh 	 / RS  

FONE OXX-541 3321-9633 	BANCO, Banco do Estado do Rio EirCONTA: • 06 850447.0-7 
Macia 2790-1  

O R: 	
CONEXAO II ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA t 
PUA NELSON EHLERS, 98. SALA 31 :ock 
02 160 437/0001-1P 

ESPECIFICAÇÃO 

Empenho referente pagamento de serviços de publicidade para 
a Campanha PROUCE: 
produch de materiais (vt, edicáo, anúncios, ¡ornais, 
oravaçáo de áudi,o, painel, etc; 	R$ 12.519,64 
veiculaçâo imprensa Itornais, tvs, rádios; R$ 28.475,54 
Cfe. 60 159/11 

PREÇO UNITÁRIO RE 	 PREÇO TOTAL R$ 

PREF 'SIT URA MUNICIPAL 
DE ERECHIM 

18 MAR. 2011 

L_PAGO 

&ma 

NDREXTENSO 
A MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS~ItttIttltittttttit 
1111101$$$$$Itttt$$$$$$$$~$$$$$$IIIIttittlIttlItIttlttttttttltitIttttttttt 

NÚMERO 

3237 
EMPENHOS ANTERIORES 	 SALDO DA DOTAÇÃO 

1.141.703,90 858.296,10 	i í  

2..‘4 ANT 

Anacleto Zanella 
Secretário Municipal 

S E C F'kE...Xã 
Purter

9çlà  ie 

IS / 0.3 /1/ PAÕUE-SEEM, 

1531 931 II EM 

EREÇHIM 1 	1 

LIQUIDAÇÁO 

A DESPESA CORRESPONDENTE À PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A LIQUIDAÇÃO„ 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 	 R$ tio ;99ç 
ESTORNO 

VALOR TOTACAPAGAR 

,emse Krempack d 	drade 
gente Exec o New iza o 

RS 

RS wo925., 

IDENTIDADE: 

1, 	523741al 1251  19,13/1 1'3:46 	-4,580,25 

1/4/1(41.í.( 	eek- 
-paererro UNICIPAL 

Valddnar  Ar. r Luar 	 
Swetéríoda 'wenda 
Seriei 002/2009 

, QUE RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS 

ACORDO COM O ESPECIFICADO. D1 

8 /o 6/ 11 F nanda Munaretto Zanardo 
Coordenadora da Assessoria 

de Comunicação 

VISTO DO RESPONSÁVEL PELA CONTA IDADE 

RECEBI '0 VALOR TOTAL APAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

AES: 

'VALOR,TPTAL Rft: • • 
, 	• 

VALOR DESTE EMPENHO 

40.995,18 

40.995. 

SALDO DISPONIVEL 

817.300,92 
DATA 

'03/2011 

Anacleto Zanella 
RecretarioflunicipabA 

e aucaç 

,AUTORIZ PRESEN 

ASFO 	ID 

OS 
CONFERIDO E EMPENHADO 	. 

EM. 
 16 /03 /2011  

y •• • ••• 	 • 1 



Rua 

. 

Conexo .cioNscprsvu2,:i1,603 4.3.317001,5.,9_,98 
O 

assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

' Nota Fiscal de Serviço Série T 
xis, 	2481 

1.1 VIA 

Nat. da Oper • 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim : RS 

Via de Transp.: deir,  i  À 

Data da Emissão: 	' 	/ tj  '''j 	/‘'')" 

Usuário ou Destinatário 
'----PÁk.CVG- C-1U CA 	)\-)" CJÇr:ÇA,-• 	.'.  

ne : 
fere; 

licipio• 

AN..  

CR-Ç C\--\\ALN- 	 Est

• 

	• 	‘r<' 	. 

ev• 	gli')-) )090-A— DD 	!E • 	 I M • 	 " 

,UNID. 
- -, 

DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	R$' 

' - M.  e\ C_) LA cPz0 	c-à Gc. c,u •  
c-A-ci\D \) 6t..--ÁA 	As AvI)k5 
&O,k5\ 

Cf) -&.( svx-0 i._n, 
s, 

x-' 	\k,e 	A, Cl_ --- 	• _ i'' / \ „ _ L 	A' A 	. 

, 
/, 	?'" 	

s 

. 	/ -•  

Y \ 	, , 

; 
. 

J 	, 
e:S uneweVI  P; 	'it 	

obw,n 	t 
tboe.?eppA kb r • N..,.,; ''113 

I i 
i 

, 

..,..;:,1 

d 

	

/ 1 i 	\ ' 	1 / 
I 1 

--,--"" ..7  
, 	 1 --------- 

	

.. 	i \ 	" ..- - ,..-, . 	, 
, 	 , 

, 

' 

, 
TOTAL R$ Í S.04R -, 	44 	1 



Valor Empenhado 

1.200.000,00 

Parcela Vencimento 

1 - 22/03/2011 

Valor 	 Parcela Vencimento 	 Valor 

32.672,79 

Valor Liquidado 

170.552,34 

Valor Pago 

137.879,55 

Valor à Liquidar 

1.029.447,66 

Valor à Pagar 

1.062.120,45 

Á Pagar Liquidado 

170.552,34 

PAGUE-SE 2:2/OLL 

cessado por: DENISE KREMPACKI 

TESOURARIA 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

CPF ou RG 	  

Data de Pagamento 	/ / 

4i 
OryW  

DiValdemar Attur Loch 	 Paulo Alfredo' Polis  

Secretário(a) da Fazenda 	 Prefeito Municipal 

	  RE0IBO 	  

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e/geral quitação. 

Valor 	 •32.672,79(TRINTA E DOIS MIL, 'SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SE 

TENTA E NOVE CENTAVOS) 

./.1 .  Banco 

N°  Cheque 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECX..,I,M 	 
Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 132/11 
	

Emissão do Empenho: 05/01/2011 

Órgão 	  02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentária 	 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS 

Projeto/Atividade 	 2008 Assessoria de Comunicaçao Socia4 PNEFEXTUWW
,k4,L1 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 	 DEERECi-W 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	  Estimativa 
25 MAR, 2011 

Classificação 	 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00. O 

Dotação 	  130-9 Serviços de Publicidade Instit ional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 	 P a GO 
Credor 	  12990 CONEXA° H ASSESSORIA E PUBLICIDADE VIDA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Endereço 	  RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (OXX-54) 3321-9633 Fax: 

Município 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

o 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta:" 06.850447.0-7 

1 DESCRIçãO DO EMPENHO 1 	  _ 

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n° 003/10 e Concorrência n° 001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n° 16197/10 

LIQUIDA40  1 	  

N° da Liquidação 	• 4611 
	 Data da Liquidação...: 22/03/2011 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

2474/2475/2477/2478/2479/2480 

Documento Fiscal 	• 2464/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/ 

Valor 	 • 32.619"(TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SE 

1 VALORES DO EMPENHO 1 	  



Nota Fiscal de Serviço Série T 
- - 2464 CNPJ: 02.160. 37/0001-18 

Inscr. Mun.: 31.311/15.969 YO conexa-o 
assessoria & publicidade 

/ Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
r.VRua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

• 

'P/ 

(Nome: 

Endereço: 

Município: 

Nat. da Oper.: 

Via de Transp.: 

Data da Emissão: 

VIA 
PE51.1; I 	, 

1 3 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Uda. • forte/Fax: (54) 3522-1
4
36 - Or. Sidney Guerra, 306 - Erectern - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-R5 96682008M 
0613 2,426 é 3.000 12/10 



i! 
„ 	 conexa 

assessoria 

Conexão B Assessoria 

-o 
& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02160.437/0001-16 it p 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 eJli c' 	2467 

	

I 	, 

	

1. 	VIA 
 

Nat da Oper • 

e93ã 
Via de Transp.• Fone/Fax: (54) 3321-9633 

CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão: j6 /o 3 /20,{A 
;'Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - 

Usuário ou Destinatár 

eéfe7.  712 te /1 	/71 (..k Al ; C.; M. 	9-C--- 	e-CC-r. 
'Nome: 

?Pite," 	iq 	t3A-Nec--1 e 1.4 	 5-4 
Endereço 	 ,1)  

Est •R 
MunicIplo• 	e----er-e_ ‘-in,  ,"..."  
CNA!. 	8-4_, 	 E • e) Á 3 t-f4-Vba.01-2A2 	 1 M • 

QUANT. UNIU DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNI7: TOTAL R$ 

le, eiti (.- At-A-15 	1)-11) el A,  e41  o -.3-oEilm1s 

A;* .xivre7e/v/YeAblvnt M met ul-r(1 2.903,:K 

~• 	•SY. A1  A eX> VNA 'N'S-ÉN-(--.) _ 	 
2. f 4k-f,A-Á 

13e5 0 _ £13 ia i 
<22, 8 bl,s9 

1 

, 

, 	FFEITURA MUNiCPAL 
DE ERECiiiN1  

,r(1 

- 
1 

- 	 2 5 MAR, 	2011 	! 

1 

PAGO 1 

TOTAL R$ 2.g 3 , 59 	_ 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOWZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. SIdney Geena. 306 - Erechim RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS manam atirs 2.426 3.000 12/10 



• 

iÇi conexa() 
assessoria & publicidade 

Conex4o B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
..r4ua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Usuário ou Destinatári011  
• 

42A 
10  G( , 

_1 • 

Nat. da Oper.: 

Via de Transp.: 

Data da Emissão: • 

ma .4 
I. M.: 

2QE.: 

11111111,..~1111111111111111  ~11111~111  
11111111~11111"11111  

Endereço: 

Município: 

' CNPJ: 

QUANT. UNID. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 ik 	

. 

2468 Inscr. Mun.: 31.311/15.969 d  

1.1  VIA 	. 
- 

Est.: A 

\ 	
DE ERECH1M 

111111~11111 11  54t051 	IMUNE 

t 	/IP 

Mie 
' 	 leen 

TOTAL R$ • 5 60,N 

Imposto sobre serviço incluído no preço à aliquota de 

GRAFFOLUZ Edttora e Ind. Gral. Ltda. • Fone/Fax: 
(54) 3522.1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 • En3chim - RS • CNPJ: 93.630.788/0

001-09  

AIDF-RS 08682008/10 0023 2.426 . 3.000 12/10 



/11 • 
otk 	mit 	 q111 

3 5 

conexa-o 
()/ 	

assessoria & publicidade 

e Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 Centro - CEP 99.700-000 - Erechim RS 

Usuário ou DestInat 'o 
k 	1 

. 45  kin 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/000118 	

• 
2469 

Inscr. Mun.: 31.311/15.969   

13 VIA 

Nat. da Oper.: 

Via de Transp.: 

Data da Emissão: 

• 
Nome: 	

1 
Endereço: 

Município: 	

• 
CNPJ: 

QUANT. 
	UNIU. 

MINIMIN~ 111~1~1.1"~~1  MEMIMONI 
M 111~1~~eminee ammeemewe"Neemeilee 1111~~1~~111111E 

le  ~~1111 e 
~mo" 

11~ 	~IN 
MI 111~~11"1 1~ ~111111~1111~~~ .~.111111111~11111MI 

~1~MMIIIII111111"ffilleNN 

I. M.: 

Est.: 

TOTAL R$ 21( 3,1-4 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 

GRAFFOWZ Editora e Ind. Gral. Ude. • FortetFax: (54) 3522-1436 - Or. SIdney Guerra, 306 - Emchim - RS - CNPJ: 93.630.788/0

001-09  

AIDF-RS 09082098/10 cera 2.426 a 3.000 12/10 



. 	r 

con 

assessoria 
B Assessoria 

exa-  o 
& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
cinNscp,J.en.,..603,.43.317.;011005.1_18 No 	

•2470 
1.1  VIA 	

..................................... 
Nat. da Oper • 	... ,-,., ,,Y 	Conexão 

Via de Transp.: 
r/ 	 Fone/Fax: (54) 3321-9633 

99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão:1 6 	,  
,'1//Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP  

y o 	
Usuário ou Destiintário 

f R.JC---1  TU 9_4 	(T) tk 1\1 : ej VA-L 	Ae-.-  Nome: 

eU19IP. 	der 	4elpri.s,Dt4 2 4 Endereço 	 sh  

-ele-e.- 	 Est • R % 
Município.  et+it  

LAY:1~J_ w, 	 , ,., • CNPJ:.__29--  6 1- 	 E . 

QUAN7". UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

eu 1,Pc-e 4---à 	67jtA3É-7D iVe M 

2-6-eqcre 	r); /Web co IA Ê. 260,q7 

eezSre-• 6-  i/o AI A elDAA t 5-511-x • — 6  2, 6(  

..-
6,197-i g& 

". "'"4 .,',-;7 	• t '---  
, 

...,......._...... 	,..,. 	, ?F 
,. 	 ; 

,,,,„., 
''4,  (41 

,,•• 
. .," " 	.1'3: zi4,! 	‘ 

. 	, 4 

( 
J ----- -, 	.1; 

J , „A 
} , 	'IN PRFEFITIJRA M; (-, i,  .:. ... ... 

\ 	- \ 
-- ---,DE ERECH 1M  

., 	 ... 
_ 	 

7 
I\ 

,,,  
.., 

2 5 MAR. 2011 
fl 

• 
• 

, 
, ''k  r / 

..),k...•É ---,,-,!,,. , 

•••. 	- 	t.
--- 	. 	

--- 
- 	_..............._ 

TOTAL R$ í Ê. jov, 9 A 	i 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOWZ Editora e Ind. Gral. Ltda. • Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra. 306 - Ereclilm - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 3888200800 311a3 2.428 a 3.000 12/10 



Nota Fiscal de Serviço Série T • 
CNPJ: 02.160.437/0901-18 -kr 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

Nat. da Oper.: 	 

Via de Transp.: 

  

ni:•• 

2..) •...••• 

  

    

Data da Emissão:  '4-  103  	 - RS 

2479 

3•886, CD 

Yy2y,  

N 

-(roncia Mi reão 7anard.  

$:1  

PREFEITURA`MUN
iUi.,,,,,  

DE ERECR  

tf. 

pAGO 

conexao 
assessoria & publicidade 

if 	Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 
w' 

Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim 
in rio 

Endereço: 	  

Município:  C— le• -•""e"`—'  

CNPJ: g 6/3 	 2,0   1. E.• 

UNID. 
	 DISCRIMINAÇÃO 

,e6:5 ri/  

U.A2`3 r4"-4; 	3 e -721,e,,,,  

6 ro AM-eon4;44.r.2 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 

QUANT. 

Est.: 	  

PREÇO UN1t TOTAL R$ 

Usuário ou Dest 

M.  ?e.c. 	0,9 rr, ci 	 /7,  

	  1. M.• 

— 5.Ç4  

.4-8c?1 L-1 3  

li 

ri70).53,, 

JA.Wjje) 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLU2 Editora e Ind. Graf. Ltda. - Forte/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 - Erechim - RS • CNPJ: 93.630.788/000
1-09  

A1DF-RS gssessospo 25x3 2,426 3.000 12/10 



, 

- 	/ 10 assessoria 

/ Conexão B Assessoria 

conexa -o 
& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 IL ri  _ 	2466 Inscr. Mun.: 31.311/15.969 tnio 

Nat. da Oper.' 	
. - 

2A 	. i 
Via de Transp.: 	i.--.g 

/ 	 Fone/Fax: (54) 3321-9633 

/Rua 	Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão' 	/ 03 2.011 Nelson 
Usuário ou Destina 	io 

1 	 ), 
-ru 2A 	rn u NS i el At  j Nome: .---ç-c-_--1  

Ye AC,(3. 	0,frAla--/e/A--  Endereço: 	 .1)A  

t4-- 	,......, 	 Est - Município e-(2c---r,` 
 1/7-7 -frov-74./1 - 	 I M • CNP.]:  	E 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

‘ft4e.,u L-Pye)(4b 78)1-  i-)  e-Cr-e- H4 YN,1 

4'aliE7-0 	L. (V ,t)if  A 	at--  -..Skt-Tt2 A-LT-0 

A; A-C-; OiVikt M Roulp-rtia , 
2. oç)c) TD ,o- 

4)(Repe. 	5-4/. ON-  ea A4 ; ,..,>-A--D , 3 o,c) 
, 

.5.7--0,40  

---Ã-P-  ei As--_-_st,„,•• N , _•-• 	elqi 5 .5 
,.. 	-- , 2. 3 ?-5- 	5-  ,4 

J 	 e 
,e 	/ / 1 I 

'::.' 
:: 	- ' . 	• 	. 	, 'M 

.,:- )'0-'  tf  /(:‘ 	' 4.X-- 	4.3 ."  • 	

., 
\ 

1 

, 

, 
, .. 	_. 	. 	. 

PREFEITURA MIN% 
DE ERENIM 

-AL 	, 	.t  

' 

k 

' 
R 

2 5 MAR. N11 	. 	/ 
... 

, 
''\ , 

	

PAGO 

7 i 

' 

,-, 
. 	. 	.. 	,. 

TOTAL R$ Í 0Z. 925-, gs- 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOWZ Editora e Ind. Graf. Ltda. • Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 - Erechim - RS - CNPJ: 93.630.7138/0001-09 

Al0E-RS 08382008/13 083 2.426 4 3.000 12/10 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone:(054) 35207000 

Ordem de Pagamento 

órgão 	  • 02 GABINETE COPREFEITO  

Unid.Orçamentária 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade  	• 2008 Assessoria de Comunicaçao Social  

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 	 O 7 ABR. 209 
Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	• 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92 .00 .00 	L 	 . 
---,~g21r21.11k 

Dotação 	 • 130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Ftecurso Vinculado 	Recurso Livre 

(452
'P36 

Número do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho: 09.8)11-201-1—j  

— - 

Credor 	  12990 CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Endereço 	  RUA NELSON EHIERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0)OX-54) 3321-9633 Fax: 

icipio 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

0,..co 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

resclução DO 1124PENHO 1 	  
Enpenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n° 003/10 e Concorrência n°  001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n°  16197/10 

N° da Liquidação 	• 5764 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXA° B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA * 

Documento Fiscal 	•  2485/2490/2489/2487/2486/2491/2488/ 

Valor 	 .',:,,7.MO43(VINTE E SETb MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E 

	  VMLORES DO EMPENHO 1 	  

	

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor à Liquidar 	Valor à Pagar 	Á Pagar Liquidado 

	

1.200.000,00 	198.422,77 	170.552,34 	1.001.577,23 	1.029.447,66 	 198.422,77 

	

Parcela Vencimento 
	 Valor 
	 Parcela Vencimento 	 Valor 

	

1 - 05/04/2011 
	 27.870,43 

PAGUE-SE C.t42( 
	 TESOURARIA 

ocessado por: DENISE KREMPACKI 

• 

Banco 

LlaZDA40  1 	  
Data da Liquidação...: 05/04/2011 

N°  documento 

II 
C'/11,41,Li4i 

pValdemar Ariur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 	 Prefeito Municipal 

1 RECIBO 1 

N°  Cheque 

TicianeDagostini 

Tesoureiro 

Paulo Alfre o Polis 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 •27.870,43(VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E 

TRES CENTAVOS) 

Nome Completo: 	  

Assinatura...: 

 

Data de Pagamento 	/ / 

  

CPF ou RG 



Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 Np 
lnscr. Mun.: 31.311/15.969 ti '42 

1.11 VIA 

2485 

 

Data da Emissãoi,24  103 4r;V 	 

Nat. da Oper.' 
1 . 	)4 5 

Via de Transp.: 	  

I
TRu?.i.r‘‘. •  I. -: r''' 

conexa-o 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Nome: 

Usuário ou Destprtárlo 

/Tu 2/9  ,97L(  IV //PIMC4 	M//71 

a Sc  1'  Cs4  

Município.  e7e-c—e, 6'-7
CNPJ: 67 	Waa0/-2,9,. E.: 	  1. M.: 	 

DISCRIMINAÇÃO 	
PREÇO UNIT. 

Endereço.  

ClUANT UNID. 

Est: 	 

-to  
t 

/1,/~/917  

7kt. - 

Ecu---t-70  

Oa tj 

	

	 6I-úA 6e)172 01"4i1'Meo 

S'/. it) C--0/V1 I 5,50-5  

/7  

,- P. 

U1 AUX. 

4.15\ 	• .4.1, 

k 

TOTAL R$ 

,aSS GS 
6-o SÉ) 

ot-P-f,55'  

• 

'15 67  
96811)2. 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. • FonefFax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 • Erechim - RS • CNPJ: 93.630.788/000
1-09  

A1DF-RS 888132008P0 254 2.426 e 3.000 12/10 
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assessoria 

Conexão B Assessoria 
Ç . conexpo 

& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal ae serviço bem 1 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 1L ra 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	_ 	

. 	_ 

	

a o 	2487 
1.,  VIA _  

Nat. da Oper. 

g lA 6 k_:: 
L 	• - 	- Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Ehlers, 98 	Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Rua Nelson 	- 

Via de Transp : 	 — 

Data da Emissão 2tf 103 /201 , 
Usuário ou Destiplatário 

Nome:  f2 --rt..---: ru R.A 	en (./ (01'eir4(... 	Ae- (2-42-‹—C_P1ti  ?VI  

R 4-e ~A6 R.A 	--3 ")(--( Endereço: 	 -IA- 	.D /\ 	ég  
.-...2••C---2E rt."-i'  Y.V\ 	 Est • 	5 Município 

7- 6(3 Ln--1-)Cav-2(DE • 	 , m • CNPJ• 

OUANT UNID. DISCRIMINA Ç Á O PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

hal  J 	L GA-e-A-0 ,wRipAIA-; 
08 I,R1 

.5`1, /.5 A eQ.A4 ; ̀>-514--b 10 i g Z 

." 	 .. 
.., 

.0 	OH,   1 

, 5-14 4-  ____1°  
. 6, q0S 9g i 

rÕrr 	.)1'552/7  • ,;, 

if 	, 

.1  
: 	I 

r] pl 

111'. 	0,1,?,t"•:: 	, .. 	.. '5 
, 

E. I 

1 

I 

1 

- ..... 
\ 	 I 	O 7 AR, 2011 

. 	a ON UNE 	} , 
i 

1, 

TOTAL R$ 6, 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GFtAFFOLUZ Editora e Ind. GRA. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra. 306 - Erechtm • RS - 	93.630.788/0001-09 
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...M.e. • 

- - 	 conexa-  
assessoria 

Conexão  B Assessoria e 

. O

. 

o 
& publicidade 

Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 	ik rb 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 e NI 2 	2488 

1.12  VIA 

TROMP1 r.li:':: COMAS 
Nat. da Oper.• 4i  „.: 

Via de Transp.: 	
it 	gia 1 	- , Fone/Fax: (54) 3321,9633 

Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão:,2  tli   /0.3  R-0,-/  

Usuário ou DestKatário 	 . 

Nome:Yec-4-c-1)71x P.A 	m u Ai ej ,Vi-1-c.  
Endereço: CP P fl-CA 	A- 	Ps4r.i At-J:0  , 	,It.) 

Município- e"-P-t-e- (4--i W \ 	 Est • 

Q 1-  ep 13 Lf .-Vc)00/- WE • 	 I M • CNPJ: 
OUANT. LIMO. DISCRIMINA ç Á O PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

OU L 6i1-E IN-b _1-W2N A-1.‘ 	Mcri-^ 1)(..-- 
,_, 	; 

e:5 C. 1- Ft cec.., ne \ tf \ /To ---  f -e•agus: T-o 

e erii 2A-0A .1) fts. 	i.x) en 2 A-.(A- 2 	oc ), e 

-0e.--c. 	'/, O A- Co/Nt : 5 MI-0 "- Z 5 - , cyo - 
a. 	7 Ç,CX3 

54 r 	" 
 mm.âss's,  

2, Ll 3 -,-)- 2? i „ .740m- Á  n 
 

* , N 

' 	' • 	,. 	'' 	.Cge..a1VM 	1 WWWWW 
s ,,i 	A 

_ 	. :A 
'tkqefflykanq ,-. 

"gbiramew 

\ 

. 	VI 

 

.... .. 	„ 
1.,,»  P 
	. '• 	 I 1::  

"lã .».,km. .,. , 
+ 	% 	0 7 ABR. 2011  

„ 
'1 	k 	lik. - fP'eii.VIGilf 	ellgilUi 	é ,' 	',/•• , ' 

datF 	çf ia." )  L 
; ,, 

ti'  't1 	"'nrona",  
' 	4. '"4Iirrilrf 

ner 	ç  lZf  q muw 4  4 	átk) M W ''  

-"45%2 9PPY' 	ffiái0WWWW"' 

1 

 

TOTAL R$ 62.L-13-7;8  
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 
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,. 

- 	0 con 
assessoria 

B Assessoria 

exa o 
& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 Np 
lnscr. Mun.: 31.311/15.969 	ti Ni 9. 

1.II VIA 	

2486 

Nat. da Oper • Conexão 
LA 2 --- 

Via de Transp.: Fone/Fax: (54) 3321-9633 
CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão: 	03 /2001 ,97 (11 Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - 

Usuário ou Destina 	rlo 

44-.7 f 7z(le$1 	/7)aiii 4I'e." /  4-C 	ri9e- E7elc-le  Nome: 
A-1559,1s9e7/r?-4 	Ot5et Endereço:erers,"5-fg 	,-,g15:f  

Est • 	3 
d:--"--C---" 	rr'7"--7....--7.---2 

Município: 
1 M • 

113 '7 e,  /3 4729/000 /-2-41 E • CNPJ: 

OUANI UNID, DISCRIMINAÇÁO PREÇO UNIT. TOTAL 	11$ 

A t'v'a e ( P ALCA17 	i e ÍV li-it  s _TO 

eigy7?tftivm4 A-c,ge-Aebei c- .'. Ogi 19R 

prry-1`;w1,0 —10 sa 

. o ii,i r• f -J...., „I .1_ 2 	f,',.•' .5"-y: 	' 	, , , ,-  

_ 	5 
, 

6,yoçi9g 
/. 

, t 

/ 

,.. 

• 

.-„....,,.,..:p." 

0 	. 2011 
. 

1.,,,,L§Werru,(.,!:› t.i,, i 
.7,  

\ 
 7 

;7 
i 

' 

7 , 

TOTAL R$ 6$705 ()). , 

Imposto sobre serviço incluido no preço à aliquota de 	 

GRAFFOWZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 Dr. Sidney Guerra, 306 - Erechlm - RS - CNPJ: 93.630.768/0001-09 
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Parcela Vencimento 	 Valor Valor Parcela Vencimento 

1 - 11/04/2011 139.375,21 

Assinatura...: 
Data de Pagamento 	  

PAGUE-SE TESOURARIA 

/ / Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Mbniicipal 	1 

1 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

p/Valdemar Artur toch 	 1 

I  Secretário(a) da Fazenda 	 1 

1 

RECIBO 

Processado por: DENISE KREMPACKI 1 

1 
( Banco 

// 	1 •. 	  
documento N°  Cheque 

Recebi a inportância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 '139.375,21(CENTO E TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO RE 

AIS E VINTE E UM CENTAVOS) 

Nome Completo: 	 CPF ou RG 	  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone:(054) 35207000 
,,,e5 4.5, 1 Fzun 1 

Ordem de Pagamento 	 '-----ii 

Número do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho: 05/01/2011  

órgão 	  02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentária 	 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade 	 2008 Assessoria de Comunicaçao Social , 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00 .00  

Dotação 	  130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

P. NI. EE. 

11 ABR. 2011 

Sistema ON UNE 

Credor 	 • 12990 ~MO B ASSESSORIA E PU13LICIDADE LIDA * 	 CNPJ: 

Endereço 	 • RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	 Telefone: (0XX-54) 3321-9633 Fax: 

nicipio 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	 E-mail: - 

”uanco 	 • Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

	 1 DESCRIçãO DO EMPENHO 1 	  

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechnn, no 

exercicio de 2011, cfe. contrato administrativo n° 003/10 e Concorrência n° 001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n° 16197/10 

N°  da Liquidação 	• 6102 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONESA0 B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

2508/2509/2510/2513/2514/2515/2516/2497  

Documento Fiscal 	• 2495/2496/2499/2500/2503/2505/2506/2507/ 

Valor 	 • 139.375,21(CENTO E TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO RE 

	 I VALORES DO EMPENHO 1 	  

	

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor à Liquidar 	Valor à Pagar 	Á Pagar Liquidado 

	

1.200.000,00 	 345.327,98 	205.952;77 	 854.672,02 	994.047,23 	 345.327,98 

1 	 Á5 11/GA11 	-137,24,59 1111111 

02.160.437/0001-18 

I 1-Murnitção I 	  
Data da Liquidação...: 11/04/2011 



Nota Fiscal de Serviço Série T 

assessoria 

Con•exão B Assessoria e 

1...)  conexa° CNPJ: 

& publicidade 

Publicidade Ltda. 

02
un.:

.160.437/0001-18 Np: 
Inscr. M 	31.311/15.969 eiN1.?. 	2516 

Nat. da Opor 	i r"::.----------T---i:7",;;-- 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 Via de Transp • 1- g5()  1.-.• ----" 

... 	Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão: ( 	/L2 4' ieott  
Usuário ou Dstinatário 

(1. 	, 
Nome:  Peer&--1 71., re.--,1 	nr"),-, ii/ileirOt 	,PC— <-:::•-f-tr-t—,(-702 >>2  
Endereço:  42-#.14"-J4 	•:#4)'' 	~49ei,e i) 	, ?,S.-4"  , 
Município. 	"":"L?-,e,.. f-7,---"j-j--7 

Est •I.:49- S 
CNPJ: 	e 7613 (1" 	7 .0‘70/- 2-0 	i E • I M • 
OUANT. Wall DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

' 
Gt---INet.Â. 	 k_k r•xn 	PI-7\J k..t tki 

U eNN n At; k,  A -a- 8 ftÉ}R ; e Zo i I 
5 ri- . eti c YLÁ RA ( 2 	0 0,-- , 

.-- 	2_,1 S-0 ....  

ti  .2. 

:1 
»';:epd 	'tt 	;: 

 .. 	.4V 	, 	, '-- 	5-,  :j 4  , 
.. ""i5' 

"-To , 	• ). o, 	,,,, , 	,••• 	,11:), 21-1 , ,in Mr, -4' 0." 	 -,2 tmsuggigwo, 	1  

• 

_. s _...,....z ,.:.....;:7,...„.,,,...i, em,<,,,ii tato: 
f,.., 

„ 	, 
) 

. 	.;... 4.E'rpR: 

.'S 

:....,...:,!;?., 
 

t . 	.. 
1», 

91 	'D "  4,- 	. E  . ,-, 

,.ige 4,,C1/ IqX1  fN20'1 
Ruo .ra,,,o,(‘,6, 5reiummu 

— 
. 	"..Ff• 	. 

MO Pk 	, 4'."‘  
diá'km , a )., ,a, 	' í. 	• Arloakw,  g 	,, , 	

s'.? .;.,„ 
 

- e en ít(kP W 	ffie 	" 401.4.)V-".  %.,...,.; 	. 

TOTAL R$ 
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. 
, 

_ 	0 co n 
, 	assessoria  

exa o 
& publicidade 
Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 

CinNscP02
un.16301.43.3171/000115.1-18 Aro 	2503 

UI VIA 

Assessoria Conexão B 	 e 
., 

Nat. da Oper.'
L. Cr- 	f  - 	' 

Via de Transp.• 	
,.1 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
- Erechim - RS Data da Emissão:95—  , (974v,t Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 

?/ Usuário ou Des natário 
?--n .e-il 	49 uiVikl' 04-( 	cik &. 	,r c-._. "-- Nome: É'7' 

,A19-61V59e—ide-P9 	_5.,--e Endereço: 	1e444214 	..10,9  
f  :?- 	 Est • i? 5" ")- -7   14;~ ‘ 	,` )-'7 Município: 

Ç.é77.- 	tetoi.2o1 	 i M • CNPJ: 	876/3 	 E • 
QUANT: UNID. DISCRIMINA Ç Á O PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

DA/ate/9e.4P i_fertrwe,o.s 	.& 
a",...4-2é,m;,,i'm ei".., 	14.71.414„,e.sme,C. 

19Ê e-2e-c--eé,/-M ~ed 2o1f .. É6. 062 

dWre- 	7 Ahl 	/(5~-z5 -- 	66g,6? 
,..„.‘,„,1  .„:.,,,::..,., 	ref',\•;, 65 .4,426,6? 

:---7.----_./ 	, , 	
:.0 .  .,,„ .. --ge 4,1 o  

," 	,---- ,• ,-, - 	:N . 6/2Ç, 
, 

\ le:,-,..„., 	. 	 • 
, 

7 ' 	"t'011 	
\ 

l 

I 
( 

...-..---- 

I 	lt 

. 
:v. 	

, 

. 	I 	
k 	

0!.0i:,),.-, ,;,- ),,, • 	• 	- , „ 

k 	''  ‘ 
': •sï 

i 
P. NI F 

, 	1 1 	ABR. 2011  

i' 
	•  N Lil 	

- \ , 
. Sistema ONE /,,, 

i 
t 	• 
lk 	

:'. 	 i,, ,:. 
./ 

,. 	 ." 

.--"' 	̀,..„ 	_ 	--- 	. 
—. 

TOTAL R$ 6q:  gZ5i 6E _. 
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i'VtÁ oD/7-,/&W2 
• 

'  

11 

• 

s1;'• rtif0 

Nota Fiscal de Serviço Série T 

conexa-o 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Usuário ou Desti árlo 

"a-4/77,1e1Q rfia/y,'&/' Arg,z. „ite  
Nome: 

Endereço:  Pre~14 	 5e09.7912—,:&,1 35 c/- 

Município. 	  

CNPJ: 	816/3  77-7/e2a0/•-•  

QUAN7: 
	

UN1D. 

62v,~  

,doe,q e?"9-0c-7?‘,4:2 e-s  

71! 31/03/Z0U 

1. E.• 

D1S C R1M1NAÇÃO 
TOTAL R$ 

/oeo,00 
yo,o-o 

960/00  
- yo 
..909,6 0  

CNPJ: 02.160.437/0001-18 	 2500 lnscr. Mun.: 31.311/15.969 d 

1.2  VIA 

Nat. da Oper.:  
R 1, 

Via de Transp • 
, 	 

Data da Emissão:  t 	  

Est  "t)  5 
I. M. • 

PREÇO uNn: 

P. NI. E. 

11 ABR. 2011 
ar' SiStkarn,L.- 

TOTAL R$ ..51vo,bo  
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. 

. O conexa() 
assessoria 

Conexão B Assessoria 

& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 ik ra 
inscr. Mun.: 31.311/15.969 e vg. 	2499 

.m 1 	VIA  
TN '."... 	.. ,.. 	... 	', 

Nat 	da Oper • 	 .. 	. 	...... . __ ._ 

Via de Transp.: 

 
,......--- 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

.. 

Data da Emissão:615 9 V ,40,/,/ Rua Nelson EhIers, 

Usuário ou DestinOrio 
i 

ge 	7r124 	/77 aith 'et 't'4-‹ 	gte - (--e(r--ro ,,,,,, ' . • - - , .7  Nome: 

e.44 	jilemde-0:e-  Endereço: 	,97,9  
Est 6 

Município: eleé—e é-kl '7-) „ 	pi20/ 	. 	 1 A4 • CNPJ: 4,7• 	• 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

, .;,. at e 77i,e)9 _A)luc-e2/96w-ci" 

?Ó/gel-é é - P.:1M/7)0 /pi3i6( 2)1) 
 	Mi oe y e C -- e7 	M1 . /. 875,00 

... 
&SC- • g"  - k AM 6NIASM-D ,.._ /1 ,:izç 	, 

4..." 

l'k ,. k), 	• 	A, 	, /1. .trr5  e°  1S 

.T•ii2 	l• /.s .___. / !• r 
,? '' 	20.' 	1 glf 

ff 	 i; 

,i 	 ..'• . • . i ge 8, V-if 

/7 	/7 	 •\¡ 
... 	

..1 
~- 	

- -- w 	3aT ,. 	. 
f..,-,.. 	, 	. . „ ........ 	, ,,-• 

,. 	. \ ,,- 
, 
f 

11 	ABR. 2011
$7-  , 
»,,• 	, 

. 	 ON LA Ne. 

SIi  
_  

/ 	
";'k 

‘ 	, d.s' 
.  

': , 

\ ' 	
) 	 ,, 	,,, .r• • 

\. 
2'  

.•••'' 
%,,,,,,,_ 	•'" 	4, 	 . 

',.....-....-...''' 

1/4  

TOTAL R$  
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d, 

. 	O c on 
assessoria 

Conexão B Assessoria 

exa o 
& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 litp 
inscr. Mun.: 31.311/15.969 	ei li 2 

te VIA 	

2497 

Nat. da Oper • 

3 	2  Via de Transp.: 	1----- 	54 : . Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão* 03 , 

Usuário ou De st 

1 Nome. 	e 	—7117des4 	/7? /e/14e/ gt rík etr7-7e'g-,74  Á'',  

i e09 ---s4 	__IV Endereço: , 
Est • A'S 

Município. 	...er—e—er7',  ..7-7 

/3 	0001 ZOI  • 	 I M • CNPJ: 	 E 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

—I) i i  ilL1 44> rpt17 /4 ie.., 1,c)5 
0,0/nalvi‘e~ m97-"; /..L--,9,-£4e,r‘.. .2.3 . 2.31i É..3 

-232,2 -. 

ft, 	 23. 033,S -1 
17.7- É? ie I: /S)< , 

, 	3 £.5-.  62 
t — 

22 6s 3 i  33 

, 

1 ABR. 2011 

i 	 
Sistema ON LINE 

, 

TOTAL R$ oZ 2. 69'433 
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2496 CNPJ: 02.160.437/0001-18 	p• 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 ei 

TOTAL R$ 
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Usuário ou Destinatáricx) 

r7z."...e7 /77 4-fv, 	cfr- c-eeen,y-3 :44 
~ r t".7"e"-Z  ..C-~ 	 ti....,  ,.., 	1 

Endereço: F.~ 	.4)-g 

dii-7 ',..."--7 	EsK/S 	  
Município. 	er"---,é-e--r 

i-1.2/,e)o.i. 20 	 1 M • 
CNPJ: 	ee_,13 	 1 E • 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

i,u-r) 4 délivi  A ,...7"-P.e.(Y4-c. 2j1190 

 	,h4 /7-~ Aitli Vl'a —0a/4( 7 g53t  Po 

CP.e. 	• ç /: N A-  e-Olyi: ~  

.-- 	 0 
4. \'1, ..2 .1- 2 t o 

., - 	_ . 1 , 
/ / 1 P. ME. 	) 

\ \I 1  ABR. MI 	/ 
/ 	...,•,:,. 	::',3:(.,- 	,.: 	.. 	• - 

	

, 	 $igiftgiff-C1t4 ---,-; 	\ UNE 	I  x  
• 

s
.  

1 1 

i 
1 

,, 	-4 , 	•'• ;if 

\ 
.,4 

. 	,11 

. / 

:\, ••• ,, 	/ 
o 

,. 	o 
r 	,,, 

\ 	 I' 	'‘d,, 	, 
, 	 i 

, 

,,--- 	_ 

i 

— — 

' Nome: 

conexa° 
assessoria &'publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
; Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Nat da Oper • 	  
L 

Via de Transp : 	  

Data da Emissão:JOS  4(7  2p/L 

Nota Fiscal de Serviço Série T 

te VIA — 	- 



O conexa-o 
assessoria & publicidade 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 -krb 	2495 Inscr. Mun.: 31.311/15.969 ti 11.9 

1.a VIA , 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Usuário ou 9stlnatário 

	

M Nome:  1 eC--fe--";TUM r"? G(/24»:',/ f  "kC 09-C- 	c  

	

Endereço:  ,p,~ 4,4 £'9'4j7 &'/ 	.3 57-7"  
e- 	  Est :7551  

	

CNPJ:_81-1 6 /3 Y9/'  1 E • 	 1 M • 	  

UNID. 	 DISCRIMINAÇÃO 

Nat. da Oper 	 

Via de Transp : 

Data da Emissão:  05  

QUART. 
PREÇO UNIT: 

g5 , 

TOTAL R$ 

40/v e-f",-v(6. pge/c_  

.gc /11  
je. 5Y Am-eog-2,krinb 

650,00  

B,  
\ 5331  85  

We/' 
/ í. 

PME  
, 	 

1_,2,921aut9hil..imt  

''S /  

1 
• 

TOTAL R$ 
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Endereço 

41, uco 

	 • RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0o(-54) 3321-9633 

Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

	 • Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

1 LESCRI40 DO EMPENHO 1 	  

Fax: 

Valor Valor Parcela Vencimento 

1 - 19/04/2011 

Parcela Vencimento 

73.507,39 

PPGUE -SE TESOURARIA 

Assinatura...: Data de Pagamento 	 __/__/ 

rocessado por: DENISE KREMPACKI 

p/Valdemar rtur Loch 

I Secretário(a) da Fazenda 

14scrpo 1 
ReCebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	•73.507,39(5ETENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA E NO 

VECETIAVOS) 

Nome Completo: 	  

N°  Cheque ocumento 

Paulo Alfre o Polis 

Prefeito icipal Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

CPF ou RG 	  

PREFEITURA MUNICIPAL DE E E C: Il I b4 
1 
	 Praça da Bandeira, n° 354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

 

Ordem de Pagamento 
do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho: 05/01/2011 

 

Número 

 

Órgão 	  • 02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentária  	• 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade  	• 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	•  02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

Dotação 	 • 130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

P.M F 

2 O AGR. 2011 	, 

L, Nr- 

Credor 

 

12990 CCNEXAO EASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA * CNPJ: 02.160.437/0001-18 

  

Drpenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercicio de 2011, cfe. contrato administrativo n°  003/10 e Concorrência n°  001/2009. Cfe. $D 2738 

e processo n°  16197/10 
LIQUIDAçãO 	  

	• 6571 	 Data da Liquidação...: 19/04/2011 

	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CCNEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

2526/2538/2498 

 	
73 5009OSETENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA E NO 

1 VALORES DO P2~10 	  
A Pagar Liquidado 

418.835,37 

N' da Liquidação 

Histórico 

Documento Fiscal 

Valor 

Valor Empenhado 

1.200.000,00 

Valor Liquidado 

418.835,37 

Valor Pago 

345.327,98 

Valor à Liquidar 

781.164,63 

Valor à Pagar 

854.672,02 



' 
' 	

. 	' ses 
fl 

e 

O   assoda 
Conexão B Assessoria  

. 	 . 	. , 
— r.%  

'kr, 

& publicidade 
Publicidade Ltda. 	'•:,- 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 1\ ra 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 e/ N2 	2498 

1.a VIA 	,...... „,_. 	 
"M:M..1.. 1.4 C..;C:1\1 ; 

,'Nat. da Oper.' 

1  
Via de Transp.: 	

11"' ã'_5,8 
Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Rua Nelson Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data dá Emissão 05-  t_Q,V20/1 

	

‘ / 	 Usuário ou Destinatário 

	

., 	, 	.. 	 a 
Nome: 	: 	/e A 	"IP 	 o' 

-- 
; 	—.... 

II  Endereço 	-# ,e,(4 	. 
Município e7er—e-(---7  , j")--7 	 Est • 

i 
6)  9-  6,13 K-/at9c9/. 20 i E . 	 I M • CNP,1.-  

1 
1 OUANE UNID. DISCRIMINAÇÁO PREÇO UNIT. TOTAL 	R$ 

b;(1a,L.f, Ato.,=?,)  
e0 / 971-1/111~ 6()/Zr2R7 e 

, É D "‘I 041 	il>91/ 1  C 2 3 )1 ,À4S ileg , i 59, 9L 
'  L9 /k lk )4-  ean9 , ._ ---  

., 
wtrn"Wligen. '','.), 

-,,,40~pà559.4264 ,,, 	,t;¡,•«kjçs.i...,  . 4,4)Ulg,g1kW&,.. /1 :-- 1 7-8132 
26 .9 67 

1 /ffnenr " 70 ig 65 1  

4194,WP' 
'',9 	' _ 

 
_..._ ._, 

,,g,_,,,, 	 ., 0,t,b245.,mmek 
ç 

mdja ~ki,'0}!V:040 \ 

	

.. 	. 	_ 	. 
,',,!,k 	

,-- 
Prff It4i,mx 
Relg ',www: 

9., 	 M. F 
 

2ffi1  2 O AGR. I 	.~2 

-  
-0.5.00',Vst,- whokáté00.14M:•&>-  

,,,,m,h, t,tabd, fll4 	' istNs 	...:-;'-'''- ---='" -• ,,; ", . 

,' i ' IPOIrf "SineiN)  - 0,P.gia, : 

Iffq 14MIRW ,m,;,,ÉU/d44., ,  tag,: São., 	 _.,,,,J;,•..,,,. AmMom.  
Tanwingffy ardw,  10. „,,,: , 5A501 
WaRNAL çffigatW 	,iNtiág' R720, 	1, 

,à,WY" --. 0 
fr;>if'it- 

"Ri,e0,94"8" 

(' • 

 

TOTAL R$ 7-057, É 5- 
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Número 

Ordem de Pagamento 
do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho: 

Valor 
Valor 	 Parcela Vencimento 

6.443,14 
Parcela Vencimento 

1 - 20/04/2011 

Assinatura...: 
Data de Pagamento 	  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n° 354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

órgão 	  

Unid.Orçarentária 

Projeto/Atividade 

Categoria Econômica..: 

Processo de Licitação: 

02 	GABINETE DO PREFEITO 

	

 	• 01 	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Social 

I•  

2008 	Assessoria de Ccmunicaçao 

3 	DESPESAS CORRENTES 	 p 

Isento 	 25 ABR, 2T1 
Erpenho 	  Estimativa 

Classificação 	 

Dotação 	  

02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 	;:>;,R,-,•.a 	LINE, 

130-9 	Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 1 - Recurso Livre 

Credor 	  - 	• 12990 	COCUMCNO 13 ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA * CNPJ: 02.160.437/0001-18 

I Endereço 	 RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: 	(OXX-54) 3321-9633 Fax: 

V 	.'S.pio 	 Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

1 	B‘,....o 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A 	Agência: 2790-1 Conta: 06.850447.0-7 

I DESC1IçA0 DO EMPENHO 1 

Equenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n° 003/10 e Concorrência'n°  001/2009. Cfe. SD 

e processo n°  16197/10 

6679 

	  Despesa Liquidada ri/data cfe. NE ME. 132/2011 - CONEXA() B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

2534/2533/2529 

	  6.443,14(SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUATORZE 

	 1 VALORES DO EMPENHO 1 	  

	

Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor à Liquidar 	Valor à Pagar 	A Pagar Liquidado 

	

425.278,51 	345.327,98 	 774.721,49 	854.672,02 	 425.278,51 

N° da Liquidação 	 

Histórico 

Documento Fiscal 

Valor 

RMME-SE /0,e,j// 	1 

1 

TESCtJRARIA 

JilL,,,14"V 

OValdemar Aítur Loch 	 Paulo Alfre Polis 	í _/_/_  

I  Secretário(a) da Fazenda 	 Prefeito 	cipal 	I 
j 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

cessado por: DENISE KREMPACKI 

	 I PECIE•3 I 	  

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 •6  443,14(SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS 

CENTAVOS) 

'Nome Completo: 	  

E QUATORZE 

CPF ou RG 

no 

2738 

1 DISPIDACSO 1 
Data da Liquidação...: 20/04/2011 

Valor Empenhado 

1.200.000,00 

D: 

g5 	1 x.Rub 
, -- 

05/01/2011 



crij conexa 
assessoria 

Conexão B Assessoria e 

-o 
& publicidade 

Publicidade Ltda. 	. 

Nota Fiscal de Serviço 
CNPJ: 02.160.437/0001-18  
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

te VIA 

Nat. da Oper • 

Série T 

W(2. 	G eJ eJ ei 	.... 

	

TRI3L?1,4.1. f::::-  ::.: 	-5, 
:- 

_________ 

Via de Transp : Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão.  01C1/ 09 	7,0i ,i 

Usuário ou Destinatário 

Nome: 	ec—r-6-:-ru 12 FN 	('nu tu i eA' Pm. 	PX:- 	&P,C-e- 14--; itA  

PPA9-e-41 	pel 	?)Iit-  /Pc-----i Q_ pi.„.t-_-,t..f  Endereço: r 
Est • P2 

Município _C-2C-tt' t44  
rol 3 	oé#/ 	 • 	 1 M • CNPJ: 	,,, 	 i E 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

01  CU) t)C. i eu I. Fre- )=1-(5 	I Pft 6MA 	eic c.,o 12 

fle.:7- ; tk-  

ÇC-ie A eiziN95-57-12Ái ‘ 2 

_ 
2 - g̀ :1-5,,00  

-/. 	tt) R C.C.:,.(1,1  -- 
1 lg pç 

____........_,..... ..... 
.... 	-. 	 ,) . 

, 
j. }5,o, Z5 

flC ,. — 27 , gel 

f 
.. 	 N 	. 

.- 
. , 

I 

• 

. ,,, 

'4 
nst,\ 

P. M1 	r:  

\, 26 ABR. 2011  
, --.----- 	i 

....a5aUtt.t.w.gaj.724;5....__,. 
,„" 

,0 
, / 

.. 	,, 

, 

1 

• 
TOTAL R$ ), 82e,q 4 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54)3522-1436 - D, Sldney Guerra, 306 - Erechlm - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 
AlDF-RS 88662008/10 25x3 2,426 e 3.000 12/10 



, 	

O orie ao 
Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-16 Iva 
'asa. Mun.: 31.311/15.969 ti N2 	2534 

as'sesori& publici—d'ade 

Conexão 13 Assessoria e Publicidade Ltda. 

"VIA 	";:: 	. 	1 

Nat da Oper • 	
F, . 	g 6 ) 

I 	 i 

Via de Transp • Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Centro 	CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão: 14 	DY) / en / 1 Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - 	- 

Usuário ou Des 	etário 

PeA"--.4-4 --LÁ CA 	1-Y1 l.../ Ai ; e 	rpett 	çbe- c—ice-e_ kl-i A4  Nome: 

rê fte_4,k 	 ighllw-2eA 	. 5(..( Endereço: 	 .1,1-A  
r-":"ee--2.'-‘  - - 

Est • 1te 5 
Municipio• 	 k7 '  .."-?---"") 

6/3r77 /a919/,aol 	 1 M • 
CNPJ: e? E• 

' QUAN7: UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT TOTAL R$ 

tf•-"l t  C;?4.-e I- 	gib 	C.:-'- 	fe-7er./A-c._ ri) PA-jyja .(#' 

93 prvo5 :0e- 6:reCem'in 	Fre.& a)il .. 3 , 2 5 - 0, o 

AM ee"'Sisih5 ---- 	32,5-0 

. 3.e.11.5-0 
, 	 

--s--ee f.,---/:5-7.--  - ) 
. 	., „.."." 	
i 

. 	\ 3.1 691 2.q 

/ 	- .-----._ 
:._ 	 '' 	.)•,,, 't,3z.,-;,- ........ , ...„, ( 

i ( 

,.. 	V. t;I:+-4 f.,, 	.1,  . • 
tp,;(,:- 

1 

, 	
:1 
/ 

ON 1..SNt 
,/ 1 

\''' ri 

, 	..., - 
.- 

` 

TOTAL R$ Í 	3. i 	I 

Imposto sobre serviço incluído no preço à allquota de 	 

GRAFFOWZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. SIdney Guerra, 306 - Erechlm - RS - CNPJ: 93.630.78810001-09 
AIDF-RS 08682008110 35x3 2.426 a 3.000 12/10 



Número do 

Ordem de Pagamento 
Empenho : 5224/11 	Emissão do Empenho: 29/04/2011 

07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE 

01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

2027 Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e respectivas Agroinduústrias 

Categoria Económica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Ordinário 

Classificação 	• 07.01.20.606.0073.2027.3.3.90.39.92.00.00  

Dotação 	 • 6597-8 Servicos De Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	• 1 Recurso Livre 

Valor 
Valor Parcela Vencimento 

1 - 29/04/2011 

Parcela Vencimento 

2.475,00 

REAIS) 
Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 -2  475,00(DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO 

CPF ou RG 

Data de Pagamento 	 _/_/ 

Nome Completo: 	  

Assinatura...: 	  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 
iNammewinumear 

Órgão 	  • 

Unid.Orçamentaria  	• 

Projeto/Atividade  	• 

Credor 	  12990 OMMTICAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

Endereço 	  RUA NFISON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0)D-54) 3321-9633 

d_pio 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: 

,co 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 
	 1 IESCRIçãO DO EMPENHO 1 	 

Empenho Ref.: Empenho referente pagamento de divulgação da Festa Di Bacco Cfe. SD 137/11 

I LiQUIDAçãO I 	  

N° da Liquidação 	 7291 

Histórico 	
 Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5224/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA . 

Documento Fiscal 	 2502 

Valor 	 • 2.475,00(DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) 

1 VALES DO EMPENHO 1 	  

	

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor à Liquidar 	Valor á Pagar 	Á Pagar Liquidado 

	

2.500,00 	 2.475,00 	 0,00 	 25,00 	2.500,00 	 2.475,00 

-C441,  
Paulo Alfredo Polis 	_/_/ 

Prefeito Municipal plValdemar 
Secretário(a) da Fazenda 

PAGUE-SE 

Processado por: DENISE KREMPACKI 

ÀS/á/11_ 

Banco 

N°  documento 

I RECIBO I 

TESOURARIA 

N°  Cheque 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

G 3 MAIO 2011 

SIO-Ma  Cotsk Lr 

Data da Liquidação...: 29/04/2011 

CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Fax: 

Conta: 06.850447.0-7 



2502 CNPJ: 02.160.437/0001-18 xr. 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 t) 

ta VIA 

P. M. E. 

03 MAIO 2011 

••• 

Nota Fiscal de Serviço Série T 

Ça5 conexa() 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Usuário ou Destinatário 

Nome:  Pee4 7:7Z, 	pr7 I€'41  ,'O' 	-C2-,e--et? 647 ,,e)  

Endefeço: ge,91 t.4.09 é0i()/(0e7:eg  

Município.  ir-ler—r" 	91,1 	 Est.: 

CNPJ: 	6/? v,?fie2e2/-W. E 	 M.: 	 

DISCRIMINAÇÁO 	
PREÇO UNIT 

.1) 	C t)--à ee--/,SrA  

	ieRtE-. ;/0 40:11/A.5,4S 77   

40/ 	e-0 2.0 /4 de076.;#20 	iMa  

iS 	4, ti 77zeé1 Dt  

I( VÁ-e-C—e-7'M 

çe'w -  6 AP,  com l'eft0 

5-1 

UNID. OUANT. 

Nat. da Oper • 	 863  

Via de Transp.: 	  

Data da Emissão- 05 	 , OV120/  

TOTAL R$ 

-Á-0Q C) 0 
— 	 

02. (-/.:7Ç, o o 

si:(73. .71g  

  

, 

 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	  

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Uda. - Fone/Fax: (54) 3522.1436 - Dr. SIdney Guerra, 306 - Erechim - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 98662408/10 25.3 2,426 . 3,000 12f10 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECEIM 
Praça da Bandeira, n° 354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento  
Número do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho: 05.,/,0,1/2011_1„  gi 

ji 

.gão 	 •  02 GABINETE DO PREFEITO 

Onid.Orçamentária 	 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade 	• 2008 Assessoria de Ccmunicaçao Social 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Enpenho 	 • Estimativa 

Classificação 	• 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

Dotação 	 • 130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

O 3 MA10 2011 

Sistema LM LINE 

Credor 	  12990 CONEXAD H ASSE51904GA, E PUBLICIDADE LTDA * 

Endereço 	  RUA NELSON EH1ERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0)0(-54) 3321-9633 Fax: 

'cípio 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

.o 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 
f- 

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechirn, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n°  003/10 e Concorrência n°  001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n°  16197/10 
	  LIQUIDAçãO 	  

N° da Liquidação 	• 7289 	 Data da Liquidação...: 29/04/2011 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

Documento Fiscal 	• 2535/2544/2545/2543 

Valor 	 11 '484V22   MIL, QUATRCCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VI 

	 I VAIES DO EMPENHO I 	  

	

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	valor à Liquidar 	Valor à Pagar 	A Pagar Liquidado 

	

1.200.000,00 	442.762,73 	425.278,51 	 757.237,27 	774.721,49 	 442.762,73 

CNPJ: 02.160.437/0001-18 

1 DESCRI40 DO EMPENHO 1 	  

	

Parcela Vencimento 
	 Valor 
	 Parcela Vencimento 	 Valor 

	

1 - 29/04/2011 
	

17.484,22 

ócessado por: DENISE KREMPACKI 

PAGUE-SE 1.9.45/1i. TESOURARIA 

    

Banco 

  

N°  documento 

/ / 

N°  Cheque 

 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal 
Valdemar Xrtur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

RECIBO 

I Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 •17.484,22(DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VI 

NTE E DOIS CENTAVOS) 

I Nome Completo: 	 CPF ou RG 	  

Data de Pagamento 	 
I Assinatura...: 

1 



. 

, 	
0 conexao 

assessoria 
Conexão B Assessoria 

& publicidade 
e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 	xr. 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	ei N2 .._ _.. 	2544 

1.1 VIA 

Nat da Oper. 	 gã s 
Via de Transp . Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Ehlers, 98 	Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão.  27- 10V 2_o) ..1 Rua Nelson 	- 

I P 	 Usuário ou Destinatio 

A 	U 0 ‘ ej tidel-L 	, 	C L.......-  16 Nome: 	211.1l 
f 

À 1. 	61Aiiir 	• 	" 	! 	' Endereço: 	.411iI:a4i 
Est - Municlpio•_eer—e k--I•4 

Ais I M • 1 E • CNPJ: 	i 	. 
QUANT. UMD. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL RS 

I): J ut._, (440 	) 	mei' ko 	PÁ,- 
ednmulv : em,èfI7 De--s-e—pi tio 	ii /1  mc -7 t ,g /o 
eu A-1,4` -P,' urtill tW ii c 	291 A 5. 2o6 1 

,c_---5 e • 	S y. idft a INli 5,5‘è --- 	52.i 04 
...,. 

— 	--3---31  32 
• 5 .o 9'7-1  go 

, 	/ 	,16tgre.5,et ,-, 	) 	k 
. 	 . 

1 
I 

. 	, 	r.• ., 
t 

J i; 
r 'rg 

, P. M. E. 

_ , ),  
.,. 	03 MA10 2011 

anuaffle cd ,, . 	Lii,, 	.,... -  / 	 ,. 
; ,, 	,,, ..), 

\ 	 i 	 . 	,, ,. 
\• 	 / 	---- .,-.- '• ,, 	 , 

. 

..., 
,- 	

' 
 

• 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à ai/quota de 	 
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EG, 
ar: a 

Portaria dh2/200.9 	
rAC 

ERECHIM I 	I 

ESPECtRGAÇ AO 	 PREÇO UNITÁRIO RS 	 PREÇO TOTAL Rb 
ADE --, UNID. 

Empink; 	 pagannt: ds 2C12.2C 2 	 d2 

P M. F- 

0 3 MAIO 2111 	, 

I 1NE  

REXTENSO, 
i7.:EN7 E 	ç 	 :EGSWMMUWV,WaVdiMVI 

.Vi- ítaM~WIWMiÀlWWtW'O~~~WOIMWWMWWrst  

WALORIOTAC 

TA 	 , NÚMERO 	 EMPENHOS ANTERIORES 	 SALOODADOTAÇÃO 	 VALORDESTEEMPENNO 

3.5 

SALDO DISPONIVEL 

ndrade 
itura, 

i .1 
Artido 	4 st 	o •hi;  t• 

SecretNARW, 
Espo -z.v.,..-1-4fo,  

--'1: sEidgiR .-,Y:—=„. 	MEL 

JE RECEBI E CONPERI • MATERIAIS E 

CORD C• O E Cl CAD t)  

VISTO DO ESPO SAVEYS1  LA CONTABILID j 

ValdeiritiFrE 2r̀ii;cro\Lch 

AUTORIZ. 

ASFORMAUD 

Artido 
Secr 

RESENTE 
S LEG 

SERVADAS 

ndrade 
- 	 tura, 

••• • 

Ct—CRIDOEEMPENHADO 

/ '211  

	1=.) 	  
RECEBI O VALOR TOTAL APAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

NOME.  

IDENTIDADE: 

LIQUIDAÇÃO 

ADESPESACORRESPONDENTEAPRESENTENOTADEEMPENHOESTADE 

ACORDOCOMASENSPOSIÇOESLEGAISECONFEREPARAALIOUIDAÇÃO. 

VALORDESTANOTADEEMPENHO 	 RE J • .23:4,50 
ESTORNO No  

VALOR TOTAL A PAGAR 	 R$ d- 	 (5,0  

EM,:j3 /04 

EErYic::s 
ECONÔMICA: 

)RÇAMENTARIA: 	. 	 . 

ATWIDADE: 	 L ''2cr  

	

EEUTE-J.P. MUNICnL 	ETURA, -.:5P3RTE. E TYIEME 

	

;)E 	ESEWE, 	ELLEE'. 

' 

Estado do Rb Grande do Sul 
	 , 

ErEITUFLA MUNIC!PAL DE ERECHIM 
DA BANDEIRA, 354- CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 

CNP..1' 87 613 477/0001-20 - FONE: (54) 3520-7000 - FAX: (54) 3529-2070 

NOTA DE 	 EXERCICIO 
	

RMSN.  

cóDIE;D: 

CÓDIGO: 

CLAS. FUNC. PROGRAM.: 

CÓDIGO: 

C,EEXPG 	-,:-.,EESEHIA E 

MUNICIPIO,ESTADO:- 

DATA, 

FORMADEPAGAMENTO: 



s / 

. 	 conexao 
Ç assessoria 

Conexão B Assessoria 

_..  

& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de 
CNPJ: 02.160.43710001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

a 	IA 1. 	ti....  

Nat. da Opor 
 

Serviço Série T 
ilk (-4 
ut.9. 	2501 

...,.. ....... ...._...........„.............. 

Via de Transp.: Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão:..12s.51  nyi22zy_ 

Usuário ou Destin,jário 

Nome: 	7'7-tee/9 	(774/I-V ,'e.d Kg-c- 	de-  6-72-e-e•-,-/a7-/ 

Endereço: likA 1 	 -33V .44Ne,o9/14,-)e-/e061  
r 

~.--e.---e- 677 ' f)7 	 Est • IÉ--:*) Município: 

g-77/C8C9i ?Q1- 	E • 	 ' 	 1 M • CNPJ: é976/ 	 1 

QUANT. UNID., DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

, Di rtiti C- 6fleAD 	_Au 
 

ee-146-7-/2 67.9772,e,"? "C 	s Ai o 
,. ern e7ec-t9 mim / / j,5-C2 O Q 

c9ese. ;57. ft) A--e-Orn I .  &,. -5 At), . '-' /l  2/ 3-0 
,,,,,,,„.,,,,„..., 

,P 	 ' iMg0,21W.Ntlág°  .s"  
...,,,,:-.,,,p,,,,, 

!MOZAUgt'S'â if 23 7 
, 	r.,, 	., 	= ,, k',,sá :, 	• „ 	,,. 	' -- / ( , 	k.2, .4 , 2?,,k1 

04~0P,'-'""' 	 ` • , 
í 	'',/ ,q,'W" 	•• 	- , 

Wps  ,f,,M,  '. 	:' f' U.,;1:5i.;álá„ 	'' t"Mw, /i- 211/ .7 Le . 

_ 

k9,,O,NU 
W,q, OPW 

,n-t:?-,N C*;:13Q,14.•,:,' f, '";V '.--' 
Vie,, ',,,,•!;'•5'.i? ,,,,'-',, 	, ! 	.: 

yrm:,  

WILL 

ROPY 

'k) 	 • 	.. fr;' 
.' 	,a; , 	. 
„ 

P. M. E. 

WislaileN,... 
-;:,:kv 

,....'.?Âi.ç..:;• 
ingmeg521 

ik, 	";', ,,kg:Witg 
 03 MAIO 2011  

ráN,,,;,:;',, ,,,u2,:intylly,,;:"2,v91 & sis ern 	CAN 	c•eé 

ME. MaTradkgr 
fya,1,1`VW 

d21#26-....,:' ' 
1 

„ 51  Yyrir' 
\, 

,:wocappo,.. 	womogrewcww— .., „,4„,,,,,,,,,...- 	- , , 	• =.,., ; :ç....,,,,,,,,,,,, ,,_ 
. , 

- 

l TOTAL R$  

Imposto sobre serviço incluído no preço à allquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Graf. Ltda. • Fone/Faie (54) 3522-1436 • Dr. Sidney Guerra. 306 - Erechlm - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF•RS 886824308/10 25e3 2,426 e 3.000 12/10 



Parcela Vencimento 

1 - 09/05/2011 

Valor Valor Parcela Vencimento 

25.105,60 

Valor Empenhado 

1.200.000,00 

Valor Liquidado 

569.141,71 

Valor Pago 

534.983,82 

Valor à Liquidar 

630.858,29 

Valor à Pagar 

665.016,18 

Á Pagar Liquidado 

569.141,71 

-ocessado por: DENISE KREMPACKI 

RECIBO ) 

i/valdemar i1Ar41/4't(lur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

14114 
N°  documento 

/ / Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
,Praça da Bandeira, n° 354 

CNPJ: 87.813.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 132/11 
	

Emissão do Empenho: 05701/2-E1 

Órgão 	  • 

Unid.Orçamentária  	• 

Projeto/Atividade  	• 

02 GABINLit, DO PREMIU),  

01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	• 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	 • 130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

1  O Al
e 

P. 

... 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 Credor 	  12990 CCMUCNO 13 ASSESSORIA E PUEMICIDADE LIDA * 
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	 1 rescpIção DO EMPENHO 1 
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Documento Fiscal 	 2551/2552/2548/2547/2549/2554/2553/2556 

Valor 	  25.1056Õ(VINTE E CINCO MIL, CENTO E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVO 

	  VALES DO EMPENHO 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 *25.105,60(VINTE E CINCO MIL, CENTO E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVO 

Nome Completo: 	 CPF ou RG 	  
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TOTAL R$ j36O,3o i 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOWZ Editora e Ind. Grat Uda. • Fone/Fax: (54) 3522-1438 - Dr. Sidney Guerra, 306 • Erechim - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 98682008/10 25a3 2.428 e 3.000 12/10 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
Praça da Bandeira, n° 359 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 
	

Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 

ERECHIM 

*5 
, 

TESOURARIA PAGUE-SE  

CPF ou RG 	  

Data.  de Pagamento 	 _/_/__.  

Nome Completo: 	  

Assinatura.. 

Valdeman/Ar r Loch 

Secretário(a) da Fazenda 
1 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal 

1 Banco 

1 	  

1 N°  documento 

/ / 

N°  Cheque 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

RECIBO 1 

Recebi a importãncia abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 :64.857,41(SESSENTA E.QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAI 

S E QUARENTA E UM CENTAVOS) 

Processado por: DENISE 1=PACKI 

5  

Número do Empenho : 132/11 
	Emissão do Empenho: 05/01/2011 

Órgão 	  02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentária 	 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade 	 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 	r- 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

' 
Empenho 	 " Estimativa 	 í 

Classificação 	 02.01.09.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

Dotação 	  130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Iàvre ,  

6'3 

P. 17:A-. E . ----. 

1 1 MAIO 201 

Credor 	  12990 COMMKAD B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA * 
	

CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Endereço 	  RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (OXX-51) 3321-9633 Fax: 

íanicipio 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

anco 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7  

1 DESCRIçãO DO EMPENHO I 	  

Ebpcnho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe, contrato administrativo n°  003/10 e Concorrência n°  001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n°  16197/10 
	 I LIQUIDAçãO I 	  

N°  da Liquidação 	 8065 	
Data da Liquidação...: 09/05/2011 

Histórico 	  Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 332/2011 - CCNEXAO E ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

Documento Fiscal 	 2573/2563/2567/2546/2555/2565/2550/2569  

Valor 	  64.857,41 (SESSENTA. E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE RENI 

1 WICRES DO EMPENHO 1 	  

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor à Liquidar 	Valor à Pagar 	
A Pagar Liquidado 

1.200.000,00 	633.999,12 	534.983,82 	 566.000,88 	665.016,18 	 633.999,12 

Parcela Vencimento 
	 Valor 	 Parcela Vencimento 

	 Valor 

1 - 09/05/2011 
	

61.857,41 



O conexao 
assessoria 

Conexão B Assessoria e 

& publicidade 

Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

te 

Nat. da Oper.• 

de Serviço Série T 
1\ p 
ti N2 	2546 

VIA 

:-P F:  ;JiFi71..17 

Via de Transp.: 	L Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão:02 ft2S...._/?,ofig 

OP 	
Usuário ou Destinatário 

Nome: 	i... 	41.dir 	á' 	 lã 	
,

.... 	.. 	f').i  I— 	--- 	... 	..., 	_...." .--..9 
,,,, 	4 • 	te  .. 	a 

ír.C. 	. Endereço: 	... .Atit....i 	.,,II 	.0o 

Est • -,25 Município 	'(:-:Ie-•(-----e- 'g-7>7? 

1 	 E • 	 I M • CNPJ: 	 ,•04. 	1 #  

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	R$ 

- 	iii£11.--- 17-49----  

(;S aien.- 5--(,/ É. /C5977729 Ê d!.,iirketA___/21Ze.  apil S' r,00 

~ • 	'-5"'7 kdA a)rn i s-ái4k_---) - fif,J-Ç 
/ ,(36,Z6- 

~1- /,- 7. - 243v 

Lb N—TRi-4---s- 	4 3R. 

11 MAIO 2011 k...5' 	 

, 

TOTAL R$ /. g agi  cp 

Imposto sobre serviço incluído no preço à aliquota de 	 
GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522.1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 - Erechim - RS • CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDP-RS P8C- 1.2008N 23r3 2,426 a 3.000 12/10 



Q assessoria 

Conexão B Assessoria e 

conexao 
& publicidade 

Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal 
CNPJ: 02.160.437/0091-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

1.e VIA 

Nat. da Oper • 

de Serviço Série T 
i k r. 

	

t.J 'ti 2 	2550 

--- 

	

TraitÀ1,.. 	',.,., 	..',,.., 
. 	._, ... 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 Via de Transp.: 	1 

Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 
Data da Emissão: 07 105 /2CILI 

Usuário ou Destinatário 

A, Nome' 4 t.__ 	e' 	"LÁ- ''":-. 	.1> 	 ~ff' 	"- 	- -, 	AilI 	.~11111 
Endereço' 	 

Município' 	(-----le-e---7"' e.--Ap:...--r---, 
leç  Est .  

CNP& 8-7 6/3 V??/000/ 	 1 E. 1 M - 

QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

.01‘ifàL&4--c__4_,5 	A' Ai Lx? 	0-f- .5 
ciorntelwepe 	ot AOe  f( É ifnilio 'j 

A___-e/22/S59.if) 
/5. /5 bov X9 	

— J% . 	OS fr ______ 

(- ---el. 

 

/1 ,v _ 23/ 

15-2 I 6',57 
, 

, 
, nr-11)-9 	4 ã2 

• 

, 

r., 	rsn 	F 

1 1 MAU C 2011 

s,  

TOTAL R$ /5 2,16 	_9z 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Eu a e Ind. Gral. Ltda. - FonefFmc (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra. 306 • ErechÉm • RS • CNPJ: 93.630.78810001-06 
NDF-RS 	!i0 15,3 2.426 • 3.000 12/10 

   

   



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECHIM 

13 mi) nu 

PAGO 

:ocessado por: DENISE KREMPACKI 

Valdemar Ártur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

I 

I 	t 	 ,1, 
1 	 // 	 

/17 

Paulo Alfredo Polis 

I 	Prefeito Municipal 

PAGUE-SE TESOURARIA 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

,.1`, Banco 

,N°  documento 	 N°  Cheque 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 
t 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho: 

Órgão 	  02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentária 	 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE ÁPOIO 

Projeto/Atividade 	 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	  Estimativa 

Classificação 	 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	  130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

Credor 	  12990 CCEZMICAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 	 CNPJ: 02.160.437/000148 

Endereço 	  RUA NELSON EH1ERS, 98, SALA 31 	 Telefone: (0)OX-54) 3321-9633 Fax: 

Lcipio 	 • Erechim 	 Cep: 99.700-000 	 E-mail: - 

,...(co 	 • Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

I nescRrção DO EMPENHO 1 	  

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercicio de 2011, cfe. contrato administrativo n° 003/10 e Concorrência n° 001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n° 16197/10 
1 LIQUIDAca0 

N°  da Liquidação 	 8281 

Histórico 	
 Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXA° B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA * 

Documento Fiscal 	 2581/2583/2579/2578 

Valor 	  28.318,73(V1NTE E OITO MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E T 

	 1 VALORES DO EMPENHO 1 	  

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor à Liquidar 	Valor à Pagar 	Á Pagar Liquidado 

1.200.000,00 	 662.317,85 	569.141,71 	 537.682,15 	630.858,29 	 662.317,85 

Parcela Vencimento 
	 Valor 
	 Parcela Vencimento 	 Valor 

1 - 11/05/2011 
	

28.318,73 

Data da Liquidação...: 11/05/2011 

	 1 RECIBO 1 	  

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	
•28.318,73(VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E T 

RFS CENTAVOS) 

Nome Completo: 	
CPF ou RG 	  

Assinatura...: 

 

Data de Pagamento 	  _/___/ 

  



- 	 o 
i 	 assessoria 

Conexão B Assessoria 

n exa o 
& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
chNscp,J.mou2n.,....3,.43.3,71,000,,, 619. „N.o 	- 	5 81  

1.. VIA i 	- 	, 

Nat da Oper • 
. gs 	— 

Via de Transp.: Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Ehlers, 98 	Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Rua Nelson 	- Data da Emissão.  j 1 	IX:15_71D 3 I 

Usuário ou Degnatário 

TU e m u 1,,Ii ai 4( 	a— C.--,e—c=-c—H-i tvx Nome: Qtr-çe---;  --A 

Nx 	-2, -A-NI4x--; 2J% .3(.4. Endereço.8=  
Est •(-21-J Município 	--e- e-44 b"" 

fs  -4- 6 /A In:4/0CW,  Z-0 	 1 M • CNRI: 	 , E. 

OUANT. UIVEI DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

ki eu t-heAck-.D ("--3-Pee;flt 	e fi-1-1_5' 

2011 	¡Ai 2 	12C-05 i o /1/43,11. a I 2-9,00 

. 	---Y. Am eo m;ssfto ,.. 3  I , as 	.. 

-̀--. .eR-r .,, I i5'). 	''' 	' 	., 
',''..1W • 

, 

1 
..--- t 

_ 	,. ___.. 	. 	A:•3.- • 
..... . 	

/' 	. '' 	• 	- -- 	\ 
. / -. 

i PREFEITURA MUNICIPAL ', k 
i , 

DE ER _CHIM , 

I 1 3 KÁI0 2011  

. 	, 	. 

, ,  , 	11 

\ 
Á,  

,1 , 	• 	•-„,, 
, 

7 

, 

,,.. . 	• 	. 

k 
i 

y 
,-- 

"--. 	„--' 

TOTAL  R$ 3 .0 LI .1 , 3 ci 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Grei. Uda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 - Ereohlrn - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 
AIDF-RS 138682008M 25x3 2.426 a 3.000 12/10 



. 

,i 	,5 conexa 
assessoria 

Conexão B Assessoria 

-o 
& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 
inscr. Mun.: 31.311/15.969 	t-/NI  2 	2579 

i .. VIA 

Nat. da Oper.: 	 - - 
8 gi- r 

Via de Transp; 	 - 
Fone/Fax: (54) 3321-9633 

CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão:A_ £0  S.—  a21-1---_ Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - 

I Usuário ou Destinatário 

Per-k-i7ze#2,9 	/77 ti 4/ i'eikt 	cék---  &er-1f-,J7 521  Nome: 

4-A 	G~Pe--/2A 	35-1( Endereço:~  r Est/2S Município.  C1.-- ---r.•.. 6#7' "--3-7 
--/GVO/ - 2D 	 I M • 

CNPJ:  76/3 	 i E • 

. QUANT. UNI& DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

t-ã,At91117 P.~,A7144M -.1)//t/ 

i-rr-a 	ego /I il-l'i-f és i77i91(2 

af 2O ir a/1h~ • ig,J8 it, 1 
çft-6-e 5/ it/P  

' 	„,,, 
-2,é-i'• 2W 26 _ 	i ----- /1,&-T/ 

.., , 

/ 5 

. 	Z'i, . 	\., 
, 	, 
, 

,.. 	. / -.... 	 5 

( 

,¡ PREFEVTURAM 141C‘PAL  
I Ok 	,b4 

H 
I 	

DEtREC 
.( 

'N 	
5 	:PtVW,n.i.55 OtY); 55Árk/.5 
5. 	 3 MO 6181809P:,À 65 E..t '',: ,4r.,, -N 	1 

fill 
.' 	

'OO' 
	---,  

i 

)4 

2 

. 	 , .„ 
t ,r- 

. 	 ..- 

t 

TOTAL R$ AS.272,513  

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GFtAFFOWZ Editora e Ind. Orai. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Or. Sidney Guerra. 306 • Erechirn - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 98682008/10 15x3 2.426 • 3.000 12/10 



N°  Cheque 

TiCiane Dagostini 

Tesoureiro 

II RECIBO 

TESOU1RARIA 

1 Processado por: DENISE KREMPACKI 

Paulo Alf/fledo Polis 

Prefeito Municipal 

N°  documento 

/ / 

p
/Valdemar Artur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n°  354 
	

U~,LF o 	A 
CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 	 TIM.114 iitittee 

Número do Empenho : 132/11 
	Emissão do Empenho: 05/01/2011 

irgão 	  02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentária 	
 

01 GABINETE CO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade 	 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	  Estimativa 

Classificação 	 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	  130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso livre 

Credor 	  12990 CONEXA° ft ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Endereço 	  RUA NELSONSHIERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0)OX-54) 3321-9633 Fax: 

1 Município 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: 

o 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

1 	
1 TZSCEIçãO no EMPENHO 1 	  

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n°  003/10 e Concorrência n° 
 001/2009. Cf e. SD 2738 

e processo n°  16197/10 

N°  da Liquidação 	 8768 

Histórico 	  Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA . 

twumento Fiscal 	 2589/2590 

Valor 	  7.817,43(SETE MIL, OITOCENTOS E DEZESSErE. REAIS E QUARENTA E TRES 

1 VALCRES/DO EMPENHO 1 	  

	

Valor à Pagar 	Á Pagar Liquidado 

	

523.490,58 	 684.326,85 

LIQUIDASW 1 	  
Data da Liquidação...: 19/05/2011 

Valor Expenhado 

1.200.000,00 

Valor Liquidado 

684.326,85 

Valor Pago 

676.509,42 

Valor à Liquidar 

515.673,15 

	

Parcela Vencimento 
	 Valor 	 Parcela Vencimento 

	 Valor 

	

1 - 19/05/2011 
	7.817,43 

a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

.7  S17,43(SETE MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E TRES 

CENTAVOS) 

  

CPF ou RG 

    

Nome Completo: 	  

    

  

Data de Pagamento 

   

Assinatura...: 

    

      

Recebi 

Valor 

C 



o conexa 
assessoria 

Conexão B Assessoria 

-o 
& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

Nat. da Oper • 

1. 

Serviço Série T 
11\ p 
ti 112 	2589 

...... _. 	._ 	__ 	...... __ ._. 
: 	• 	2 /, 	. 	, ..: 

L._....22.......i ----1._ 
Via de Transp.: Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Erechim 	RS OS-  Data da Emissão./3 	12-0/1  Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - 	- 

	

P Usuário ou D 	tinatário 

	

$ 	r 	. 	r . 
' Nome. 	I. 4C—iTet R 4- 	II 	. 	,.. $ 	. 	A 	'1U 	....w.. ... 

t. . e44 	i 	• 	/: ... 	ilh 	..... 
Endereço: 

	

	 ...ria, 	•v  ...ád 	' 	 .. —.g 

Est • 4 Município 	t47éi..----e-~,evi 
.41 

d 	 1 E • 	 1 M • .0 	4. 	 .1 CNPJ: 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

(0.4-71/ A-  ( 	7d0 "7/4-ketcr.6fid/ 

C—  Ti" t47ha 7-S-ti fnAio eai 5.coo,00 
, 	- 

fir 	... 	• 	. 	é 	1111,. 	• 	ii ,.=.•._......_...,,:::2-...._._ 

v. 5 50,0... 
„.." .„ 	• 	• -„, ) 

1 	
'
?, 

... 

N 

 ' gq 76,-4-5 

/1 	/// 	 \ ••I 
i 

/ 	
.\.  

.. , 	,( 
,h I 

• 

/ 	23 m411) 211 
, 

\ 

) 	i 

• 

!M QN —',. ,,:-J,StOr 	,,,, 	_ . 

-- 	
• 	,,:roz, 

IA 	k.. 	
o 

11 Ç. 	3 , 

\ 	 N.,,, 
i/ a 	, 

/ 	 \ , F 

i 	 111 
y'l 

/ 
' 

... 	,..., 
, 

... 	 . 	'' 
.. 	 •- 	-. 

1 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à allquota de 	 

GF1AFFOW2 Editora e ind. Gral. Ltda. • Fone/Fax: (54)3522-1436 • Or. Sidney Guerra, 306 - Ereehirn - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 
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Paulo Alfredg'  Polis 

Prefeito Municipal Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

JIA/1/4/V 
/ Valdeaaf Artr Lodo 

Secretário(a) da Fazenda 

1 RECD30 1 

PACUE -SE 

- Processado por: DENISE KREMPACKI 

TESOURARIA 

N°  Cheque 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n" 354 

CNP... 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

 

   

Ordem de Pagamento 	 (58 
Número do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho: 

Órgão 	  02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentária 	 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade 	 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Enpenho 	  Estimativa 

Classificação 	 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	  130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso vinculado 	 1 - Recurso Livre 

r R 	R 0.1 JUN, 20M 
• 
qh,,rvil- 04k.e 3 , 

Credor 	  

Endereço 	  

»nicipio 	 • 

Banco 	 • 

12990 CONIMCAO 

RUA NELSON ENTER-

Erechim 

Banco do Estado 

B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

S, 98, SALA 31 	Telefone: (0XX-54) 3321-9E33 Fax: 

Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850147.0-7  

DESCRIçãO DO EMPENHO 1 	  

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n°  003/10 e Concorrência n° 001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n°  16197/10 
	  LIÇUIDAçãO 	  

	 9178 	
Data da Liquidação...: 26/05/2011 

	  Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

2600/2598/2599 
5.335,69(CIECO MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E 

1 VAIARES oo imeEnio 	  
Á Pagar Liquidado 

719.209,88 

	

Parcela Vencimento 	 Valor 
	 Parcela Vencimento 
	 Valor 

	

1 - 26/05/2011 	 5.335,69 

N° da Liquidação 

Histórico 

Documento Fiscal 	 

Valor 	  

Valor Empenhado 

1.200.000,00 

Valor, Liquidado 

719.209,88 

Valor Pago 

713.874,19 

Valor à Liquidar 

180.790,12 

Valor à Pagar 

186.125,81 

Recebi a ibportancia abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 .5  335,69(CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO 

NOVE CENTAVOS) 

Nome Completo: 	  

REAIS E SESSENTA E 

ORE ou RG 	  

Assinatura...: 

 

Data de Pagamento 	 __/ 

  



O conexao 
assessoria 

Conexão B Assessoria e 

& publicidade 

Publicidade Ltda. 1  

Nota Fiscal de Serviço Série T 
Ci riNs cir.rJ.  :men% 43.3171/0/1050.19-6198 No 	

- 2600 
te VIA 

i t p......,, . 
Nat. da Oper.: 	- • --. - - ------ ,••• 

gg  
Via de Transp.: Fone/Fax: (54) 3321-9633 

/ 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão:  .2s, o s--   /ao bi  , 

Usuário ou Destina ário 
, 

Nome. • 	L__ ; • 	C ' 	
, 

Endereço 	 -.J.o 	-."- ' ---,7-Tbr---,  ‘,12 )9 	- 51-1.  IL 

Município.  3s v 	É.--- -c-e.,./7 .  ,-)--2 	 Est •  

CNPJ: 	87- é/3V77--7-/Catot-?-t9 i E • 	 I M • 

QUANT. UNIU DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	R$ 
1 

40-9-17 	/))9/7 20,1i /47vaivel p 

eé-/e 	&--
e 
 -c---e nii,), /60000 

_ 	,/ é, ,0-0 . 	. ~ - ---',.• fv414- e_c),-rd,s-0 , 
/58 q,c-D 

" / 	• 

/ 56 01 Z ti 

1 

E f i, 	u  IP. jurA. 

N: 20i1 

.Zisi-wp , oNt Lii,,re _....._ ' 

1 

TOTAL R$ 1. 560,0 
Imposto sobre serviço incluído no preço à aliquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora o Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 Dr. Sidney Guerra. 306 - Erechirn • RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 
AIDF-RS 086E2008/10 25r9 2,426 a 3.000 12/10 

   

   



Parcela Vencimento 

1 - 07/06/2011 	
85.116,83 

Processado por: DENISE KRD4PACKI 

piValdemar4.rtur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

Valor 
Parcela Vencimento 
	 Valor 

PAGUE-SE ) 

1 

TESOURARIA 

Paulo Alfred Polis 

Prefeito Mukcipal 

/Banco 

N°  d6cument0  
N°  Cheque 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

órgão 	  

Unid.Orçamentária 	 

Projeto/Atividade 	 

Categoria Económica 	 

02 GABINETE CO PREFEITO 
01 GABINErz DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

: 3 DESPESAS CORRENTES 

r----PT-PM----  

L, 
09 JUN. 2011 

C4PJ: 02.160.437/0001-18  

I 1,1~0•0  

N' da Liquidação 	• 10242 	

Data da Liquidação...: 07/06/2011 _ 

Histórico 	 • 
 Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/201

1  - CONEXA° B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA , 

Documento Fiscal ..... : 2610/2615/2609/2614/2608/2605 

Valor 	
• 85.116,83(0ITENTA E CINCO MIL, CO

N  ENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E 

VAU:19ES DO E42ENH0 1 

	

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 
	Valor Pago 	

Valor à Liquidar 	Valor à Pagar 
_ 

	

1.200.000,00 	804.326,71 	719.209,88 	
395.673,29 	480.790,12 _ 

	  Erechim 	
Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

	
• Banco do Estado dó Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 

I DESCRIçãO DO EMPENHO I 

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n
°  003/10 e Concorrência n

°  001/2009. Cfe. $D 2738 

e processo n°  16197/10  

Conta: 06.850447.0-7  

CPF ou RG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, Ti°  354 

Fone: (054) 35207000 
CNPJ: 87.613.477/0001-20  

Ordem de Pagamento 

Número do Empenho : 132/11 	
Emissão do Empenho: 

5 12071"--1  

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 •  Estimativa 

Classificação 	• 
 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	
• 130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livro 

Credor 	 • 
 12990 CCNIWW) B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA 

* 

Endereço 	 • 
	(0)O-54) 

NELSON EHLEPS, 98, SALA 31 	
Telefone: (0-54) 3321-9633 Fax: 

Município 

.anco 

Á Pagar Liquidado 

804.326,71 

1 RECIBO•1 

Recebi a importãncia abaixo especificada, a qual 
dou plena e geral quitação. 

Valor ........ :85.116,83 

(OITENTA E CINCO MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E 

TRES CENTAVOS) 

Nome Completo: 

Data de Pagamento 	 

Assinatura...:  



, 	- 

Rua 

Conexão 

O conexao 
assessoria & publicidade 

B Assessoria e Publicidade Ltda. 

- RS 

Nota Fiscal 

Irisa. Mun.: 

Nat. da Oper 

Via de Transp.: 

CNPJ: 02.160.437/0001-18 

de 

31.311/15.969 

to VIA 

Serviço Série T 
xr. 
ti N2 	2615 

• 

t 
" 

! 

Data da Emissão1)6.  

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim / 	ãllÉ___. 

Usuário ou Destinatário 

Nome: 	( 	 12') ti/V/ rL:)/ A-( 	4e-„7,„:21 t4-7 r-I 	-1 

Endereço.  (12,5? 1-4 	Aio 	 ...:35-77” , 	..6./-4,-K9p-7;e),3 

,4--(7  >3-'1 Municipio•19-2ee---e , Est •'.- 

CNPJ:,8  7.46/ 3  y77?7 927/.-2?-,) 	, E • I M • 

' QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

S i/UL_ bA-V4i.) 139„4/ L_. 	_f- -,̀"-- 
/ 

$é 
 

,413 / 4  e) ~-c-,7,727-) AV)/ a 2c,(_, / g /-.s,02 

-..- 5 'i. 1V4 .0/-0-2/ra-Sn.9 ci-kre - — /61,  

4' -_;-e-,e/c . 	.: il ,,,r Y 0 —2 i  

/42 giLf Á 

	 0-9 IJ-N 201 1 . 1  

i 
, 

Sis13.222,a UN LiNt 

•   

TOTAL R$ 

  

V71(-fél  

 

    

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Oral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 - Erechim RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 98682008/10 35x3 2,426 . 3.000 12/10 

    



, 

Q conexa 
ç 

-o 
Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 Iva 
inscr. Mun.: 31.311/15.969 t.R12 

1.11  VIA— 	
2614 

, asses5oria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 
TI:nu:dl. DE-: cc.: na 

Nat. da Oper • 	.i 
CS 	'. -.. 1 L88 	 , E 

Fone/Fax: 	3321-9633 Via de Transp • 	— (54) 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão: a/ O 6 Ziom , 
, 	 Usuário ou Destinatário 

. r'  ---k 	'77-e ..e. 	
_ , , 	,.." 	A 	, 	,,,,,„ Nome: 	; 	, 	—7 _ 	_ .... .4 	1-0 I. .. - ( /-1/ .1 e i , ItIll 	'1 	L.• 	' .. , 

Endereço 	€ 	 1 	7-/40(-2*  

Município- 	'... C--C- i•-•,17'  ....-)---) Est • 
CNPJ: 	 643 	1%.  /- ?-,2 I E • 	 • ,fi I M 
QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

L-ÀL-  ...• " 	 ik." 	4 

toi/#0 	&•- •--72 --ce...,..,„,-,1  .;,--7.-? 6, 2,5-12 00 
- 	,5"-  ( 2 2 -0 

__. 
6 i 8 7,S-D ,_ „„L, oc. 	

Á ST /  

6 ogv, 6  V 
, 

NV.. -V 3 cL 

I 
09 JUN. 2E11 

Sistgma uiN L lvt. 	I 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à aliquota de 	 
GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidnoy Guerra. 306 - .Erechin) - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 
AIDF-RS 08682008M 25.3 2.426 . 3.000 12110 

6. o59.  



Nota Fiscal de Serviço Série T 

Rua 

I. .3  CO n exa o 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

LinNsc„,, ,,uz,;,.: „=.„ 

Nat. da Oper • 

Via de Transp 

Data da Emissão:( 

t,, 3„:, 
I.g VIA 	

2608 
-- -- - ! 	r-„„-,. 	-• 

O 
• Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 3 raga.4,0)4 
Usuário ou r stinatário 

NomeeeC-4----;-11.02,.A 	IfV) U1x.) 	€_-; At. ,De--- c.----e-t---e...1-4--.',4_-‘ 
Endereço efje-Pre4A 	1D-A 	IS7(4—» âe-; e,ps 	-b ui-4  ( 
município-__C-ec—c...... ,,—;.• ,-,..." r"... 5 Est • 

CNRI.• 	e -7 (71 3 	7- a9cy- -u)1 E' 	 1 M • 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	RS 

0 1 LIC-4 eaL.05 	tge- enniult9; efrevvb 

mio e ..3- c-nA) H-0 	Peim-c-70 u'ik-7/2 
Pry\ c-e-c--e. b-4-; (14 	2o i  

p)P\ ei_)im\ WO,  --bza. G 
Ealk2-3,14 

— 8,‘&5- 5n -T Reç. 	J',,, -  

) 	. 

RME 
, 09 	JUN. 2011 

i SI w 	Uni L1Nt 

# 

TOTAL R$ 5cf.miu 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522.1436 - Dr. Sidney Guerra.. 306 - Erechirn - RS • CNPJ: 93.630.788/0001-09 
AIDF-PS 98682008/10 2523 2.426 a 3.000 12./10 

   

   



Nota Fiscal de Serviço Série T 

Rua 

La)  c o n 
assessoria 

Conexão B Assessoria e 

exa e Lir,7,J:mu.2,:,1:153° 4".3. 17nuswg-6'9's 

& publicidade 

Publicidade Ltda. 

,N),  
1.2  VIA 	

2605 

Nat. da Oper. 
e9 	

_______ 
Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Via de Transp 

Data da Emissão: /03 /0‘, 	IWI i 

Nome: 
2egfrp 	f 	

Usuário ou Destinatário 

a ,e-..----i TI.,  e 4 	,, n  1,, AI; (..?„,/ eu 	„-m-..-6.3e-ec.-)1, 1,4 

Endereço- 

Município 

CNPJ: 

Oi - - - 	ff•-).-'1.-cl 

e'Áe"-é---1-47.  ‘77 	 Est.: 25 
I 	1 	72 	. 20 	i E • 	1 M • 	  

QUANT. UN1D. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UN1T. TOTAL 	R$ 

(... Ar,741,5,77 1096 77/  

ade>95 e C-2çe-~04-a _ft-erjmozoil 

, 
x. AM-  eory);~ , 	ÁS I-, 6(-1 

/5.606.33 
5-2',  ,L. 

/5.3 'te; e y 

..; 

• 

e 9 JUN. 2U11 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 %

GF1AFFOLUZ Eddora e Ind. Gral. Ltda. - FoneiFax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney DuerrA, 306 - Elechnl - RS - CNPJ, 93.630.786/000l-09 

AIDF-RS 68682006/10 25x3 2,426 3.000 12/10 

5.3 7Z14 



Valor Pago 

80/.326,71 

	

Valor à Pagar 
	

Á Pagar Liquidado 

	

395.673,29 
	

812.345,71 

Valor 

Ticiane Dagos ini 

Tesoureiro 

Valor Empenhado 

1.200.000,00 

Parcela Vencimento 

1 - 09/06/2011 

Valor Liquidado 

812.395,71 

Valor 

8.019,00 

Valor à Liquidar 

387.654,29 

Parcela Vencimento 

N°  documento 	 N°  Cheque 

Processado por: DENISE KREMPACKI 

riL4 
fivaldemar rti Loch 	 I 	Paulo Alfre Polis 

Secretário(a) da Fazenda 

I RECIBO I 

Prefeito Municipal 

PREFE I TURA MUN ICI PAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n° 354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho: 05/01/2011 

Órgão 	  • 02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentária 01 	 CARINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade  	• 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categoria Econômica. . : 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de LiCitaÇãO: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação... ..... : 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

Dotação 	 •  130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

P NA 

I 	15 JUN. 2011 

Sistema k..,N LINE 

Credor 	  12990 CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA * 	 CNPJ: 02.160.937/0001-18 

Endereço 	  RUA NELSON EALERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0>01-54) 3321-9633 Fax: 

Aunicipio 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

4/1C0 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

1 DESCRIçãO DO EMPENHO I 	  

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n°  003/10 e Concorrência n°  001/2009. Cie. SD 2738 

e processo n°  16197/10 
I LIQUMAçãO I 	  

N°  da Liquidação 	 10516 
	 Data da Liquidação...: 09/06/2011 

Histórico 	  Despesa Liquidada n/data cie. NE Nr. 132/2011 - CONEXA() B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

Documento Fiscal 	 2617/2616 

Valor 	  8.019,00 (OITO MIL E DEZENOVE REAIS) 
I WICRES DO EMPENHO ¡ 	  

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	'8.019,00(OITO MIL E DEZENOVE REAIS) 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

CPF ou RG 	  

Data de Pagamento 	/ / 



, 

O conexa-o
CNPJ: 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
02.160.437/0001-18 istr. 

Inscr. Mun.: 31.311/15.969 ti N12 	2617 

assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

VIA 
 

Nat. da Oper.: 
/ 

Via de Transp.: Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Ehlers, 98 	Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Rua Nelson 	 - Data da Emissão: e92- 106 	12-0// 

Usuário ou Destinatário 

e.-',/ 'I4-CsfK----6 /-ii'  '24 
eé---- ---17-Z-eVe A)

I 	g 
Nom 	 400-9teN, 

14?A-e. 	 A 7)4,4%.,./ip IQ 	BSLe 
Endereço- 	-r-9 	.1),4  

(---C-e_..1i,,--,.-  ) 	 Est • 	)25 
Município 

/3 	 Z-0 	- 	 I M • 9/-?J>io4:20/- 	I E CNPJ:_e 71  

OUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

2 e91;;WA--3 Ék2e 

iné6 tbé-  

.•,.... er_.--(. 3-i_ /VA  ., - ZÇ o-o 	_ 

/ L,5- r. ---____Ã3 	13 	_... 
.2_ LÍ,37,87- 

\ 
Nic), ,,_. 

PM , 

15 15 MN. 2011 

, Sistema Cmi kihic. I 

1 

TOTAL R$  

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra. 306 - Erechim • AS - CNPJ: 93.630.768/0001-09 

AIDF•RS 98662008/M 253 2.426 a 3.000 12!10 



CNPJ: 02.160.437/0001-18 	r. 
Insnr. Mun.: 31.311/15.969 uNl2 

1.8  VIA 

2616 

Nat. da Oper • 

'ttt ,-..,., . • 	riE CONTAS  

Via de Transp • 

Data da Emissão" 	 

TOTAL RS 

TOTAL R$ [ 6,(160,8q 

Usuário ou Destinatário 

e.C--67; rzee,4  rzn ti  
Endereço: Ae e/1  
Município. 	  

6/ 	 -2D 1. E. . 

QUANT. 
DISCRIMINAÇÃO 

PREÇO UNIT. 

Est •  /.2  

Nota Fiscal de Serviço Série T 

c o n exa o 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. • Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra. 306 • Erechen - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 98562008110 25x3 2.426 • 3.000 12/10 



Ordem de Pagamento 
do Empenho: 05/01/2011 Número do Empenho : 132/11 	Emissão 

A 

17 JUN. 29 1 

SIsenla <72M,7 

CNP3: 02.160.437/0001-18 

(01CX-54) 3321-9633 Fax: 

E-mail: - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHTM„ 
Praça da Bandeira, n°  354 

 

 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: 054) 35207000 
55 I Hm,b. 

1 1 

órgão 	 • 02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentária 	• 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade 	 2008 Assessoria de Comnnicaçao Social 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	• 02.01.04.122.0010.2008.3. 3 . 90 . 39 . 92 .00 . 00  

Dotação 	 • 130-9 Serviços de Publicidade institucional 

Recurso vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

Credor 	  12990 CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA. * 

Endereço 	  RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	 Telefone: 

Município 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 

	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 
	

Conta: 06.850447.0-7 

	 1 DESCRIçãO DO EMPENHO 	  

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n°  003/10 e Concorrência n°  001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n° 16197/10 

I ragnDAÇãO I 	  

N°  da Liquidação 	• 10889 	 Data da Liquidação...: 15/06/2011 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1322/2011 - CONEXAO 5 ASSESSORIA E PUBLICIDADE ITDA 

Documento Fiscal 	• 2624/2619/2628/2622/2625 /2630  

Valor 	  64.801,79(SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E SETENTA E 

1 VALES DO EMPENHO 1 	 

Valor Empenhado 

1.200.000,00 

Valor Liquidado 

905.448,04 

Valor Pago 

801.326,71 

ValcL à Liquidar 

294.551,96 

Valor à Pagar 

395.673,29 

A Pagar Liquidado 

905.448,04 

	

Parcela Vencimento 	 Valor 	 Parcela Vencimento 

	

1 - 15/06/2011 	 64.801,79 

Processado por: DENISE EREMPACKI 

PAGUE-SE Wskl/ TESOURARIA 

   

  

Banco 

  

     

 

N°  documento 

 

N°  Cheque 

'14;  
tur Loch 

o(a) da Fazenda 

 

IValdemar 

Secretár 

Paulo Alfredo Polis / / 

Prefeito Municipal 

 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

 

RECIBO j 

   

    

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 •64.801,79(SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E SETENTA E 

NOVE CENTAVOS) 

    

Nome Completo: 	  CPF ou RG 	  

 

 

Assinatura...: 

 

Data de Pagamento 	/ / 

   

Valor 



Rua 

O conexao 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

inscr. 

Nat. 

Via 

Data 

VIA  

Nota 
eNN:02160.4.37/0001-18 

Fiscal de Serviço Série T 
xr 

Mun.: ~5.969 ti 112 	2624 
ta 	r.t.;;•ii rx t , t 	-nr: l',  ry...'ri1, 

;. ........... 	, da Oper.• 	;  

c,,, 

de Transp.: 

da Emissão: 

T  _  
Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 10 q ,o6 /ZOE 
Usuário ou Destinatário 

Norne:'f;',É4-7'neie,2 	/02  te /.11, 'ei 'eq"( 	á-É-  Ë---"e- 	/1-7 

Endereço._fg ~ 	i ,-.1 	,#=2--72•59je-l' Al- 	3_,...ç—ir _ 

-"."---;(•••--'- 	~ ',Y-7 	 Est • 1:r. Município.  

CNR/: ê 7 6 /3 P72  /",/- . 1° 	1 E • 	 1 M • 

OUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	R$ 

.A L_ 6 Ate-A .-i) 	.4,0...ç 	(4---;e4-1‘-'") ,g 
...0,--)-pi.,,,,,~ia  

j -a ali° 201,1 g v. 
katu- )t,Sdff 

---<k---=—'5-7-'-111-15—WAI 
yl2igS. 

2.3. g IN 02 i 
c.--"ee f J.  5--/:

^  ._ 364,6 Ê, 

23. ,-/86, 3 O 

‘ 
• 

-:). 	-.• .., 
C:- 

1 	1 	J Ll N . 	2011 

siszema ON UNE  

bu,  
, 

` 

TOTAL R$ 23 q613 I 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Uda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 - Erechim - RS - CNPJ: 93.630.78810001-09 
AIDF-RS 96682008/10 25x3 2.426 ir 3.000 12/10 



0 conexa() 
assessoria 

Conexão B Assessoria e 

& publicidade 

Publicidade Ltda. 

Nota 'Piscai de Serviço Série T 
cinNscp,J.:m0u2, .11..603 :1433171/011050.19-6198 j\e, 	- 2619 

1.a VIA 

5.5-.."`:,.."i.--)E C075.51 
Nat. da Oper.' 	, 

,./..._  
Via de Transp.: 	. 	8 	, 	I 	 Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão:  O .'  /  06  120,1( 	. 
Usuário ou Destinatário 

Nome: 	e 	,-___„5--ce...v.:tv 	..--e77 i--(59/: 'e, è',..-K 	,gre- 	..--,--ec••-•,:r. ,,..‘„ ',....? 
Endereço: 	de fk"--f 	..4.-d) 	~(10C--7-:es9 	3 St( 
Município- 	e=6; ‘9"--z"5-9--", 	 Est • /2 S ---C---- - 

CNPJ: É7 -6 ,t( 3 L.7‘..7-/aa_9/-74 E • 	 1 M • 

OUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	R$ 

..1)11  0/0 C h Ae-091:7 	e(:-Ics' -779 1417z?,',11.6-- 

ck-77 ck5-)9-1--- e-A7:-5 	- 	"..- .ãvls N9--S 

ée-e..ee-~, >ri 	(.., ,',/zid9 J3-0 CD /1 
_...... c(-Mt -',S../ - A M-COnn; ÇS-n-  _12,50 

/ 23.7,.5 

77 ig;9'Le 

I ':..) x. 

, 	• 
, 

P. NA F 
1 

1 ? 	JUN, 	20T,) i ) 

..- s cpu. _......§„Lk,.......,____. ,,L 

TOTAL R$ /20-i 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Oral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - D. Sidney Guerra. 306 - Erechiro • RS - CNP: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS e86132008/10 25:3 2.426 o 3.000 12/10 

   

   



Rua 

O conexao 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de ServiçO Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 1,ra 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 u§1.9 	2628 

1.§ VIA 

Nat. da Oper • 

Via de Transp • 	
238 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão:  /0 	L/212._/  aDif  
Usuário ou Destinatári, 

Nome: 	------7 '  .7.-  e: e •t<%:09 	Irg-7 e-ol11'(,./( //9-( 	,,,.--6—r: ."-,--;‘:,-7-7 

Município-  

CNPJ: 

Endereço:~ -001 	.,-6-a9-  

Est. -  da' e.--- ---.-C.---  ."-y-"-'7 ...,;..----.7.-,  

87 6/3 f.9:77-/- (-2-2(2( , -c...; , E• 	 1 M - 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

ii,(7 áfid",C19i;.  ' 	147 ,27à 	- /22,95/C.) 

OOP -7  Ali  /4 e 0 't  • / "I‘)  Ê 	0e-:).  o2k5-00,00  

GO ,..... 	4.---- I4-- 	&,v/ 	c' — 

.4---eel-  ((pD 3'1,13 

Kst 	___ 	'.7  

1 7 JUN: 201 , 

'..)r 	1..(Ne: 

,-- 

1 

TOTAL R$ ciR87  
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. Fone)Fax: (54) 3522-1436 - Or. Sidney Guerra, 306 Erechirn - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 9B662008/10 25x3 2426 a 3.000 12[10 

   

   



Praça da Bandeira, n°  354 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM ... 
MV 

Fone: (054) 35207000 CNPJ: 87.613.477/0001-20 

órgão 	  

Unid.Orçamentária 	 

Projeto/Atividade 	 

Categoria Econômica 	 

02 GABINETE DO PREFEITO 

01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

2008 Assessoria de Commnicaçao Social 

: 3 DESPESAS CORRENTES 

Recebi a inportância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 '28.300,54(VINTE E OITO MIL, TREZENTOS REAIS 

NTAVOS) 

E CINQUENTA E QUATRO CE 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

CPF ou RG 	  

Data de Pagamento 	  

Valor à Pagar 

395.673,29 

Á Pagar Liquidado 

840.646,25 

-USmnmj 

-
r— 

, 11-
1 

1 
do Empenho: 05/01/2011 Número do Empenho : 132/11 	Emissão 

Ordem de Pagamento 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 •  Estimativa 

Classificação 	 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92 .00 . 00  

Dotação 	  130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

Credor 	  12990 CONEXA° B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

Endereço 	 • RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	 Telefone: (0o<-54) 3321-9633 Fax: 

lunicipio 	  •  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	 E-mail: - 

Banco 	 • Banco do Estado do Pio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 

DESCRIçãO DO EMPENHO 	 

Conta: 06.850447.0-7 

apanho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n' 003/10 e Concorrência n°  001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n°  16197/10 
LIQUIDAçãO 1 

N°  da Liquidação 	• 10798 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Mc. 132/2011 - CONEXA° O ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

Documento Fiscal 	- 2613/2606/2612/2607  

Valor 	  28.300,54 (VINTE E OITO MIL, TREZENTOS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CE 

VALORES DO EMPENHO I 	 

	

: Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor à Liquidar 

	

840.646,25 	804.326,71 	 359.353,75 

Valor Valor Parcela Vencimento 

1 - 14/06/2011 

Parcela Vencimento 

28.300,54 

Processado por: DENISE KREMPACKI 

PAGUE-SE NI/0041  

:\ 	 / 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal 

TESOURARIA 

I RECIBO 

faraldemar 

Secretário (a) da Fazenda 

N°  documento 

/ / 
Ticiane Dagost ni 

Tesoureiro 

N°  Cheque 

6No 3  

CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Data da Liquidação. ..: 14/06/2011 

Valor Empenhado 

1.200.000,00 

LINE 

P. M. E. 

1 7 JUN. 20:1 



Rua 

co•  
	n exa-  o 

Ø assessoria & publicidade 

Conexão B Assessor:ia e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal.de.Serviço Série T 
chiNscpfmou2n.1.603;s.33171/01,05019: j\fi,  

to VIA 	

. 2606     
_............ _______ _, 

"ir:•:': 	.:•'. r.:I:: C.:;., 	:": 

Nat. da Oper • 	
. 	._.... 	.._._ ,.... 	.. 

Data da Emissão.  

Via de Transp.: 

 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS a3 06 Izoi 
Usuário ou Destinatário 

Nome.feÉfÉl:Tu•erl 	/79a Aii.  g3/89-c 	çge---  c"-::---,--e-r-r, frwrkt 

Endereço: ..1.,e4q.e.2 	g,,i72iiktv.e.,p- 	3s-v- _6» 
447%)-7 	 Est •e—S Município. 	,'-':',"-((---Ç----6 

CNPJ:_#11.3 V7-72.fiearl-W 	1 E • 	 1 M • 	 

QUANT. ' UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

P 

2011 5.,,.. a 

, 
G.C)9-21?-9 

g 3 i  . 	j.,, 	i 
5.,Lfg g GS- 

, 

NA 	'1"-= 

1 ? JUN. 

sr„ma cáN i iN'E 

TOTAL R$ 5 .4 8g, 65- 
Imposto sobre serviço incluído no preço à aliquota de 	 

GFtAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 - Erechim - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 98682008/40 2543 2.426 a 3.000 12/10 



conexao 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

RI F 

JUN. 201 
1 

siYe4.  4.9—UNUNE 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim RS 

Nota riscai cie ervi;¡‘.1 ovim 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

1.11  VIA 

Nat. da Oper 
S 	.1  

Via de Transp.: 	
o Á 

 

Data  da Emissão' 03  /O  00/1Á  

Arc, 2607 

Usuário ou ,i  Destinatário 
• 

Nome: 	.11,1£ 4 	CiatUV4 	  

Endereço: 	 19791V  âille.,Pi  

Município. 	  

CNPJ: o-6 /-3‘/?-2/--aex2J- 2.9 	E • 	 1.M.: 	 

PREÇO UN1T. 

.4.1 Á 

DISCRIMINAÇÃO 

1 

QUANT. 	UN1D. 

Est.:  .2C>  

TOTAL R$ 

tt'etit-os ctf- rjr)74-) (Mi 'e4e4T5 

      

gti1ir~/4 41,84/944  
frMi o 20)  

QJ ivt;  

  

        

       

.10,11LN  
r36  

6.9 6k4  

   

           

           

4 	
TOTAL R$ I  8.5 Gut, 92. 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	
cYo 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. • Fone/Fax: (54) 3522-1436 • Dr. Sidney Guerra, 306 - Erechim - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 013652008/10 25x3 2,426 e 3.000 12/10 



P. ' 

22 JUN. 21311 

CNPJ: 02.160.437/000148 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n° 351 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho'  : 132/11 	Emissão do Empenho: 

MNALDECX-u 
... 

3 D 
o5.7537fdri— 

Qigão 	 • 02 GABINETE DO PREFEITO 

ihml.Oreaae • 	a 	• 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projetai'.   2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categer . 	iica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processe, 	• :itação: Isento 

OïpenhO 	....... : Estimativa 

02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

Dotação 	 • 130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

do 	•  1 - Recurso Livre 

I Cre...)or 	 •  12990 CONEXA.° B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	 Telefone: (0XX-54) 3321-9633 Fax: 

1unie• 	•  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	 E-mail: - 

	• Banco do Estado do Rio Grande do Sul. S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850947.0-7 

	

1 DESCRIçãO DO EMPENHO 1 	  

Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

1 	 -fo de 2011, cfe, contrato administrativo n°  003/10 e Concorrência n
°  001/2009. Cfe. SD 2738 

1= 	70 n°  16197/10 

1_. 	
1 LIQUIDAçãO 1 	  

	 11070 	 Data da Liquidação...: 17/06/2011 

	 Despesa Liquidada n/data cfe. MlN 132/2011 - CONEXO O ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

	 263912638/2637/2640/2636/2635  

14.414,19(QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E DEZENOVE CE 

	 1 

 

	

VALORES DO EMPENHO 1 	  

ipenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor á Liquidar 	
Valor à Pagar 	A. Pagar Liquidado 

..000,00 	 919.862,23 	905.448,04 	 280.137,77 	291.551,96 	 919.862,23 

Vencimento 	 Valor 	 Parcela Vencimento 	 Valor 

17/06/2011 	 14.414,19 

I 	PAGUE-SE rlijii/ 	 TESCAMARIA 

DENISE KRE,.DACKI 

    

  

Banco 

   

      

  

N°  documento 	 N°  Cheque 

/ / 
	

(t)  

     

à Loch 

da Fazenda 

 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal 

 

  

   

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

RECIBO 1 

),x7ia 	.:.specificada, a qual deu plena e geral. quitaçâo. 

.. :14 . 414,19 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E DEZENOVE CE 

NTAVOS) 

CPF ou RG 	  

Data de Pagamento 	/ / 

fIcTà 

A:à5i• 



TOTAL R$ 

( •F;)Ll.., . 
4V; 

Imposto sobre serviço incluído no preço à allquota de 	 

' Ltda. - Fe, 	(54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 Erechim - RS 	93.630.788/0001-09 

2.426 a 2, 	12/10 

)nexão 

l  conexao 
Ç assessoria & publicidade 

13 Assessoria e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal 
iCnNser:J:m0u21.:630 

Nat. da Oper • 

Via de Transp.: 

Data da Emissão: 

de Serviço Série T 
43.317i/101050.19-6198 Ar:, 	- 2636 
1., VIA 

17 	• 

••----- - 

' 	Y:4   I.. Fone/Fax: (54) 3321-9633 
: Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 5- 	r(-, 	p,, 

Usuário ou Deptinatário 
i 

--à-3.4—eià  

U2rIN à ik 	641 	4f -,̀ 12A  
Est ' 	5 

--"/ COO / 'a 	1 E •  	 1 M • 	 

). DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT TOTAL 	R$ 

ULP(PArA-,Vt..1A3—eli.2-á1ks 
`E-vii\c,,-7-És 	'A nie+A- 	_SOL ; DAC; ED Abt- 

(- 	e.-1)u erreA-0 	3 ui.s_r-iss 	AJ/  

R —5( . 	. i 	tk,  e-G ivd •,5-4--(3 fig,.4-5 ____=_- 

.156-6 , a S 
i-  //' 51 - _'-iiY 

» 8 zg.y1 

.. 
i 

2 2 JUN, 2011 

L...:•;44,.' .. 

Nome: 

'7ndere 

Munici,' • 

CNPJ:_ 

QUAtI .' 



201 22 JUN 

81781Vi  TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à aliquota de 	 

,e/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra. 306 • Erechen RS CNPJ: 93.630.78810001-09 

CO 12/10 

2635 
CNPJ: 02.160.43710001-18 ikr. 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

1.fi VIA 

Nat. da Oper.. 	 

Est.,1;-55-5  
1.7  „MAme-/di 25-L7 

7-27  
I E 	  IM • 	  

'ID. 	 DISCRIMINAÇA0 

ti_coAtÀ2  	 

PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

//t2 	_r,—/~e%4À 
t57- 	filááik) 

,,MVS:00 
,)-S- 

/856,as- 
-2,71 8q 

/. g z8  

Nom,  • 

End,  

Mur:: 

CM .  

CU: 

conexao 
assessoria 8, publicidade 

...:onexãn B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
-rn Ehlers, 9 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 Erechim RS 

Usuário ou Destinatário 

c 	,07/11//  -7  

Nota Fiscal de Serviço Série T 

c)Lk Via de Transp • 	  

Data da Emissão:ÁS—   1(26  	 

- 



Valor 
Valor 	 Parcela Vencimento 

Vencimento 

- 07/07/2011 	 100.657,08 

PAGUE-SE  

por: DENISE EREMPACKI 

TESOURARIA 

N°  documento 

I II 
Ticiane Dagistini 

Tesoureiro 

I RECIBO I 

Paulo PJfre o Polis 

Prefeito Mhcicipal 
V- :, 	Artur Loch 

,lo(a) da Fazenda 

_c1,2-41 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 	 i 

Praça da Bandeira, n°  354 	 MJ:7':.;71:1' 
CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 	

, 	 II  

Ordem de Pagamento
¡— 

Número do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho: 05/01/2011 

órgão 	  02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçazntària 	 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeu/Ptividade 	 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categr;a Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Procer,o de Licitação: Isento 

Empenn  • 	  Estimativa 

C1asslfo:ução 	 02.01.04.122.00102008.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	  130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

LÁ: ECH'di 

/ JUL. 2011 

A -n 

Creior 	  12990 CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Ene,  ,•   RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0)CX-54) 3321-9633 Fax: 

Mun 	.o 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

oce 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

	 1 DESCRIçãO DO EMPENHO 1 

":- penho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

--rcicio de 2011, cfe, contrato administrativo n°  003/10 e Concorrência n° 
 001/2009. de. SD 2736 

, ,rocesse n°  16197/10 
I LIQUIDAÇãO I 	  

N' c.IJ, '''_ , dação 	• 12401 	
Data da Liquidação...: 07/07/2011 

Hi,' • - 	 • 
 Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXA() B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

648/2646 

1),.•• 	risca]. 	• 2663/2667/2662/2660/2664
/2665/2666/2661  

val • 	 •• 
 100,657,,08(CEM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITO CENTA 

I VALORES DO ~HO I 	  

	

",lor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 
	Valor à Liquidar 	Valor à Pagar 	

Á Pagar Liquidado 

	

1.200.000,00 	1.022.759,31 	922.102,23 	 177.240,69 	277.897,77 	 1.022.759,31 

o •• 	portância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

• 100.657, 08 (CEM,  MIL, SEISCENTOS - E CINQUENTA E SETE REAIS E OITO CENTA 

VOS) 

No:.. 	orupleto 	  

Data de Pagamento 	  

CPF ou RG 	  

As. 



Ç Conexa-o 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal 

CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

1.4  

Nat. da Oper. 

de Serviço Série T 

ikr. 
0 NS.' 	2663 

VIA 

----- ---- 	- 	•• • 

... 
Via de Transp : 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 

1 Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão.  t9 1 	107- ,20/1 
Usuário ou Destinatário 	,.. . 	 , ,00" 

77.-e,""' -.• 	d'21, 	(72" 	"' 	4 	;;;;Y:,. _..... - 	- .....4r AI 

_4g  

Est '''S 

413 / -?97~-J-2 • 	 1 M • E 
{. 

UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT TOTAL 	R$ 
I 

I. 

_Di rÁ:e  
e---7,12..ez- e-i.9.7",a7 .._17,/24,-t,  

II .2o  5 60400 

iftlA ee277~ , —Y, - 56,a0 
55Y-ff a o 

---..e,ef Ar/  

'5-gbeiev 

• 

------7-,, 
_...................••=, 

PREF3Tu,v, 
DP 1- RIC,1-1i1v5 

r,z.,  4tulsiiG,t 
, 

• 

 • . 

111, Mi 	• P 7 7 

PA‘..30 

, 

• 

TOTAL R$ [ j: 96'4/ 

Nome: 

End,,.. 

Munic 

CNPJ: 

% Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

a e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522.1436 . Or. Sidney Guerra. 306 • Erecnirn • RS - CNP.): 93.630.78810001-09 

)0 354 2.426 • 3.000 12110 

7t- 



66 72-(0/55) TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

, e Ind. Gral. Ltda. - FonelFax: (54) 3522-1436 • Or. Sidney Guerra, 306 - Erechirn • RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

tO 251 	2.426 1 3.000 12/10 

C3 conexao 
assessoria 

Conexão 8 Assessoria e 

& publicidade 

Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

1.1 VIA.:.__ 

Nat. da Oper.: 

Serviço Série T 
"Ara 
e v-9. 	2667 

_ 	_  

.:--- • 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 Via de Transp • 
SQ -ir-  i I _—_ _ . ..... 	„ 	_ 	„., 

,ison Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão: e/ 	O 7 
---) 	/, 	Usuário ou Destinatário 

692 a 13//pirAy 	it----  
, .... ~e? 	4-- 	,Atit. -.5-..1J- 	',e 4 	lel 

Est • .., 

6/3 	0. aa(2/-2,D, . 	 i m • 
UN1D. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UN1T. TOTAL 	R$ 

le>i6 (1e 4  í, 	-(3  _P 
,//4i7  (?-7.72 	P-Ve(-.-e- fr,-/nr7 

71/ 477)4 e= bea5-; feje&C-MM ,7714-h0 eom 68 v200 
Ï AIA ennms40. .„- 

4e-1 /47, ,1.0117,ití . 
6 6 .726ss 

, 

,—........---,------3 , 
PR—U:Er; ,RAWN. ,L-,t'AL 

Dr-:, ES--:E.Cita 

, 	 O 3111.. 	MI 	,- 

P S\GO 	1 

R11,3 "1 

NOP ,(!: 

End, , 

CNPJ:.. • 

OUANL 



	 / M • 	  
1.7 2  (6L3 	,4;2/, J.o E.  

GI 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

,
'•ra e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Or. Sidney Guerra. 306 - Erechim - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

08/10 353 2426 • 3.000 52!10 

fl conexao 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 

R, 	• lson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim RS 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18:a 

0 
1v 

Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	1(.2 	2662 
I.. VIA 

-;  

Nat. da Oper • 	 

Via de Transp.: 

Data da Emissão: ei  O,2   ,aw 
Usuário ou Destinat io 

cl/hO
t  ge. 	 #.7>/f721 

~.0   
Est • 

DISCRIMINAÇÃO 

LÃ:1 L-6~:0 ~77 4i1  

 	wx,/ 	 .2 -scn,00  
eg 	 

  

NOM.' 

E,1d ,  

CNP ' 

OUP 	UNID. 
PREÇO UNIT. 	 TOTAL R$ 

6-em/g~ 

8 7-- 

1FR; 7.  :,\CUl\ne.tç'r\ 
cjj  

7 Al. 201 , 

Bâ.a0,  

TOTAL R$  



Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 ik  r. 	_ . 
inscr. Mun.: 31.311/15.969 ena'S). 

te VIA 

DE COUTAS 

5  Via de Transp •  É 	
for  3 

Data da Emissão: 	LeLl?-0/1  

Est •  7d-5  

2660 

Nat. da Oper • 

Nome 

Ende

Muni 

CNPJ 

O conexao 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
P 	"Jelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim RS 

Usuário ou Destin rio 

é-7 77.-e/e.9 /7) U/I/  
d9a9 e05,?,)/'05477;  

113 	77 oaa/- za  E  	 / M • 	  

UNID. , 	/ DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

2/141~042 A/p ie_5 j~7 

CO 02 , \S-00, 

cOe:ée- tâ'--6) AIA 00/; ,~ — 2-1--  o o ... 

O D 	' 
_,-:- 3 7, e 

, 

um mcNicIFAI ,1  
ECHIM 

' 	
DE El.\ 

i , 	 6 7 JUL 2U11 	• •  

PAGO 

TOTAL R$  

Imposto sobre serviço incluído no preço à a//quota de 	 

, e Ind. Gral. Ltda. • Fone/Fax: (54) 3522-1436 • Dr. Sidney Guerra. 306 - Erechim • RS • CNPJ: 93.630.788(0001.09 
lO 	30Y3 2.426 3.000 12p 0 



c: 5 conexao 
assessoria 

Conexão B Assessoria e 

& publicidade 

Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
iCnNs et:J.  :m0u2. 1. :630 . 

	

9 0 	2664 Mun.: 	1 4. 33171"/ 1 50.1968  Y 
I.. VIA 

 

Nat. da Oper • 
E:: : 	l coVÁl 

.. . 	. 

Via de Transp • 
Oi  

,. 	..,,....”,..._.,....J___ 
Kt.ib. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 

.son Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão: 	i' 	2/1—. 
I 

Usuário ou Destinatário 
r 

Á~ / -4-47-74-ge,'"ew 
Est - 

: ,l-fU0ffi(  ` -* Z - O I E • 	 I M • 

UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

'v1 1„-É-~- 	_...4e- ,9-71,/,,,tie_,/o.:,> ,..b 

712 r--5-__1) 	41,74().  2oil ‘1-/e: __yr& 
,//6e1 00 

/1_44-  &2,21i ' 
	_. 

/56D 

e .  /L5'--7. 

— 	 

O 	7 JUL. 	ZUll • \ 	
i 

1.--L:).L1-'-G(2 

Nome; 

Foc'er,  

CNPJ: 

OWIN" 
— — 

TOTAL R$ 5601  Zy 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

Ind. Gral. Ltda. Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Siney Guerra. 306 • Erechirn • RS • CNPJ: 93.630.788/0001-09 

25.3 2.426 • 3.000 12!10 

   

   



ca5 conexa° 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda.  

Nota Fiscal de Serviço Série T 
iCnNscP;J:m0u2n..1:630;13.3171//00015.19-6198 Nao 	

- 2665 

	

ifi vux 	..._ 
I 	. ----.--- ---. 

Nat. da Oper.' 	• 	, • 	-- - 	..... ,, 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
, NrIson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

,_......,_ 	i  
i Via de Transp • 	/ .. 	--__—• 	! — 

Data da Emissão:0 	/1(2,7-  •"" - 4:Dii 
-- , Usuário ou Destinatárioz, 

'4 	‘-//1// le/ //T / 49 

.11 	á ----/fe Á 	J 
,----------.L71,Y7 	 Est.,2 

tt, 	0 I E . 	I M • 	  

UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	R$ 

r 
02g10 ti- __7-C~ 2(0i/ 

e 6 1-,1e,7. 50000 
sfr-Íx--- 4,--,52-_,Xil ea"~ 

Wej /43---/.  

• 
PREFEITURA M,INICIPAt ! 

i 

0 	/JUL. 	Z011 

1 

PA G ' 

TOTAL R$ 9447, 2- 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquola de 	 

,nd. Graf. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra 305 - Erechirn • RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 
' 	 1 254 2.426 * 3.000 12/10 

t'"" 



M • 	  

Est • 	 

E„ ,reço 	 —44  

MwciPiot 
• 	-3V - %•9/rAm - 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

OLUZ E ora e Ind. Gral. Ltda. • Fone/Faz: (54) 3522-1436 - Or. Srdney Guerra, 306 - Erectm • RS • CNP.): 93.630.78810001-09 

S 985E .7.8/10 25a3 2.426 e 3.000 12/10 

O conexa() 
asessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Usuário ou Destinat io ir 

Nome: 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 
lnscr. Mun.: 31.311/15.969 d 112 	2666 

1.1I VIA 

Nat. da Oper • 	  

9 I_ 
Via de Transp.: 	  

Data da Emissão'  12/  	 

OU.4.VT. UN1D. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	R$ 

( . V 100 'e 	e.--.4 . • 	G j4:7 	.e.oP 

-(2 -Z0/1 ,TUA/ A5-0,00 

 	~e- 	Z,-AQi_áÁÃ:-f9 ' 6,61:2 
----j t5--0 

cMelt  /1,17. , ji  66  
634(5 

._ 

_ 

! , 

................. _.....-- 	...: . 
, ',.E. ,. 	•:- • • -t'' 

PAG°  

1 
t. 

6'33,8\Ç- 



Nome: fr 

O conexaci 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0901-18 
Inscr, Mun.: 31.311/15.969 XP. 	- 2661     

1.0  VIA 

Nat. da Oper • 

Via de Transp.: 	)  .1) Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 Erechim - RS 

Usuário ou Destinat rio 

%-ze.e/9 /X?  

	

Endereço' 	)9-C- 	
3"- 

	

117iCípiC): 	/747  
Est •  2-.5  

Data da Emissão: a/i  /€9 2 
/390 

CNPJ:   01 E • 
r:LIANT 	UNID. 	 DISCRIMINAÇÃO 

	 I M • 	  

PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

4-- 	 

a€/i é? 

Tífrv9 210/1 
e--/ W4tiá-J59-0 

/875o0  

                

                

                

                

            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

    

PRL, 
Gt  

           

                

    

1 

           

               

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Ái92(Yi  
G), 	'J2 E. 
A: 	nee: 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à aliduota de 	 
1. Gral. Lida. - Feno/Fax: (54) 3522-1436 • Dr. Sidney Guerra. 306 - Erechim - RS • CNP,J: 93.030.788/0001-09 
5x3 2.426 3.000 12/10 



Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	- 2646     

1.13 VIA 

Nat. da Oper • 

Via de Transp.:  

RS Data da Emissão'271  £7 (6  ?-0/1/  

0  conexa() 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Neon Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim 

Usuário ou Destinatário 

Nome. / /4(j, ',Z./0e ", 	kf IV ile<i 
Fncrereç,.5 9  	 ç5 '-f  

/- 

Município: -C" 	 -- "7-7  

77/400- 2{9 CNPJ: 

Es) •  tr9_5  
I E • 	 I M • 	  

QUANT. 	tWID. 

	  Lia-e/IQ-47 ea 	 
7C2_ / à/E-0 

<à-gr. ..51ZA9 e.041/1 

DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNI7: TOTAL R$ 

\

1  .1U1 2,n11  

PAGO 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 VE. 03 
1 Gral. Ltda. • Fone/Fax: (54) 3522.1436 - Dr. Sidney Guerta. 306 - Erechtrn - RS - CUPJ: 93.630.788/0001.09 
25.3 2426 . 3.000 12/10 



CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000  . 	21 

Rull. 	1,1  

Endereço 

cipio 

Credor 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Fax: 

Conta: 06.850447.0-7 

12990 CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0)00-54) 3321-9633 

Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: 
.„ 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 

DESCRIçãO DO EMPENHO 	 

Assinatura.. 
Data de Pagamento 	/ 

=7=1 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho: 05/01/2011 

, 

Órgão 	  

Unid.Orçamentária 	 

Projeto/Atividade 	 

Categoria Econômica..: 

Processo de Licitação: 

Empenho 	 

Classificação 	 

Dotação 	 

Recurso Vinculado 

02 GABINETE DO PREFEITO 

01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

3 DESPESAS CORRENTES 

Isento 

Estimativa 

02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

- Recurso Livre 

P. 

1 4 JUL. 2011 

VTQ9 4 YINI15,_, 

1  

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe, contrato administrativo n°  003/10 e Concorrência n° 
 001/2009. de. SD 2738 

e processo n°  16197/10 
1 LIQulanção 	  

	• 12989 	
Data da Liquidação...: 13/07/2011 

Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA 

	 2683/2682/2681/2671/2680/2672/2678/2677/ 

34.830,13 (TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E TREZE CE 

	 1 VALORES DO EMPENHO I 	  

	

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor â Liquidar 
	Valor à Pagar 	A Pagar Liquidado 

	

1.200.000,00 	1.086.899,63 	1.022.759,31 	 113.100,37 	177.240,69 	 1.086.899,63 

Parcela Vencimento 

1 - 13/07/201Y 

.....,rocessado por: DENISE KREMPACKI 

Valor 	 Parcela Vencimento 

34.830,13 

Valor 

TESOURARIA 

14°  Cheque 

PAGUE-SE Lâ/'f Ii  
, 

Banco 

N°  documento 

	

1 	Paulo Alfre o Polis 

Secretário(a) da Fazenda 	 1 	Prefeito M icipal 	1 	 Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

	 1 

 

BECO) 	  

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor  	
34.830,13(TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E TREZE CE 

NTTMOS) 

Nome Completo: 	  

-N°  da Liquidação 

Histórico 	 

*2670,2674 

Documento Fiscal 

Valor 	  

Valdemari Arttir Loch 

CPF ou RG 	  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
riSFUT' Praça da Bandeira, n° 354 



O conexa -o 
Nota Fiscal de Serviço serie 1 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 	"Ara 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	tJ li. 2 	2680 

1.11\VIA  1 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. Nat. da Oper• 

, -- C CN M, .1 

	

.. 	.! 
' 	' 	 -,t,:.•. 5:)i 	i 	i¡ 

i
....--- 

Via de Transp.: Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Centro 	CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão: /1 	O 	?..e11 Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - 	- 

Usuário ou Destina7 
t 	e 

fiZ-‘- 	')Q 	O f  ?? 41  IV, e—/ ,K 4- 6-_--4-.,--e,,,,xmi 
Nome: 

1"-i4 	 /724  
Endereço: 	 ..,0,19 ././ 

//)-----) 	 Es( • 	1 
Município-  &E 	/7'7 1-747 

'140' 	 ~̂7-C21 	 i M - 
CNPJ: 40.  .13 	 E • 

OUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	R$ 

... 	,K:, 'eu 	• 	.., 
lir; timoc_ A:243 

_ 
r 

!_i  xn 	c...A/-0 	20 1-  .510 ,tgo  

i 	<5;7. N.9 Iv CA (VI iSMÇ ' 5 ".4.,i ,1  

5. q55,6C  

--f,e21  I 

, 

14 JUL. 2011 
, 

UNE 

TOTAL R$ 5. 3J31675- 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFPOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. • Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 300 • Erechim - RS • CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-AS 08682008/10 25.3 2,426 o 3.000 12/10 



02 GABINETE DO PREFEITO 

01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

3 DESPESAS,  CORRENTES 

Órgão 	  

Unid.Orçamentária 	 

P'rojeto/Atividade 	 

Categoria Econômica..: 

Credor 	  

Fndere :o 
Fel9A(3.0.437/41

-18  12990 CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (OKX-54) 

Ass-intura.. 
Data de Pagamento 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, ri' 359 

IDE ERECHIM 
TManl WrTCP,S. 

ONPJ: 87.613.477/0003-20 Fone: (05). 35207000 

05/01/2011 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	  Estimativa 

Classificação 	 02.01.04.122.0010:2008.3.3.90.39.92.00.00 

Dotaçãe 	  130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

municjuio 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

1 DESCRIçâO DO EMPENHO 	  

Empenho Ref.: Para prestação de Serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

eercicio de 2011, cfe. contrato administrativo n° 003/10 e Concorrência u°  001/2009. Cfe. SD 2738 

e processe n°  16197/10 

N°  da Liquidação 	• 12986 

Hirrà- 	
• Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXA() O ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

Docl1wr.to Fiscal 	• 2650/2652/2647/2658/2644/2695/2659/2651  

	 • 29.310,19(VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E DEZENCUE CENTAV 

1 VALORES DO EMPENHO 1 	 

Valor à Pagar 

177.240,69 
Valor Empenhado 

1.200.000,00 

Valor à Liquidar 

147.930,50 

Á Pagar Liquidado 

1.052.069,50 

	

Valor Liquidado 	Valor Pago 

	

1.052.069,50 	1.022.759,31 

Valor Valor 	 Parcela Vencimento Parcela Vencimento 

Paulo Alfredo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal 
Artur Loch 

cIário(a) da Fazenda 

RECEBO 1 1 

1 - 13/07/2011 	 29.310,19 

PAGUE-SE ,t2/2/  .11/  
' PI t- - -ad:3 por: DENISE KREMPACKI 

N' documento 

TESOURARIA 

N°  Cheque 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

	 -29.310,19(VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZ 

(3) 

Nome Completo: 	  

REAIS E DEZENOVE CENTAV 

Ordem de Pagamento 
Emissão do Empenho: Número do Empenho : 132/11 

PREFtYrUmA MUMCWF\t,.. 
g 	DE ERECNM 

13 JUL, 

LIQUIDAçãO 1 	  

Data da Liquidação...: 13/07/2011 

CPF ou RG 	  



Ç conexao 
assessoria 

Conexão B Assessoria e 

& publicidade 

Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de 
CinNsePrJ:m01121.63043.3171/0/1005  1-18 

I.I1  VIA 
 

Nat. da Oper.. 

Serviço Série T 
No 	

- 2647 

Fi','.•  

g 	--.....— 
Via de Transp. 

kg 	1 
Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão•2 	10t ,w_a____ 

Usuário ou Destir2jário 

/Nome' 	 % 7- :, 	1,1. 	e 	"(--_,-, ,-?-( 	,9(  12 	 , 

3 5-17 Endere..gerite?/- e-L9--/-.- 
ç 

....-2--7 	 Est . leiS 
Município • 	(r.-------"/-K7 

wi 	• 	 I M • CNPJ:_ 	2'2_76 	 .oacv- 	E /3" .~~~ 

~INT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

_ 

0 . 	- Z. • ::),. 

.-- (5-7 diV)'7  40M, 	. V 	 

_ . --.>----.e/: /5-7. _- 
, 3 	3 

IVIUNriPArt  PREfc!TURA  

, 
DE ERECI-ilivi 

; 

1 	2011 3 	J,J1., 

p_Ace,  

TOTAL R$ 1 	3.3gs3 ?. 
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Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 132/11 Emissão do Empenho: 

P. NA. E. 

ORAR 2oa 

N LiNt 

   

 

ti2 

  

CNPJ: 02.160.437/0001-18 

PAGUE-SE QgC8/// 	1 TESOURARIA 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

CPF ou RG 	  

Data de Pagamento 	/ / 

.rocessado por: DENISE KREMPACKI 

p
iValdemar• rttir Loeh 

Secretário(a) da Fazenda 

1• 180 	  

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 • 43.463, 97 (QUARENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS 

E NOVENTA E SETE CENTAVOS) 

Paulo Alfred Polis 

Prefeito M icipal 

N documento N°  Cheque 

/ 
Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

mowlw.wA 

osium¡Yrr-----1  

Órgão 	 •  

Unid.Orçamentária 
	• 

Projeto/Atividade 

Categoria Econômica. . : 

Processo de Licitação: 

Empenho 	 • 

Classificação 	• 

Dotação 	 • 

Recurso Vinculado 	• 

02 GABINETE DO PREFEITO 

01 GARINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

3 DESPESAS CORRENTES 

Isento 

Estimativa 

02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

1 - Recurso Livre 

Credor 	 • 12990 CONEXA° E ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA * 

Endereço 	  RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	 Telefone: (0)OX-54) 3321-9633 Fax: 

	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	 E-mail: - 

nco 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 

DESCRIçãO DO E2.OnalB0 1 	 

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercicio de 2011, cfe. contrato administrativo n°  003/10 e Concorrência n°  001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n°  16197/10 

LIQuIDAção 1 

1 N°  da Liquidação 	• 14752 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

Documento Fiscal 	• 2692/2697/2700/2699/2693/2695/2698 

Valor 	 • 41:463,97(QUARENTA E TRES MIL, QUATRCCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS 

V71ÉRES DO nwErwo 1 	  

Valor Empenhado 
	

Valor Liquidado 
	

Valor Pago 
	

Valor à Liquidar 
	

Valor à Pagar 
	

Á Pagar Liquidado 

1.200.000,00 
	

1.179.977,96 1.136.513,99 
	

20.022,04 
	

63.486,01 
	

1.179.977,96 

Parcela Vencimento 
	 Valor 	 Parcela vencimento 

	 Valor 

1 - 04/08/2011 
	

43.463,97 

Conta: 06.850447.0-7 

Data da Liquidação...: 04/08/2011 



' 

O conexa -o 
Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 	-xf-a 
Inscr. Mun.: 31.311/15:969 e N2 	2692 

: 
assessoria & publiçidade 

Publicidade Ltda. 

1.1  VIA  

Nat. da Oper • 

.1-7, 	.,.. i.,:ii,.1 ::.  i„;:! ,:::W. 1 

Conexão B Assessoria e 
É-.—_......-.±....—  ; 

Via de Trangp • Fone/Fax: (54) 3321-9633 
- Ereqhim - RS g 0 / 	/ Q°  Data da Emissão. 	o 

Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 39.70a-800 

Usuário ou Destinatário. 

z-CVe-çk--)‘ 	?A  -k--'\..)k.)ce''‘.‘. 	1:.• \--)  C 	• 0-,ÇC-k--k Ç., Pl. 
Nomer?í 

93Aue.rA  
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ak, C cv-sus-/\. 	 Est • 	'‘<-5-3  .  
Município. 

Pàq --n-  I oco A -W 	 I M • 
CNPj: 	- (iQ 1 E , 

' OUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. 	1 TOTAL 	R$ 
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TOTALR$'  
( 
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... 

- 	 O conexa() 
assessoria 

e , 

	

Conexão :B Assessoria 

8, publicidade 

P.ublicidade Ltda. .. 

Nota Fiscal 
CNPJ: 02.160.437/0091-18 

Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

Nat. da Oper • 

1.a VIA:  

de Serviço Série T 
iik r. 
ei /af 2 	2697 

	

.., 	..... 	. 	. 	. 	l 

	

,:. 	 , 	, , 	. 5 a t 

1-  Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000- Erechim - RS 

Via de Transp.: 

Data da'Emissão:  O.  

A  

ffi 	ic"I‘  
Usuário ou Destinatário 

Nome':-----.Cçd-\--ÇLI RJ'- 	\J\IL)k  

Enclereço:C R" 	-- P1/4   
a,k7,_,Cti\--\xi-k  

Município. 	 Est • 

CNPJ: 	 I E • 	 I M • 

QUANT. UNID. DISCRIMINA Ç Á O PREÇO UNIT. TOTAL RS 

\f' C\ C...\.) U, c,j:(:) 	%u ok) LAUc 
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, 'p. . Nli . E. - 

, 	, 
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,, 	, .. , 
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1  PM E.,  , 	 , , 
AGO; 2011 	ii  ' • O 8, / 

, /\ , „ 	 , . Sipteniti ON UNE 

._ 	., 
, ,- 

------_. 
, . , , ' 

, 

I 

TOTAL R$ 
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_ 	
Ç, 

con 
. 	 aasessoria 

, 	Conexão B Assessoria 

exa-  o 
& publicidade 

e'Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
crIp102.160.437,000.1.18 1, rl 
iriscr. Mun.:31.311/15.969 	e 11 2 	2700 

., 	.--: 	. , 	. - 	.• 	i 1 	VIA 	: 
 

Nat. da Oper • 

.; 5 2 2 i 	 1 
Via de Transp.: . Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.703,000 - EreÇhim - RS IN Data da Emissão. 	P. 	ixbi 
Usuário 	Destinatário ou 

Nome: 	
sk"),jt,..x c`Z--?AR  

r- F</el",- 	- A 
Endereço: 	

'S- --.) -(  C-W\ i r7D.rblA 	  

. 	CÁ-Z---ç-Ci—kCis-N. 	 Est •  Município 

1 M • 1 E ,CNPJ: 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO ,UN17: TOTAL R$ 

\T CX.Q3 	CjVà 	tS:0 ekkAl. 
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O conexao 
assessoria 

Conexão B Assessoria 

& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
cinNscp;J:m0u2r;1. 603 43317/1000/15.196-198 tiVà 

1.8  VIA 	...._. 	

2699 
, 

Nat. da Oper.' 

2 3 
Via de Transp.: Fone/Fax: (54) 33271i-9633 

Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700,000 - Erechim - RS Data da Emissão: O 1 	/ Õ gb 20) il Rua 
Usuário ou Destinatário 

L'Ç--; TUeA 	m  u A); d e.„ 	4).,_é.... 	„....„..4 vt_A Nome: 

efeor.44 h A  Endereço: 

Est •'N")  
Município _ti--ér---e 

I 	 1 M • 
CNPJ: 	Air 	0 	 .4 	1 E• 

QUART. UNI& DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

É7 	/1I45 	gf ),; 5V .  E!'-',: 	M'  

23/1 Ne-i2 t---;-", h-yet---0? 'm 31.yeg,00 
--o- ( 05.7 lk) A C...0i-NÁ.1544b 
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-.-7, o 
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,311WnWntA 
guitÀ: >f)(1/;111 :t 

, r.,c0-,;.^3Ner. , 	'; / 

----- 
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TOTAL R$ "I i 

í  
O 6q7 01 i 
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- 

Rua 

O 	

• 

Conexao 
assessoria & publicidad,e 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. Nat. 

Via 

Nota 
CNPJ: 
Inscr. 

Fiscal de Serviço Série T 
02.160.437/0091-18 lva 

Mun.: 81.311/15.969 e II° 	2693 
ti. VIA 

da Oper • 

Data 

de Transp 

da Emissão: 

• 
.9 2,11 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 01  /02 AO )11 

Usuário ou Destinatário_ 

Nome:
CrreZ-1-0 	\-))%j(C.7A\- 	' C 	C;ÇC,\3\,\ 11̂  

Endereço: '7— R-A,C.S -, 	P‘-•-•-i 	GL5'•- .1.\ 	I 	-à 1.-1 	. 

C,k,C,C.---\•_Vt--N. W-:" • Est • Município. 

CNPJ: 	9)-12i "1—...\CCe t 	... '°'° 	1 E - 	 1 M • 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

RA-\- (C) i- 
c\S\o" Cc-2Rog3C C  
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\ , 	, 

._.. 	 - 
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TOTAL R$ 
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" 
- 

- 

Rua 

- 	inej 
Cone)cao 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 

	

cinNscPrJ.  :m0u2n.l.:6031.43.3171/009/15.19: jvag 	269 5 
1.11  VIA 	: 	- 	--- 	--  

Nat. da Oper  

Via de Transp.: 

Data da Emissão: 

S 2- 
Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.7007000 - Erechim - RS O 	 °01 	01  l\ 	/ 

NomeR-C -a-ç 
Usuário ou Destinatário 

CR_Ç C‘A k kv.  
\-).)" CÃ't 

Município.  
c c\--Vc,w\_ • C" — 

ç".3 • 
Est 

CID-go K b IV 4- I CQO À - AO 
CNPJ: 	 1 E ' 1 M • 

GUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

Çul,:p•rCA-0,,„ ,"-:\c,  

co 	‘-)\••.•• 	-,' 	. C) 
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• 	 conexa° 
assessoria 

Conexão B Assessoria 

& publicidade,  , 

e Publicidade-Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço serie 1 
CinNscPrJ:15.40u2r;1.:603 433171/000/15.19-6198 Ar.. 	2698 

1.§ VIA 	 __ 	.. 

Nat. da Opor • 
324 — 

Via de Transp.• Fone/Fax: (54) 3321-9633 
31 	Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão.  e) 	0% 	%Zn Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 	- 

i Usuário ou DrOinatário 
e 

e 411.1- e A 	vy)u jx5 i P Vike ctie— 6—e("2-e....th 4-4, Nome: -.3.,e'ç 	 -i  

'f2)  Ae4C1 	 rietjd ee-11  24; 	--b( Endereço: 	 cit5j4 
Est • 

Município • 	el-ele7-e-  k4-1.‘  t.Nn 

I M • CNPJ: 	13 	 i E • to 	(4)-V0001 - 2-0 
OUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

tlè lel 11.-/e4 	"7-Ve~hi  iii 0.101VAL .ga  . 

le/eé---0--,--2 ~-&-.--",/ SOju ~249/./ 6 .&00,0D 

. .c. _-&e. .2,,É 	(-;7.»A e,0^41W-10. -5G.cro  
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TÓTAL R$ i . 5 Li 
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M. F. 

2 6 A60, 2011 

1 Órgão 	 • 02 GABINETE DO PREFEITO 

1 Onid.Orçamentária 	• 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade 	• 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categoria Econômica. 3 DESPESAS CORRENTES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n° 354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (0544 35207000 
I 	.. 

Ordem de Pagamento 	F19i L. 1  
Número do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho:L43~213 ---- 

02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

130-9 	Serviços de Publicidade Institucional 
trn 	•"" ••••-- 

	 1 - Recurso Livre 

	• 12990 	CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 

	• RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (OXX-54) 	3321-9633 Fax: 

	• Erechim 	 Cep: 99.700-000 E-mail: - 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A 	Agência: 2790-1 Conta: 06.850447.0-7 

1 DESCRIçãO DO EMPENHO 1 

Empenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe. contrato administrativo n' 003/10 e Concorrência n°  001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n°  16197/10 
	 I LIQUIDAçãO I 	  

N°  da Liquidação 	 15898 	
Data da Liquidação...: 25/08/2011 

Histórico 	
 Despesa Liquidada n/data cie. NE Nr. 132/2011 - CONEXA° B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA *2713 

Documento Fiscal 	 2715/2707/2704/2703/2708/2705/2706/2710/ 

Valor 	
 17.782,04 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATRO 

	 1 VALORES DO EMPENHO I 	  

	

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	
Valor à Liquidar 	Valor à Pagar 	Á Pagar Liquidado 

	

1.200.000,00 	1.200.000,00 	1.182.217,96 	 0,00 	17.782,04 	 1.200.000,00 

Valor 
Valor Parcela Vencimento 

1 - 25/08/2011 

Parcela Vencimento 

17.782,04 

TESOURARIA 

Processado por: DENISE KREMPACKI 

Paulo Alfr o Polis 

Prefeito Municipal 

1 RECIBO 1 

Banco 

° documento 	 N°  Cheque 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

Valdema Artur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	
 17.782,04 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATRO 

CENTAVOS) 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Nome Completo: 	  

Assinatura...: 

CPF ou RG 

Data de Pagamento 	 __/ / 

Classificação 	 

Dotação 	 

Recurso Vinculado 

Credor 

Endereço 

' ,unicipio 

anco 



P. M. E. 

2 6 A60, 2011 

Valor Empenhado 
	Valor Liquidado 
	Valor Pago 
	Valor .à Liquidar 
	Valor à Pagar 
	

A Pagar Liquidado 

85.000,00 
	

47.968,23 
	

0,00 
	

37.031,77 
	

85.000,00 
	

97.968,23 

Parcela Vencimento 
	 Valor 
	 Parcela Vencimento 
	 Valor 

1 - 25/08/2011 
	

47.968,23 

Processado por: DENISE KREMPACKI 

p/Valdemar tur Loch 	 Paulo Ali o Polis 

r Secretário(a) da Fazenda 	 Prefeito MUnicipal 

1 RECIBO) 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

- 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 
	

Fone: (054.) 35207000 

ERECHIM 
in.;;;;,;:14 	. unm-As 

, .. 	..... 	........ 	...... 

DE 

Número 

Ordem de P 
do Empenho : 10256/11 

agamento 
Emissão do Empenho: 18/08/2011 

Órgão 	  09  GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentária 	
 • 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade 	• 	2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categoria Econômica.. : 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	• 02.01.09.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	  130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

Credor 	 • 12990 CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 
	

CNPJ: 02.160.937/0001-18 

Endereço 	 • RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0XX-54) 3321-9633 

Município 	  Erechim 	 Cep: 99.700~000 	E-mail: - 

.nco 	 • Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 

Fax: 

Conta: 06.850947.0-7 

 

DESCRIçãO DO EMPENHO j 

  

   

    

Empenho Ref.: Empenho por estimativa para pagamento de publicidade institucional, complementação da 

NE 132/11 Cfe. SD 259/11 

LIQUIDAçãO I 

N°  da Liquidação 	 15899 	 Data da Liquidação...: 25/08/2011 

Histórico 	  Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 10256/2011 - CONEXAO 13 ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA *2713 

Documento Fiscal 	 2715/2707/2704/2709/2708/2705/2706/2710/ 

Valor 	  47.968,23 (QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E 

1 VALORES DO EMPENHO I 	  

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 '47.968,23(QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E 

VINTE E TRES CENTAVOS) 

Nome Completo: 

Assinatura... 

 

CPF ou RG 	  

 

   

 

Data de Pagamento 	  

 

   



Nota Fiscal de Serviço Série T I. .3  con 
assessoria 

Conexão B Assessoria e  

exa oi
„orsisc,„.„,:;30.; 4,3.3171,..„50.19.619. 

& publicidade 

Publicidade Ltda. 

jw) 	
2703 

a 1. 	VIA 
 

Nat. da Oper • 	FT. . . . r'• , 	, 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 Via de Transp • 1.' : • 	Z• 5 . 	--;-- .5 

Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - AS Data da Emissão:  
Usuário ou Destinatário 

2.e-4ei-1-1.x er\ 	; 	Oh Nome: 	 pe., u. 1.) 	(2:1 	._ (--,Dir—e- ti-i AA 
Endereço..-fpAcA., 	, íPF 	i3F) *yd exe---IreA 	.--i- s-i--( 

Município.  e'---&--C- 11.i/V1 	 Es( 2 5  

CNPJ: 1:: 	13 	i/~/-E-. 	IE . 	 i n4 • 
QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

1)i.  Ia / 	d41-r-ftt5 	, e e ‘ç —1,  ~!-- - /7•`"?Á'7 

fr6G25.  7-9 

ca6e- c&-57. /VA co/n/iioiD-  . - 	3 V. _9'2  

.3 ,4-13-7i 2S 
.' ,--',e-Í 	/5-  ;/. 

. 	 , 

2.6 PG0. 2011 

sisIe...m,R,c),N i..,,,,t 	1 

, 

TOTAL R$ 

 

3.385, 72 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	  

GRAFFOWZ Editora e Ind. Grar. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra. 306 - Ereehim - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 
Al0E-RS 086E2008/10 25e3 2426 e 3.000 12/10 

  



Nota Fiscal de Serviço Série T 

L 3 c o 
assessoria 

Conexão B Assessoria 

n 

e 

exa o 
& public idade 

Publicidade Ltda. 

uNPJ: 02.160.437/OG01-18 -h p 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 ei li ° 	2705 

1 .8v 	—....._......,........ 	— 

Nat. da Oper.• 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 Via de Transp • 

Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS , Data da Emissão: 15- 	/o.g. 4,01/ 
Usuário ou DeAtinatário 

Nome?er—fc---;,---L(p A 	N\ L1 Ng ; e....; 'V.• --4( 	\LW 	C.----P--/C--"T" 1.44 A-A 

EndereçO AL‘ 0•12.9 	--; 24 	3S-Cf 

Município. , -e-- i•1-  11-4 	 Est • l' -----  

CNPJ: 	• 	" ‘ 	 1,1  	 1 E • 	 I M • 

QUANT. UNID. O1SCR1M1NAÇÁO PREÇO UN1T. TOTAL 	R$ 

eosio c3311 É . 067,92 
(-. 	ac---5-  %. •nift. CO',  J.  SSA-b --  

6. 007,2 (7, 
, ..57. — fQLLL_____ 

1 

P. M. E. 

26 AGO. 2011 

sk.i.,-41:4-40.,sii,E.  1 

i ,. 
.,., 1 

e 

] 

TOTAL R$ 5 W-7,3 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Lida. - Fone/Fax: (54) 3522.1436 • Or. Sidney Guerra. 306 - Erechim • RS - CNN: 93.630.788/0001.09 
AIDF-RS 08682008/10 25:3 2.426 . 3.000 12/10 

   

   



Nota Fiscal de Serviço Série T 

L.7  con 
assessoria 

Conexão B Assessoria 

exa o 
& publicidade  

e Publicidade Ltda. 

,...._.__________ 	,, 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	ti NI .9. 	ZiUk) 

1.0  VIA 

Nat. da Oper.- 
( 55 

Via de Transp.: Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Sala 31 	Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS [teia da Emissão-  /5 	)9& 	?CO I 

Rua Nelson Ehlers, 98 - 	- 

rUsuário ou De 	inatário 

gfre.A• 	À tA 	L.A-70,A1..A 	"2)(--1  Endereço.  

g---1?-'----e- k",---/ VIA 	Est.: -15.  
Município' 

e- 	I 3 (-4 )4/0-00 / - 7.0 	- 	 I M • 
CNP.1* 	(,), 	 r E 

QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT TOTAL R$ 

c- Qn m ti Iv ; e-~ 

ItÁ t._& prrria- 	?)(:) feaTero ,13' 
A--Al Ti -FLÁ rvt0 	A-60., 57e 7r")1 6.e66,1z 

51-& 	ssi AMs ef)A4;5S-A7,5 g2,66 

z 	- i2,6 	I ,,s_y . 

p NA fr 

6 A60 2011 

, 
TOTAL R$ 	• 06o "4-À 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522.1436 - Dr. Sidney Guerra. 306 • Erechim • RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 98682008/10 25x3 2,426 . 3.000 12/10 



I 	'? 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHaM 

Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 37.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 9 2, 
Ordem de Pagamento 

Emissão do Empenho: 31/08/2011 Número do Empenho : 10976/11 

referente para pagamento de campanha publicitária relativa ao Recadastramento Empenho Ref.: Empenho 

A Pagar Liquidado 

6.114,44 

Valor à Pagar 

8.482,46 

Valor à Liquidar 

2.338,02 

Valor Pago 

0,00 

Valor Liquidado 

6.144,41 

Valor Empenhado 

8.482,46 

Valor Valor Parcela Vencimento 

1 - 05/09/2011 

Parcela Vencimento 

6.144,44 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

CPF ou RG 	  

Data de Pagamento 	/ 

1 

1 

Órgão 	  

Unid.Orçamentária 	 

Projeto/Atividade 	 

Categoria Econômica—) 

Processo de Licitação: 

Empenho 	  

Classificação 	 

Dotação 	  

Recurso Vinculado 	 

Credor 	  

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

2017 Arrecadaçao, Cadastro e Fiscalização 

3 DESPESAS CORRENTES 

Isento 

Ordinário 

05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39.92.00.00 

314-0 Serviços de Publicidade Institucional 

1 - Recurso Livre 

12990 CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

P. Ni. E. 

OS SET. 2011 7. 95 
—M2fS:-nR, LINE 15 	/ 

.  

CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Endereço 	  RUA NELSON EHLERS, 98, 

micipio 	  Erechim 

,nco 	  Banco do Estado do Rio 

SALA 31 	Telefone: (0)OX-54) 3321-9633 Fax: 

Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 

DESCRIçãO DO EMPENHO 1 	 

de Contribuintes, no período de 01 a 30.09.11. Cfe. SD 49/11 

I LIQUIDAçãO 1 

N' da Liquidação 	 16831 	 Data da Liquidação...: 05/09/2011 

1 Histórico 	  Despesa Liquidada ri/data cfe. NE Nr. 10976/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

Documento Fiscal 	 2720 

Valor 	  6.144,44(SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QU 

VALORES DO EMPENHO 	  

Processado por: DENISE ÉREMRACKI 

N°  Cheque 

avd,m/ g  
valdemar krtur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

PauloAlfredo /Polis 

1 	Prefeito Municipal 

RECIBO I 

/ 

Ticiane Dagostini. 

Tesoureiro 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 

	

	 )6  144,44(SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QU 

ATRO CENTAVOS) 

Conta: 06.850447.0-7 



Nota riscai ae oervniu ori ic e 

Nat. da Oper.. 	 

c3" `" ; 
Via de Transp 	 _  

Data da Emissão D 1 	  

CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 1N2 2720 

1.a VIA O conexao 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Usuário ou Destinatário 

Pec
Nome: 	—7-TLICA 	r\r\ uN) PI em ,{).E.  

Endereço. 	efreA 	 J-4-A) 	 /3 5 (-4  

Município 	  

a/p.i. 	e. 13 L-n4- /0000-tp 
UNID. 

, 2 	4 

'TS 7. A) A--  ecnk;ç6S441D 	

LM-/,  
—  

b or5zin- 

Est • 	 

	 I M 

QUANT. 

tk-is 	 fs 0.5 PeC,-3e-1-0  

Zr--e-4017-17A-1Yke7u r0 eieNr-r-R.; 	;,,21---c  

DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIt TOTAL R$ 

20 II 
—62,o7- 

t 1-11*Ilk.A9 1.0-6 

P. M. 

U 6 SET. .2011 
• 

..,;ricirniit: •- • 

[ 	05-2,z 9- TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à aliquota de 	 

GRAFFOLUZ Edizora e Ind. Gral. Lida, - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Or. Sidney Guerra, 306 • Erechim -RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 98682008/10 253 2.426 a 3.000 12/10 

c/0 



n.. 

documento N°  Cheque 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

)Valdemar Artur Loch 
	

Paulo Alfredo olis 

I  Secretário(a) da Fazenda 
	 Prefeito M cipal 

¡ REdEBO I 

PRE FEITURA MUNICIPAL DE 
Praça da Bandeira, n° 354 

CNPJ: 87.613.977/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

ERECHIM 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 10256/11 Emissão do Empenho: 18/08/2011 

órgão 	  

Unid. Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Categoria Econômica..: 

Processo de Licitação: 

Empenho 	 • 

• 

Recurso Vinculado  

02 GABINETE DO PREFEITO 

01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

3 DESPESAS CORRENTES 

Isento 

Estimativa 

02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

1 - Recurso Livre 

Classificação 

Dotação 	 

Credor 
	

12990 CONEXA° B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 	 CNPJ: 02.160.937/0001-18 

Endereço 	 RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0)EX -54) 3321-9633 Fax: 

Município 	  Erechim 
	

Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

anco 	  BanCo do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 
	

Conta: 06.850447.0-7 
- 	 DESCRIçãO DO EMPENHO 1 

Empenho Ref.: Empenho por estimativa para pagamento de publicidade institucional, complementação da 

NE 132/11 Cfe. SD 259/11 

1 LIQUIDAçãO 1 

N° da Liquidação 	 16830,• 	 Data da Liquidação...: 05/09/2011 

Histórico 	  Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 10256/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

Documento Fiscal 	 2719/2718/2717/2721/2722 

Valor 	  23.621,40(VINTE E TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENT 

1 VALORES DO EMPENHO 1 

Valor Empenhado 

85.000,00 

Valor Liquidado 

71.589,63 

Valor Pago 

47.968,23 

Valor â Liquidar 

13.410,37 

Valor à Pagar 

37.031,77 

Á Pagar Liquidado 

71.589,63 

	

Parcela Vencimento 
	

Valor 	 Parcela Vencimento 
	

Valor 

	

1 - 05/09/2011 
	

23.621,40 

Processado por: DENISE KREMPACKI 

, AGLTE -SE (51d/LI__ 

  

TESOURARIA 

   

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	• 23.621,40 (VINTE E TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUP.RENT 

A CENTAVOS) 
Nome Completo: 

Assinatura...: 

 

CPF ou RG 	  

 

 

Data de Pagamento 	  

 

    



_ 

Rua 

0 conexao 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

to VIA 

Nat. da Oper.' 

Serviço Séle T 
X p 
t.) It ° 	271.9 
........,,—..,..__ 

TRU :M::•2 C... 
.............,_____ 	. ....... . ._. 

- ;:.; :. 

Via de Transp.: 	[L.. 1-- Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão: 01 	O 	12-01/ 

' 	 Usuário ou Destinpprio _e 
Nome: ee?‘75-4€ ,r,A 	/72a, di.e., r fit 	‘j-É- C--'2e-r-e_,,7,i/2 
Endereço: Ciee~7 4-4 ~76-1,e4  

Município• -- .47"-7',-1,-1 	 Es! - 

CNPJ: 	 (f  	/3 v.P--/r,a‘9/_w  I E • 	1M - 	  

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	R$ 

17 i i eXit~L) Go Me ic----"iii .e>erc-A-D 
J. ixc, i „-t--7-t--,--,7ezez) go/ i 	.e/0/02> 3 	(-(c), o‘o 

e-e---e. ç5"Y, ikhg- e-o in1-531115 ..,_ - 3 	Le-o  
,... 
, 3, 	oc;`,. (0'e; 

— 
3.'5'4'2.109 

, 

, , 

_ P 44.  s  
O 6 sEr,  on  

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. • 60ne/Fax: (54) 2522-1436 - Dr. Sidney Guerra. 306 - Erechim • RS - CNPJ: 93.630.782/0061-09 
AIDFAS 88682008/10 25x3 2.426 a 3.000 12/10 

3. g2L(2, o 



O C O 
- assessoria 

Conexão B Assessoria 

n 

e  

eXa O 
& publicidade 
Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de 
CNPJ: Oa 160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

1.ft VIA 

Nat. da Oper.' 

Serviço Série T 
lk p 
ta 2 	2718 

l',í,.,.. 	,.,t,—. 
---- . 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 é, 	; 	,.... Via de Transp.: 	I__ 	, 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão:A 	/ of layf 

Usuário ou Destinatário 

Nome: 	~-11 	mt,(A//'e.,4( 	..JÉ 	e•cie.c.,..,A,f 1,4; 
) 

Endereço • ri-~1 	A4 	-1 W4-.7/.2-,) 	3 '3-7/ f 
Município: 	c&-JC—C-17-74,2 	 Es 
CNPJ: 	f)-7 6 /3  eF7--7-10)0/-?-o I E  . 	 I M • 
QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	RS 

"AS  
//  

20/.1 /6.-500 .., 	- . 
„Dc-.&e ,9e, 	Aá  _.57. 

/6.1/Z52,05  
c- ,..„Ei: /745—y, , 

- 4.2, 61 

, 
, 

k. .. , 
f 1 o oRsEmT: E20.11 
I ta 	11 kiNE .si 

•••••••••• 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à aliquota de 	 
GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. • Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Or. Sidney Guerra, 306 • Erechim -AS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 
RIDF-RS 98682008/10 25x9 2,426 a 3.000 12!10 



Rua , 

O conexao 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

RS 

Nota Fiscal de 
CNPJ: 02.160A37/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

ta VIA 

Nat. da Oper. * 

Serviço Série T 
-pr. 
ti N,..? 	2717 

r.-----
•
- 	- 

. 	. 	. 	- 	_ - 	...... 	._ 	. 
_ 

-4—L----  Via de Transp.• 	5) 
Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Ison Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - Data da Emissão -a / .49 9 2011 

Nome: 

Usuário ou Destinfltário 

.--7.7Ze)e-A 	/ 7)-74( ri/lk '/ ,i'/?-(46e32 -c--4/-7 ,44l  
Endereço: 

Município: 

CNPJ.  

.72-1~ 	44  
,, -.-c-7 rít`"7'/"fri 	 i Est - 

6'7 ..r3•/-77-7frat9/ --c% 4Q 	1 E• 	I M • 	 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT TOTAL 	R$ 

17.---"I 'e4-11-~ NÇÉ) ---  Uilf 19  

006Cleil),4 1004.7  2r-er'0/104 /  
&// 1/7-C-7 	.20/i / e -Y 5, 00 

_•. 
e)-r-&r. -A-( .S .7 . (-11.  e/3A~  , 

-37~ 1/S-/ ,  — 

/ g ' 2-g;9 I 

., 

, 

P. M:7"--1.  

O 6 SET, 2011 

TOTAL R$ Y'21,  
Imposto sobre serviço incluído no preço à aliquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 • Dr. Sidney Guerra. 306 - Erechim - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 
AIDF-RS 98682008/10 25:3 2.426 • 3.000 12/10 

   

   



Ç 
 conexao 

assessoria 

Conexão B Assessoria e 

& publicidade 

Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 1.0 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	ta° 	2721 

1.a VIA 
n•r• m 

Nat. da Oper - 	17.2U"'D  .̀,:...C,..(:)...,1.1.' .1'.)..  

Fone/Fax: (54) 3321-9633 ' ' ' 	•--- Via de Transp • 	N 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

_ .,....— 
Data da Emissão. tY1 	'b 	/2/011 

Usuário ou Destinatário 

Nome: e 4,-,... 	nn tÁ M i' .e...tt  PA-c 	4 	(2--~ r11' V14 

Endereço • 	M4' 	£4't4.,%--)21 	e-A-Ni âr---/eA 	2)s--(4 r 	 M: ) 

.MunicOio: 	el—ler---e.- k--/-7 .  ••'-‘.-A. Est • 1.c.5 
CNPJ: 	1-2/3 4/-?-7/c2,(Pol -2-- 	1 E • 	 I M • 

OUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	RS 

ik--leÁn.-~--4-(5 	P-e-/ Ie 
/ 

/W,c)C:) Zr)  1 1 
 

,-4. 	'-• 	7 	/\) A- e..0  
_. -7-dizi a-o 

r PFY , ...._ II gg 

?-80,r2 

, 

P M. E. 
,.. _ 0 6 SET. 2011 

__ ..!..!.:,„ i 	LIINt 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 
GRAFFOLUZ Edilora e Ind. Gral. Uda. • Fone/Fax: (59) 3522.1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 - Erechim - RS - CNPJ: 93.630.788/0001.09 
AIDF•RS 98682009/40 2543 2.426 • 3.000 12./10 



- 	 o 
assessoria 

Conexão 13 Assessoria 

n exa o 
& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 	ik r. 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	rJ L9. 	2722 

1.A VIA 

Nat. da Oper.. 

"r2r.i12.1.r.t2 COMUA 
. 	..._ _._..... .... 	... — 1  

Via de Transp.: 	5 'S 	----- 	ti 
Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão:  01 	/0Ck 	i2C)/ A  

Usuário ou Destinatário 

Nomesfe 	—4 '1-1.4 e.A 	mun3t'e4' e,,,, 	oc— e-Pir-e44--c•_.",,  
Endereço: 	.e..,~ 	ÁtA 	 -Plf\Ler--t RA  

É:"—eè-----e-- (----1 —Z 1 /4"--. 	 Est • 	C"" Município' 

6)1-3 	4 -•?-iocoi.zo 1  E  . 	 1 M • CNPJ• 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

i _..e *Áj.di 	 a 	t..../ 	- 

9ecz570 -431/1 650 00 

- , 2 % ° / : Ar-i• - g , 
633í g -5- 

, 

- 1 	(6 SET. 2011 

s ,tema em  LiNt  

/ 

  

TOTAL R$ 633/ss- 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFoLuz Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 • Or. SIdney Guerra, 306 - Erechim - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 
AIDF-RS 98682008/10 25:3 2,426 e 3.000 12.110 

  

     



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
TITUJUMAL DE C(»MS 

Ordem de Pagamento 	LtL 
Emissão do Empenho: 09/09/2011 

Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

do Empenho : 11445/11 

mm-sE 
Processado por: DENISE kREMPACKI 

TESOURARIA 

Paulo Alf do Polis 

Prefeito unicipal 

RECIBO) 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

p
/Vaidemar rtur Loch 

Secretário(a)"da Fazenda 

UiLvvid/ 
N°  'documento 

Valor Empenhado 

30.000,00 

'Valor Liiidado 

13.001,03 

Valor Pago 

0,00 

Valor à'Liquidar,  

16.998,97 

Número 

órgão 	  

Unid. Orçamentária 	 

Projeto/Atividade 	 

Categoria Econômica..: 

Processo de Licitação: 

Empenho 	  

Classificação 	 

Dotação 	  

Recurso Vinculado 	 

02 GABINETE DO PREFEITO 

01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

á DESPESAS CORRENTES 

Isento 

Estimativa 

02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

1 - Recurso Livre 

PREF-E -- ITIJRA MUNICIP — 
DE ERECH1M AL 

1 5 SET. 2on 

PAGo 
Credor 	  12990 aramo B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Endereço 	  RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0XX-54) 3321-9633 Fax: 

micipio 	  Ereçhim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

,nco  . 	 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

„›. 	 1 DESCRIçA0 DO EMDKRO 1 	  

Empenho Ref.: Empenho por estimativa para prestação de serviços de publiciadade institucional, 

complementação do NE 132/11. Cfe. SD 275/11 

1 LIQUIDAçãO 1 

N°  da Liquidação 	• 17491 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 11445/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

• Documento Fiscal 	 2729/2728/2730  

Valor 	  12.492,22 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E D 

	  VALORES DO EMRENHO 	  

	

Valora Pagar 	A:Pagarliqiiidado 

1 

	

30.000,00 	 3.001,03  

	

Parcela Vencimento 
	 Valor 	 Parcela Vencimento 

	 Valor 

	

1 - 13/09/2011 
	

12.492,22 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 • 12 . 492, 22 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E D 

MS CENTAVOS) 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

 

CPF ou RG 	  

 

   

 

Data de Pagamento 	 _/__/_  

Data da Liquidação...: 13/09/2011 



CNPJ: 024 69.437/0001-18ir.' 
Incr..N1un.: 31.311/15.969 eJ 	2728 

Nat. da'Oper.• 	 

Via de,Transp.: 

Data dafmissão:  

061eida 

r 

f  

PREFè-ã:  ORA litim 

DE  ERECiiim  

1 

PAG0 	 

TOTAL- R$ 

O assessoria& publicidade 

Conexão 13 Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim RS 

0•• 

Usuário ou Destinatário 

NomeT-P.R-G•r\'-ÇLí" "UrU‘C_'RP4. 	
C‘--VOIA  . 	•, 	. 	. 	.  

Est:.  • 
'PRA e)Dk. 	 LA' 

CÇZS-CW‘f,-)\ 

cmuNn:".qp-4-ÇO  
DISCRIMINAÇÃO 

ki  ki CNC) Cj 	 nek- 
NJN.t. kPO N-Ç-CYJW  

lõ &À  
'Oese 

Imposto sobre serviço incluído no preço à elíquota de 	 

GRAFFDLUZ Editdea eIid. Graf. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 • Dr. Sldney Guerra. 306 - Ere0jrn - RS - C
.NRJ: 03.630.76810001-09  

AI0F-RS 98682008/10 234 2.426 .3.000.12/10 

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/confirmando  15/09/2011 

Endereço: 

PREÇO tINIT. 
	 TOTAL R$: 

QUANT UNID. 



Parcela Vencimento 

1 - 06/10/2011 

Processado por: DENISE KREMPACKI 

p
l Valdemar Artur Lch 

Secretário(a)' da Fazenda 

Valor 

8.910,00 

N°  documento 

_1_/_  

Parcela encimento 	 Valor 

st Banco 

Paulo Al edo Polis 

Prefeito Municipal 

N°  Cheque 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

CPF ou RG 

Data de Pagament 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECIUM 	 

Praça da Bandeira, n° 354 
	 rs= 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 
 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 12329/11 	

Emissão do Empenho: 29/09/2011 

14 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 

01 SEC.MUN.DE  SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 

2093 Administração,Organização e Execução dasAtividades Segur. Públ. e Prot. Social 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	 14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.63.00.00 

Dotação 	 • 5298-1 Servicos Graficos 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

Credor 	  12990 CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE lZDA * 	
CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Endereço 	  RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	
Telefone: (OXX-54) 3321-9633 Fax: 

	

icipio 	 • Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

	

nco  ,-, 	
• Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	

Conta: 06.850447.0-7 

	 j DESCRIO0 DO EMPENHO 1 	  

Empenho Ref.: Empenho por estimativa para complementação de serviço de publicidade 

institucional.(complementação ao empenho n°: 1888) 

I LISPIDA0a0  1 	  

N° da Liquidação 	 1~15435 

-Histórico 	
 DeSpesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 12329/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA * 

Documento Fiscal 	 2753 

Valor 	
 8.910,00(bITO MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS) 

1 maggs DO EWENHO 

	

Valor Liquidado 
	Valor Pago 

	

8.910,00 
	

0,00 

Órgão 	  • 

Unid.Orçamentária  	• 

Projeto/Atividade  	• 

Data da Liquidação...: 06/10/2011 

Valor Empenhado 

15.000,00 

Valor à Liquidar 

6.090,00 

Valor à.Pagar 

15.000,00 

A Pagar Liquidado 

8.910,00 

	 I RECIBO I 	  

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 .8  910,00 (OITO MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS) 

Nome Completo: 	  

Assinatura...: 

123210a 'i 



. 	-r 	 conexa 
assessoria 

, 	. 	Conexão•Et Assessoria 

,.. 

ePublicidade 

-o, 	. 
& publicidade 

Ltda., 	. 

CNPJ: 92.160.4371000118 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

VIA 

Nat. da Oper • 

1,1V1 	2753 ti 1/ 2 

TRIVJUAL D71 C::: , iP.-; .1  

/ .• 	, 	 , 
J 

Fone/Fax: (54) 3321,9633 Via de Transp.: 
kf 

Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão: 05 /10 

Pe"--4- 7U 

Usuário ou Desti 

e4; 	; 
atário 	• ' 

vome: m (-4 le ()_., At 	n:5-e— Ere-e-e t-1-% vt..4. 

Endereço: le-~ 	—611 	8-Prio,bde.i; 	?,5u 
WunicIpior 	elaS-C- H4 ,-"1-" 	 Est • 

;NP& 	,07-  b (3 --P-Ridoccli - 2(---) , E • 	' 	 I M • 

2UANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

ç-k--1'  a•t 1,A-e:A—O -28,5 -R) e-ece ii; 44 

éS2.; rwde.A 6f-n--angeo/01~ 9, ccx).0-to 

5
1 

ag6e. <i)c 	77. AJA C.C'tix ; 85p9b.  -- gO.O•cD 

, , 	• 	, . 	.., 	... 1!  
- 	' ,„.,-, 	_, 

. 	, 133,66' __ ,,-1:-; -----, : ; . 	,'--,:;• 

......._ 	/1 
.. . 	.. 	,, 	 i 

, 	:- 	, 	- 8 :496,3c 

'-, 	 J,  \ 
- 

. _ . 

, 
,. 

. 
. 	 • 

' 
, .. , 

. 	, 

,t 	• 	. 	' 	 , 
1 	, 

; / . 	 . / 
i 	, 

. 	\,...,,,s 	,. . 	:fl. 	I 

' , 	,, / 	, 	 1,, , / 
, 

. 	1 . ./ '' 	
/ . 

. 	\14. 	4 Q3 R
•

S ' 	. 	. 	_--- 
„ 	p,-,--,"--------- 	. 

,_ 	.._..., PME. I 
1 1 OUT, 2011 I 

~042£4444,_ 

TOTAL ,R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à ai/quota de 	 

tAFFOLUZ Editora e indi Gral. Ltda. - Forie/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 - Erechim - RS - CNPJ: 93.630.768/0001-09 
)R-R5 98682008110 25x3 2.426 a 3.000 12/10 

e 



Valdr.à Liquidar 

51,918,59 

Valor Empenhado 

76.000,00 

Valor Liquidado 

24.081,41 

Valor Pagc:, 

10.274,33 
A Pagar Liquidado 

24.081,41 

Valor à Pagar 

65.725,67 

Parcela Vencimento 

1 - 06/10/2011 

Valor 

13.807,08 
Parcela Vencimento Valor 

/ / 

TESOURARIA 
Processado por: DENISE MITIIPACKI 

hiValdemar JturVLoch 	 1 	Paulo Alfr o Polis 
Secretário(a) da ,Fazenda 	 1 	Prefeito 

RECIBO 

icipal 	 Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

Banco 

N°  documento 	 N°  Cheque 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n° 354 	 I 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 	5414 
I 

Número do Empenho : 12304/11 	Emissão do Empenho: 28/09/2011 

! 
órgão 	  02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentária 	 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade 	 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 
Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Ordinário 

Classificação 	• 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 
Dotação 	  130-9 Serviços de Publicidade Institucional 
Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

Credor 	  12990 cotamo B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Endereço 	  RUA NELSON ~RS, 98, SALA 31 	Telefone: (0)0X-54) 3321-9633 Fax: 
Mu,'cipio 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - ,. 

, 	  Banco do Estadd do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 . - 
	 1 DESCRIOLO DO ENWED 1 

Empenho Ref.: Empenho referente complementação do empenho n°: 132/2011. 
	 1 L/QUIDAçâO 

N° da Liquidação 	• 19421 	 Data da Liquidação...: 06/10/2011 
Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 12304/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 
Documento Fiscal 	• 2755 

Valor 	 ', 13.807,08(TREZE MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) 

	1 VALORES DO a4PBNE0 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 
Valor 	•13.807,08(TREZE MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) 

Nome Completo: 

 

CPF ou RG 	  

 

    

Assinatura...: 

 

Data de Pagamento 	/ / 

  

P. M. F. 

11 0111.  2011 

si terna ON LINE 

1 



Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

Prefeito icipal 

Processado por: DENISE KREVPACISI 

piValdemar Aiur 
I Secretário(a) da, Fazenda 

N°  Cheque 

PAGUE-SE 0.£/ffli 	1 	 TESOURARIA 

Paulo Alfr o Polis 

N°  documento 

/ / 

1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI-14.-r  

/ 	
Praça da Bandeira, n°  354 	 il 

/1 	
CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

i 

 S451 Vuls--11 
v---- i 

.1 Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 12329/11 	Emissão do Empenho: 29/09/2011 

'Órgão 	 • lá SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 

Unid.Orçamentária 	•  01 SEC.MUN.DE  SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL 

Projeto/Atividade 	 2093 Administração, Organização e Execução dasAtividades Segur. Públ. e Prot. Social 

Categoria Econômica. . : 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 •  Estimativa 

Classificação 	• 14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.39.63.00.00 

Dotação 	 • 5298-1 Servicos Graficos 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

Credor 	 • 12990 CONEXAO B P4RvSSORIA. E PUBLICIDADE LTDA. * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Endereço 	 • RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0)O(-54) 3321-9633 Fax: 

M”,.-Apio 	 • Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - ,. 
, 	 .• Banco do Estadodo Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

1 DESCRIcil0 DO EMPENHO 1 

Empenho Ref.: Enxmlho por estimativa para complementação de serviço de publicidade 

institucional.(complementação ao empenho n°: 1888) 

1 LIQUIDAçãO 1 

N° da Liquidação 	• 19419 
	

Data da Liquidação...: 06/10/2011 

Histórico 	  Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 12329/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

Documento Fiscal 	•  2755 

Valor 	 • 6.090,00(SEIS MIL E NOVENTA REAIS) 

1 VADCRES DO EMPENHO 1 

Valor Empenhado 

15.000,00 

Parcela Vencimento 

1 - 06/10/2011 

yalor Liquidado 

15.000,00 

Valor Pago . 

0,00  

Valor à Liquidar 

0,00 

Valor à Pagar 

15.000,00 

A Pagar Liquidado 

15.000,00 

valor 	 Parcela Vencimento 	 Valor 

6.090,00 

1 RECIBO 1 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	. 6  090,00(SEIS MIL E NOVENTA REAIS) 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

CPF ou RG 	  

Data de Pagamento 	 

PM 

11 OUT. 2011 

Sistema ON UNE 

U;',5 



. 

. 

Rua 

C o•n exa o 
0 assessoria &publiCidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. , - 

Nota Fiscal de Serviço!:;i5e 5T 
CNPJ: 02A 60.437/0001-18 xr. 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	ei ni 2 

t e  VIA 	, 

r. 

Nat: da oper • 

Via de Transp • 	
6  Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão: 13N., 	/ /0 	?-40),  
Usuário ou EçstInatário o 

Nornefl'eTCA eA 	ff-)1)-W
. 	

(2  s' Q.,t étt- 	1_)--  e-e&e_rWvt, 

Município 

Endereço:  Sc-f 
(3-"Re-e. tt--1,  M 	 Est • 	

• 

CNPJ: 	 61 6 (3  L-F/000,-- 	i. E • 	I M • 	  

OUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 
..., i 	# 
DI I. AX Ce,  ke."4-0 	MO_St, k-1 CÁ-11-0S 

<&& e-0 n--) urrt) i‘e-Ête-o-15 <e--migiVA 
Aprepli.6/ -0 ,-.e--/J-,-)7401e0 aVi 

_ . 5,6C. cese 
 

LJ Al). 'eê.A,~-0' 
020.(A )0e) 

--2,00,5g 
. »?,6"Miog 

rs-/ 	
1

, — 76?St tik› 
_ 

, J9-598162 	i. 

1 . 
. 	. 	. , , 

' . 
i ‘ , 	, 

, , 

_ _ 
) . 	..  . ,

• 

,,, 	
,. / 

, 
lç$6..oWlnol ' 	4.Q.3 0J 

KC:311kk.rx- 	t.àç-, 	i 4 304  , 

. 	Ail , . F —1 

I 1 00T. 2011 

Sistema ()N•LINF 

, 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à aliquota de 	 

tAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 • Or. Sidney Guerra. 306 - Erechim • RS • CNPJ: 93.630.788/0001-09 
)F-R6 98682008/$0 25x3 2.426 e 3.000 12/10 

1_9,5%,62 



Parcela Vencimento 	 Valor 
Valor Parcela Vencimento 

1 - 06/10/2011 37.412,33 

DENISE KREMPAÇXI Processado por: 

0 dei PAGUE-SE 

Nome 
CPF ou RG 

Completo: 	  

Assinatura...: 
Data de Pagamento 	 __/__/ 

P.M.E. 

11 OUT. 2011 

,--SgaterálLQI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n°  354 "117P. MI. DE C C: ITAS 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 12304/11 	Emissão do Empenho: 7137179"/20 

Órgão 	  • 02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentária  	• 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade  	• 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Ordinário 

Classificação 	• OZ.01.04.122.0010.2008.3.3.90 . 39.92 .00.00  

Dotação 	 • 130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

Credor 	  12990 CONEXA° H ASSESSOR/A E PUBLICIDADE LTDA. * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Endereço 	  RUA NELSON EHIERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0XX-54) 3321-9633 Fax: 

r 	1.pio 	  Erechtm, 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

gro 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agencia: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

	 1 DESCRIçãO DO EMPENHO 1 	  

Empenho Ref.: Empenho referente complementação do empenho n*: 132/2011. 

	 1 Lr:~ 1 	  

N° da Liquidação 	• 19423 	
Data da Liquidação...: 06/10/2011 

Histórico 	
• Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 12304/2011 - ClOtIEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA ., ,.. 

ã742/2752/2759/2751 

Documento Fiscal 	• 2743/2744/2745/2756/2757/2754 /2747/2746/ 

Valor 	 ''37.412,33(TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOSE DOZE REAIS,E TRINTA E T 

. 	' 1 VALORES DO EMPENHO I 	  

	

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor à Liquidar 	Valor à Pagar 	Á Pagar Liquidado 

	

76.000,00 	 61.493,74 	10.274,33 	 14.506,26 	65.725,67 	 61.493,74 

	 I RECIBO I 	  

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	
• 37.412,33 (TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E T 

RES CENTAVOS) 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

o 
n? valdemar tur Loch 

Secretário(a) aa Fazenda 

Paulo Alfrelo Polis 

Prefeito Municipal 

1 

1 N°  documento 

1 
1 _/_/_  

1 

TESOURARIA 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 



Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Usuário ou pestinatári0 

CO nexa-0 
W. 	

essessoria..& pubticid.ade. 

Conexão . B Assessoria e:Publicidade Ltda. 	 Nat. da 	
• 

Via de Transp.: 

Data da Emissão:_QaJe____ 

Nota Fiscal de Serviço Série 1 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 leo' 	-2 7 4 3  
Inscr. Mun.: 31.311/15.969  t,  - 

1.1  VIA TrIny,'..1.m. DE COITA,' 

tome: 

'ndereço: 

tfuniclpio: 

Iffl Me 

enel~~111111"11~.. 
<-a 

IMIPM"8118~~1 
 

eill1~
~~1.  

Milial
lne".~ 

lee "8"1"1181"el
l111"Ileen 

lenlif~ 	 .... 1111/1~  e
~1 MN —ui-.  — ----_-*INIE 

MEIMIIMIMMIIIIIIEMIMI 11~111~111111111~91"9 
WINFM Ii 11~" 	1 1 OU 201" 
Milling"."1 II~1 MI Ine~1~11"11111"1" alleele~"~11  

MI M11111~1~1111~11~1 
2 4 3 

Imposto sobre serviço incluído nopreço ,à;alíquota,de 

GRAFFOLUZ Editora e Ind.-Gral..Lide. • Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr, SIdney Guerra, 306 - • Erephlm • RS - CNP: 93.630,768/000
1-09  

AIDF•RS 9868200840 25x3 2.426 e, 3.000 12/10 

^ 	- • 
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TOTAL R$• 



Endereço: 

Município: 

CNPJ: TOTAL R$ 
DISCRIMINAÇÃO 

WIL 

7S0 z TOTAL R$ 

conexa° • 

assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Nota FiSCal ae serviço sei ic 

2744 
Inscr. Mun.: 31.311/15.96à 
CNPJ: 02.160.437/00Ó1  -18 

1.5  slitk 

Nat. da Oper.: 

Via de Transp.: 

Data da Emissão.  

Usuário ou D tinatário 

Nome: 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Graf. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Or. Sidhey Guerra. 306 - Erechlre RS - CNPJ: 93630.788/0001.0
9  

AIDF-RS 08682008/10  25:3 2.426 a 3.000 12/10 

0/0 

 



. 	0 conexa() 
assessoria 

Conexão B Assessoria e Publicidadettda. 

& publicidade  

Nota Fiscal de Serviço•Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 lk ra 
lnscr. Mun.: 31.311/15.969 a 2. 	2745 

1:. VIA 

. 	,.., 
Nat. da Oper . 	 ,., 

. 	 Fone/Fax: (54) 3.321-9633 Via de Tramo • 	I'  . ,. _ _  95°  

Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data•da Emissão: 03 / 	o ;ao) )1 

Usuário ou Deinatário 

--; 	2.-P+ 	0u?") 	

15 
Nome: 4-4-i-ru,  

Endereçar~ -44 	AA 	ã ~26-ieq . 	51-4 

Município: 4C--e 1-,-7')'"Y-7 	 Est • ..é.  

CNPJ: 	e ?.3/' 	. •4E • 	 1 M • 

QUANT. UNI!). D'ISCRIMINAÇÁO PREÇO UNIT. 
, 

,TOTAL 	R$ 

Z_WI  00 
,,t9e-b.e • 	.0-e 	.5"-/̂- AM e;'i . S AD -- 6.1579 

, ___. _. -->r_tee -,-.„,--,- 	r 4. 	' . . - `"") é;  3 i 4._--.- 

., ._ . _.,. _ 	._.. 
• 

, . 	." 	..--- 

1 
i 

i 

, 
N 

1 	' 	 \. 
/ 

.4,.. 	, 	. j 	, 
 

I 	
, 	 , 	, 	,, 	, 	l• 

.i. • 	1 (r 
5 

, 
t 	r 	 0  , 	r 	 , 

k 
i 

, . t 
i 

E— . 
, 

/ 
, i 	/ 

/ 

A . ‘ 	 i 	
_....... 

/ 
/ 

. 

\ 	 / 

- 	.---4,... 	 ., 
 1‘ 1  OU7 .2011. 

. 
; 
I 

,...i:..,._ E  

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alitiuota de.  
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1-,15-. 6'2  ,GO 
- ES 39 
.5. 6071 Ii  

' 1 IP MT: E  2 2.11 

UNID. DISCRIMINAÇÃO 
TOTAL R$ 

O conexa.° 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 ikrt . 	- 	757  
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 011.<2 

1.e VIA 

z 

Nat. da Opor ' 	  

55( 
Via de Transp • 	  

Data  da,Emissão• 	1jQ_.  _224  

Usuário ou -Destinatá 

Nome:fer--4-i-rut Rifk• _ry) 	 
Endereço< 	 ..P)11 	(2)-i-1~CW-A 	• 'PX -Lí  

Município.  
 Est •  172S  

CNPJ: 	613 	coo 1 	 1 fi4 • 	  

PREÇO UNIT: 
QUANT 

4 s-rporne,÷4  

kr-0 	R,t-PrLi e_A-e73;,-c__ 20  

e. Oc: ai. í' Pt eCNA;~ 

'\" 

t. 

3-bo7r.i4 1 TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluídO no .preço à aliquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney.Guerra, 306 • Erechirn - RS • CNPJ: 93.630.788/0001-09 
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. 

- 
Rua 

Conexão 

O conexa() 
assessoria 

B Assessoria 

& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço serie T 
iCnNscPrJ.  :m0u2,:,1.60

343.31711"/15.196: N. 	2746 
1.a VIA 

Nat. da Oper • 

Via de Transp.: 

Data da Emissão' 

5 5-  L. 	— 
Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

, 

/ 

Usuário ou 

Nome: 	eCsCe--;-rtfe,A 	tf),IÁ a\,; 
Dest 	etário 

Pj  
Endereço AW-44- 	~cor--; eo 	.5S-1-4 ,_AA 

---e- 1-14 vn,‘ 	 Est '25 Município.  

CNPJ: • 9-+ bis (43-4.10on12i') 	1E . 
.. .

1 M 

' QUANT. UNID. .131SOR:IM1NA Ç Á O, MEÇO OITI:. TOTAL R$ 

tic-iell t_ pk-f) -i-t-st..AJ pi4 5 
, 

,Peo ; u‘ e-a/o-me-4=0 g. O 	672 Pl r.,-~é}cea ,RdJJ 
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1 . 	\ ../ 

, 
.4 ‘ 	. 	____ k 	 i 

I 
'P Ril F 

- 
2011 1 

L 
11 OUT. 

Sistema uovi..iiu_ 	i 

TOTAL R$ 5, g 1  413' 
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, 

45 conexa° 
assessoria 

Conexão B Assessoria 

& publicidade' 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 à pi  
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	- 

1.a VIA 	

2742 

- 	. 	•,,,, ç 

Nat. da Oper • 	 • 

Via de Transp : . 	 Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão.  Ca 	•/ I) o 	laD Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - 

Usuário ouDesr  etário 

PJT-4-1" )11.12)1C1 	' entic.''N1.1 e): 	At- 	119C_-- COÊ-e, fet-,',/\,1  
Nome: 

fop-e4:\ 	•A-A 	.--- .6e's--"•) ‹Neji (:•  Endereço: 
•• 	.-"›, 

Município:
Est  

t ZO 	 I M • 
CNPJ: 84  6 0')) 	-R710009. 	1 E  . 	 , 

OUANT. UNIU DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

?Ll gkCi 	e. - • ". 	cge- 	d. Y\11 	i's-Ni l,t N er',,, 
. 
, 

L1 (t Pk 	• 'à 	JR e-01(3Q 	(--rnerad A 
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—  zo eNiert 4b; keJ 	D-tv P411-0 1.+14 ..._ 

n. 	4o--) 	' 
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___ 	, 

0.4 SW  
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. 5.326,Y0 ,• 	, 	. -- —J 	/ , / . - " 	PC,- .).S-). 	. 	I 

, i• 	" 	'' 	7. 	4' 	
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\\ , 	 , / 2/ 2 
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I 
\ /I 	/ 

: 

.12 

\ 	. 	
r- ''  , 	

r 	
.  

. 

. 
\ 

, 	• 

--r-  P M E. 2 1
- ,..--- 

--,.. ..,-- 	,(.. ,,Í-  , ., 1 ,1 	'OUT. 	2011 

' J. Sisterna'uN LINÈ.' __I ' 

TOTAL R$ 2 -6 9 Sb I 	 / 

Imposto sobre serviçO incluídeliwpreço4:aliquota de 	 
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• 

Rua 

Ø assessoria 

Conexão B Assessoria e 

conexa() 
& publicidade 

Publicidade,Ltda. 

RS 

Nota Fiscal de 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

i.e VIA 

Nat. da Oper • 

Serviço Série T 
h,rb 
a° 	2752 - 

Via' de Transp.: 

5  
Fone/Fax: 04) 3321-9633 

Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP-99.700-000 - Erechim - 

_j 

-Data da•Emissão:03 M) 	iettl 

Nome: 'eer- k---rut. 

Usuário ou Des inatário 

e A 	nn u 43 ;é; m_ 	,34 e-e-c-c ‘4-,'~ 
Endereço: 

Município.  

CNPJ: 

.,P~ 	-b A 	'2) A-N5Del CA 	2\51-e 
e"--0--r e,  t.-11 	v \A 	 Est • 

8*---e) 13 Lf4-A- ( ecoo "---2-% 	i E • 	 1 M • 

~NT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT: 
, 

TOTAL R$ 

(.1 Cl il-PYCANn 	11) 	krY) ri 	e,- 

eM At ' 20 'TV (1-1.22e Cd llif CILen) e . , ali 
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R.M. E..,  
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' ,.._ 	 •,, __ 	------ - .1 1 	OUT. 2011 	' 

TOTAL R$ 3.2ool bv 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da pandeiro, n° 354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054)» 35207000 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 10482/11 	Emissão do Empenho: 

	

Parcela Vencimento 
	 Valor 
	 Parcela Vencimento 
	 Valor 

	

1 - 06/10/2011 
	

14.095,04 

"'rocessado por: DENISE KBEMPACKI 

, 

AI ValdemaL Artur Loch 	 Paulo Alfre o Polis 

r  Secretário(a) da Fazenda 	 Prefeito Municipal 

N°  documento 	 N°  Cheque 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

I órgão 	  11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0 

I Unid.Orçamentária 	 01 UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE CONTETÊNCIA DO MUNICÍPIO 

I Projeto/Atividade 	 2061 Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDES 

I Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

I Processo de Licitação: Isento 

I Empenho 	  Estimativa 

I Classificação 	 11.01.12.361.0048.2061.3.3.90.39.92.00.00 

I Dotação 	  2962-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

Credor 	  12990 COMMUND B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (OXX-54) 3321-9633 Fax: 

	• Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

,co 

	

	 • Banco do Estáao do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 ,. 

	 I DEstniçào DO E4PMR90 I 	  

Empenho Ref.: Empenho por estimativa para prestação dè serviços de publicidade para participação da 

gMED na XIV Feira do Livro com atividades pedagógicas envolvendo projetos desenvolvidos nas Escolas 

Municipais, cfe. contrato n°  003/2010. Cfe. SD 384/11 

	 I LIQUID.AçãO I 	  

N° da Liquidação 	 19416 	
Data da Liquidação...: 06/10/2011 

Histórico 	
 Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 10482/2011 - CONEXA() B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

Documento Fiscal 	 2750 	, 

Valor 	 14:095',04(UATOR2E•MIL, N2YENTA,EMNO~~TRO,:Óà1TAV9S)  

' 	i ktki:Jkiãi4Pjci',i 	  

	

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor à Liquidar 	Valor à Pagar 	Á Pagar Liquidado 

	

20.000,00 	 14.095,04 	 0,00 	 5.904,96 	20.000,00 	 14.095,04 

	 I RECIBO I 	  

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 '14.095,04 (QUATORZE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) 

Endereço 	 

ticipjo 

CPF ou RG 

Data de Pagament 

11 OUT. 2011 

Sialfitin€19NLINE 

Nome Completo: 	  

Assinatura...: 

1W2/1bü1 495111WIl'A;'N 4)5 



, 

O conexao 
assessoria 

Conexão B Assessoria 

& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 	-Ar. 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	el N.g. 	.2750 

1., 	•" 	-  

Nat. da Oper• 	
1 	 ,,. 	T 	•:,- 

9,;401D i  c 

Via de Transp.: Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Sala 31 	Centro - CEP 99.700-000 - 'Erechim - RS Data da Emissão: (23 //c7 	/3D/g Rua Nelson Ehlers, 98 - 	- 

Usuário ou Desti9aWio 

re"Co? 	)72  Nome: 

Endereço: 	  

''1.----E-"C"----e 471----1 "...2--.7 	 Est • 
Município

. --ã77-  6 l3 17/77)frot9i-2) 	 1 M • 
CNP/ . 	 i E • 

QUANT. UN1D. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	R$ 

n.e.,D 4/epq 60 
/e,o op1/ Vèleatas .oc- 

.f).---,21:-).-i1;o,~0 /ty2.3-7,1/4 
1 1Â 6?),19/liíSite, dx- ,5). / — 	.1 ci,t2),3- 

---- .. ---- i 
s' 'F-É/ /ri: - -- 	,__ ; ./ — 211( (13 

, , 	 . , , 

„ 
. 	. 	. 	1' 

, 
I 

1 
. 	 . 

, 

\ i . 
, 

• t•1 	frIO 48 Z ..• .' i- ' 
r ..- 

. , 	• / 	.- 

.. 1 	P MF ---/ 

11 OUT. 2011 

..)IbleflId VIM L1Nt 1 

TOTAL R$  13. 833,  

Imposto sobre seiviço incluído no preço à elíquota de 	 
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A Pagar Liquidado 

96.808,67 

Valor â Pagar 

90.000,00 

Valor á Liquidar 

43.191,33 

Valor Pago 

0,00 

Valor Liquidado 

46.808,67 

Valor Empenhado 

90.000,00 

Valor 	 Parcela Vencimento 	 Valor 

96.025,94 

Parcela Vencimento 

1 - 27/10/2011 

Assinatura...: Data de Pagamento 	  

RECIBO 

Recebi a importãncia abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 -46.025,94 (QUARENTA E SEIS MIL, VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E QUAT 

RO CENTAVOS) 

Nome Completo: 	 CPF ou RG 	  

Processado por: DENISE f(REMPACKI 

Átio 
m7 Valdemar Plrtur ïoch 

Secretário(a) da Fazenda 
1 

Paulo Alfredo Polis 	 / / 

Prefeito Municipal 

Banco 

N°  documento 	 N°  Cheque 

Ticiane Daq5Slini 

Tesoureiro 

TESOURARIA PAGUE-SE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n°  359 
	 c - 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Número do Empenho : 13135/11 

Ordem de Pagamento 
Emissão do Empenho: 20107.2011 

órgão 	  02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentária 	• 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade 	• 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categoria Económica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Ordinário 

1 Classificação 	• 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	 • 130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre' 

Credor 	 •  12990 CONEXA° B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Endereço 	 • RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0X7-54) 3321-9633 Fax: 

Municipio 	 •  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

anco 	 •  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

1 DESCRIçâO DO EMPENHO 1 	  

Empenho Ref.: Empenho referente prestação de serviços de publicidade institucional (complementação 

do NE 132/11) Cfe. SD 315/11 

1 LIQUIDAçãO 1 	  

N°  da Liquidação 	• 20980 	 Data da Liquidação...: 27/10/2011 

Histórico 	 •  Despesa Liquidada n/data cie. NE Nr. 13135/2011 - CONEXA° B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

Documento Fiscal 	•  2777/2778/2773/2774/2775/2776 

Valor 	  46.025,94 (QUARENTA E SEIS MIL, VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E QUAT 

1 VALORES DO EMPENHO 1 	  



det 

Ç_, co 
assessoria 

Conexão B Assessoria 

n 
e 

exa o 
& publicidade 

Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 	I\ r4 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	e 	2 

te VIA 	

2773 

Nat. da Oper • 

5 5cS7  
Via de Transp.: --IFone/Fax: (54) 3321-9633 

,,. 	Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão'  2 k-1 	/ t O VE)) 1  	. 
Usuário ou De tinatário 

Nome: feercii-rue-4 	rn (A tN) ; e,: A-c ç,i)-- 	J Á 
Endereço- feiRe)A 	-1)-1N ?)- -pnr\s N.4 eA 	LA 
município 	c---e-è-e- i-.5.-i-  v \ A 	 Es( - 

(83-  e) /3 	L-r4- -loco/-7-a. 	 , „,,, • CN„: , 
QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL RS 

.. 
OC-1 NA LAOS 	,./) (:,.. 	Q.Ory-N_LÁ rd; (-41-e-f9- 

a( ICI.• 	44-5 -frk-L.-~9-Ç, 	CLivuee,:: 

201) il-Mg3,30 
.... 

.-,.. -e- S'/. 1J/  	e-0 rvx : Vhh--) — Á g g 3 
j -7-?-090.tiq- 

7-éAe,r I/ ,,çy 
-4 

/7- Lf-,38; 590 
1 

i• 

.... , 

2:1 C 7j .ta 

. . 

TOTAL R$ j -4. 935.1  yo 

Imposto sobre serviço incluído no preço à aliquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra. 306 - Erechim - RS - CNPJ: 93.630.788(0001-09 
AIDF-RS 98682008/10 25x3 2.426 e 3.000 Of 10 



PREFEITURA MURIUIPAL DE ERECHIM 
Praça da Báldeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/000120 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 13135/11 	Emissão do Empenho: 24/16-a6n----- 

órgão 	  02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentária 	 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade 	 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	  Ordinário 

Classificação 	 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	  130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

Credor 	  12990 CCIOCKNO B A~SSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Endereço 	  RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	'telefone: (0)0C-54) 3321-9633 Fax: 

nicipio 	  Erechim 	 Cep: 99:700-000 	E-mail: - 

„1„,-ânco,..;.r. 	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.Á Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

	 I DESCEM:A.01M EWl2QED I 	  

â]penho Ref..: Empenho referente prestação de serviços de publicidade institucional (complementação 

do NE 132/11) Cfe. SD 315/11 
LIQUIDAca0" 	  

N°  da Liquidação 	 21369 
	 Data da Liquidação...: 03/11/2011 

1 Histórico 	  Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 13135/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA . 

Documento Fiscal 	 2783/2782/2786 

Valor 	  13.293,39(TREZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E 'IRES REAIS E:TRINTA E NOV 

Valor. Empenhado 	'ialór. Liquidado 	Valor Pago 	Valor à LiqUidar . Valor à Pagar 	Á Pagar Liquidado 

90.000,00 	 60.102,06 	46.808,67 	 29.897,94 	43.191,33 	 60.102,06 

Parcela Vencimento 	 Valor 	 Parcela Vencimento 	 Valor 

1 - 03/11/2011 	 13.293,39 

TESOURARIA 

Processado por: DENISE kREMFACKI 
1 	  

p

/ valdemar Artu Loch 

Secretário (ai da Fazenda 

1 
I N°  documento 

Paulo Alfr do Polis 	I _/_/_  

Prefeito 	icipal 	1 	 Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

I RECIBO I 	  

N' Cheque 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	•13.293,39(TREZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOV 

ECEWWWW) 

Nome Completo: 	  

Assinatura...: 

 

Data de Pagamento 	 

  

CRF ou RG 

09 NOV, 2011 	i 
_P.Mtmt9KWUE 

ftMA' 



. 	
o conexa() 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
ICnNscPrJ:m0u2r;1.603;13.3171/000/15.1-18 jvis 	2783 

1.1 VIA assessoria & publicidade 
* 	Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. Nat. da Oper • 

,„ .. . ,, ,. r, 77j 

; 	• 	96...Ó; : 	.......:-.. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
L.---_—. 

Via de Transp • 

Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissáo.11 1 . 	/ 1 1 	Roll 

Nome: 'P 
Usuário ou Dest 

--ÇC.---4TUel\ 	MU,  (J 1 ej,--t_  Ratário e.  
ÇÇce--P-ecutIP vt4 

Endereço' P-Ae-4 	,h-Â-• 	6~-42-A  
a - 

Munido,. 	 ii j v‘..." Est-S 

CNPJ: 	e.-6,1,5 	i-n----coo,,, E . 	 I 	• M 
CRIAIVI (Ma DISCRIM ,INAÇÁO PREÇO MIT TOTAL R$ 

01 LÁ n) dei em,t4~- 	4k-- LAXYX 	Pf-n) IX itkii) 

. // 2 -'/',ieCepfr .~.0/ZO” , 
-70 irlte0n9,0/4 	eé-7-4,6,.2.~-6.-..5 

. 	
. / 655. 

7. A/A- eepoilp-kg6 — 	16, 55! 
,. 	,_-,-------------. .-----.-------. i•  

— 
/ 	,..- .--- i ' j, É,  /2, 6s _ 

/ 	/7  
/ 

,/ 	
,f, ,, 

/ \ 
fr. 	1 	

. 	) 1. 
_ 

\.. 	 • 

1 , 	...N  / 
. 	\, 	 , 

/ 	 \ / 	7 
.1 - . 	\ / 

( 
. 	/ 7 

--- P. M. F 

09 NOV. 2011 

) 

 

TOTAL R$ j• ‘R)  6 

Imposto sobre sobre setviço incluído no preço à alíquota de 	 
GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 • Erechim AS CNPJ: 93.630.788/0001-09 
AIDF-AS 06662008/10 25x3 2.426 • 3.000 12/10 

 

   



. 	4-/-*-  

4.'7- 	• 

Rua 

Conexão 

cr 	. 

conexao 
assessoria & publicidade 

B Assessoria e Publicidade Irtda. 

RS 

NOta flical de 
CNPJ: 02.160..437/0001-18 
'escr. Mug.: 31.311/15.969 

.• 1 	VIA 
 

. Nat. da Oper • 

Serviço Série T 
1 rb 
40 	2782 -- 

1" 	 . 	. 	....... 

Via de Transp : 	1---/  Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - 

— 

Data da Emissão: e) 	/ li 	13'31 
Usuário ou DesAnatário 

Nome: 	f' -.4.-: Tue.N 	ri-, u N; f »re4-( 	,A-C-- .c—Pr-r ff: vvr 
Endereço: 

Município.  

epteim, 	,.....N A- 	--t,pr"..9 bei eit 	39-4 
elee—e-14-i A.A 	 Est • 	5  

CNPJ: 	e 1--- 613 cf9-9149400/- 20 	i E • 	 1 tyt • 	 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT 
, 	— 

TOTAL R$ 

O 2 t.,k 11 /4 )  je---;À:)Ái L preAck:D A c- Dol c:, 	Pfiviti\rivs . 
-.11e: -VAt i id Á Co (.0 .12 	LÁ iu;Ot--Psi'Míg 
k-oc--/241-c 	p- •rc--i' Pits itgas g it-i eo_s n  
30120 P"... 	a; 	-N ti  Pf 	Oiptek 1•11A ri-ick-  . 

a"..6( 	-A-014 . Pie- ç 	e . o "Al ...--- ..,-. 
..- 	---- 	/ 7 1. 	\ 6 6 c/8 	9(..49  

---iívéf. 	.-I,Ç'I. 	I , — 
, , 	 \. 1 

/ 	
1 	

':\. ../ . 
1 	fi  
i 

1 	I  
f 

•• 1 	1 ,,,.,. 	,,,,,. 
1 	1 , 

N,
• 

,,, 

., i 	 \ i 	/ 
., t 

• _7( 

/R M. E. 1,  f 	1 

...... 	, ....-- 	 ----. 	-- 	 --- 
(• , 

09 NOV. 2011 

. ' SL....4j9.9N LINÉ .,------ • 

    

TOTAL R$ 6690,24 

   

• 
Imposto sobre.serviçoincliddo,  nci"Pre0 'à MIO utitã de 	 

    

GFtAFFOWZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Foriedax:'(54).3522-1436 - 'Dr. SIdnay Guerra:Sá - Erechirn - RS 2  CNPJ: 9à.630.788.  /001-99 
AlDF-RS encape/ta 25•3 2.426 • 3.000 12/10 

    

         

         

         

         



w..,-.^ . 	o conexao 
assessoria 

Conexão B Assessoria e 
& publicidade 
Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
ienNscp,J..mou2,:603i43.3,r,:19.6198 j" 	2786 

1.. VIA 
 

Nat. da Oper • 	, _ _1 
Fone/Fax: (54) 3321-9633 1 Via de Transp.. 	962- 

Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data  da  Emissão:  01 	/ j i 	R.c)  JA 
Usuário ou.  Destinatário 

I Nome 	 1At. 
D :G.0 	rtke,P1 	e C) t .I1Ji eA 	.rt-,- F-jar--e ti-j\"-1  

Endereço: 	~A 	_D,IN 	r2, É1-"Ant9t...4 RA 	r.-5-t-'(  I 
Município.  C---P...e—e-t-t4 vt,k 

Est •  ‘-- _.5  
CNPJ: 	€0-e)1  3 L( A-3-/Oco I -2-0 	I E • I M • 
OUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO 	, PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

\X"--IN\ L-A-tAN:b 	fri\JU 'N,  d o . Cif5t—  

) 12 . fite i' Aio' ob uo .2Au ,;,- - o  e _ p/ 
,u frei o 	ino-g tto , -à0A-VUT0M NA 

g ()OZ 2rciO;CIVA4 arnMe0 2o/ .1 Ê rnaé20 É O (:). 4 - g(?? 
-A sc..çee- 	57 , i.:5, dormlwire. . 60,68' 

,--- 	, 
, — 

'p 1-57, 90 L( , / / 	 , 5•S'i4,13 
N 

..f • , I, 
1 

/ , 
/ 	 \ . , / 

i 
.., 1 

/1  l 
.' 

., 
nme.e........ 

, 
,•••••••••~-•-...... 

\ 	 , 	 t 

-, 
P. M. E. 

_ 09 NOV. 2011 

_„..5.1gmtgaSiv LINE 	1 

, 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à ai/quota de 	 
GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 • Erechlin - RS - CNPJ: 93.630.188/0001-09 
AIDF-RS 98682008/10 354 2,426 a 3.000 12/10 



,rocessado por: DENISE KREMPACXI 

Valdemar • t r Loch 

V Secretário(a) da Fazenda 

RAMM-SE 03/i/ir 

Paulo Alfredo P lis 
Prefeito Munic pal 

I RECIBO I 

TESOURARIA 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

N°  Cheque 

CO 

N°  documento 

/ / 

CPF ou RG 	  

PREFE IT URA MUN ICI PAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n° 354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone:(054) 35207000 	 _ 

Ordem de Pagamento  

Número do Empenho : 13005/11 	Emissão do Empenho: 20/10/2011 

órgão 	  09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Unid.Orçamentária 	• 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto/Atividade 	• 2038 Açoes e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	• 09.01.10.301.0032.2038.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	 • 6708-3 Servicos De Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 4210 - Centro Refer.Regional Saúde do Trabalhador 

Credor 	  12990 MAMO la ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Endereço 	  RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0)0X-54) 3321-9633 Fax: 

nicipio 	  Ereçhim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A 'Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

À 

	

	 I nEscsIoo DO Empemo 1 	  

Empenho Ref.: Empenho por estimativa para pagamento de r realiração de campanha de divulgação dos 

serviços realizados pelo CERESTi bem como orientações a respeito da Saúde do Trabalhador no 

período de outubro a dezembro de 2011. 
.. 

	

Valor Empenhado 
	Valor Liquidado 
	Valor Pago 	Valor à Liquidar 
	Valor à Pagar 
	

A Pagar Liquidado 

	

100.000,00 
	

6.518,73 
	

0,00 	 93.481,27 
	

100.000,00 
	

6.518,73 

I LIQUIDAÇãO I 	  

N° da Liquidação 	 21368 	 Data da Liquidação...: 03/11/2011 

Histórico 	  Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 13005/2011 - CONEXA° 13 ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

Documento Fiscal 	 2784/2785 

Valor 	  6.518,73 (SEIS MIL, QUINHENTOS E.DEZOITOTAIS E SETENTA E TRES CEN 

Parcela Vencimento 

1 - 03/11/2011 

Valor 	 Parcela Vencimento 

6.518,73 

Valor 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	.6  518,73 (SEIS MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E TRES CEN 

TAWS) 

Nome Completo: 	  

Assinatura...: 

 

Data de Pagamento 	 _/_/ 

  

09 MX2011 

$11.0ffla9N LINE 

.. 3 	 Mr.:1 



II" ‘ 
.5 	

assessoria. & publicidade 
Conexao 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
icnNscp,J.:mou2r.,,..603.;43.3171/000115.1961: xá 	2784 

ta VIA -__ 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. Nat. da Oper.• 

56.1i Via de Transp • Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 ,- Erechim - RS Data da Emissão: 01 	1)) 	R.,311 

Nome: 

' Usuário ou Derslinatário 

2C-- --) —1,,t CA 	fY) tX.0 i (21t Vá-t 	•CDt---- C_---,e/C-e-  yi--j A.A  

2..pre.,A 	 ,-P.-7\9,,et--) e-A<r- sk-4  Endereço: 	_bA  
(4•-•-ee—r-C. t--1---)1/4  VNJ 	 Est • 	°.") 

Município 

CNPJ: 	 1 E Ê 	13 1al-/Êt20/ 	 • 	 I M • 

' QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

Dr‘  0 LÀ Lb Nef0 	PO tÁ N3  e) 0 eeeC--P>.i" . 

-PAC)Aft Coa»? 	Ales  ,112 
. 1/oe....ec-&lo(yromáfil golabfw, 

. 

..., 	, 
e cblfreio .0-A mrtokrict 	ou-rufie° Zalo É, 06MZ 

,ry 	2s /:.--o-ft----aSyki51,4 ,aft:c. 
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,/ , 
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I 

i 
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\ 

1 

. 	• 	, 	
1 

t 	

i 

, 

i 	

1 

--.. 
i, .1 

\, 
/ 	

k 
/ 

. 
l' r// 	/ 

, 

 ..-- 

• '`,... 	 _ 	..^'. 	ç -, 	 - 	.._ R M. E. ! 

09 NOV. 2011 ; 
1 

QN 1.1'4E _Sisttein 1 . 

ern Pew140--. 13005 

TOTAL R$ 5. 63 14 )2 

Imposto sobre serviço incluído rio preço à alíquota de 	  

GRAFFÓLUZ Editora e Ind. Graf. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 • Erechlm - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 68682008/10 2523 2.426 a 3.000 12/10 



Parcela Vencimento 

1 - 28/11/2011 

?rocessado por: DENISE KREMPACKI 

' Valdemar Ar&ur LOCh 

Secretário(a) da Fazenda 

Parcela Vencimento 	 Valor 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal 

Valor 

1.987,69 

-9L/L1/21_ 	 TESOURARIA 

Banco 

N°  documento 	 N°  Cheque 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Ir, Ir. C: III 14 
Praça da Bandeira, n°  354 

CNP3: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 

	

Número do Empenho : 13135/11 	Emissão do Empenho: 24/10/2011 

ião 	 • 02 GABINETE DO PREFEITO 

d.Orçamentária 	• 01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

,jeto/Atividade 	• 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

:egoria Econômica.: 3 DESPESAS CORRENTES 

>cesso de Licitação: Isento 

)enho 	 •  Ordinário 

issificação 	• 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

-ação 	  130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

nx 	Vinculado 	 1 - Recurso Livre., 

ador 	 • 12990 CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 	
CNPJ: 02.160.437/0001-18  

Jereço 	 • RUA NELSON EBLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0XX-54) 3321-9633 Fax: 

nicipio 	 • Erechim 	 Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

co 	 • Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 
	 Conta: 06.850447.0-7  

DESCRIçáO DO EMPENHO 1 	  

Empenho Ref.:.Empenho referente prestação de serviços de publicidade institucional (complementação 

do NE 132/11). Cfe. SD 315/11 
	 1 LIQUIDA.40 1 	  

da Liquidação 	 23128 	
Data da Liquidação...: 28/11/2011 

stOrico 	
 Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 13135/2011 - CONEXAO 13 ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA , 

cumento Fiscal 	 2793 

lor 	
 •1.987,69(UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NO 

	  1 VALORES DO 24PENHO 	  

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	
valor ã Liquidar 	Valor à Pagar 	Á Pagar Liquidado 

90.000,00 	 89.868,99 	77.226,22 	 131,01 	12.773,78 	 89.868,99 

	 I RECIBO 	  

ecebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Jalor 	
• 1987,69 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NO 

VE CENTAVOS) 

  

CPF ou RG 	  

 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

  

 

Data de Pagamento 	  

 

   

o 1 DEZ. 2011 



Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 Ari 

N.2 	2793 Inscr. Mun.: 31.311/15.969  

1.0  VIA 

conexao 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Usuário ou Destinatário 
Nome fk--k--i-rue4 re,1-t 4. 
Endereço  (P214C.Pr Á') 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à ai/quota de_ 
LUZ Editora e Ind. Graf. Lida. • Fone/Fax: (54) 3522.1436 • DL Sidney Guerra. 306 • Ereehim - 

RS CNPJ: 93.630.788/0001.09 996E2008M 253 2.426 3.000 12/10 
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IVIarEE  

71 .7 /74-, Processado por: DENISE KREMPACKI 

TESOURARIA 

118apco,  

_ . 	, 

Paulo Alfredo/  olis 

Prefeito Municipal 

! RECIBO ! 

° documento 	 N°  Cheque 

1;(144/AA:Tik  
"Valdemar A(rtur'Loch 

Secretário(a) da Fazenda 
Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

02 DEZ, 2011 

Sistema ON UNE 

" 7  F 

114 Ni: NU 
\ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EREC 
Praçe da Bandeira, n 354 

CNPJ: 87.613.177/0001-20 	Fone: (054) 35207000 	

96 	1 	 
Número do Empenho : 13005/11 

Órgão 	  09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Unid.Orçamentária 	 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto/Atividade 	 2038 Açoes e Serv.Publ.de Saúde com Apoio do Estado - FIAS 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	  Estimativa 

Classificação 	 09.01.10.301.0032.2038.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	  6708-3 Servicos De Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 4210 - Centro Refer.Regional Saúde do Trabalhador 

12990 CONEXA° B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Endereço 	  RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	 Telefone: (0)01-54) 3321-9633 Fax: 

,unicipio 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	 E-mail: - 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

1 DESCRiçãO DO EUPENO 1 	  

Empenho Ref.: Empenho por estimativa para pagamento de ráalização de campanha de divulgação dos 

serviços realizados pelo CEREST, bem cone orientações a respeito da Saúde do Trabalhador no 

penado de outubro a dezembro de 2011. 
i LIQUIDAçãO I 	  

N°  da Liquidação 	 23118 	
Data da Liquidação...: 28/11/2011 

Histórico 	
 Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 13005/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA . 

Documento Fiscal 	2794/2797 

Valor 	
 25:989,51)(VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CI 

! VALORES DO 124Pn4H0 1 

	

Valor Empenhado 	Valor Liquidado 	Valor Pago 	Valor à Liquidar 	Valor à Pagar , Á Pagar Liquidado 

	

100.000,00 	 32.508,24 	6.518,73 	 67.491,76 	93.481,27 	 32.508,24 

Ordem de Pagamento 
Emissão do Empenho: 20/10/2011 

) 

Credor 

anco 

	

Parcela Vencimento 
	 Valor 	 Parcela Vencimento 

	 Valor 

	

1 - 28/11/2011 
	

25.989,51 

Recebi a ünportãncia abaixo especificada, a qual dou plena e geral. quitação. 

Valor  	
25.989,51(VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CL 

NQUWTA E UM CENTAVOS) 

Nome Completo: 	  

  

Data de Pagamento 

 

Assinatura...: 

  

   

CI,F,  ou RG 	  

I PI 	05/0141 243 132/12/11 153 	-2559..1 PIEI 



c" 
.5 conexa 

assessoria 

Conexão B Assessoria e 

-o 
& publicidade 

Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

1.2  VIA 	
Jv 	2794 

-, 
TREIBAL : 	. 

Nat. da Oper • 	
C:: COUTA 

 
S 

 Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Via de Transp.: 

Data da Emissão: 2'b 	1  i 1 	/2_O! À  
Usuário,  ou DT:inatário 

Nome. 	‘—"U 42 IN 	on_kii \j' t 

c  j 

‘ 	--( 	.1)e- 6-_ P_.--ro. H--; ILA 

Endereço' 	ike-4.5N 	.1) ft- 	se)19 7í r7-/9 	33-11 
Município-  ~-e /1"7.' :)---7 	 Es( • ,es 
CNPJ: 	7 61? 17-- /aiol-2-0 	1 E • 	 1 M • 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

D ; lu L',,9-e-,9e9 d.; eu cas ,Jt-e 

Q9,77 liA);e4-&-A2177  4,e 	ár- f-7/ 
, 

. 
eC-- (:-:3 7 dit/(2/~ ..791,/ ii. 443,02  

1. ,--1 -.-. 	dt;L.4--5/ AC"?. &Dr-x.2 ;5fj-,51b — /1 (/, :?-3 

, it3sgta? 
/S-Y.  

if7, 57? ‘,//- 
, 

, 

1 

..,. 

, ) 02 DEZ. 2Du 

sisexna_OlUINE _ Wi 	- ,e11 
.___..... .........__ 

ry) Povm O J3005 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 
GRRFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 • Ereehlrn - RS - 	93.630.7880001-09 
AIDF-RS 08652008M 25:3 2.426 . 3.000 12/10 



89.855,62 
Valor Liquidado 
	Valor Pago 

90.000,00  

/ / 
Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal 

Data de Pagamen 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n" 354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Emissão do Empenho: 24/10/2011 

órg,o 	 • ('' 	»3INETE DO PREFEITO 

l5.• 1.0rament-- 	 PIN 	16 DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

.ssessoria de Comunicaçao Social. 

C ,* • - 	) 	
l'ESAS CORRENTES 

ário 

122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00  

Serviços de Publicidade Institucional 

- '..,curso Livre 

CONEXA() B. ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA 
	 CNPJ: 02.160.437/0001-18  

EHLERS, 98, SALA 31 	Telefone: (0)O-54) 3321-9633 Fax: 

Cep: 99.700-000 	E-mail: - 

do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	
Conta: 06.850447.0-7  

1 DESCRIçãO DO EMPENHO 

o 
referente prestação de serviços de publicidade institucional (complementação 

') 315/11 
LIQUIDAçá.0 1 

Data da Liquidação...: 06/12/2011 

usa Liquidada n/data cie. NE Nr. 13135/2011 - CONE(A() B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

900/2808 
-;CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) 

VALORES DO WIPENRO L. 	  

Parcela Vencimento 	 Valor 

pAGuE,&. diria TESOURARIA 

Banco 

N°  documento 	
N*.Cheque 

Valor 

144,38 

1 RECIBO 1 

• ./specificada, a qual dou plena e geral quitação. 

(CENTO E 
QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.) 

CPF ou RG 	 

Pis 	 Rot.. 

do Empenho : 13135/11 

Valor à Liquidar 

0,00 

Valor à Pagar 

144,38 

Á Pagar Liquidado 

90.000,00 

1 PE 	131550111 495 09112/11 VA 	-144,18 PRE 



Valor 
	 Parcela Vencimento 
	 Valor 

43.984,32 

pAcuE-sE Cka/lf 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal 

TESOURARIA 

-•-1  
documento 

I 	/ 
Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, 	354 

	

CNPJ: 87.613.477/0001120 	Fone (O54 35207000 

Ordem de Pagamento 

	

'.ro do Empenho : 14877/11 	
Emissão do Empenho: 01/1'2/2011 

órgão 	  02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.C.:;mmu: -  	• Cl G;.BINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

'At i: 	...: 2212 Assessoria de Comunicaçao Social 

- . -1 ! 	.: 3 	1•,11iAS CORRENTES 

.;ão: Isento 

Or-,iario 

Clifico. • 	02..21.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

Dot,Ição 	
Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso 	• 	 P,:curso Livre 

.. : 	CONEXA() B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LIDA . 	
CNPJ: 02.160.437/0001-18 

. B 11SON EHLERS, 98, SALA 31 	
Telefone: (0)0154) 3321-9633 Fax: 

	

Cep: 99.700-000 	E-mail: 

	

do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	
Conta: 06.850447.0-7 

	

1 DESCRIçãO DO EMPENHO ) 	  

,•1,3 referente complementação do NE 132/11, para prestação de serviço para 

ir; 	• - banal. Cfe. SD 393/11 
1 LIQUIDAçãO 1 

Data da Liquidação...: 06/12/2011 

oa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 14877/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA "" 

.11:00i2806 
,32(QUAPENTA E TPES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS 

	 1 VALORES DO EMPENHO 1 	  

	

':- olor Liquidado 	Valor Pago 	Valor à Liquidar 
	Valor à Pagar 	Á Pagar Liquidado 

	

43.984,32 	 0,00 	 16.015,68 	60.000,00 	 43.984,32 

1 

	 1 RECIBO 1 	  

specificada, a qual dou plena e geral quitação. 

1 ,32 (QUARENTA E TRE',S MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS 

E TRINTA E DOIS CENTAVOS) 
CPF ou RG 

Data de Pagamento 	/ / 

1 	1487110141 495 99112/11 16;02 	-43.22,39 PE 



.3 CO nexao 
assessoria & publicidade  

r Assessoria e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 	

' inscr. Mun.: 31.311/15.969 	 2808  
1.11  VIA 

Nat. da Oper.: 

Via de Transp.: 	
3 -1- ( 	,----- , 

1 e/Fax: (54) 3321-9633 
Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissão:_02 /1?--- 	/ C-C114 

Usuário ou Destinatári 
, 	 fr, 

1 	 .4 	. .4 	• 	Á 4o, 
Nr.r) 	,t. 

Est.- 	- 
, 

--- 	- 	 i 	m - - 	1 E 

DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

—,----, 
5\) Pr* 	2ct 

C (-o-.. ãe- ee Pr) lÁ N,  eÁkevi-c 3 	4 	
Oh 

3 ' j - jà  "C'' 	, ./- 	N11 	W m; ("'dtb 
il 41I 
ia 	_ 

g 6 '3o 

<:----: Ge. "" 
 

".zo 	5& 

.. 

• 

, 

----coa~ 
1 

l'' 	i:  
' Sist . ma • ` 

, 

TOTAL R$ (25 2 o y, 5-6 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 

••¡Fax, (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerre, 306 - Erechim - RS - CNP.): 93.530.788/0001 09 

12/10 

0/0 



Valor 
Valor Parcela Vencimento 

1 - 12/12/2011 

Parcela Vencimento 

27.180,54 

Processado por: DENISE KREMPÁCKI 

LI  

N°  Cheque ocumento 

Paulo Alfredo olis 

Prefeito Muniéipal 
Tesoureiro 

p
/Valdemar tur Loch 

secretário(a) da Fazenda 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

	

Praça da Bandeira, n°  354 
	 u=mx xwAs 

CNP7: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 	

2- 	--I  t 

	

Ordem de Pagamento 
	

1- 

	

25/11/2011 	j 
Número do Empenho : 14383/11 	Emissão do Empenho: 

órgão 	  05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Unid.Orçamentária 	 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Projeco/Atividade 	 • 2017 Arrecadaçao, Cadastro e Fiscalização 

Categoria Econômica 	 : 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Ordinário 

Classificação 	• 05.01.01.129.0013.2017.3.3.90.39.92 .00.00  

Dotação 	 • 314-0 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

Credor 	  12990 CONEXA° R ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTRA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18  

Endereço 	 • PUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	 Telefone: (0)01-54) 3321-9633 Fax: 

icipio 	 • Erechim 	, 	 Cep: 99.700-000 	 E-mail: - 

.. 	. -m,anco 	
• Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	

Conta: 06.850497.0-7  

	

(••• 	 I DESCRIçãO DO EMPENHO I 	  

Empenho Ref.: Empenho referente despesas com a produção e divulgação da campanha do Programa de 

Incentivo a Emissão de Documentos Fiscais (com a nota é mais legal). Cfe. SD 56/11 

I LIQUTDA40  1 	  

N°  da Liquidação 	• 24240 

Histórico 	
• Despesa Liquidada n/data cfe. NE Mc. 14383/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

Documento Fiscal 	 2812/2817 

valor 	
 27.180,54 (VINTE E SETE MIL, CENTO E OITENTA REAIS E CINQUENTA E QUA 

I VALORES DO EMPENHO 1 	  

     

Valor à Pagar 

30.694,36 
Valor &apanhado 

30.644,36 

Valor Liquidado 

27.180,54 

Valor Pago 

0,00 

Valor à Liquidar 

3.463,82 

1 REMO I 	  

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	
• 27.180, 54 (VINTE E SETE MIL, CENTO E OITENTA REAIS E CINQUENTA E QUA 

TRO CENTAVOS) 

Data da Liquidação...: 12/12/2011 

Á Pagar Liquidado 

27.180,54 

CPF ou RG 

Data de Pagamento 

16 DEZ. 2011 

„ãisterna ON UNE 

1 PE 	14353101/01 495 1E/241 15:49 -27.11L54 PE 

Nome Completo: 	  

Assinatura...: 
/ 



conexa() 
Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	 2812 

1.g VIA 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. Nat. da Oper.: 

NI. DE emrAl 
.  

Via de Transp.: 	) Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS Data da Emissáo: O S / 3  

Usuário ou Despatário 
. 	, 

orne.--Vec---Rri Tu e A 	rn u voi e_t s A-(_ 1-1,--, AA. 
7dereço•4eAC41; 	,t),  Pi 	-2) PrN â-f--; e. A 	S Sce 

s(' 
, 

'.---C-- (-h 4A 	 st • 	. •-> *unicípio• ea 	 E 

ej4' 6 3 In 4 foco/ -2-0 	1 E • 	 1 M • 

UANT UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL R$ 

, 	t 
kje--1 e-LU...A e t%-'  

PO-rA 	1__(- 	A-C 	i \JO 	II( -; eu W) 

_. 9f- Qo rn u. r‘i ; erte-3"-) 20-  ÉS9in 
. , 

(-------.6-e--  _ 	a- 5/. N A en vv‘ $1  siz -, 	206,6., 	.0_ 
2o.c-is i,i 9 

----__L-  P ef 	1:15--1. -- 	3o ()I1) 
20. i ei h, 

. 	. 

16 DEZ, 208 
Sistema CN LINE 

I 
b)- khLr)14,2 ,1<1 3"8 7 .__.) i 

TOTAL R$ 

Imposto sobre serviçb incluído no preço à ai/quota de 	 

iFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522.1436 - Dr. Sidney Guerra. 306 - Etechim • RS • CNPJ: 93.630.788/0001-09 
F-RS 98682008/10 25x3 2.426 • 3.000 12/10 

,20 (-(613S  

.."-..11~. 



ERECHIM 
rhe 

PREFEITURA MUN ICI PAL DE 
Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Número do Empenho : 14991/11 

1 

Ordem de Pagamento 
Emissão do Empenho: 05/12/2011 

Órgão 	  

Unid.Orçamentária 	 

Projeto/Atividade 	 

Categoria Económica..: 

Processo de Licitação: 

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

2017 Arrecadaçao, Cadastro e Fiscalização 

3 DESPESAS CORRENTES 

Isento 

Empenho 	 • Ordinário 

Classificação 	• 05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.39. 92 . 00 .00  

Dotação 	 • 314-0 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

Credor 	  12990 CONEXA° B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 	 CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Endereço 	  RUA NELSON ENLERS, 98, SALA 31 	 Telefone: (0)O-54) 3321-9633 Fax: 

, 	cipio 	  Erechán 	. 	 Cep: 99.700-000 	 E-mail: - 

	  Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 	 Conta: 06.850447.0-7 

	 1 DESCRIçãO DO EMPENHO 1 	  

Empenho Ref.: Empenho referente pagamento para prestação de serviços na divulgação da Campanha do 

Recadastrmnento (novo prazo). 

N°  da Liquidação 	 24239 

Histórico 	  Despesa Liquidada ri/data cfe. NE Nr. 14991/2011 - CONEXA() B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 

Documento Fiscal 	 2823/2813 

Valor 	  2.330,00(03I5 MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS) 

	 1 VALORES DO EMPENHO 1 	  

2.350,00 	 0,00 	 2.350,00 	 2.330,00 

1 1-14urDAsão I 	  
Data da Liquidação...: 12/12/2011 

Valor Liquidado 

2.330,00 

Valor EMpenhado 	 Valor Pago 	 Valor à Pagar 	Á Pagar Liquidado Valor à Liquidar 

20,00 

	

Parcela Vencimento 
	 Valor 	 Parcela Vencimento 

	 Valor 

	

1 - 12/12/2011 
	

2.330,00 

Processado por: DENISE KREMPACRI 

PAGUE-SE/, /ã/  Ii  
// / 

TESOURARIA, 

     

 

Banco 

  

    

 

N°  documento 

 

N°  Cheque 

 

Paulo Alfredo Polis 

    

A) Valdemar rtur lioch 

r  Secretário(a) da Fazenda 

     

     

I 	Prefeito Municipal 

  

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

1 RECIBO 1 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e 

Valor 	 '2  330,00(00I9 MIL E TREZENTOS 

Nome Completo: 	  

Assinatura...:  

geral quitação. 

E TRINTA REAIS) 

CPFouRG 	  

Data de Pagamento 	  

P.MS 

16 0E1 2011 
Sistema  ON LIN 

1 PE 	14991411/01 495 1412/11 15:48 	-1.548,55 PIE 



- 	
O conexa() 

assessoria 

Conexão B Assessoria 

. 

& publicidade 

e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 

Nat. da Oper.* 

de Serviço Série T 
l'kp 
ti V2 	2813 

----- 
MEV 	—!TAS 
,,, 	

..... 	. 

i
ÇS 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Via de Transp.: 	  

Data da Emissão° 9 	/ 1% 	,?ir) 1 

Usuário ou Destinpário 
. 	1 

\1 --iu. 	  Nome: 
epcmx 	N4 	-- .1A. 1,01/4-4 PA2N 	3 S1-4 	  Endereç : 

0.....e (A--; 	t.4.....-1 	 Est • 4()  
Município' 	--i' 

--) 	CP ..:7) 	i---(1 	/00C ,1 -?,0 	 1 M • i E. CNPJ: 

QUANT. UNIU . 	DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	RS 

Nk--; ex). I.  

Te i 	; AYR--:S e0[\) t Á 	 ,-eya-)1,1 o .2.,Dve,a 

§\)Nepe\mesp,-o ,------,-/. - 

..  

i 

. . 
- 

, 

16 DEZ. 2011 

Sistema ON 4_2_1" C 

Ln,p.),J. , o- 1.41 9 	_k. 

TOTAL R$ 1 . q ..,-0 01  30.  

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Dr. Sidney Guerra, 306 - Erechirn - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 88682008/10 254 2,426 . 3.000 12/10 



Órgão 	  

Uni.d.Orçamentária 	 

Projeto/Atividade 	 

Categoria Económica..: 

Processo de Licitação: 

EXpenho 	 

Classificação 	 

Dotação 	 

Recurso Vinculado 

Isento 

Ordinário 

09.01.10.305.0032.2046.3.3.90.39.92.00.00 

6923-0 Servi= De Publicidade Institucional 

- Vigilância em Saúde - Teto Financeiro -União 	 4710 

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

2046 Ações e /serv.Públ.de Vigilánica em Saúde - 
Al-kettA,  

3 DESPESAS CORRENTES 
6 ws1C,M 

gl• 2°1  

GO 

Valor Valor Parcela Vencimento 

1 - 12/12/2011 

Parcela Vencimento 

7.165,18 

"-ocessado por: DENISE KREMPACKI 

N°  documento 

Paulo Alfredá Polis 

Prefeito Municipal Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

TY45141pU  

p
lValdemar Artur Loch 

Secretário(a) da Fazenda 

RECEBO 

PREFE I TURA MUN I C I PA L  
Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 

DE 

35207000 

ERECHIM 
TTUargV)VVIS  

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 14086/11 	Emissão do Empenho: 14/11/2011 

CNPJ: 02.160.437/0001-18 Credor 	 • 12990 COMMO H ASSESSORIA E RORLICTrumr LTDA * 

Endereço 	  RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 

	  Erechip 
	 • Banco do Estado do Rio Grande do Sul 5.31 Agência: 2790-1 

1 DESCRIçãO DO EMPENHO ) 	 

Telefone: (0)O-54) 3321-9633 Fax: 

Cep: 99.700-000 	 E-mail: - 

Conta: 06.850447.0-7 

Empenho Ref.: Empenho referente pagamento de serviços de publicidade: Produção de arte de 04 

folders para a epideiniologia (orientação sobre hanseniase) Meningites - leptospirose e hantavirose 

Gravação de audio da dengue Divulgação da campanha da dengue em carro de som Cf e. SD 856/11 

I LIQUIDAçãO I 	  

'14' da Liquidação 	 24259 

Histórico 	  Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 14086/2011 - CONEXA° B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

Documento Fiscal 	 2816 

Valor 	  7.165,18(SETE MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAV 

1 VALES DO EMPENHO 1 	  

	

Valor Empenhado 
	Valor Liquidado 

	Valor Pago 	Valor á Liquidar 
	

Valor à Pagar 
	

Á Pagar Liquidado 

	

16.000,00 
	

16.000,00 
	

8.834,82 	 0,00 
	

7.165,18 
	

16.000,00 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 *7  165,18 (SETE MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAV 

OS) 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

 

CPF ou RG 	  

 

   

 

Data de Pagamento 	  _//_  

Data da Liquidação...: 12/12/2011 

1 PE 	14015/0141 2429 16/12/11 14:24 	-7165,18 PR 



Assinatura... : 
Data de Pagamento 	  

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, n°  354 

CNPS: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Emissão do Empenho: 12/12/2011 

DE ERECHIM 	 
uoni.. CE 

Número do Empenho : 15293/11 

Órgão 	  

Unid. Orçamentária 	 

Projeto/Atividade 	 

Categoria Econômica..: 

Processo de Licitação: 

Empenho 	  

Classificação 	 

Dotação 	 • 130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

Empenho Ref.: EcqenhO referente complementação do NE 132/11 para serviços de publicidade 

institucional Cfe. SD 352/11 
I LIQuioÁção I 

Processado por: DENISE KREMPACKI 

1-Ál4 • 

f/Valdemar urLoch 

Secretário(a) da Fazenda 

I RECIBO I 

PA9JE-M.. /9,121L 

/ 

Banco 

N°  documento 

P4Glo Alfredo Polis 	1/_/_  

Prefeito Municipal 

N°  Cheque 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

TESOURARIA 

importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

	• 878,57 (OITOCENTOS E SETENTA 'E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENT 

AVOS) 

Completo: 	
CPF ou RG 	  

Recebi a 

Valor 

Nome 

1 PE 	1529341/01 4951E/12111 14124 	
-757,91 PIE 

02 GABINETE DO PREFEITO 

01 GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

3 DESPESAS CORRENTES 

Isento 

Ordinário 

02.01.04.122.0010.2008.3. 3.90.39.92.00.00  

Credor 	 

Endereço 

:ipio 

nco 

	  RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	 Telefone: (0XX-54) 3321-9633 

ErechiM' 	, 	 Cep: 99.700-000 	 E-mail: - 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 

1 DESCRIcãO DO EMPENHO I 	  

12990 00~ B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * CNPJ: 

Fax: 

Conta: 06.650447.0-7  

02.160.437/0001-18  

N O  da Liquidação 

Histórico 	 

Documento Fiscal 

Valor 	  

Valor Empenhado 

4.000,00 

Parcela Vencimento 

1 - 12/12/2011 

	• 24260 	
Data da Liquidação...: 12/12/2011 

Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 15293/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

2816 
878,57(01TOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENT 

I VAIARES DO EMPENHO 1 	  

Valor Liquidado 

1.629,74 

Valor 

878,57 

Valor Pago 

0,00 

Valor à Liquidar 

2.370,26 

Parcela Vencimento 

Valor à Pagar 

4.000,00 

Valor 

Á Pagar Liquidado 

1.629,74 



Rua 

. 

Conexão 

o conexa() 
assessoria 8( publicidade 

B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 	Ira 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	ei C.. 	2816 

Nat. da Oper • 	o 	Si 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 

Via de Transp • 
1- 	--) 	

i 

Data da Emissão: 4-)9 ,) Z. zo 31 
Usuário ou Dhstinatário 

Nome.- •-"ÇÇ- -I.  -rue A 	(r) ti ns Z el ,rett I) e—  
Endereço.  

Município 

2 ftf." 	¡VA- 	(.9  
(0--r2é-c„ t-i-Ik  Est . 'R S 'AA. 

‘? 	(C'Pl-R-4-1°°°1 .-2- 	!E • 	 I M • 1- 
QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNI" TOTAL 	R$ 

' t.)L11._(0 A-c_40 	D 	Au 1:),Ics 
esfk-m N1\9 1-1-A 	Po eNA BA----"Ç 	114‘ 

_. eu  n.-,6- 
1.100 / 201 i Web vt_ AY PeoPpt(opAlisa  

e 7. Mo 	tor-e)---,N)(1°Anie--N,To , — 

_ -_-3. c2 (Z 	i , 5-  -/ . 	----- -Â 2,o,66 — 
2.3 cR 

.„ 	• 	,pp,u, j. ,,-, 	, , 
is.-' 	u.a  £5.ktmrtiivi 	,. 

I 

1 

t 

A 

Go , 	 p i 

_ 

(5 °L.9 
,:-.., ,..)..?-eA ,P.\-ei- 	g/ O s5é7 	-t 	d, 6 soo, co 

  

TOTAL R$ Sz3/  9  
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

FFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - %na/Fax: (54) 3522-1436 - Or. Sidney Guerra. 305 - Erechint r15 - CNPJ: 93.630.768/0001-09 
r-RS 98682008/10 254 2.426 e 3.000 12!10 

  

     

     



Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 132/11 	Emissão do Empenho: 05/01 

P. NA, EE. 

11 	ABRE 2 011 

Sistema ON UNE 

CNPJ: 02.160.437/0001-18 

Fax:. 

Conta: 06.850447.0-7 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n°  354 	 ' 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

órgão 	 • 02 GABINETE DO PREFEITO 

Unid.Orçamentaria 	• 01 GABINEJL DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

Projeto/Atividade 	• 2008 Assessoria de Comunicaçao Social 

Categoria Económica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	• 02.01.04.122.0010.2008.3.3.90.39.92.00.00 

Dotação 	  130-9 Serviços de Publicidade Institucional 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

Credor 	  12990 MIMEM) B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

Endereço 	  RUA NELSON EHLERS, 98, SALA 31 	 Telefone: (0XX-54) 3321-9633 

, Município 	  Erechim 	 Cep: 99.700-000 	 E-mail: - 

nco 	 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Agência: 2790-1 

1 DESCRIçãO DO EMPENHO 1 

Fírpenho Ref.: Para prestação de serviços de publicidade dos setores da Prefeitura de Erechim, no 

exercício de 2011, cfe, contrato administrativo n° 003/10 e Concorrência n' 001/2009. Cfe. SD 2738 

e processo n° 16197/10 

1 LIQUIDAçãO 

N° da Liquidação 	• 6102 	 Data da Liquidação...: 11/04/2011 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 132/2011 - CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

2508/2509/2510/2513/2514/2515/2516/2497 

Documento Fiscal 	 2495/2496/2499/2500/2503/2505/2506/2507/ 

Valor 	  139.375,210ENTO E TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO RE 

VALORES DO EMPENHO 1 

	

Valor Empenhado 
	

Valor Liquidado 
	

Valor Pago 
	

Valor à Liquidar 
	

Valor à Pagar 
	

A Pagar Liquidado 

	

1.200.000,00 
	

345.327,98 
	

205.952,77 
	

854.672,02 
	

994.047,23 
	

345.327,98 

	

Parcela Vencimento 	 Valor 	 Parcela Vencimento 	 Valor 

	

1 - 11/04/2011 	 139.375,21 

PAGUE-SE U/05(4.1_ 	 TESOURARIA 

rocessado por: DENISE RREMPACKI A 

 

   

r Banco 

    

/ 
documento 

  

A 

'  
raldemarArtur Loch 

/ Secretário(a) da Fazenda 

   

N°  Cheque 

    

 

Paulo Alfredo,Alis 

Prefeito Muni'Cipal 

  

 

1 

 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

	 1 RECIBO 1 	  

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 • 139.375,21 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO RE 

AIS E VINTE E UM CENTAVOS) 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

 

CPF ou RG 	  

 

 

Data de Pagamento 	/ / 

    

U2/01d1 195 11./134,1 	(3T4,59 	1 



_ 

- 

Rua 

O conexao 
assessoria & publicidade 

Conexão 13 Assessoria e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CiriNscP,J:m0u21. 	43.317/1%050.19-6198 No 	2510 

1.9 VIA 	-----...—__ 
Vi'''.::.:,'.''.-.::(;::,'",•::7, 

Nat. da Oper.* 

Via de Transp.: 

Data da Emissão: 

L_5'8&9 H 
Fone/Fax: (54) 3321-9633 

Nelson Ehlers, 98- Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim - RS 06  /C("/  R-01  A 	, 

2 	r 	
Usuário ou DestiAatário 

Nome: 	-1‹.--4 'TkÀ 2A 	rn uo .. s; e.; VA-t._ 	0-c- 	C..-R2r-e _. rt-- v‘A 

Endereço: -I epre,t,) 	sõ -,4 	â -A-A) oc--lif? A 	3 .5(4 
C-7-12,1C-e (-4-(‘  V1...."\ 	 Est • 	C> Municipio• 

CNPJ: F .7 6' 3 v-7-7/000/- ill) 	1 E • 	 I M . 

QUAN7: UNID. DISCRIMINA Ç Á O PREÇO UNIT. TOTAL 	R$ 

0 1 u 3 ep Ae0 eA-U z.o-u-- 	0€ 
judo 	UNI); 	9,1mtp,i, 

-ro Ple1 /43;sk-ebo-ei'n joRo At .0i'Prei0 DA 

rt1)3 H-IÃ- 	INAQ 1;  c_ 2Z 1 A 2- (o 23 ',',( 

-̀ •e----,c. 	Q.-c, • e,  . _ 
, 
- 	t_ ---_-.1-12 e_C , 	1 ,:ç --, . 

' 4 	6r4"',., 

1 	 

P. rviTÊ 

1  i ABR, 2011 

TOTAL R$ .033,52 

Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Gral. Ltda. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 Dr. Sidney Guerra, 306 • Erechim - RS - CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 98682008/10 252[3 2.426 • 3,000 12!10 



- 

- 

Rua 

O conexao 
assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

- RS 

Nota Fiscal de Serviço Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 1 r. 
inscr. Mun.: 31.311/15.969 ti '42 	2496 

1.. VIA 
ri., 	 — 

Nat. da Oper.* 

Via de Transp.: 

Data da Emissão: 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 
Nelson Ehlers, 98 - Sala 31 - Centro - CEP 99.700-000 - Erechim ,0,-).--  0 _>/ a/L___ 

Usuário ou Destinatário 

Nome: 	tr e-,É 	
r 	1 

7ze,col 	/72 de/1/, e;"-f  

Endereço: ....X=..-59e-4 3.5( ...40271{-4e---/€4 

(C---ie--e2"ez.  e•-/-7',""--7 42_5 Município-  

CNPJ: 	e 	6/3 	/-- .?4?10/. 20 1 E - 	 1 M ' 

QUANT. UNIU DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	R$ 

1..L fr) A 	(4,,ÁI Á, 	.... --(9,e,fy,4-4_ 	41,94 ,̀..2 

—04 . . A-) A ,i t/ eq-ii Mili "4~2  —7~ 2g53 00 
Com; 5310 •- 2g ,5-- ___ 

- 
2g 7L1 
,_._. 

2-782 'to 
..___ • 

P. M. E. 
_. 

errY\ r 	- 11 ARRâfill 

ON LIN .rtrips 

, 

I 	 

TOTAL R$ 2 782/10 
Imposto sobre serviço incluído no preço à alíquota de 	 

GRAFFOLUZ Editora e Ind. Grat Lida. - Fone/Fax: (54) 3522-1436 - Or. Sidney Guerra. 306 • Erechim - RS • CNPJ: 93.630.788/0001-09 

AIDF-RS 98662008/W 25x3 2.426 e 3.000 12/10 

   

   



Çj conexão 
assessoria & publicidade 

- 	1 v • L 
AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE  

DIÁRIO DA MANHÃ 
Data de emissão: 31/03/2011 

Dados do Cliente Dados do Agente 

Nome / Razão Social:_ 	Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. Nome / Razão Social: 	Conexão Assessoria e Publicidade Ltda. 

Endereço: 	Av.Pedro Pinto de Souza 722 sala 102 Endereço: 	Av.Pedro Pinto de Souza 722 sala 102 

Telefone: 	54 3321 9633 Cidade: 	Erechim UF: 	RS Telefone: 	54 3321 9633 Cidade: 	Erechim UF: 	RS 

CNJP/CIC: 	02.160.437/0001-18 e-mail: 	bertotti@conexaopublicidade.com.br  CNPJ: 	02.160.437/0001 18 e-mail: 	bertotti@conexaopublicidade.com.br  

' USO EXCLUSIVO 
DA EXIBIDORA 

Mnemônico / Cliente: Mnemônico / Agente: 	Conexão 
Mês / Ano:ABRIL 2011 Praça de venda: 	Erechim 

Programação 
Dias N° de 

,._ 
inser4..'s 

Preço  
bruto un. 

(R$) 

Preço bruto 
total (R$) 01 02 03 04 OS 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

VEICULAÇÃO DE UM ANUNCIO 
• 

UMA PAGINA COLOR ANUNCIO INSTITUCIONAL PREFEITURA DE ERECHIM ANIVERSÁRIO DO JORNNAL DIÁRIO DA MANHÃ 

Crédito: 	( ) Aprovado 	( ) Não aprovado Visto: 
Assinatura do Agente: 

Total: 2.853,00 

Tabela: Desconto: 
Prazo de pagamento: 

10/05/2011 

Assinatura do Cliente: COMISSÃO DE AGENCIA 20% 570,60 

Total com desconto 2.282,40 

ANIVERSARIO DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ 



ff:MS 0.1 DL. CC4173 

o 5 
un.we 	 zu....lavarean, 

• 

Para se ter orgulho de uma grande história, 
basta que seu povo a conheça. 

Parabéns Diário da Manhã, pelos seus 25 anos de 
colaboração para o desenvolvimento de Erechim. 

Uma homenagem: 



i‘lasce o UFFS Compus Erechim 

iSexta-feira, 8 de abril de 2011 

    

- 	MISUNfit CE CeNTA.à 

RETROSPECTIVA
I
' 55)4---r----  

 

     

" 	  

	 2010 	 
Erechinenses são vacinados Construção c1( 

_contra a gripe A 	altera trânsito 
No ano de 2009 o mundo inteiro 

foi acometido por uma nova cepa de 
vírus de gripe, o HIN1. Para diminuir 
o impacto de uma novo onda da gripe 
A, o Ministério do Saúde adotou uma 
Estratégia Nacional de Vacinação 
com base no primeiro onda da gripe 
no pois, grupos de riscos, faixa etário 

'is afetada, a segunda onda de gripe 
. Hemisfério Norte e recomendações 

rin Organização Mundial da Saúde. 
Desta forma, foram vacinados 
:robalhadores de saúde, gestantes, 
população indígena e população com 

Um acidente no Km 50 do ERS-135, 
trecho entre Passo Fundo e Erechim, deixou 
quatro mortos e nove feridos no fim do 
tarde de sexto-feira, 12 de fevereiro, por 
volto das 16h30. O local onde ocorreu o 
acidente fica próximo ao trevo de Estação, 
trecho que está em obras de pavimentação 
do rodovia. No local havia uma filo de  

doenças crônicos de base (diabetes, 
cardiopotas, nefropatas, etc.), clém de 
crianças saudáveis entre seis meses e 
dois anos e adultos saudáveis de 20 
a 39 anos. 

Em todo o Brasil, no ano de 2009, 
foram mais de 39 mil casos graves e 
1.705 óbitos confirmados. Na região 
de abrangência da 11' Coordenadorio 
Regional de Saúde foram notificados 
761 casos e sete óbitos confirmados 
laboratorialmente, sendo um ,.C.50 de 
óbito de uma pessoa vinda de outra 
Regional. 

carros que esperavam a liberação do pista 
para prosseguir, quando uma correta 
placas IM10019 de Estrela, carregada 
com cimento não conseguiu frear e foi 
arrastando tudo que tinha pela frente. A 
rodovia ficou interditada nos dois sentidos 
por cerca de cinco horas, causando um 
congestionamento de 30 quilômetros. 

As obras da travessia urbana do 
BR 153, em Erechim, que recomeçaram 
em agosto de 2009, seguiam a todo 
vapor em 2010. A novidade estava na 
construção da elevado (viaduto) na 
diretriz da BR 153, no novo trevo de 
acesso ao Distrito Industrial, com o 

Diário d 

Parabéns e obrig 
contribuindo pai 
desenvolviment4 

Carnaval começou com 
_quatro mortes na região 



122 

DATA: 

VALOR: 

ÓRGÃO: 

UNIDAD 

FUNÇÃO: 

SUBFUNÇA 

PROGRAM 

SUBPROG: 

1e DATA: 	16/04/2009 1 

10 VALOR: 	29.268,001 

CARAC.PECU I 

HISTÓRICO: Empenho referente veiculacao da Campanha de 
Aniversario 

CNPJ:I  87613477000120 	MUNICIPAL 	,RECHIM 	 111 1  

siMATAJNICIAL:17-7=0 DATA_FI NAL: 1=Mril DATA_GERACAO:F/7707r) 
	 ii IFLL EJ 
Excel Word 

EXERCICI 	 
O 	2009 11 

NÚMEROI 20090000C  

RESUMO DA EXECUÇÃO 

EMPENHO: 29.268,001 

LIQUIDAÇÃO: 29.268,00 

PAGAMENTO: 29.268,001 

ADMINISTRACAO GERAL 

LIQUIDAÇÓES: 

	ii 

16/04/2009 11 

	 
o 0010 

000  

Mroi GABINETE DO PREFEITO E SERVICOS DE APOIO 	0000000000000000000 1 

29.268,0011 4993 11 OUTROS TP 
02 	GABINETE DO PREFEITO 	 PAGAMENTOS 

ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 

04 	1 ADMINISTRACAO 

REGIS.PREÇ 

TP 

15/05/200911 29.268,00 

Pgto.NE no 4993 Cheque No. 000595 

LICITAÇÃO 
NÚMERO: ANO: 

PROJ. ATI 	ir 02005 	Assessoria de Comunicacao Social 

RUBRIC1  0003390399200001 Servicos de Publicidade Institucional 

CRITÉRIO UTILIZAD 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

RECURS 	0001 	t Recurso Livre 

CONTRAPARTI  0000 1 

CREDOR 1  0000000319 1 TELEVISA° ALTO URUGUAI S.A * 

CIDADE lErechim 

TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA: 624.392,691 
TOTAL GERAL DOS EMPENHOS: 118.609.247,91 

'ERCENTUAL DA CONSULTA (AMOSTRA): 0,531% 

Não Aplicável 

100000000000000000001 11  13/05/2009  1175767,750-1 

Liquidacao de despesa relativa a 4993, cfe nf 26693. 



RESUMO DA EXECUÇÃO LICITAÇÃO LIQUIDAÇÕES: 
.3MERO: ANO: 120100000000000015287  1  12/08. .01123.948,35  

DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 7276/2010 - 
CONEXÃO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

	I 
EMPENHO: 23.948 34 

LIQUIDAÇÃO: 23.948,351 

PAGAMENTO: 23.948,35[ 

NR_SIS:1 727.6 	 

1— • 	 1  
REGIS.PRÉÇ 

TP 	 

OUTROS TP 
PAGAMENTOS rnSEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E PROTECAO 

1401 	SEC.MUN.DE  SEGURANCA PUBLICA E PROTECAOS 

EXERCICI r, 
O 	2010 11 

NÚMEROJ 201 000000727  

DATA: 	11/08/2010 

VALOR: 	-10.000,00 

ÓRGÃO: 

UNIDAD 

FUNÇÃO: 
1 	04 

1 

 0000201001528700100  1 
	13/08/201011123.948,35 

PAGAMENTO REF. NE  NR. 7276/2010 - CONEXÃO 8 
ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

ADMINISTRACAO 

SUBFUNÇÃ 122 ADMINISTRACAO GERAL 

SEGURANCA DO CIDADAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

PROGRAM 1  0022  

SUBPROG: 	000  

PROJ. ATI 
	

1  02091  ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS 

RUBRIC1  000339039920000 

RECURS 	1 0001 

SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

RECURSO LIVRE 

HISTÓRICO: ESTORNO DE EMPENHO NR. 7276/2010 CIDADE 1ERECHIM 

1.661.618,81 

1 	  10  DATA: 	31/05/2010 1 

1° VALOR: 	_40.000,00_1 

CARAC.PECULIA rii(ici"  

CRITÉRIO UTILIZAD 

Não Aplicável 

TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA: 

TOTAL GERAL DOS EMPENHOS: 

,ERCENTUAL DA CONSULTA (AMOSTRA): 

133.966.704,45 

1,241% 

CONTRAPARTI 1 0000 

CREDOR 1  0000012990 CONEXÃO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

; 

O i.

ço  



PROJ. Ai] 
	

02038 

RUBRIcr000339039920000  

ACOES E SERV.PUBL.DE  SAUD )M APOIO DO ES 

SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

CRITÉRIO UTILIZAD 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECI- 

RECURS 	 4210  

CONTRAPARTI  0000 _  
CREDOR 1  0000012990  

HISTÓRICO: 
I  1" DATA: 	20/10/2011  

10 VALOR: 	100.000,00  
CARAC.PECULIA  000 l  

CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM SAUDE D 

CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA* 

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO 
DE REALIZACAO DE CAMPANHA DE DIVULGACAO 
DOS SERVICOS REALIZADOS PELO CEREST, BEM 

Não Aplicável 

NÚMERO 

DATA: 

VALOR: 	96.766,12INR  
g  169_34 11 

30/12/2010 11 

EMPENHO: 96.397,21 

LIQUIDAÇÃO' 96.397,211 

PAGAMENTO: 96.397,211 

RESUMO DA EXECUÇÃO 

OUTROS TP 

REGIS.PREC 211 

TP Não se aplica 	1 

LICITAÇÃO 
NÚMERO: ANO: 

	  0000 1 

CIDADE 1ERECHIM  

	

TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA: 	2.151.189,291 

	

TOTAL GERAL DOS EMPENHOS: 
	

164.058.568,62 

	

2ERCENTUAL DA CONSULTA (AMOSTRA): 
	

1,31Vo 

LIQUIDAÇÕES:  

20100000000000025798 	II 	30/12/2010I 1441,34 

DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 
ONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE 

16934/2010 - 
LTDA * 

120100000000000025797 	11 	30/12/2010 15.832,30 

DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 
ONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE 

16934/2010 - 
LTDA * 

120100000000000025796 	J 	
30/12/2010 2.660,92 

DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 
ONEXAO 13 ASSESSORIA E PUBLICIDADE 

16934/2010 - 
LTDA " 

120100000000000025795 	11 	30/12/2010 	17.520,58 

DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 16934/2010 - 
ONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

120100000000000025794 	11 	30/12/2010 49.110,33 

DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 16934/2010 - 
CONEXÃO 13 ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

120100000000000025792 	1 	30/12/2010 	2.450,00 

DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 16934/2010 - 
CONEXÃO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA * 

120110000000000000154 	1 	10/01/20111 7.38174  

DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE 

16934 - 
LTDA " 

EXERCICI 	j  
o 	2010 11 

ÓRGÃO: 

UNIDAD 

FUNÇÃO: 

SUBFUNÇÃ 

PROGRAM 

SUBPROG: 

PAGAMENTOS 02 GABINETE DO PREFEITO 

0201 GABINETE DO PREFEITO E SERVICOS DE APOIO 

04 ADMINISTRACAO PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE  NR. 16934/2010 
CHEQUE NR. 0006825 

2011000383201001693  11-57751/201111  2.450,00 	 1 	 

ADMINISTRACAO GERAL 122 	1 
07/01/20111111.441,34  0010 1 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 

1 

 2011000156201001693  

PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE  NR. 16934/2010 
CHEQUE NR. 0006825 000 



HL.  

SECRETARIA DE SAÚDE 09 

UNIDAD 	
1  0901  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( RECURSOS ESPECI 

FUNÇÃO: 
1 	 10 SAUDE 

SUBFUNÇÃ 1  305  

PROGRAM 	1038  

SUBPROG: 	000 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE 

Não Existe 

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1202 1 

08 

244 

1010 1 

000 

ÓRGÃO: 

UNIDAD 

FUNÇÃO: 

SUBFUNÇÃ 

PROGRAM 

SUBPROG: 

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ASSISTENCIA SOCIAL 

ASSISTENCIA COMUNITARIA 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

Não Existe 

SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

PROJ. ATI 	1 01330 

RUBRIC1  339039920000000  

ATENÇÃO ESPECIALIZADA AS MULHERES PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE 
CRITÉRIO UTILIZAD 

CNPJ:F9-97=11ORGA0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE 	ITI-n147513300i 

FáriDATA 	 DATA_FINAL: FT17=31 DATA_GERACAO:F75-1727rM1 

EXERCiCI 

° 	2011 11 

NÚMEROI 2011010007212 

DATA: 	25/05/2011 1 

VALOR: 	18.693,00 
	  NR 	10007212J1 

ÓRGÃO: 
- 1 OUTROS TP 

1PAGAMENTOS  

1 
0000000000000085980  I 	09/06/2011111747,72  

y Referente a ISSQN 4% no valor 	-747,72 da Nota 714\n 	I 
P Ordem Pagto:145336 

0000000000000085980  11—=11117.945,28 	 !I 	  

Lançamento de Pagamento Número: 00000000000000859805 

PAGAMENTOS 

1 

 0000000000000091243  1=2= --ifi 3116.918,25 

1 Lançamento de Pagamento Número: 00000000000000912438 
, 

1

0000000000000095255 	07/12/20111116.918,25 

Lançamento de Pagamento Número: 00000000000000952553 

HISTÓRICO:  DOT:(7491] NUMEMP:[24277146]Contratação de 

10 DATA: 	10/08/2011 	serviço publicitário em Emissora de Rádio AM ou FM, 
	  relativo ao Convênio n° 067/2010-SPM, firmado entre a 

1° VALOR: 	13.836,501 c 	o•  
Não Aplicável CARAC.PECULIA  000 3 

CRITÉRIO UTILIZAD 
Pi-cs,J. ATI 	1 02278 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE 
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA: 

TOTAL GERAL DOS EMPENHOS: 

0ERCENTUAL DA CONSULTA (AMOSTRA): 

LICITAÇÃO LIQUIDAÇÕES: 
NÚMERO: ANO: 

CIDADE 'ALEGRETE  

126.097.587,9j 

0,54F 
RESUMO DA EXECUÇÃO 

00000000000000908122 11=2-6711Frg:7-5  -- 
EXERCIC1 	 

° 	2011 11 

NÚMEROI 201101001  

TP Convite 
DATA: 

VALOR: 

EMPENHO: 13.836,501 

LIQUIDAÇÃO 13.836,501 

PAGAMENTO: 13.836,501 10/08/2011_11 

13.836,50 
'Liquidação Número :951633 

Liquidaçao Número :908122 

	 II  100000000000000951633 11  031731 6.918,25 
OUTROS TP   	- 	  

	 I  

Não Aplicável 
674.985,58 

SILVIO HECTOR BALESTRA RODRIGUES 

DOT:(3612] NUMEMP:(24272262)CAMPANHA 
PROMOÇÃO EM SAUDE E HUMANIZAÇÃO DA 
ATENÇÃO CONTRATO 092/2010 - ADITIVO V 

VIGILANCIA EM SAUDE 

RUBRICI  339039920000000  

RECURS 	4710 

CONTRAPARTI 0000 

CREDOR 1  0000084678  

HISTÓRICO 
1  1° DATA: 	25/05/2011  

1° VALOR: 	18 693,00 

CARAC.PECULIA 1=1  

I

1537 	1 2011 1 - 	 

REGIS.PREÇ  N I 

CIDADE 'ALEGRETE  

TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA: 

TOTAL GERAL DOS EMPENHOS: 

°ERCENTUAL DA CONSULTA (AMOSTRA): 

674.985,58 

126.097.587,911 
0,541M 

RESUMO DA EXECUÇÃO 

EMPENHO: 18.693,001 

LIQUIDAÇÃO: 18.693,001 

PAGAMENTO: 18.693,001 

LICITAÇÃO 
NÚMERO: ANO: 

	  0000  

REGIS.PREÇ  N 1 

11 

TP Não se aplica 

LIQUIDAÇÕES: 

00000000000000854449  1-3".7767/201111118.693,00-1  

Liquidação Número :854449 . 

• 	 -- 
TRVI1,1;!,1. 
"ri:--",-"-S.--- ---R-7-;-- ---....... 1 

Excel Word 



131 

04 	1 ADMINISTRACAO 

COMUNICACAO SOCIAL 

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL 0006 

000 	1 Não Existe 

02005 PROJ. ATI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ 
CRITÉRIO UTILIZAD 

ATOS, EVENTOS E DIVULGAÇÃO OFICIAL 

RUBRIC1  339039920000000  SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

RECURS 0001 LIVRE 

782.740,9511 

183.465.565,63 

0,431g  

CIDADE 1BAGE  

TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA: 

TOTAL GERAL DOS EMPENHOS: 

,ERCENTUAL DA CONSULTA (AMOSTRA): 

DOT:(37] NUMEMP:12528991Veiculaçâo do Jornal do 
Almoço ao vivo em Bagé no evento 200 anos de Bage 
a realizar-se dia 15/07/2011 - Conforme Contrato 

ntnnl 	rsnl 	 

Não Aplicável 

00001

NI 

 
24.000,04 REGIS.PREÇ 

24.000,001, TP Não se a¡2_19_,J 

24.000,001 

1 Lançamento de Pagamento Número: 00000000000001368286 04 FUNÇÃO: ADMINISTRACAO 

CNPJ:1-8.8,wmil ORGA0i1PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE  611154285515803  

1W. PATAJNICIAL:1-01/01/2011 11  DATA_FINAL:F=i1 DATA_GERACAO: 	   

11  

LICITAÇÃO 	LIQUIDAÇÕES: 
O 	 NÚMERO: ANO: 

001/2010 	20111 

REGIS.PREÇ  N  

TP Concorrência 

GABINETE DO PREFEITO UNIDAD 

FUNÇÃO: 

SUBFUNÇÃ 

PROGRAM 

SUBPROG: 

EXERCICI 	 

2011 11 

NÚMEROJ 201101000906:  

DATA: 	26/05/2011 1 

VALOR: 	79.540,00 

ÓRGÃO: 
	NR 	SIS:1 10009063j OUTROS TP 

1  	02 	1 GABINETE DO PREFEITO 

(::)1  

EMPENHO: 79.540,00 

LIQUIDAÇÃO: 79.540,001 

PAGAMENTO: 79.540,001 

RESUMO DA EXECUÇÃO 

Lançamento de Pagamento Número: 00000000000001456891 

CONTRAPARTI 0000 

CREDOR 1  0000000305  

HISTÓRICO: 

E dc, , 
O 	2011 11 

NÚMERO' 2011010007241 

I 	 DATA: 	29/04/2011 1 

VALOR: 	24.000,00 

ÓRGÃO: I 02 

UNIDAD 	 0201 

Lançamento de Pagamento Número: 00000000000001407704 I 

É  0000000000000141983ir-57Dr2-9125.000,00  

I 	  

FÉ  Lançamento de Pagamento Número: 00000000000001419837 	1 

1

0000000000000145327  1 	31/10/201111115.000,00  

Lançamento de Pagamento Número: 00000000000001453271 I 

0000000000000145689  1 	03/11/201111114.540,00  

RBS TV BAGE LTDA 

100000000000001358067 Ir 30)-11 1124000,00 

Liquidação Número :1358067 

LICITAÇÃO LIQUIDAÇÕES: 
NÚMERO: ANO: 

RESUMO DA EXECUÇÃO 

EMPENHO: 

LIQUIDAÇÃO' 

PAGAMENTO: 

r  
113 

Excel Word 

PAGAMENTOS 

0000000000000 40770 	19/08/201111125.000,00 

1° DATA: 

1° VALOR: 

CARAC.PECULIA 000 

COMUNICACAO SOCIAL 

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL 

Não Existe 1

0000000000000137248  J 	27/06/201111114.000,00  

Lançamento de Pagamento Número: 00000000000001372482 

	E 

26/05/2011 

79.540,00 

OUTROS TP 

SUBFUNÇÃ 	131 1 

PROGRAM 1  0006 1 

SUBPROG: 1 000 

	NR 	SIS:i 1.000.7.2411JI 	 
—GABINETE DO PREFEITO 

GABINETE DO PREFEITO 
	1PAGAMENTOS  

0000000000000136828 	7,72727170110.000,00 

00000000000001390971 11—Ri67/2 1M7-10,00— 

Liquidação Número :1390971 



Iát 

Excel Word 

CNPJ:1757=5"1 ORGAO1Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul 	 11 611110121066472 1! 

SRSMIDATAJNI C IAL:1 01/0:11.1 DATA_FINAL: 31/12/2-6-17-11  DATA_GERACA0:1=27-211 

VALOR 23.040,00 

Dispensa 

NÚMERO: ANO: 

1,0000 I 

REGIS.PREÇ  N 1 

TP 

03 SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO 

04 

131 

Administração 

Comunicação Social 

27/10/201111 5.760,00  

PAGAMENTOS 

10000000000000000000 

1 Pagamento de Subempenho REF NF 1019 DE 01.10.2011 

1  0000000000000000000  1 	24/11/20111115.760,00 

Pagamento de Subempenho ref nf fatura serv 1149 de 
01.11.2011 

0001 1 RECURSO LIVRE RECURS 

1-7::;00  II Não Aplicável 

CPFDOR 	0000000026 1 

HISTÓRICO 

18  DATA: 	14/10/2011 

10 VALOR: 	23.040,001 

CARAC.PECULIA 

CIDADE Cachoeira do Sul 

TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA: 

TOTAL GERAL DOS EMPENHOS: 

8ERCENTUAL DA CONSULTA (AMOSTRA): 

197.100,50 

141.393.592,45 

0,141F 

Subempenho ref contrato 129/10„ref janeiro/11,NF 03/02/2011 
0000 11 

	ti 100000000000000000003  rnic=11117767),76- 
Subempenho REF PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME 
NF 304 DE 02/03/11 E PROCESSO 4506 DE 03/03/11 

100000000000000000004  1  20/04/2011  15.7600 

Subempenho REF CONTRATO 129/10 E NF 365 DE 
01/04/2011 

100000000000000000005 11U=71-1717.760,1=—  

I

-TRWINV.. 2E CO', ., 

----- ------- ----ri7,b , •1•:..., 55 o  . 	..___:... 

0301 1 SECRETARIA MUNIC DO GOVERNO E UNID SUB 

0001 	1 Apoio Administrativo 

000 	1 00000000000000 

ÓRGÃO: 

UNIDAD 

FUNÇÃO: 

SUBFUNÇÃ 

PROGRAM 

SUBPROG: 

0000000000000000000  1 	22/12/20111115.760,00 	 1 	 

	  CRITÉRIO UTILIZAD  
PROJ. ATI 	02010 'PROMOCAO E DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIO 1Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul 

RUBRIO1  0003390399200001 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

Pagamento de Subempenho REF.NF  SERV 1266 DE 
02.12.2011 

CONTRAPARTI 0000 

i
Subempenho REF CONTR 129/10 NF 469 DE 02/05/11 

EMPENHO: 23.040,0011  

LIQUIDAÇÃO: 23.040,00 I 

PAGAMENTO: 17.280,0011 

NR SIS: _529.8 11 OUTROS TP 

RESUMO DA EXECUÇÃO 	LICITAÇÃO 

RADIO EMISSORA FANDANGO LTDA-AM 

Empenho p/ esti m a ti v a referente a servicos de 
radio para programacao semanal em ra dio 
local,conforme Contrato No. 129/10. 

EXERCICI 	 
o 	2011 11 

NÚMERO 

DATA: 	03/01/2011 11 

VALOR: 	23.040,00 

LICITAÇÃO 	LIQUIDAÇÕES: 

	 1 
REGIS.PREÇ 

TP Dispensa 

NÚMERO: ANO: 00000000000000000002 Irig/1=11  5.760,00 

OUTROS TP 

EXERC1C I 

	

O  
	

2011 11 

NÚMEROJ 201 1000005  

	

DATA: 	14/10/2011 11 

LIQUIDAÇÕES: 

00000000000000000001 	27/10/2011 I I5.760,00 

Subempenho ref quatro programas realizados no mes de 
setembro/11 confome Nota fiscal de prestacao de servicos no 

I  100000000000000000002 	1 	10/11/20111 5.760,00 

I  Subempenho REF CONTR 129/10 NF 1149 DE 01/11/11 

100000000000000000003 	11 	12/12/2011 	5.760,00 

i

Subempenho referente contrato 129/10 para 04 programas no 
mes de novembro/11 e NF 1266 de 02/12/11 

00000000000000000004 	1 	30/12/201111 5.760,00 

Subempenho REF CONTR 129/10 NF 035 DE 30/12/11 

RESUMO DA EXECUÇÃO 

EMPENHO: 23.040,001 

LIQUIDAÇÃO: 23.040,001 

PAGAMENTO: ' 23.040,001 



13 &raivo Editar ExIbIr /ris,*Eoonata, ae9toe ,,,,4r244,44 24,4, 4  

IFI R, 1,...-;o%iiitix.rttív11.0.1.frosigle%•1  

Lri SAD->5 - Sistema de Análise de Dados do SIAPC - (EMPENHOS] 	 .-111512g 

          

Excel Word 

CNPJ: 878499230081094 ORGAOPREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCAL, 	S111517189261 72 

t_SLICS DATAJNICIAL cruorn2oLi DATA_RNAL1  3"-1112/2011e DATA GERACAO: 26/E=201 	kl` 

 

 

          

          

          

          

LICITACÃO LIOUDACÓES: 
NUMERO.  ANO 

EMPENHO: 400.00000 

LIQUIDAÇÃO: 4013.000,06 

PAGAMENTO: 301.951,53. TP 

OUTROS TPs 

EXEROCIO rn 	RESUMO DA EXECUÇÃO 
ATUAL? 201 .1.11 

NÚMERO 0002011014140. 

DATA: 	.10a011  II 
VALOR L±°° L.  
ÓROÃO 

10013081300000000020747 j1 	08/11/20VR 4.813,18  

CONTRATAÇRI DE EMPRESA,ESPECIAL17_ADA 
NA PRESTAÇÃO DESEFRAÇOS TÉCNICOS DE  

14.Wiïrti,,1 de 15 

201402_J 2011 
'IFEÓISPRECO.  N 11. 

/ince 

11 13014140...J 
3A0INETE DO PREFEITO 

Resjistro: W41-4-11 

PAGAMENTOS: 

UNDACE: J  002  

FUNÇÃO. 1  04__] 

SUBFUNÇÃO 

PROGRAMA 1  0232  

SUSPROO: 

PROJ. ATM 	1 02210 I 

RUBRICA   033993992000000 

RECURSO: 1 0001  

CONTRAPARTD  CO)13__1 

CREDOR 1   0000102317  

HISTÓRICO: 
1. DATA: 	I 10:1012011  
lo VALOR. 	400 000,00 
CARAC.PECUUAR  

DE00000013013:00023271 	10/11/2011114.813,18 

DOC.18706 INSIGHT PROPAGA 

I 

ASSESS.COMUNSOOAL E RELACOES PI IFI1 MAS 

Aornintstreg§o 

AdrninIstreçáo Geral 

Rema° Livre 

CONTRATAÇÃO DE 
BMPRESAE32PEC1AUZA0A NA PRESTAÇÃO 
DESERVIÇOS TÉCN/COS DE PROJETOS 

NOo AREY., 

ADMIN.SISTEMA GOVERNAMENTAL 

DIVULGAÇCES OFICIAIS E INSTITUOONAIS 

Serviços de Pubácidede hstAttclonal 

ara o exercícios a partir de 2002. 

PREFERLRA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES 
PERtODO DE ouoi mil A31/1212011 
CD RUBRICA.033903992000000 
ANO_EMPENH0.2011 
Not OROAO.PCOER LEGISLATIVO MIJMCPAL 

Registro: 	11 

CRITÉRIO uruzADD- 

CDADE 'PORTO ALEGRE 

TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA. 

TOTAL OERAL DOS EMPENt10S. 
PERCENTUAL DA CONSULTA (AMOSTRA) 

d. 66 

267234.530,241 
1.479.63423' 

0,55;i% 

JI  
INSIGHT PROPAGANDA LTDA 

J11 mENu PRINCIPAL In RUBRICAS DE DE...1 111 EMPENHOS 

	

Registro:  • (Fitt.ao) 	

1
. 181,---1—idar1[1.9 Entrada - 	 F:XrrunicIplo Erec...11bC,ISADS 	 j Rel_Exec_ErecN... 1  [ffl TCE-R5 - Windo... Ire Microsoft Excel 	1 M SAD_S PROG P... i0:46} 



- _t 
. i--• 	15: ...:..—..--... 

PROJ. ATI 

0000000000000011406 1 	22/07/20111112.759,70  

nf. 3774 

CRITÉRIO UTILIZAD 
I 	02167 	1 Manut. dos Serviços de Comunicação Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - Direta 

RUBRICI 	0339039920000001 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

i RECURS 0001 	1 Recurso Livre 
4 

0000 CONTRAPARTI 
t 

CREDOR 	11 0000057933 	1 PUBLICA COMUNICACAO LTDA 

HISTÓRICO: Empenho por estimativa, cfe cont. 142/10. CIDADE IPORTO ALEGRE 
1° DATA: 11/02/2011 

1° VALOR: 200.000,001 

I 
TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA: 927.875,041 

11=1.  Não Aplicável 249.460.949,34 CARAC.PECULIA TOTAL GERAL DOS EMPENHOS: 

2ERCENTUAL DA CONSULTA (AMOSTRA): 0,371F 



07/(7/2(71-11117.994,96 

26/04/201111  5.300,00 0000000000000001770 

DESPESA PAGA 

0000000000000011615 

DESPESA PAGA 

14.000,00 

EXERCICI 	 
O 	2011  

NÚMERO 

DATA: 

VALOR: 

1 

	

1 	 

	

1 	 

	

1 	 

	

1 	 

16 

1601 

04  

122  

0033 

000 

	 DESPESA PAGA 

10.000,00 

4.000,00 

17/03/20111  

19/05/201111  

1

0000000000000011114  

DESPESA PAGA 

PAGAMENTOS 

0000000000000001439  

CNPJ:17g="rir1 ORGACIPrefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Direta  1.71=5=1  
1—sipATA 	olicWi DATA_FINAL:1-37.72n1  DATA_GERACA0:1 11 

LIQUIDA CIES: 

00000000000000015122 	1 	20/04/20111 5.300,00 

DOC:NF 8113- DATA:30-03-2011 

100000000000000019523 	1 	04/07/201111 7.994,96 

DOC:NF 5249, 8180.- DATA:14-06-2011 

100000000000000019739 	11 07/07/2011 2.694,96 

DOC:NF 88624 - DATA:30-03-2011 

PROJ. ATI 	1 02241 

RUBRIC1  033903992000000  

RECURS 	 0001  

CONTRAPARTI 0000 

CREDOR 1  0000000124 

HISTÓRICO 
1 DATA: 	03/02/2011  

10 VALOR: 	15.990,001 

C 	.C.PECULIA J  000 1 

Manutenção e Gestão da SMAIC 

SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

LIVRE 

RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 

LICITAÇÃO: 2011/8 (Inexigibilidade) Contratação da 
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A para 
serviços de publicação de cadernos especiais, que 

1 

Não Aplicável 

,CRITÉRIO UTILIZAD  
PPrefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Direta 

CIDADE 1PORTO  ALEGRE 1 

RESUMO DA EXECUÇÃO 

EMPENHO: 14.000,001 

LIQUIDAÇÃO: 14.000,001 
i 

14.000,001 PAGAMENTO: 

OUTROS TP 

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E 

Manutenção e Gestão da SMAIC 

Administracao 

Administracao Geral 

Manut. e Gestão da Secretaria Mun. de Artic. Instit. e Co 

NAO USO 

LICITAÇÃO LIQUIDAÇÕES: 
NÚMERO: ANO: 

0000000006 1 2011 1 

REGIS.PREÇ  N 1. 

TP Inexigibilidade  

100000000000000013035 11  15/03/2011  1111W----  

DOC:nf 11117- DATA:01-03-2011 

00000000000000016764 11  16/00111114.000, 1  

DOC:NF 11855 - DATA:09-05-2011 

Í. 

I 	 155'5 • 

RESUMO DA EXECUÇÃO 

EMPENHO: 15.990,001. 

LIQUIDAÇÃO: 15.989,921 

PAGAMENTO: 15.989,921 

LICITAÇÃO 
NÚMERO: ANO: 

0000000008 1 2011 1 

REGIS.PREÇ 

TP Inexigibilidade 	1 

EXERCICI  S II 
O 	2011 11 

NÚMERO 00201110014831 

DATA: 	03/02/201111  

VALOR: 	15.990,00 
	 NR SIS:r777)(1  OUTROS TP 

ÓRGÃO: 

UNIDAD 

F ,;ÃO: 

SUBFUNÇÃ 

PROGRAM 

SUBPROG: 

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E 

Manutenção e Gestão da SMAIC 

Administracao 

Administracao Geral 

Manut. e Gestão da Secretaria Mun. de Artic. Instit. e Co 

NAO USO 

TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA:J 	175.253,761 

TOTAL GERAL DOS EMPENHOS: 

,ERCENTUAL DA CONSULTA (AMOSTRA): 

148.242.840,10 

0,12Ir/o  

03/02/2011 

ÓRGÃO: 

UNIDAD 

FUNÇÃO: 

SUBFUNÇÃ 

PROGRAM 

SUBPROG: 

16 

1601 

04  

122  

0033 

000 

PAGAMENTOS 

Et 113 

Excel Word 



cr..,  
Fr. 

c 
&-quivo E ar E 	/nserir Eormatar Registros Ferramentas 201e14 Aluda 

Emitsol ,QitlÉlurçrtsiTlffitHnsiffilet-1W- 

- Sistema de Análise de Dados do SIAPC - f EMPENHOS] 

1 	rig  

Excel Word 

CNPJ, 90738146000109i! oRGAOjMicdeIi.PodeEoeco 	 1 	 6111515811112331 	' 

1_511SA J  DATA _INICIAL. EVOrnalall DATA_FINAL: 31n-27-2011 DATA GERAEAD: 25/1:1rnarl  

Tm exisRcbo 
ATUAL? 

RESUMO DA EXECUDÃO LICITACAO UOUDACÕES. 
MáNERO. ANO 

1-7—  24111 
Liquickcao de Empenho REF. NF. 657 CFME 

Re3tSPRECC' -Mi MEMORANDO 131/11 
TP n5oPre exoelhl 	 

	 l[ PR4g'AGAhlEN'  T40541:4-11  

0000000000000881300CD 	23/C6/201111112300 

1000309000000001300001 1 20/05/201116,4800 
NÚMERO. 

DATA: I0743011  

.011000002505 
EMPENHO: 38.80000, 
LIQUIDAÇÃO: 38.880,00, 
PAGAMENTO: 38.880,00, 

VALOR 	38.88om.ii 
ÓRGÃO 	1   02 IS. M.GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL  

1111:Vi 1.1 1'. I de 6  

Coordenadoria Adninistrediva 
Retencao de Emperho NE. 657 Admintstreerm 

UNDACE: 

FUNÇÃO-. 

SU3FUND,k3 

PROGRAMA: 

SUBPROO. 

Corra/Meação Social 

0008 E Modernizaceo da Gesta° Putfica  

CO) 	_j 30000000000000 	  	 II  Registro. Ti,T1-t1 

PROJ. ATM 	02011_1 ~ema° deS Atividades da Coordenedoria de Cornur' CMÉR" 	UTLIZADC'  	 Munitlpki de Wi - Poder Executivo 
RUBRIC4  0003390399200E0 SERV1COS DE PUBLICIDADE NSTMJCIONAL 	_ j PERÍODO DE 01/0112011 A 31/12/2011 

CD RUBRICA4003391339920000 
ANO EMPENHO=2011 

de 16 

Classificado 	VALOR_TRANSACAO DESC 

Recurso Uvre 

	j 
.COMP8C-AGEN DE PUBLPROP.DE  UUI LTDA 

RECURSCr. 	00131 1 
CONTRAPARTD  0000  
cReooft I  00000me32_,J 

HISTÓRICO:  
1' DATA 1 07/34/2011  
1° VALOR 	38 880 00 

 

CARAC.PECUUAR_= 

COAM 	 18-03-028-2011 - SMGAI SERV1COS DE 
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

] 	TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA, 
TOTAL GERAL DOS EMPENHOS. 

PERCENTUAL DA CONSULTA (AtdOSTRAX 
N50  APScável 

142.397,30: 
119.854.799MA 

O 12› 

5AD_5_PROG_...1.121 VENLI PRINCI... 1110 RUBRICAS DE ... 

Registro: al jj11---- 1Í-2ç- de 51 (Fitrado) 	 

143 Entrada - Iden... 	MmunicípioXEr... h C: \ 5405 01 EMPENHEIS Rel_Exec_Erec...1 	Documental - 11,0 TCE-R5 • ~d... 	Mcrosoft Excel « C1) 11:02 1 



SF_AD UNIDADE:  
FI-NrsA0, 	04 J 

sueFuNoia. C=C—n_i 
PROGRAMA: 	0008 1 

NSAD-).5 -Sistema de Análise de Dados do SIAPC - (EMPENHOS] 

Lgi rYi 

Excel Word 

CNPJ: 8729798200D1 0.3j OROA131Preredura Munickoal de Lajeado 	 611107357815:31211 

SFISCJDATA_INICIAL: ovol/201 DATA_FINAL: 3uni17-2011 DATA_GERACAO: 

3020111009535 

exERciao Eil 
ATUAL? 2P-11 _11 

NÚMERO. 

AdmINstre* 

11 0 Arquivo CR. Egbir Inserir Eormatar Registros Ferramentas janela Ajuda 

eijt rgeicol,,,x[swiNillxsnIV1Énik+oxIlg'ID$B-1w 

DATA: 116439120h1  11 

SUBPROG 

FROJ. ATM 	02010 / 

RUBR1C.4 03.~18 

RECURSO: 	0001 ; 
CONTRAPARM 171700 
CREDOR I ODX032713  

HISTÓRICO: 
1. DATA: i  160390011  
1° VALOR: 	150.000,00 
CARACPECUILAR aIo Apecevet 

RESUMO DA EXECUÇÃO LICITAÇÃO LIQU1DACÓES 
NÚMERO' ANO: 

000! 0000 j 
FIEG1S.1I-RECO.  N  
TPcorêncl  

Registro: 	4 
CRITÉRIO LMUZADO 

PAGAMENTOS  

10000000000000011892E 

I
DOC OS 2011/220.14842 NF 1733 

11/W1,11,1 d. 43  

TOTAL DOS EMPEMiOS NA CONSULTA, 
TOTAL GERAL DOS EMPENHOS.  

PERCENTU41. DA CONSULTA (AMOSTRA) 

VALOR r—Tgo=toopoi 
 ws 111J 009535JI cUTROS  

deoÃo: 	05 	SECRETARIA DE ADMISTRACAO 

EMPENHO: 1 SO800,00 
UBIJIDAÇÃO: 149D92,00, 
PAOAMENTO: 1313.18200; 

AdINnistreção Gerei 

Administra.. Governamental 

NÃO USO 

Manutenoso da Secretarie de Admiristraceo 

SERVICOS DE PUBLICIDADE P4STITUCIONAL 

POR ESTIMATIVA PPAOAMENTO DE SERVIÇOS 
PUBLICITÁRIOS. 

	

R~r,  [ffiricij— ll,Errifil:fl de 29 (Femo) 	
WInklarl  100 Entrada - Iden... 	F:kmunicípia 	t 	C:X.SADS 	I 	Rel_Exec_Erm... le Documentei - 	TCE-RS Mkrosoft Excel 	 i i SAD_S_RROG_... In MENU PRINCI... 

1.100,00 18/10/2011'1 

RUBRICAS DE. 	ENHOS M1 ,911:09  

aDADE: p-AJEADO 

curso Uvre 

MA COMIJNICACAO E PLANEJLTDA 

0000000000000011657O 	3f-irvai I',  1.780.00 

DOC.NF  1 714 . DATA05.1 0.2011 

Reciztro: rITA 	 m I sa-1 	50 

355580,60J 
143.870.975,58,1 

Prefeitura Municipal de Laleado 
PERSO00 DE 010 /2011 A3111212011 
CD_RUBRICAM33903992000000 
ANC) EAPENH0.2011 

Cassiticedo por. VALOR_TRANSACAODESC 



USAD->5 - Sistema de Análise de Dados do SIAPC - [EMPEM-105] 

Ig'ãnivol çdk F..+Iteejne,t&mudar Registros Ferramentas janela Ajuda 1;11111-134 

pREFER URA IAIMCPAL DE SANTA ROSA 
'ERODODE01121(2011 A 31412/2011 

CD 81.1361CA•4033903992000000 
ANO_EMPENHO-2010 

ClassIfecrefo por: VALOR_TRANSACAO DESC 

87.293,50 
103.122.168,02j 

0,0% 

CNPJ: BB546139000018211ORGAMPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 	1 61115117542259E11  Li  
SRSAI0ATAJNIC1AL/201  1 DATA_FlNAL: 31/1/2En Ti DATA_GEF1ACAO: 16/0M20121 	41-* 

il 

REGIS.PRECO 	DATA 	 NOME QUE N 	
UQUIDACAO NESTA 

1 DATA 27,07 I /2010 1 
TP. xigbIlideide____2 

VALOR 	6E-3:-.1"------3_3AJ°1,j8i 	ouiros 	 1 	Registro: .11•71 TI I 	owl-wilui d. 6 
ÓRGÃO . ' 	02 .1 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 	 1PAGAMENTOS.  

i 000000130001028279201, 	24/09/2010 d6.371.130 
	  BANCO: 041 . AGENCIA 0285- CONTA CORRENTE: 
	 I 04.0131748.0-6 

EIVENHO: 63.633613;  
LIQUIDAÇÃO: 63933,33 
PAOAMENTO: 63.633,013 

GESTÃO ADM. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO 	1 

NAO USADO 	 Registro: IriTM 
	 'CRITÉRIO irruzApc,  DIVULOACAO WSTMJOONAL 

RUBRICI  0339[4992000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 
RECURSO 	0331 1 RECURSO UVRE 

CONTRAPARDD COM 
CREDOR I 0000148946 1 NOS TV SANTA ROSA LTDA 

eeSTÓRICCr. CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇA0 

1° VALOR 	63.63360; 
CARACPECUTTAR—  OMR. APhoável 	TOTAL GERAL DOS EMPEM-10S. 

1. DATA I 27407/2010 1 DE NUA BISTITUOONAL, PARA C4VULOAR AS 
AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. SERÁ PAGO  

.d PERCENTUAL DA CONSULTA (AMOSTRA} 

BOX:kl° 
ATUAL ? 

 
20-171 

MERD 1005000545.9 M: 

RESUMO DA EXECUÇÃO 	LICITAÇÃO UQUIDACÕES. 	  
NER°'  AN°' 101313000000000000240 1  23/ME1/2010 6,371,00 

000054 	2010 11 

EirEr  

Excel Word 

~ADE E02131 

04 	1 

SUBFUNÇÃO 1 .11-1  

PROGRAMA: 	0002 

SUBPROO 

PROJ. ATTV: 	1721 

ADIANISTRACAO  

COMUNICACAO Cevam. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL 

d. 6  

CDADE ISANTA ROSA 

TOTAL DOS EMPEM10S NA CONSULTA: 

.C1I25 , 

...13.si.tro: ,I1TrTJI 	i1lWE  d. 17 (Fitrado) 	  

CLT--dcfar I ira Entrada • Id... lb F:Bnon141914.. fbc:".„, 	nRei_Exer_Er... 	WA Documentei... lie Docurnento3... 	TCE-R5 - VA... IN hticrosoft Excel el SAD 5 PRO... 	hENU PRTN... 1 ljj RUBRICAS ta EMPENHOS 



CNPJ:1-87r=4711ORGA0:1PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO 161110. 75-1 

SRSA 1 JIDATA 	 DATA_FINAL:1"=1 DATA_GERACA0:178=11 	4I±  

08 

22 

0801 

661 

0092 

000 

02026 

VALOR: 

ÓRGÃO: 

UNIDAD 

FUNÇÃO: 

SUBFUNÇÃ 

PROGRAM 

SUBPROG: 

P lATI 
	CRITÉRIO UTILIZAD  
IIPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO 

Nao utilizado neste exercício 

PROMOÇAO, FOMENTO E APOIO AO DESENV ECON 

SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

EXERCíCI 	 
o 	2011 11 

NÚMERO 

DATA: 	14/07/2011 11 

RESUMO DA EXECUÇÃO 

EMPENHO: 6.500,001 

LIQUIDAÇÃO: 6.500,001 

PAGAMENTO: 6.500,001 

INDUSTRIA 

Promoção Industrial 

LICITAÇÃO LIQUIDAÇÕES: 
NÚMERO: ANO: 

	  ,00001 

REGIS.PREÇ 2111 

	Ii 
6.500,0011 
	  NR SIS:I 100012498 J1 OUTROS TP 	  

RUBRIC11  000339039920000  

TP Dispensa 

PAGAMENTOS 

09/09/20111116.500,00 

1
0000000000000000000 

Pagamento n/data 

Complexos Industriais 

SECRETARIA MUNIC. DE IND E COMERCIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMÉRC 

Excel Word 

00000000000000000000 IF-7=-1=,,or,  
Lig. na data 

HISTÓRICO: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE 
'ATOS INSTITUCIONAIS DE SANTO ANGELO MEIA 
PAGINA COLORIDA, UMA EDICAO A NIVEL 
cp:r_A.n..r.ne_c_r.c_occwecienn_ne.r.sc.compfLc_nir 	

ARAC.PECULIA 1  000 	Não Aplicável 

ia DATA: I 

1° VALOR: 

14/07/2011 

6.500,00 

Õ. —AO: 02 

FUNÇÃO: 
1 04 

PROJ. ATI 	02004  

RUBRICI  000339039920000  

RECURS 

CONTRAPARTI 

CREDOR 

0001 1 

0000 1 

0000001120 1 

HISTÓRICO:  

1' DATA: 	16/03/2011 1 

1° VALOR: 	5.143,501 

CARAC.PECULIA r"RO`"'  

GABINETE DO PREFEITO 

GABINETE DO PREFEITO 

ADMINISTRACAO 

Administração Geral 

Supervisão e Coordenação Administrativa 

Nao utilizado neste exercício 

ATIVIDADE MACRO ADMINISTRATIVA 

SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

REC LIVRES 

RBS TV SANTA ROSA LTDA 

PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO E 
VEICULACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO 
MUNICIPIO, NA RBS TV, CONFORME PLANILHA EM 
..i.vn 	ci.ni iicir,e, na nacocen C MC 

Não Aplicável 

00000000000000000000 IP8=1 2.571,75 

lig. na  dta 

00000000000000000000 1J 	 28/03/2011112.571,75 

lig. na  dta 

PAGAMENTOS 

0000000000000000000 

Pagamento na data. 

TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA: 

TOTAL GERAL DOS EMPENHOS: 

,ERCENTUAL DA CONSULTA (AMOSTRA): 

EXERC1C1 
O 	2011 11 

NÚMERO! 0201100004104! 

DATA: 

VALOR: 

16/03/2011 1 

SI 

5.143,50 

RESUMO DA EXECUÇÃO 	LICITAÇÃO 	LIQUIDAÇÕES: 
	 NÚMERO: ANO: 
5.143,50I 	 00001 

5143.501i áÉcià.15REç 	N  

5.143,54 TP Dispensa  
	 1 

	NR SIS:1 1.11 OUTROS TP 	  

EMPENHO: 

LIQUIDAÇÃO: 

PAGAMENTO: 	11 

30.853,021 

114.877.266,90 

0,031tY0 

UNIDAD 	1  0201 1 

SUBFUNÇÃ I  122  

PROGRAM r 0004 

SUBPROG: r 000  

31/03/201111 2.571,75 

CIDADE 'SANTA ROSA 

15/04/20111112.571,75 

1
0000000000000000000 

Pagamento n/data 

CRITÉRIO UTILIZAD 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO 

RECURS 	0001 
	

REC LIVRES 

CONTRAPARTI 0000 

CREDOR I  0000000439 1 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 

CIDADE PORTO ALEGRE 

TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA: 

TOTAL GERAL DOS EMPENHOS: 

'ERCENTUAL DA CONSULTA (AMOSTRA): 

30.853,02 

114.877.266,1 

0,0313% 
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grguivo Oitar Elit* Insedr Earmatar Registres Ferramentas Ianela Aluda 

%leso['-'4%1Gill'çrturfig+H'xiffileta:IEV- 
°miem escoou 2_;j ORRAO1Pref era" Municipal de Sapucaia do Sul  

SPA

11

TA _INICIAL: 01/0M21:0 111 DATA_FINAL,P01U :  DATA_GERACAO: 31/r—M—/2_02111 _JU 	

6111505436SW   ij  1g] It1 
Excel Word 

RESUMO DA EXECUÇÃO 

EMPENHO: 150.03000: 
LIQUIDAÇÃO: 150.00000, 
PAGAMENTO: 150.00000. 

GONU 
REGISPRECO  N JP, 

DATA 11  nearzel 1 11 	 TP. pensei  
VALOR 	1 	 j 11005944j OUTROS TPs.  50.0000D, 

ÓRGÃO: 	13 	SECRETARIA M.M. GERAL DE GOVERNO 

11-317—$7  

COL DE SAPUCAIA DO SUL 
REPASSE SOLIGTO O PAGAMENTO NO VALOR DE 
RA 150.000,00 (CENTO E "EWA ML REAIS) 

CAMARA DE DRIGENTES LOJISTAS DE 

l00000e00000ca01Joo031 ii-11/(- 13/2011 150.00000 	1 

Liquidada Nesta ala 

Registro: iiT-11 	11Siti ti 	ck I  
PAGAMENTOS. 

00000000000030000001 	11/08/20111150.000.00 
Pago Nesta Data 

Registro: 11-ISI.T11 	iiTI uIi+.1 d. 1 

CDADE: 'SAPUCAIA DO SUL 

DaRciao 1-=; 
ATUAL? 2011.  

PROJ. ATN: 	_02129 

RUBRICI 3...sAuesimuuuLIO  
RECURSO-. 	tle--01  
CONTRAPARTID  0000  

U1DADE 

FURre&C,  
SLS3FUNÇÃO. 

~RAMA: 

SUBPROO 

X02011005944 

Pisul0aÇãO das AG5es de Achnirástresão Maicipal  

NAO CADASTRADO 

N.W. da dasegacgo das cedes da menti. municipal 

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE AISTRUCIONAL 
RECURSO LIVRE 

DREToRÉA ce comunecaçÂo SOCIAL 

CREDOR 1  0000051242  

HIST6F1CO:  
1. DATA: I  10/0E02011  
1° VALOR: 	150 00000 
CARAC.PECUJAR 

LICITAÇÃO UOUDACOES: 
I,(IMERO. ANO. 

TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA: 
Não APACteeel TOTAL GERAL DOS EMPENHOS: 
	  PERCENTUAL DA CONSULTA (AMOSTRAY 

Registro: itITIJ lTIHl1 de 	112 (ERrado) 	 

Irticiar 1 )9Entrada— 	,b2  ~dom... • 	Rel_Exec_Er... 	Docunentol... 	Occuments3... 	Doento4.. TCE-4t5 - Wi... "e Microsoft Excel lia SAD_S_PRO,.. I  [ff 	PRIN... 11R-j RUBRICAS D...1 	EMPMEditIS 

cfirrÉfRop unuzAcc, 

595385,45: 
180.804.279,6M 

O 33' 

Prete:Iara Municipal de Sapucaia do Sul 
PERfODO DE 01/01 2011 A31/12!2011 
CO_RUBRICA. 
ANO_EMPEN40.2011 

Classificado por: VALOR_TRANSACAO DESC 



CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 625/2011, PÁG. 1 

211" 
Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim- RS 

  

Teicium., DE: 

c:22 

 

iM3,1 [LI 

  

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°625/2011 

PROCESSO N°11427/2011 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°2376/2011 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 25, INCISO III, DA LEI FEDERAL N°8.666/93 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - 

Contrato Administrativo que entre si fazem como: 

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 87.613.477/0001-

20, neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário Municipal de 

Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal de Cultura, Esporte e 

Turismo, Senhor ARTIDOR JUSTINO DE ANDRADE, brasileiro, casado, empresário, ambos residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONTRATADA - MONARCAS PRODUÇÕES E REPR. ARTÍSTICAS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 

sob n°. 93.588.234/0001-82, com sede na Rua Padre Feijó, 80, Cidade de Erechim-RS, CEP 99700-000, neste ato representada pelo 

Senhor NESIO ALVES CORRÊA, brasileiro, casado, músico profissional, inscrito no CPF sob n°. 053.820.410-91, Cl n°1025856871, 

residente e domiciliado no endereço supra. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 - OBJETO: 

1.1. Contratação do grupo musical "Os Monarcas" para realização de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Erechim, 

através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, com recursos próprios. 

1.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS VALOR GLOBAL 
1 1,00 	UN 	Contratação 	de 	empresa 	especializada 	para 

realização de quatro eventos, a serem realizados nas 

seguintes datas: 

- dia 06 de novembro de 2011 - show aberto ao público 

junto ao evento do Orçamento Participativo, com som das 

10h às 18h. 

- dia 11 de novembro de 2011 - show no Parque da Accie 

aberto ao público, a partir das 21 horas. 

- dia 12 de novembro de 2011 - show no Parque da Accie, 

aberto ao 	público, a partir das 21h, com gravação de 

imagens para posterior divulgação em DVD a ser lançado 

pelo conjunto. 

- dia 	21 de Dezembro de 2011- show alusivo ao Natal a 

partir das 20h na Praça da Bandeira. 

Além dos eventos discriminados o Conjunto disponibilizará 

ao Município a quantidade de 500 DVDs com imagens 

institucionais de 	Erechim, 	incluindo a 	música "Erechim, 

História e Canto"; edição que comemorará os 40 anos do 

100.000,00 

• 



NEW 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°625/2011, PA G. 2 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechlm- RS 

Conjunto os "Monarcas" 

DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 

2.1.0 CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixo. 

2.2. O pagamento será efetuado nas seguintes condições: 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na efetivação do contrato. 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 17 de novembro de 2011 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em 22 de dezembro de 2011. 

2.3. Em caso de inadimplência da CONTRATADA esta fica obrigada a devolver, imediatamente, a quantia recebida à titulo de 

antecipação, devidamente corrigido. 
2.4. No preço contratado estão incluídas todas as despesas com: impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, e 

demais encargos necessários à perfeita execução dos trabalhos, especificadas ou não no presente contrato. 

2.5. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em 

virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

2.6. Haverá retenção, nos termos da legislação previdenciária vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da respectiva 

guia a CONTRATADA, assim como, quando for o caso, será retido o Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação 

pertinente. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

3.1. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas de transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos 

legais, que correrão por sua conta exclusiva. 

3.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

3.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do Contrito, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

3.4. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

4 - DO EMPENHO DA DESPESA: 

4.1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através da seguinte Dotação Orçamentária: 

CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS - 08.01 

PROJETO/ATIVIDADE - 2.030 

ELEMENTO DESPESA - 3390.39.99.00 

DO GESTOR DO CONTRATO - 

5.1 Será gestora do presente contrato, a Senhora MICHELE SANSIGOLO DOS SANTOS, nos termos do art. 6° do Decreto Federal 

n°2.271 de 07 de julho de 1997, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro 

das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 

contrato. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 



CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 625/2011, PÁG. 3 

Ider Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim- RS 

A aplicação de penalidades à contratada reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo IV - Das Sanções 

Administrativas da Lei 8.666/93. 

6.1. Caso a empresa vencedora se recuse a prestar o serviço conforme o contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o 

descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

6.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o 

vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação, 

6.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da data limite. 

6.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 6.1, sem prejuizo da 

aplicação do contido no subitem 6.2. 

6.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela CONTRATADA 

acarrete conseqüências de pequena monta. 

6.1.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor global do contrato. 

6.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global 

do contrato. 

6.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuizos à Administração, será 

aplicado ao licitante a sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 anos. 

6.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior. 

6.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global contratado a titulo de mora, por 

descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento 

contratual, independente da notificação prevista no subitem 6.1.2. 

6.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, recolhidos em conta especifica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

6.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 

notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 

6.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as 

demais sanções previstas no subitem 6.1. 

6.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, 

mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

7 - DA COBRANÇA JUDICIAL: 

7.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, titulo 

executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 

8- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 



Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 	
CONTP,S 

Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700000 Erechlm— RS 

 

8.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o auxilio 

da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito à 

obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal. 

8.2. A Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores regerá as hipóteses não previstas neste Contrato. 

9—DA RESCISÃO: 

9.1. a
presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da Lei 

n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

10— DO FORO: 

10.1 
As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da 

presente relação contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-RS, 22 DE SETEMBRO DE 2011. 

4 

11,0t(x 

GERS N LEANDRO BERTI 
Secretário TnIcIpaI de Administração 

NARCAS PRODUÇÕES E REPR. ARTÍSTICAS LTDA 
CNPJ N" 93.588.234/0001-82  

ARTIDOR S O ANDRADE 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 
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Festa do Orçamento 
Participativo destacará ações 

realmente ajuda a construir uma 
cidade mais plural é democráti-
ca", ekplicou Psidonik. 

Até agem foram realizadas 26 
obràs, de calçamento' e pavimen-
tação;' construção de três praças, 
aquisição . de. seis terrenos, 57 
awdlios- à 'obras de infraestrutu-
ra para _diversas áreas bem como 
obras junto à associações de mo-
radores e ginásios de esporte na 
reforma, construção, auxílios para 
materiais, ampliação e etc; e no 

1. meio rural foram realizadas Mais 
• de 14. obras de abastecimento de 
água, canalização, 'poços arte-
sianos e 'ataras melhorias para as 

I" comunidades rurais.' 	. 
.Para edinembrat todas essas 

conquistas coletivas da comuni-
, dada, no próximo dorningio (6) 
4, será realizada unta grande festa 

que •começará 'às,  Oh na Asso- 
ciação de Moradores do Bairro 

; Atlântico, com a Presença do 
prefeito Paulo, Polis e da vice- 
prõfe ita-• ',Ana 	', seere- 
táriets municipais,. vereadores, 
delegados do Op e:comtmidade 
ern.geral. Na parte da manhã 
acontecerá unta missa seguido 
da apresentação das' finais do 

; torneio debocha entre as quatro 
regiões classificadas do OP: Pa-

1èlamente'a issdibiciarão os 
jogos fzle futebol de-  areia sub 13 
é sub 15 será realizado também 
tiM jogo de futebol comemorati 
vo.entre delegadós' do Orçamen- 

,to Participativo e integrantes do 
'governo municipal, tal partida 
,será transmitida por um sistema 
de rádio - a Rádio OP -, que terá 
a cobertura da equipe de espor-
tes da Rádio Difusão. Antes do 
almoço: um vídeo institucional 
será apresentado, mostrando as 
principais .obras realizadas até 

'agora pelo OP. 
Ao meio dia será servido 

churrasco aos presentes, durante 
almoço várias apresentações 

, culturais serão realizadas. Após 
:o almoço será realizado um gran-
de show com a banda nativista 
Os Monarcas, após ocorrerão ,as 
finais do campeonato de. futebol 
-sete sub-15.,Várias tendas de   te-
rapias` 	integrativas e complemen- 
tares também ocuparão espaço 
na festa juntamente com várias 
atrações-e muitas surpresas. No 
fim da tarde serão realizadas as 
premiações de todos os campeo-
natos e torneios disputados. . 

Para o prefeito Paulo Polis, 
"essa é a grande festa da de-
mocracia popular, . esperamos' 
a .presença de todos que estão 

. ajudando' aeonstruir urna cidade 
Melhor, com n mais oportunidade, 
emprego, renda, qualificação 
profissional, educação, saúde e 
habitação. Com  toda a .certeza, 
estamos escrevendo um impor-
tante capítulo na história de Em-

. chim, uni capitulo de união coo-
peração e democracia", disse. 

Evento acontece 
neste domingo 
na Associação de 
Moradores do 
Bairro Atlântico 

Ó Orçamento Participativo é 
definitivamente um centío catai i•• 
sador, que impulsiona e fortalece 
a democracia na cidade de Era- 

' 	, 	chim. A prefeitura de Erechim já 
erra 2009 iniciou um processo de 
estruturação desse mecanismo 
que aproxima a ,população das 
ações do governo. Desde a Sua 
implantação até agora, mais de 
14 mil pessoas participaram das 
mais de 270 reuniões do OP. 

Mais de mil delegados foram 
eleitos e 110 obras' Concluídas e 
entregues pelo governo, em res-
Posta às demandas e prioridades 
eleitas pelas cOmunidades. ' O 
coordenador do Orçamento Par-
ticipativo Jorge Psidonik destaca 

empenho da equipe do ,OP, e 
também da assimilação da co-

- munida'cle quanto.  a importância 
da particiPação nas. assembleias. 
"É muito interessante analisar , 
a mobilização .popular durante 
todo. esse tempo, em torno das 
reuniões do OP, hoje remos tim 
número muito superior de pesso-
as que participam e qite debatem 
os problemas dg cada bairro com 
autoridade e autonomia, de quem 

DKESQ. PARA A DIR. F 
DA1ANE, ELIAS A. BAS 
ADMILSON TOSO 

Rotary Pa 
mais dois 

O Rotary Club Erecl 
Grande, presidido por E 
tonio Basso, vem atrav 
comunicado, dar as boa 
aos mais novos. cOmpí 
os senhores Paulo Rob 
esrch-  e Adimilson Luiz' 

Estes que passaram - 
parte do Rotary Paiol Gt 
dia 24 de outubro, duran 

Erechim real 
prevenção c( 

.. 	O governo de Erect 
uma parceria,eirtre a S 
Municipal de Saúde e a 
nadoria da' Mulher, jur 
com a URI Campus dei 
participam do Outubro I 
senvolvendo inúmeras 
consCientização sobre 
de mama, com o objeth 
centivar todas as mulhe 
alizar o auto exame da 
Mamografias anuais. 

PrnIC 114/1 PIN", in r 
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O complexo esportivo do 
bairro Atlântico recebeu no 
último domingo -(7);  cerca 
de 2 mil pessoas dentre 
as quais 500 delegados do 
Orçamento Participativo, 
para comemorar as mais 
de 112 obras concluídas 
e entregues pelo OP, bem 
como os R$ 10 milhões em 
investimento nessa ação de 
democracia popular direta. 
A promoção do evento ficou 
por conta dos delegados do 
OR e a operacionalização 
teve o apoio das associações 
de moradores em parceria 
com a prefeitura municipal. 

Logo cedo, a partir das 
8h o prefeito Paulo Polis e 
a vice-prefeita Ana Oliveira, 
recepcionaram todas as 
comunidades na entrada 
do complexo esportivo do 
bairro Atlântico, após a ce-
lebração de uma missa. Foi 
realizado ainda pela manhã 
um jogo festivo de futebol 
entre membros do governo 
municipal e delegados do 
OP. Os delegados por mais 
um ano levaram a melhor, 
vencendo o jogo por S a 3. 
Durante a partida a equipe 
de esportes da rádio Difusão 
proporcionava uma narra-
ção descontraída do jogo 
através-de um sistema de  

som loca , e carinhosamente 
chamado de Rádio OP, que 
intercalava também com as 
apresentações artísticas que 
ocorriam Paralelamente nas 
dependências do complexo. 

.Aptis o término-da par-
tida festiva, as pessoas se 
dirigiram até as mesas do 
ginásio onde o coordena-
dor do OP Jorge Psidonik, 
saudou a todos os núcleos 
presentes e apresentou um 
vídeo sobre as obras entre-
gues e.falou da consolidação 
da ferramenta democrática 
do Orçamento Participativo 
junto às comunidades. Em 
seguida a vice-prefeita Ana 
Oliveira falou aos presentes 
e destacou "o empenho, a 
dedicação e a participação 
de todas as comunidades 
nas assembleias do OP, isso 
mostra que uma comunida- 
de unida é essencial para 
os avanços de uma cidade 
que cresce com a participa-
ção popular", disse a vice-
-prefeita. 

Já o prefeito Paulo Polis 
realizou um discurso reves- 
tido de emoção, falando que 
"as principais obras desse 
governo estão nas pessoas 
que constroem diariamente 
essa relação democrática, 
plural e que andam para 

frente, estamos juntos es-
crevendo um capítulo im-
portante e findo na história 
de Erechim, esse legado 
ninguém nos tira e essa 
conquista é de todos vocês*, 
enalteceu o prefeito Polis. 

O Orçamento Partici-
pativo é definitivamente 
um centro catalisador, que 
impulsiona e fortalece a de-
mocracia na cidade de Ere-
chim. O governo Polis já em 
2009 iniciou um processo de 
estruturação dessernecanls-
mo que aproxima a popula-
ção das ações do governo. 
Desde a sua implantação até 
agora, mais de 14 mil pesso-
as participaram das mais de 
270 reuniões do OP. Mais de 
mil delegados foram eleitos 
e 110 obras concluídas e 
entregues pelo governo, 
em resposta às demandas 
e prioridades eleitas pelas 
comunidades. Até agora 
foram realizadas 26 obras de 
calçamento e pavimentação; 
construção de três praças, 
aquisição de seis terrenos, 
57 auxílios à obras de in-
fraestrutura para diversas 
áreas bem como obras junto 
à associações de moradores 
e ginásios de esporte na re-
forma, construção, auxílios 
para materiais, ampliação e  

etc; e no meio rura forarh 
realizadas mais de 14 obras 
de abastecimento de água, 
canalização, poços artesia-
nos e outras melhorias para 
as comunidades rurais. 

'Após o almoço o_grupo 
nativista "Os Monarcas", 
deu início à festa que agi-
tou os convidados durante 
a tarde. Campeonatos de 
bocha, futebol sete sub-
15, futebol de areia sub 13 
e subis, também foram 
deffnidos durante a tarde. 
Na bocha os campeões fo-
ram da comunidade Coan, 
seguidos pelo bairro São 
Cristóvão e bairro Esperan- 

ça. No futebol sete sub-15 
tftulo ficou com o time do 

São Cristóvão, seguido pela 
comunidade Coan, bairro 
Presidente Vargas e Estavam 
Carrara. No futebol de areia 
5ub-15 o título ficou com 

o_bairr.o Atlântico e o vice-
-campeonato com o Aldo 
Arloll, na categoria sub-13 
o bairro Atlântico mais uma 
vez foi o grande vencedor, 
derrotando o Parque Lívia 
na final. 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE ERECHIIVI 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
99.700-000 — ERECHIM - RS 

DECLARAÇÃO PÚBLICA 

Aos Auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul: 

Eu, JORGE V. PSIDONIK, brasileiro, casado, cédula de identidade RG n° 8058253827, 
inscrito no CPF sob n° 699.163.570-72, residente e domiciliado à Rua João Antônio Dalla Rosa, n° 
203, Bairro Aldo Arioli, nesta, através do presente instrumento, na condição de coordenador do 
Orçamento Participativo, DECLARO, para os devidos fins, e sob as penas da legislação vigente, o 
abaixo transcrito: 
1 A 3° Festa de Integração dos Delegados do Orçamento Participativo foi um evento organizado, 
planejado e executado pelos delegados que compõem o Conselho do Orçamento Participativo em 
parceria com as associações de moradores e comunidades locais. Na ocasião, os conselheiros 
elegeram uma associação de moradores determinada que abrigou o evento e ficou responsável por 
oferecer a infraestrutura necessária para recepcionar o público presente. 
2 O Conselho do Orçamento Participativo tem entre suas atribuições definir atividades que 
busquem estimular a participação democrática e a interação dos delegados e das comunidades 
envolvidas no processo de participação orçamentária popular. A Festa teve por objetivo integrar os 
delegados dos diversos núcleos que compõe as regiões temáticas do Orçamento Participativo, 
oportunizando aos participantes celebrar o trabalho realizado durante o ano, trocar experiências e 
informações, possibilitando a visualização das ações do Orçamento Participativo na sua acepção 
macro-administrativa. 
3 O evento foi destinado ao público em geral, sem restrições, sendo estimulada a presença de todos 
os munícipes. A programação, entre outras atrações, constou de jogos de futebol e bocha entre 
moradores dos diversos núcleos do Orçamento Participativo, exposição de artesanatos, massagens 
terapêuticas, apresentações artísticas e atividades recreativas — todas gratuitas. O único custo 
individual para os participantes foi o valor do almoço servido e das bebidas por ventura consumidas 
— ficando o serviço e o respectivo lucro a cargo da respectiva associação de moradores. 
4 A Coordenadoria do Orçamento Participativo, considerando as disposições do Regimento Interno, 
apoiou e auxiliou o Conselho do Orçamento Participativo no referente à divulgação e formatação do 
evento. 
5 Por fim, sublinha-se que foram os delegados e conselheiros do Orçamento Participativo os atores 
que organizaram, planejaram, e executaram o evento. Tratando-se de um evento comunitário, 
aberto, sem proselitismos, que buscou estreitar os relacionamentos entre os moradores das diversas 
regiões temáticas e integrar os cidadãos dos diversos núcleos existentes no mapa metodológico do 
Orçamento Participativo — sem dispêndio de erário público oriundo desta coordenadoria. 

Sem mais a declarar, renovo votos de estima e consideração. 
Atenciosamente. 
Subscrevo. 

'Y 
JogV. 

JorgOolcfrl~k 
Coordenadoria cf-~100ii:13 icipativo 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
Direção de Controle e Fiscalização 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Data Inicial: 01/01/2011 Data Final: 31/12/2011 	CNPJ: 8761347700012 CB:611101895750026 etFE: 01062794 

EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS 

Critérios utilizados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHRY1 
PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 
GRUPO= true 

Classificado por: 

MONARCAS PRODUCOES E REPR. ARTISTICAS LT  
EMP 1.4°: 2011000011648 EMP: 	100.000,00 	LIQ: 	100.000,00 

 

Código: 0000006806 

PAG: 	100.000,00 

 

14/09/2011 	100.000,00 CONTRATACAO DO GRUPO OS MONARCAS P/REALIZACAO DE EVENTOS 
PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CFE. SD  2376 E PROCESSO NO 11427/11 

LIQ: 	27/10/2011 	15.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 11648/2011 - MONARCAS 
PRODUCOES E REPR. ARTISTICAS LTDA • 

17/11/2011 	60.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 11648/2011 - MONARCAS 
PRODUCOES E REPR. ARTISTICAS LTDA * 

20/12/2011 	25.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 11648/2011 - MONARCAS 
PRODUCOES E REPR. ARTISTICAS LTDA * 

PAG: 	03/11/2011 	15.000,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 11648/2011 - MONARCAS PRODUCOES E REPR. 
ARTISTICAS LTDA* 

21/11/2011 	60.000,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 11648/2011 -MONARCAS PRODUCOES E REPR. 
ARTISTICAS LTDA * 

22/12/2011 	25.000,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 11648/2011 - MONARCAS PRODUCOES E REPR. 
ARTISTICAS LTDA * 

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas 
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Reap. Abert: JANICE BOLLER 
Remessa: Secretaria de Fazenda 
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Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 
, Setor de Arquivo e Protocolo 

PROCESSO 

PROCESSO: 2009/7301 
Data/Hora: 03/06/2009 - 08:54 01 
Interno:4-1-1 Secretaria de Fazenda 
Interea.: Sem Interessado 
Tipo Proc. : PARECER TÉCNICO 
	  1 Solicitação 1 	  
Contratação de ama empresa ou pessoa 
física para prestar assessoramento 
jurídico tributário financeiro 
dentro da Secretaria Municipal da 
Fazenda. 

Nesta data procedi ci abertura do presente Processo a pedido da parte 
interessada. 

Erechim, 	de 	  de 200 - 
Encarregado do Setor de Arquivo e Protocolo. fi 

• 

Lx1à10,01S 



/-) 

Protocolo 

Exulo. Senhor 
Prefeito Municipal de Erechim 
Paulo Alfredo Polis 

Nome Secretaria. Municipal da Fazenda 

Praça da Bandeira, 356 
Endereço 

Centro 

Bairro/Fone 

Vem requerer seja analisado a possibilidade de contratação de uma empresa ou pessoa 
l'ísica para. prestar assessoramento jurídico tributário financeiro dentro da Secretaria Municipal.  

da fazenda. Assessoramento este voltado especificamente aos processos administrativos de 
fiscalização de instituições Financeiras e aos demais processos que se encontram em fase 

recursal, aguardando análise técnica. 
Esta necessidade se justifica devido a complexidade dos assuntos envolvidos e a grande 

demanda de processos que aguardam julaamento. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Ereehim, 02 de junho de 2009. 

/ 

Waldemar.A, - och, I, 
Secretário Municip 1--da- Fai.f. enda ' 

Portaria 00'2/2009. 



SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°.: 

/2009 

MUNICÍPIO DE ERECHIM-RS-

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 

ara informações e encaminhamento. 

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA Necessidade da Despesa 	Cronograma 
(evidenciando para que e onde seraExecução)Utilização 
utilizadolexecutado) 

Solicitamos a contratação de Consultoria para a Secretaria 	Arrecadaçào. Cadastro ei 

Municipal de Fazenda nas Áreas de ISS e CMS, n;d1  . 	Fiscalização. 

,R$ 15.000,00  
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DA DOTAÇÃO. 

	

DATA 1 	TOTAL 	i RESERVA DE DOTAÇÃO SALDO DISPONNEL, 	CLASSIF.df2ÇAMENTARIA  

EMPENHADO NO 	(preenchimento pela Sec. da i 	NESTA DATA , PROJETO E/OU I CATEGORIA ECONÓMICA DA 

1 	 ; 

	

. 	EXERCÍCIO 	: 	 Fazenda) 	 I l ATIVIDADE 

	

	 DESPESA : 

	

24..07.2009! 	 • 	 , 	 

	

i 	• 	 2.013 	1 . 	 3390.35.01 

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secretaria da Fazenda — Contabilidade. 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTARIA ANUAL E DE COMPATIBILIDADE COM O PLANO 

PLURIANUAL E COM A 1.00. 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art 16 da Lei Complementar n° 101r2000-LRF e considerando as Metas e Prioridades „Acocados na 

LDO. ê viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas para o Exercido, apresenta 

adequaCão orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compativel como Plano Plunanual e com a LDO. 

Período de 01,08.2009 a 31.12.2009. 

	

ORIGEM DOS RECURSOS: 	;PRÓPRIOS 

SERVIDOR REQUISITANTE: 

	

será gesto,  no contiato. quando for o caso). 	Ana Paula Variani Landa 

CUSTO ESTIMADO (preenchimento pelo Opto. De Compras e Licitações) 

Erechim, 24.07.2009. 

Solicitação de Empenho N°: 

Valdemar Artur dch-, 

Secretário 1111unicip I da Fazenda 

'Preenchimento pela Secretaria Municipal da Fazenda, 

Empenho N°: 

Servidor Requisitante 

preetichimento pelo Opto de Compras e Licitações; 

Ií 

-'Ana Patda V.Lando 

Data 	1 	/2009. Data 	/2009. 

   

      

   

Sec. Mun. da Fazenda 

C) 	3 1  f2 /09 

 

 

Opto. Compras e Licitações 

 

    

    

   



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, 354 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA 
FAZENDA NAS ÁREAS DE ISS E ICMS 

JUSTIFICATIVA 

A Secretaria Municipal da Fazenda é o Órgão que 
tem a incumbência de administrar a política econômica-
financeira e fiscal do Município, bem como a busca dos 
recursos financeiros para o custeio dos serviços, obras e 
outros investimentos de todo o Governo Municipal. 

Deste modo a contratação da Consultoria tem por 
objetivo auxiliar a Secretaria da Fazenda na correta aplicação 
das Leis Fiscais, no sentido de melhor arrecadar os Impostos 
de competência municipal, promovendo assim a justiça fiscal. 

A 	competência 	tributária 	encontra-se 
exaustivamente delineada na Constituição Federal. Os arts. 
153, 155 e 156 da Constituição Federal de 1988, estabelecem a 
competência tributária da União, dos Estados e do Distrito 
Federal, e, por fim, dos Municípios atribuindo a este ente 
federado o ISS — Imposto Sobre Serviço, o ITBI — Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis e o IPTU — Imposto Predial e 
Territorial Urbano. 

Outra importante e significativa receita 
municipal advém do retorno de ICMS — Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços. Neste sentido, 

A Constituição Federal determina que os Estados 
repassarão aos municípios 25% do Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) arrecadado. 

Compete à Secretaria da Fazenda dos Estados 
apurar o índice de participação de cada Município, 
principalmente a partir do valor adicionado que corresponde à 
diferença entre as saídas e as entradas de mercadorias e 
serviços realizadas pelos contribuintes do ICMS em cada 
Município, declaradas na Guia Informativa Anual. 

No Rio Grande do Sul o índice de participação é 
calculado a partir das seguintes variáveis: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
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Valor Adicionado 75,0% 
Área 7,0% 

População 7,0% 

Número de propriedades rurais 5,0% 
Produtividade primária 3,5% 

Inverso da taxa de evasão escolar 1,0% 

Inverso do coeficiente de mortalidade infantil 1,0% 
Pontuação no Projeto Parceria 0,5% 

Percebe-se que tanto o ISS como ICMS se 
constituem assim em duas das principais fontes de receitas 
para o Município devendo merecer a devida atenção por parte 
deste. 

Em relação ao ISS o Município tem potencial em 
ampliar a arrecadação. O próprio Tribunal de Contas tem 
efetuado reiterados apontamentos em relação a deficiente ação 
da Fazenda Municipal na consecução de sua arrecadação, como se 
vê pelos apontamentos que se transcreve. 

1.1 — Ausência, nos últimos exercícios, de fiscalização sobre 
a receita oriunda do Imposto Sobre Serviços — ISS em relação 
às instituições bancárias que atuam no Município, considerando 
que somente duas delas (Bancos Santander Banespa S/A e Itaú 
S/A) sofreram fiscalização, sendo que os registros referem-se 
a 2001 e a 2003, respectivamente (fls. 106 e 636); 

7,1 — Não foi cobrado Imposto Sobre Serviços — ISS em relação 

g 
COPOSiOnário dos serviços de estaci

onamento rotativo no 

Por seu turno no sue refere ao ICMS muito há que 

se fazer. Como ja referido, o principal critério para a 
composição do índice de participação é apurado a partir do 
valor adicionado. Assim em que pese ser tributo de competência 
de arrecadação estadual, o Município pode e deve incidir para 
que a totalidade do tributo seja arrecadado a partir de ações 

locais. 

Município. 

A Secretaria Municipal da Fazenda com seu quadro 

de Servidores, apesar dos treinamentos e participação em 
cursos tem demonstrado que necessita avançar ainda mais para 
que se atinja maior eficiência, sob pena de renúncia de 

receita. 
A irrenunciabilidade, é o princípio no qual a 

essoa silítica 
detentora 

da competência tributária não poderá 
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renunciar a ela, no todo ou em parte, assim a ação da fazenda 
municipal deve ser a mais eficiente e eficaz possível. 

Assim faz-se necessário a contratação de empresa 
ou pessoa de alto conhecimento para prestar serviços de 
consultoria e deste modo atuar de forma mais eficaz tanto no 
que refere ao ISS como no ICMS. 

Sabe-se que a regra para contratação é através 
de licitação para se obter a proposta mais vantajosa dentro de 
um universo de fornecedores. Contudo quando a Administração 
necessita adquirir um bem ou contratar um determinado serviço, 
que possui características especiais e especificações ímpares, 
que apenas um fabricante ou fornecedor possua, torna-se 
impossível a realização de licitação, pois o universo de 
competidores se restringe apenas a um único participante, dá 
lugar à exceção de não licitar, pois o objeto assume uma 
característica de tamanha singularidade que se torna 
impossível realizar uma competição, em razão de que apenas um 
fornecedor possui o objeto almejado pela Administração. 

No caso em apreço pode ser aplicado o inciso II, 
do artigo 25 da Lei 8.666/93 combinado com o parágrafo 
primeiro do mesmo artigo, para a contratação direta da 
prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria, 
eis que se tratam de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização. 

Considera-se de notória especialização o 
profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 
técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas 
atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto 
do contrato. 

A comprovação de notória especialização do 
profissional ou empresa deverá ser feita através de 
documentação que demonstre incontestavelmente a qualidade da 
empresa ou a especialidade e notório saber do profissional. A 
comprovação deverá ser feita, no que couber, através de prova 
de desempenho anterior (atestados), publicações, estudos, 
trabalhos já realizados, organização, relação de equipamentos 
e aparelhamento técnico, relação dos profissionais integrantes 
da equipe técnica etc. 
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Outro aspecto a ser considerado é que além do 
conhecimento a consultoria seja prestada por empresa que 
conheça profundamente o Município a fim de facilitar seu 

trabalho. 

No caso em apreço no Município de Erechim 
dispomos de empresa cujo sócio gerente apresenta o mais alto 
conhecimento e vasta experiência de atuação profissional na 
área tributária — ICMS e ISS sendo que da análise da 
documentação podemos indicar que a consultoria seja prestada 
pela empresa Moschetta Consultoria Tributária Ltda. 

Ressaltamos que a consultoria deverá ser 
prestada diretamente e pessoalmente pelo sócio gerente  
Valdecir Moschetta que é quem detém o notório conhecimento e 
saber que se busca. 

O prazo do contrato deverá ser de um ano à 
contar de 01/08/2009 e término em 31/07/2010 com possibilidade 
de renovação por mais 12 meses sendo corrigido pelo mesmo 
índice que usualmente os contratos são corrigidos pelo 

Município. 

O valor da contratação será de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) mensais. 

Os trabalhos a serem desenvolvidos: 1) — 
Orientar, assessorar e treinar os servidores da Secretaria da 
Fazenda para que atuem mais eficazmente em suas atribuições 
no que refere o ISS e ICMS. 	2) — Propiciar treinamentos 
buscando o aperfeiçoamento do conhecimento da legislação 
tributária municipal bem como em técnicas de fiscalização. 3) 
— Identificar possíveis deficiências na fiscalização do ISS e 
apresentar soluções e orientações para superá-las. 4) — 
Analisar os processos dos recursos apresentados pelas 
Instituições Bancárias contestando o enquadramento de alguns 
serviços na cobrança de ISS e apresentar soluções. 5) — 
Orientar para melhorar a ação fiscalizatória e outros 
procedimentos objetivando o melhor o retorno do ICMS. 6) — 
Serviços de assessoramento na apuração do censo do ICMS 2010, 
ano base 2008, concernente na análise e interpretação das 
guias informativas modelo "B", visando inclusive se necessário 
substitui-las por informações corretas, mediante contato com 
contribuintes, escritórios de contabilidade, Secretaria da 
Fazenda Estadual, PROCERGS, e, se for o caso, Interposição de 
Recurso Administrativo ao índice Provisório até a publicação 

final do índice. 
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Erechim, 24 de jukhp de 2009. 

ValderiArtu 
Secretário MuniciOal 	Fazenda. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Nzeg,Praça da Bandeira, 354 

Os Serviços deverão ser prestados junto à sede 
da Prefeitura, junto a contribuintes, ou escritório do 
contratado, conforme a necessidade. O contratado deverá 
apresentar relatórios com a •síntese dos resultados e sugestões 
para melhoria no sistema de arrecadação do ICMS e ISS. 

A despesa decorrente da presente contratação 
será atendida através da seguinte dotação orçamentária:  
05010412900132.013 — Arrecadação, Cadastro e Fiscalização; 
3390.35.00.00.00 — Serviços de Consultoria. 
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DE: Secretaria da Fazenda 

PARA: Procuradoria Jurídica 

Solicitamos parecer da Procuradoria Jurídica quanto a legitimidade da contratação da 

empresa Moschetta Consultoria Tributária Ltda por inexigibilidade de licitação, a fim de 

prestar consultoria nas áreas de ICMS e ISS à Secretaria da Fazenda. 

Atenciosamente. 

treChim, 24 de juiiodeOO9, 

aldemar Artur Loch 
Secretário da Fazenda 

Portaria 002/2009 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 
Praça da Bandeira, n° 354 — 99.700-000 — Erechim (RS). 
Fone: (54) 520.7000 

DE: PROCURADORIA JURÍDICA 
PARA: SECRETARIA DA FAZENDA. 

REFERENCIA — 2009/7301 

Trata-se de falta solicitação de parecer acerca da possibilidade de 
contratação — por inexigibilidade de licitação da Empresa Moschetta Consultoria 
Tributária LTDA para prestação de serviços de consultoria nas áreas de ICMs e ISS. 

Como bem observa o Secretário em sua justificativa em fls. 06/07, que 

assim assevera: "No caso em apreço pode ser aplicado o inciso II, do artigo 25 da Lei 
8.666/93 combinado com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, para a contratação direta 
da prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria, eis que se tratam de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. Considera-se de notória 
especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 
permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena 

satisfação do objeto do contrato". 

Na sequencia afirma: "A comprovação de notória especialização do  
profissional ou empresa deverá ser feita através de documentação que demonstre  

incontestavelmente a qualidade da empresa ou a especialidade e notório saber do  
profissional. A comprovação deverá ser feita, no que couber, através de prova de  

desempenho anterior (atestados), publicações, estudos, trabalhos já realizados,  
organização, relação de equipamentos e aparelhamento, técnico, relação dos profissionais 

integrantes da equipe técnica etc...."  

Assim para que se possa analisar e emitir o parecer solicitado 

primeiramente junte-se os documentos que comprovem a notória especialização, 
até mesmo porque vem afirmado pelo próprio secretário em fls. 07 que textualmente 
afirma: "No caso em apreço no Município de Erechim dispomos de empresa cujo sócio 
gerente apresenta o mais alto conhecimento e vasta experiencia de atuação profissional na  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECIIIM 
PROCURADORIA DO MUNICIPIO 
Praça da Bandeira, n°354 — 99.700-000 — Erechnn (RS). 
Fone: (54) 520.7000 

área tributária — ICMS e ISS sendo que da análise da documentação podemos indicar para  

a consultoria seja prestada pela empresa Moschetta Consultoria Tributária Ltda.  
Ressaltamos que a consultoria deverá ser prestada diretamente e pessoalmente pelo sócio 
gerente Valdecir Moschetta que é quem detém o notório conhecimento e saber que se 

busca".  

Esse é o entendimento que elevar nos à consicieracio-seperiors_ 
( 

Erechim, aos vinte e sete dias do mês d Julho cIL 2009. 

los Ceyfin 
eral.. 

f
ura 



CURRICULUM VITAE 

I — Dados de identificação: 

1.1 Nome: Valdecir Moschetta 

1.2 Filiação: Pai: Olivo Luiz Moschetta 

Mãe: Adelina Moschetta 

1.3 Data de nascimento: 18/07/1957 

1.4 Naturalidade: Ita/SC 

1.5 Nacionalidade: Brasileiro 

1.6 Estado civil: Casado 

1.7 Endereço: Av. Maurício Cardoso, 1092 Bairro: Centro 

1.8 Cidade: Erechim 	Estado: RS 	CEP: 99700-000 

1.9 Telefones: Res. 54-2106-8774 / Com. 54-3522-0404 / Celular: 54-9982-2028 

1.10 E-mail: consultoriagymoschetta.corn.br  

2 — Documentos: 

2.1 Identidade: 4001760018 

2.2 Titulo de eleitor: 025753480477 

2.3 CPF: 253.321.470/15 

3 — Formação Acadêmica: 

3.1 Graduação 

3.1.1 Curso Bacharel em Administração — Centro de Ensino Superior de 

Erechim -- Ano de conclusão: 1980. 

3.1.2 Curso Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais — URI Campus de 

Erechim — Ano de conclusão: 2001. 



3.2 Especialização: 

3.2.1 Curso de Especialização: Contabilidade e Administração Financeira. 

— Centro de Ensino Superior de Erechim — Ano de conclusão: 1983. 

3.2.2 Curso de Pós-Graduação: Direito Tributário — UNI SINOS — 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos — Ano de conclusão: 2005. 

3.3 Cursos/Congressos: 

3.3.1 Participações, permanentes, em cursos e congressos, sempre 

vinculados à área tributária. 

4— Experiência profissional: 

4.1 Fiscal de Tributos Estaduais do Estado do Rio Grande do Sul, aposentado.  

4.2 Coordenador Regional do ICMS, por oito anos. 

4.3 Fiscal Supervisor, por três anos. 

4.4 Professor universitário na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai. 

"URI"/Erechim—RS, nas disciplinas de Legislação Tributária e Contabilidade e 

Planejamento Tributário L 

4.5 Atualmente: advogado e consultor tributário, onde presta consultoria e 

assessoria tributária na área do ICMS para empresas da região, que atuam nos mais 

diversos ramos de atividade. Presta, também, assessoria à Associação dos Municípios 

do Alto Uruguai — AMAU no que tange à área tributária (retorno do ICMS aos 

Municípios e Legislação do ISS). 

Valdecir Moschetta 

Erechim, junho de 2009. 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal da Fazenda 

CERTIDÃO DE LOTAÇÃO 

Contribuinte: 
CNPJ / CPF : 
Cad. Munic. : 
'ndereço 

Atividade 

41594 - MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 
05.965.663/0001-64 
31346 
AV. 15 DE NOVEMBRO, 78 SL 413 - CENTRO 
99700-000 - ERECHIM 

Serviços de consultoria em gestao empresarial 

Certificamos que revendo nosso banco de dados constatamos 
que o Contribuinte acima encontra-se cadastrado desde 15/11/03 a 

Até a Presente Data. 
Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código 

Tributário Nacional e Decreto Municipal n° 3086, de 20 de março de 2006, 
e não elide o direito de a Fazenda pública Municipal proceder 
posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo, 
créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso. 

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no si te 

www.pmerechim rs.gov.br. 

Certidão emitida gratuitamente e válida até 21 de Dezembro 

Je 2009. 

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 

Identificador 205965663000164 
Emitida às 09:11:51 do dia 24/06/2009. 
Código de Autenticidade 3364.1CA9 

http://www.erechim.rs. go  v.br:8080/servicosonli neloutfi es/00424062009091 I 51205965663000164.1-dm 	24'06/20NQ 



Comprovante de !nscrição e de Situação Cadastra! 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

Johá.,, 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
4-(W 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
05.965.663/0001-64 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
24/10/2003 

NOME EMPRESARIAL 
MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

'DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
74.10-2-01 - Design 
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
02.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 

anteriormente 
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 
AV 15 DE NOVEMBRO 

NÚMERO 
78 

COMPLEMENTO 
SALA 413 

CEP 

99.700-000 
BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
ERECHIM 

UF 
RS 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
24/10/2003 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

 ...UAÇÂO ESPECIAL 
.......*. 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
.1.1-1.**. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 748, de 28 de junho de 2007. 
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CONTRATO .SOCIAL, 

VALDECIR MOSCHETTA,  brasileiro, natural de Ita-SC, nascido em 

18/07/1957, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da Carteira de 
Identidade n°. 40017660018, expedida pela SSP-RS em 31/08/01 e CPF n°. 253.321.470/15, residente 
e domiciliado na Av.Maurício Cardoso, 1.092, Bairro Ipiranga em Erechim-RS, CEP: 99700-000; 

CECILIA PIANA MOSCHETTA,  brasileira, natural de Erechim-RS, 

nascida em 20/03/1960, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da 
Carteira de Identidade n°. 9018049701, expedida pela SSP-RS em 07/04/82 e CPF no. 274.311.340/53, 
residente e domiciliada na Av.Mauricio Cardoso, 1.092, Bairro Ipiranga em Erechim-RS, CEP: 99700- 

000. 

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

la  - 
	Os sócios de comum acordo resolvem constituir uma sociedade limitada, sob a 

denominação social de: 

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA 

2°. - 	A sociedade terá sua sede administrativa em: 
Av.15 de Novembro, 78, Sala 413, Bairro centro, Erechim- RS, CEP: 99700-000. 

2.1 - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 

mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

3a. - 	A sociedade terá por objeto social as atividades de: Consultoria tributária. 

4a. - 	A sociedade é por tempo de duração indeterminado e terá início de atividades em: 

15 de Outubro de 2003. 

DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS 

5°. 	O Capital social é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas 
no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada, totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente 

do Pais, pelos sócios: 

VALDEC1R MOSCHETTA.  subscreve e integraliza neste ato 4.950 (quatro mil, novecentos e 

cinqüenta) quotas no valor total de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinqüenta reais), o que 

corresponde a 99% do capital social; 

CECÍLIA NANA IVIOSCHETIA . subscreve e integraliza neste ato 5. 0 (cinqüenta) tinotas no valor 

total de R$ 50,00 (cinqüenta reais), o que corresponde a 01% do capital social. 
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5.1- As quotas são indiviSiveis e hão poderão ser 'cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do outro sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas 
a alteração contratual pertinente. 

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

6a.- 	 A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E SUA REMUNERAÇÃO 

7a. - 	A administração da sociedade caberá ao sócio VALDECIR MOSCHETTA, em juízo 
ou fora dele, sendo vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

7.1-. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar urna retirada mensal, a título de "pró-
labore", observando as disposições regulamentares pertinentes. 

DO BALANÇO, RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO 

8a. - 	Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os 
lucros ou perdas apurados. 

DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS 

9". - 	Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, os sócios deliberarão sobre 
contas e designarão administrador quando for o caso. 

DA RETIRADA, MORTE OU EXCLUSÃO DE SÓCIO 

10a. - 	Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com 
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do sócio 
remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial, a 
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seus sócios. 

lia. 	 O administrador, bem como a sócia quotista declaram, sob as penas da Lei, que não 
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude. de 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vedo, ainda que 
temporariamente, o acesso a careos pnblicos: ou por crime falinientar, de prevaricação, peiia ou 
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suborno, concussão, peculato, ou coi'itra âecôhonii pptla, coâtra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou da 

propriedade. 

12". - 	Fica eleito o Foro da Comarca de Erechim-RS para o exercício dos direitos e 

obrigações resultante deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato Social em três vias de 
igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 

CEÉ.ILIA PIANA MOSCHETTA 

Testemunhas: 

JUNTA COMERCIAL DSTRIO GRANDE DO SUL 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/10/2003 
SOB N': 432051 87311 
Protocolo: 03/206308-3 

 

liOSCHFAVA CONSUMORIA TRIBUTARIA 
---- 

L.TBA 	
Maria Honorina de BilielICOlia SOUZII 

SECRETÁRIA-GERAL 
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CECÍLIA PIANA MOSCHETTA,  brasileira, casada pelo Regime de 

Comunhão Parcial de Bens, natural de Erechim (RS), nascida em 20/03/1960, Comerciante, 

portadora da Carteira de Identidade n° 9018049701, expedida pela SSP-RS em 07/04/1982 e CPF n° 

274.311.340-53, residente e domiciliada na Av. Maurício Cardoso, 1092, Bairro Ipiranga, município 

de Erechim (RS), CEP 99700-000; 

VALDECIR MOSCHETTA,  brasileiro, casado pelo Regime de 

Comunhão Parcial de Bens, natural de Itá (SC), nascido em 18/07/1957, Comerciante, portador da 

Carteira de Identidade n°4001760018, expedida pela SJS-RS em 31/08/2001 e CPF n°253.321.470-

15, residente e domiciliado na Av. Maurício Cardoso, 1092, Bairro Ipiranga, município de Erechim 

(RS), CEP 99700-000. 

Únicos sócios componentes da firma que gira sob o nome empresarial de MOSCHETTA 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, estabelecida com sua sede social na Av. Quinze de 

Novembro, 78 — Sala 413, Bairro Centro, em Erechim (RS), CEP 99700-000, inscrita no CNPJ 

05.965.663/0001-64, com Contrato Social de Constituição arquivado na Junta Comercial do Estado 

do Rio Grande do Sul sob n°43.205.187.311 em 24/10/2003, resolvem de comum e perfeito acordo 

efetuar a presente Alteração de Contrato, através das cláusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA 

É admitido na sociedade: ALEXANDRE PIANA NA VA,  brasileiro, solteiro, maior, natural de 

Erechim (RS), nascido em 20/02/1973, Comerciante, portador da Carteira de Identidade n° 

1050498326, expedida pela SSP-RS em 20/12/1988 e CPF n° 543.244.830-00, residente e 

domiciliado na Rua Santa Rosa, 66 Bairro Centro, município de Erechim .(RS), CEP 99700-000. 

SEGUNDA 

O sócio VALDECIR MOSCHETTA, que possui na sociedade 4.950 (quatro mil, novecentas e 

cinqüenta) quotas de capital social, equivalentes a RS 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinqüenta 

reais), que corresponde a 99,00% do total do capital social não mais desejando continuar na 
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sociedade, resolve de livre e espontânea vontade vender suas Tio',  asi 	dii!eites que possui na 

sociedade, para os seguintes sócios: 

CECÍLIA PL4NA MOSCHETTA,  pelo preço justo e acertado de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais), equivalente a 4.500 (quatro mil e quinhentas) quotas de capital social, valor que 

recebe neste ato em moeda corrente nacional, declarando nada mais ter a receber ou a reclamar 

referente a presente transação; 

ALEXANDRE PIANA NA VA,  pelo preço justo e acertado de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta 

reais), equivalente a 450 (quatrocentas e cinqüenta) quotas de capital social, valor que recebe neste 

ato em moeda corrente nacional, declarando nada mais ter a receber ou a reclamar referente a 

presente transação. 

TERCEIRA 

Em decorrência da transação acima, o Capital Social de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) totalmente 

integralizado, correspondente a 5.000 (cinco mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 

uma, ficando assim distribuído entre os sócios: 

sócios QUOTAS % CAPITAL SOCIAL R$ 

ALEXANDRE P1ANA NAVA 
450 09,00 450,00 

4.550 91,00 .. 4.550,00 
CECILIA PIANA MOSCHETTA 

TOTAIS 
5.000 100,00 5.000,00 

QUARTA 

A administração da sociedade caberá ao sócio ALEXANDRE PIA NA NA VÃ, em juízo ou fora dele, 

sendo vedado, no entanto., em atividades estranhas ao interesse social ou asá. imir obrigações seja em 

favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da 

sociedade, sem autorização do outro sócio. 

QUINTA 

O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido por lei especial., nem condenado 

a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pUblicus, crime .falimentar, 
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Tobalitini TíacI,á 

CPI': 440.423.880/00 

RG: 9036195643- SSP/RS 

, , e 

sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa.  cl'%1 d.:icorrcia; eAntra as :-i-elações de 
, 

consumo, a fé pública ou a propriedade. 

SEXTA 

Os lucros apurados através de Balanço ou Balancetes intermediários, durante o exercício que estiver 

vigorando poderão, de comum acordo entre os sócios, ser distribuídos aos mesmos como 

"antecipação dos lucros do exercício". 

SÉTIMA 

As demais cláusula e condições expressas no Contrato Social de Constituição e posteriores 

Alterações Contratuais, que não foram modificadas e nem alteradas pelo presente instrumento, 

permanecem em pleno vigor e ratificadas. 

E, por estarem justos e acertados, assinam a presente Alteração do Contrato Social em três vias de 

igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 

Erechim (RS), 07 de Novembro de 2006. 

VALDEg SCHETTA 

Testemunhas: 

. 	, 
, 

kivLcx 	d ofti.x.,0s4-u imane Giaréfi 

CM': 944.519.820-49 

RG-: 2071313247 — SiTC/R15 

JUNTA COMOCIAL.. DO RIO GRANDE bo SUL 
cERT)hcO 0. TEGI5TFR0 11 146212006 

SOES 011 ..2777\504  

Protocolo: 0d/242497-1 	( 
Emptesa3 2 3518. 731 

I •.:TÁH,5.":",, 	 id HO;101'inj: 	Eiliter,C01,115017:,a 
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, 2E ALTÚZÁGÁO COÚTÍ ..:TUÁL-DE 

MOSOli.'ET.TkON'S UtT TR'IA,T.I44QTÁRLA,,LTDÁ. 

,ÚNP,I:.---:•05 965,V-63/00ft-64,  • 

ALEXANDRE PLANA NAVA, brasileiro, solteiro;  maior, natural 

de Erechim (RS), nascido em 20/02/1973, Comerciante, portador da Carteira de Identidade n° 

1050498326, expedida pela SSP/RS em 20/12/1988 e CPF n° 543.244.830-00, residente e 

domiciliado na Rua Santa Rosa n°66 — Bairro Centro, município de Erechim (RS), CEP 99700-000; 

CECÍLIA PIANA MOSCHETTA, brasileira, casada pelo Regime 

de Comunhão Parcial de Bens, natural de Erechim (RS), nascida em 20/03/1960, Comerciante, 

portadora da Carteira de Identidade n° 9018049701, expedida pela SSP/RS em 07/04/1 982 e CPF n° 

274.311.340-53, residente e domiciliada na Av. Maurício Cardoso n° 1092, Bairro Centro, município 

de Erechim (RS), CEP 99700-000. 

Únicos sócios componentes da firma que gira sob o nome empresarial de MOSCHETTA 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, estabelecida com sua sede social na Av. Quinze de 

Novembro n° 78 — Sala 413, Bairro Centro, em Erechim (RS), CEP 99700-000, inscrita no CNPJ 

05.965.663/0001-64, com Contrato Social de Constituição arquivado na Junta Comercial do Estado 

do Rio Grande do Sul sob n° 43.205.187.311 em 24/10/2003, e última alteração contratual registrada 

na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob n° 2777564 em 14/12/2006, resolvem de 

comum e perfeito acordo efetuar a presente Alteração de Contrato, através das cláusulas e condições 

seguintes: 

PRIMEIRA 

É admitido na sociedade: VALDECIR MOSCHETTA, brasileiro, 

casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Itá (SC), nascido em 18/07/1957, 

Comerciante, portador da Carteira de Identidade n° 4001760018, expedida pela SJS-RS em 

31/08/2001 e CPF n° 253.321.470-15, residente e domiciliado na Av. Maurício Cardoso n° 1092, 

Bairro Centro, município de Erechim (RS), CEP 99700-000. 

SEGUNDA  

A sócia CECÍLIA NANA MOSCHETTA, que possui na sociedade 4.550 (quatro mil, quinhentas e 

cinqüenta) quotas de capital social, equivalentes a RS 4.550,00 (qualro mil, quinhentos e cinqüenta 
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reais), que corresponde a 91,00% do total do capital social não mais desejando continuar na 

sociedade, resolve de livre e espontânea vontade vender suas quotas, bens e direitos que possui na 

sociedade, para o novo sócio: 

VALDECIR MOSCHETTA, pelo preço justo e acertado de R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e 

cinqüenta reais), equivalente a 4.550 (quatro mil, quinhentas e cinqüenta) quotas de capital social, 

valor que recebe neste ato em moeda corrente nacional, declarando nada mais ter a receber ou a 

reclamar referente a presente transação. 

TERCEIRA 

Em decorrência da transação acima, o Capital Social de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) totalmente 

integralizado, correspondente a 5.000 (cinco mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 

uma, ficando assim distribuído entre os sócios: 

SÓCIOS 
QUOTAS 07,, CAPITAL SOCIAL RS 

ALEXANDRE PIANA NAVA 
450 09,00 450,00 

V ALDEC1R MOSCHETTA 
4.550 91,00 4.550,00 

TOTAIS 
5.000 100,00 5.000,00 

QUARTA 

A administração da sociedade caberá ao sócio VALDECIR IVIOSCDETTA, em juizo ou fora dele, 

sendo vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 

favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar OU alienar bens móveis e imóveis da 

sociedade, sem autorização do outro sócio. 

QUINTA 

O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado 

a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime . falimentar, 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o 

sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, a fé pública ou a propriedade. 
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Testemunhas: 

9 7car4- /

) 
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L,12.12..1„=i 
SEXTA 

As demais cláusula e condições expressas no Contrato Social de Constituição e posteriores 

Alterações Contratuais, que não foram modificadas e nem alteradas pelo presente instrumento, 

permanecem em pleno vigor e ratificadas. 

E, por' estarem justos e acertados, assinam a presente Alteração do Contrato Social em três vias de 

igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 

Erechim (RS), 10 de Março de 2008. 
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DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS, para os devidos fins, que VALDECIR 
MOSCHETTA, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social n° 15093 
série 447/RS, é professor horista 30  grau, desta Instituição de Ensino, desde 
28/07/2008, ministrando as seguintes disciplinas: 

Ano Curso Disciplinas 

2008/2 Ciências Contábeis Contabilidade e Planejamento Tributário I 

2009/1 Administração/Noturno Legislação Tributária 

2009/1  Ciências Contábeis Contabilidade e Planejamento Tributário I 

Erechim, 24 de junho de 2009. 

Paulo ,r o berto Giollo 
Supervisor Setor de Pessoal 
URI — Campus de Erechim 

Av. Sete de Setembro, 1621 - Cx. Postal 743- Fone (54) 3520-9000 - Fax (54) 3520-9090 - 99700-000 - Erechim/RS - www.uricer.edu.br  



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI - AMAU 

Sede: Rua Marechal Floriam 184 - Fone/Fax: (54) 3522-1570 / 3522-2401/ 3519-3568 - e-rnait arnati@via-rs.nel - Eree,hen - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Por este instrumento e na melhor forma de direito, 

Moschetta Consultoria Tributária Ltda com sede na. Avenida XV de 

Novembro n°. 78, sala n°. 413, em Erechim/RS, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas jurídica "CNPj" sob n". 05.965.663/0001-64, 

neste ato representado por Valdecir Mosclzena„4dvogado inscrito na 

OAB/RS sob n°. 56.955, portador da carteira de identidade n". 

4001760018, doravante denominado CONTRATADA; e Associação 

de Municípios do Alto Uruguai "AMAU", entidade pública, sem fins 

lucrativos, com sede na Rua Marechal Floriano n". 184, em 

.Erechint/RS, inscrita no CN.PJ sob rf. 88.441.845/0001-63 e Cadastro 

Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais "CGCITE" sob n". 

039/0093416, com seus atos constitutivos registrados no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas em 01 de setembro de 1976, no Livro "A- 

01", fls. 56, sob no. 07, neste ato representada pelo seu Presidente, 

Prefeito de Gauraina Sr. Benito Antonio Bruschi, portador da 

carteira de identidade no. 6003540405, brasileiro, residente e 

domiciliado na Rua Vereador José A. .Moron no. 232, no município de 

Gama:ma/RS, doravante denominada CONTRATANTE, firmam e 

contratam entre si, sob as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A contratada, na 

pessoa do Senhor Dr. Valdecir .Moschetta, se compromete a prestar os 

Municípios Filiados: 

trariha 

Cotegipe 
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Erabango 

Grande 
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fio, laco' P(avolo 
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Getúlio Mugas 

.pirauga do Sul 

trotam iA Sul 

Joruffilgo 

Ma Vá, 120 Aforo 

Paulo Bcirío 
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Ott(u ir() Itnuios 
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Ser( lio 

Scverumo de .4 hiterda 

Três A rmios 

Viadutos 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI - AMAU  

Sede: Rua Marechal Floriano, 184 - Fone/Fax: (54) 3522-1570 / 3522-2401 / 3519-3568 - 	arnaupvia-rs.nel - Erechim - RS 

Municípios Filiados: 

.•Inaiha 

.iurea 
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1,',unr 	Riu 

/3, flJWhH ('(51(101 (10 Sul 

Campinas do Sul 

Carlos Gomes 
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Enire Rios do Sul 
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.S'e rui o 

,Severim dl 

Três ArlVios 

Viadutos 

serviços, para a contratante bem como para os municípios que a 

compõe, de consultoria e assessoria tributária, no que tange à 

legislação tributária estadual e Imposto sobre Serviços "1SS". 

CLÁUSULA S.EGUNDA: Os serviços de 

consultoria e a.ssessoria. tributária serão prestados, através de contatos 

telefônicos, mensagens eletrônicas, participação em reuniões e/ou 

visita.s à sede da contratante, visitas aos municípios associados à 

contratante, bem como de outros eventos que a. contratante entenda 

necessário. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A contratada, ao 

prestar os serviços, observará. rigorosamente a. legislação tributária, 

tanto estadual como municipal, objetivando a qualifica.ção na 

prestação dos. serviços páblicos, no que tange a parte tributária 

municipal (1"SS) e, na busca do melhor retorno do 1CM.S, no que se 

refere à. legislação estadual. 

CLÁUSULA QUARTA: O contrato terá a. duração 

de 1 (um) ano, a. contar de 12 (doze) de fevereiro de 2008, sendo 

renovado automaticamente por períodos sucessivos de 1 (um) ano, 

podendo ser rescindido por qualquer das partes, depois de decorrido o 

prazo inicial, mediante comuni Ca ção prévia, no prazo de 30 (trinta) 

dias. 

CLÁUSULA QUINTA: A contratante pagará à. 

contratada a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)„nat.visal om 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI - AMAU 

Sede: Rua Marechal Floriam 184 - Fone/Fax: (541 3522-1570 / 3522-2401 / 3519-3568 - e-mail: amau@via-rsmet  - Erechim - RS 

Municípios Filiados: 

Inrca 

Punir, (Megipc 

Muro do Rio Azul 

8,utfantin ( .onstant do Sul 

Campinas do Sul 

Carlos Gomes 

ChalT1111 

Cror:aliense 

Ema,  Pios do Sul 

Erehango 

i »g 

G r(111(1V 

Estacão 

FavinaLinho 

Flui -num l'ci.voto 

Courama 

Getúlio Vargas 

'piranga do ,Sul 

!ninho do Sul 

Jacutinga 

Mariano AP" 

Paulo Bania 

Ponte Prehr 

()ladro Irmãos 

Soa Volantim 

Sertão 

Severituto de .4 'maior° 

Três A ITOilIN 

Viadutos 

vencimento no dia 10 (dez) do mês subsequente. sendo que os valores 

serão reajustados, anualmente, pela variação do IGP-M (indice Geral 

de Preços do Mercado) ou outro indicador económico que venha 

substitui-lo. 

CLÁUSULA  S11,1XT4:  Fica eleito o Foro da cidade 

de Frechai para. dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

conisato. 

CLÁUSULA SÉTUNLA: E. por estarem firmados e 

contratados, _juntamente assinam o presente contrato em 2 (duas) vias, 

de igual teor e forma e com um só efeito comum. 

Erec.htm/RS. 12 de fevereiro de .2008. 

sociação de 'Municípios do Alto Uruguai — AMAU, 
Benito Antonio Bruschi, 

Presidente„ 
Contratante. 

"Yioschetta Consultoria Tributária LÉ(112- 
Valdecir Moschetta, 
OAB/RS n"_ 56,95 

Contratada_ 



URUGUAI E DAS MISSÕES UNIVERSIDADE REGIONAL IN 

R ,73. /05/92 en I 	,,19/05._ 2 

O Rei 

Grau de BACH.AREL EM Cit. 

e o tenn" de Cal.  çr•Io de anal Integrada do Alto 11 

CIAIS, conferido bir dla 

N 
dezembro de • 

' 

ear Moschetta 
e 

a„de identidade 

de DIREITO. 

da da autoridade 

Catarina, nascido em 18 de julho de 1957,. 	ador., da 

N. em virtude da conclusão em 08 de dezembro de 2004., 

da no Diário Oficial da União de 23 de dezembro de 1997, e42.,t 

de Nane 

rança 

de 
?1" 4001760018. expeclid 

reconhecido pela Portaria ii 

que lhe confere a Estatuto titulo de 

urídicas e iên 
s Leis da Repitb 

mandando passar-lhe o presente 
roatiras co gozar de todos as direit 

EreOnim (RS.) , 08 de dezernb 

?ii f-44 Juaquip Mi aro 
to 

r 1.3r4, ft 
r ,err, 

Diplornado 



Aloysio Bohnen 
Reitor 

realizado de acordo com a Resolução n.° 01/2001 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 

e com as exigências do Estatuto e do Sistema Normativo Interno da Universidade. 

São Leopoldo, 16 de agosto de 2005 

bi eiiáSant' tirna 
Diretor da Unidade P,cadê 	a de Educação Continuada 

UN1S1NOS 
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 

Reconhecida pela Portaria Ministerial n.. 453, de 21/11/1983, D.O.U. de 22/1 1/1983 

São Leopoldo - Rio Grande do Sul - Brasil 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
ESPECIALIZAÇÃO 

conferido a 

Vaidecir Moschetta 
brasileiro, natural do Estado de Santa Catarina — Brasil, nascido em 18 de julho de 1957, documento de identidade n.°4001760018— SJS/RS, 

por ter concluído, com aprovação, as 408 horas-aula do curso de 

Direito Tributário 

----""Concluinte 



CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE EREXIM 
'Diretor do Cedro de Gictino Superior de Erexim, mantido pela f undação Ato 'Uruguai para a 'Pedquida e o 

Entono Superior, tendo precede e termo de Colação de Grau, conferido no dia Zo de deterrá›,e, 	de 19 ao 	a 

Vcddecir Moschetta 
Filho de Olivo Luiz Moschetta e de Adelina Moschetta, 

nascido a 18 de julho de 1957 em Itã, Estado de Santa Catarina, 

em virfudz Ãa condoddo do offekode -4dmheiegeoção, reconhecido pelo Decreto n2  62 59A de 07 de novembro de 

197, publicado no 'adro Oficial da 'Usem de 0(4- de novembro de 1973, onittga-ge o titulo de 

Bacharel em ADMINISTRAÇÃO 
e manda 

titule 	tew da RtptLica. 

. ?mi --reão 
Ser:Mario 

1/4» 

pamar-lhe o prederie diploma para que poma gozar de todos ad diredoe e vrerrogativad coneedidad a ede  

	

erexim, 'Rã., 2.0 de de.te7mbeo 	de 19 ao .  
_ 	1 k 

..,..? -(....,,,....7 	i i 

	

ÇO 	
e-'------- 

	

Diplomado 	 Pro£ Zenfortno Pverrin 
Diretor \-"\ 



DISTRITO GEO-EDUCACIONAL 38 — RIO GRANDE DO SUL 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -1 
FUNDAÇÃO ALTO URUGUAI PARA A PESQUISA E O ENSINO SUPERIOR 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE EREXIM 

CERTIFICADO 

CERTIFICAMOS, que  VALDECIR 	MOSCRETTA  

concluiu o Curso de Especialização em  CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

Pós-Graduação lato sensu, com  duração  de  360 (Trezentas e sessenta), 	 horas aula, realizado no Centro 

de Ensino Superior de Erexim, no período de 14 de maio de 1982 a 16 de março de 1983. 

Erexim, 17 de março de 1983. 

 

Profero Perin / ! 
Se M) 	 DirAor 

Poi.'É"..Zeflerino Perin 
Presidente/do Conselho DOE-38 



A Fundação Escola Superior de Direito Tributário (FESDT) certifica que 

VALDECIR MOSCHETTA 
participou do VII Congresso de Direito Tributário em Questão, com 

carga horária de 27 horas-aula, na qualidade de 

CONGRESSISTA 

realizado nos dias 26, 27,28 e 29 de junho de 2008, no Serrano Resort, 
Convenções & Spa , em Gramado/RS. 

Gramado, 29 de Junho de 2008 

f 
// / 

( --- 
Luiz An'tánio Bins 

Presidente do Conselho Administrativo Paulo de Barros Carvalho 
Presidente de honra 



de 2007 utubr 23 e 24 de 

iitificesidok .9)(1~Çâo' 

Certificamos que VALDECIR MOSCHETTA 

participou do 5-9- Seminário dos Secretários Municipais de 
Fazenda e Finanças, promovido pelo CONSEF e FAMURS, 
realizado dias 23 e 24 de outubro de 2007, em Porto Alegre. 

Presidente'do CONSEF/FAMURS 

PROMOÇA0 

CONSEF 
Conselho dos Secteiários ittunkipais 

de Fazenda e Finanças do RS 
teicnologia 



Gramado, 1 de Julho de 2007 

Presidente da FESDT 
Júlio Césa ck 

IlbUtd 

VI CONGRESSO DE 

DIREITO TRIBUTÁRIO o 

EM QUESTÃO 

  

A Fundação Escola Superior de Direito Tributário (FESDT) certifica que 

VALDECIR MOSCHETTA 

participou do VI Congresso de Direito Tributário em Questão, com carga 

horária de 27 horas-aula, na qualidade de 

CONGRESSISTA 

realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho e 1° de julho de 2007, no Serrano 

Resort, Convenções & Spa, em Gramado - RS. 

Paulo de Barros Carvalho 
Presidente de Honra 



.

RE 

H CONGRESSO iNIIRNACIONAL 
DE DIREITO TRIBUTÁRIO 
DO PARANÁ 

realizado em Curitiba/ PR, de 26 a 28 de abril de 2006, com carga horária de 30 horas-aula, 

/dera) )fa eira rórres 
Coordenador Cier,tifico 

Mary Elb9ieiroz 
Diretora 

Conferimos o presente 

CERTIFICADO a 

VALDECIR MOSCHETTA 

pela sua participação no II Congresso Internacional de Direito Tributário do Paraná, 

Curitiba, 28 de abril de 2006. 

B'etina Tyeiger Grup,,eàtbacher 
- 	prez,ente co!E:1 RE: 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
ÚNIVÈRSIDADE FED-ÉR-Aí DO RIO 'ORAN-15É: DO 	•- • -A' 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
L. 

ARA VIOLA R 	IGUES 

'Pró-Reitor° d- _xtensão 

Porto Aro, 31 d Março 

MBERTO BERCM. A 

Coordenador 

Eirvionanautertterreat 

C 	 hRTIFICADO 

Certificamos que VALDECIR MOSCHETTA 

Participou da ação de extensão universitária - modalidade EVENTO - CONGRESSO, 

I ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS 

Promoção: Departamento de Direito Econômico e do Trabalho/Faculdade de Direito 

Coordenado por: HUMBERTO BERGMANN AVILA 

Como: 

Participante 

— no(a) interpretação e apresentação de soluções ao direito tributário atual, no período 
de 30/03/2006 a 31/03/2006 e carga horária de 20h., com freqüência 100%. 

Registro n°00007200/212 10  Via 

1. 
U F RGS 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO nto GRANDE 00.IIUL 

PROREXT 



Tribe1t - . 
etio 

IV•CONGRESSO DE 

DIREITO TRIBUTEI 
EM QUESTÃO 

Efiçoo 2005 

A Fundação Escola Superior de Direito Tributário certifica que 

VALDECIR MOSCHETTA 

participou do IV Congresso de Direito Tributário em Questão, na qualidade de 

CONGRESSISTA 
realizado nos dias 16, 17, 18 e 19 de junho de 2005, em Gramado! RS, 

com a carga de 27 horas/aula. 
1"."-  

- • 

- ... 

: 	¡ 

...." ...,1 

. ; 
1 

I  

Gramado, 19 de junho de 2005. 

• 
; 

Abe 	enrique Ferreira 
Diretor Técnico aa FESDT 

Paulo de Barros Carvalho 
esidente de Honra do Corgresso 

Luiz Fernando à riguez Júnior 
Presidente FESDT 



--gzx 
A 

-VAFISVEC 

arar efi 	 

9i,-AFISVEC 
ÃSSC,C1.400 DOS RSCAS Of TRISUr?S :ST4DiA,S. 

X)PIC (>7.ÁNDE CO SUL 
01-ISEMINANDO CONHECIMENTO 

CERTIFICADO 

VALDECIR MOSCHETTA Certificamos que 	 participou 

do curso SINTEGRA - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE 

OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS, realizado 

pela ESCOLA AFISVEC, da. A ssoeiação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande 

do Sul, nos dias 13 e 14 de maio de 2005, em Porto Alegre/RS. 

Porto Alegre, 14 de maio de 2005. 

PAUL,d SERGIO BUENO 
Coordenador-Geral da Escola 

/0 
/ / 7 /_)-; 
NRIQUE FERREIRA 

Presidente da AFISVEC 



AFISVEC 
DLÇSEMINANDO CONHECNIE.NTO 1C.40 DOS FISCAIS TPJBUTOS Zn-ADUAIS 

DD Re GRAND.5 DO 5;.,1 

FISVEC 

CERTIFICADO 

VALDE C IR MOS CEE TIA 
camos que 	 participou do 

ri SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA DO ICMS NO RS, realizado pela 

LA AFISPEC, da Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul, 

08, 09, 15 e 16 de abril de 2005, em Porto Alegre/RS. 

f‘ilegre, 16 de abril de 2005. 

PAULO SERGIO B ENO 
oordeflador-Geral da Escola 

kik  

/fr 
v 

„/„., 
  ' 
RIOUE ÈERREIRA 

Presidente da AFISVEC 



OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SEÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - SUBSEÇÃO DE ERECHIM 

CERTIFICADO 

Certificamos que VALJCI MOSCHETTA 
participou da palestra sobre o terra Remédios Constitucionais, 
proferida pelo Dr. Paulo de Tarso Brandão, em promoção 
conjunta da Ordem dos Advogados do Brasil — Subseção de 
Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, e do Curso de Direito da 
URI — Universidade Regional Integrada, Campus de Erechim, com 
duração de 4 horas. 

Erechim 7 de agosto de 1998. 

--e2,-(,.-- 	\ 
Clau:, Itton 	 Narcy Antonio Ma d e . \ Secre no-Geral 	 Presidente 
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CINCA E INTEGRAÇÃO 

CERTIFICADO 

Certificamos que 

VALDEC IR MOSCFIETTA 

par t iripou du II SIMPÓSIO DE A DMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, 
realizado no penado de 	a 07 de outubro de I 90J, fon Porto Ah ;T rc • RS, 
7 	liutdo pela. Sn:Teimar ri, Es-ta do da Faz, nda, a haris et/7511pr Hntendência 
da 	id,nifLstraçuo Cr kl earia, c a AFISITC • .1.y:o,. ?aedo do., FiNca,,  

Trdattos Estaduais do RS, na qualidade de 	CONpRES S I STA 

Porto i‘legre, 07 de Outubro de 11)93. 

ILIICRNI.E RI HIM 
Pre:idente da A FtSVEC 

. . 

RR( NO 
Pi-esidele 	 ()rQanodnr  

II SIMPÓSIO DE 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
41111~1~1111~111. 

-a 

• 



Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria da Fazenda 

SUPERINTENDÉNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
CENTRO DE TREINAMENTO 

CERTIFICADO 

Certificamos que „,..YAlgçl:P-,,k1QP.ÇUZZ4k......„, ,,,,,, ........... 	participou do 

SEMINÁRIO SOBRE A. REFORMA 	TRIBUTÁRIA  curso de 	 promovido pela Superintendência 

da Administração Tributária, através do Centro de Treinamento e realizado no(s) 

dia(s) 	10 a 13-07-89 — 	com duração de 	20 	horas/aula. 

'Pb,rt 	Alegre,  13  de -"Julho 	19 89. 

\ 

Superntendéncia da Aorninistra0,o 
Superintendente 

ibulefla Centro de Treinamento 

Coordenador 

o 



NÚMERO DO PROCESSO DATA REFERÊNCIAS 

TRIBUNAL DE CONTAS RS 

11111 lolAijijiillilli1111111 11911 111 

Processo :000527-0200/11-9 	
Abertura: 04/01/11 

Tipo: PROCESSO DE CONTAS - EXECUTIVO 

Exercicio: 01/01/11 a 31/12/11 
órgão: PM DE ERECNIM - 46900 

SICM/SIM I/SRPF VOLUME IV 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS 

( 
DISTRIBUIÇÃO 

AUDITOR  PROCURADOR CONSELHEIRO 



curso de 

EsIado do Rio Grande do Sul 
Secretaria da Èazenda 

SUPERINTENDÉNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
CENTRO DE TREINAMENTO 

CERTIFICADO 

HETTA VALDECIR MOSC  Certificamos que 	  participou do 

	  promovido pela Superintendência 1:TCD 

da Administração Tributária, através de Centro de Treinamento e realizado no(s) 

dia(s) 	.... .. . ... ..... ,,,,,, 	 com duração de ....... 	„ „ 	„ horas/aula. 

Po,(to Alegre, 29 	de 	setembro 	de 1989. 
! 

	

/ 	I 	'`,..-"" 	i i  i 	• 	• 	
, -,,, 

-------, 	'', , Ik,,,,.. ,k,,,,.., • 	'N, 
' • 1.,j.-... 	--'" 	', , 	-, 	 " N 	 _ 	. 	 o 

	

er:ntedência de Adrair,succé,:... 'i- 1-i.,.p.:,ár,2•,- 	_____...) 	 Centro de , Treinarnento 

Super r tendente 
i 	

Coordenador 

. , 	.. ... 	. ,... 	. „.. 
., 	  



L)-C !-:ST.41- 0 uO R±.0 -GRArmE 	Sjt 
Securs,)s 1-,u,pme.s 

Mcie Aer,,,s;f,11.a 

ti N DACÃO 
PARA O 
DESENVOWIME N TO 
DE RE-cu R505 
HUMANOS 

O presente certificado de atual i zaço 
	

é conferido a 

de 	1989. 10 de 	outubro Porto Alegre, 

D etor TécniO 

tendo em vista sua participação no 

CURSO DE FORMAgO DE IJISTRUTORES 	 - 	 - 

realizado no periodo de 18 cie 	 setembro 	 a 	06 	de 	outubro 	de 	1989 





1 



*  * * * * 	 * * * * * * * *  * 	 * 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA FAZENDA 	TESOURO DO ESTADO 

COORDENADORIA.GERAL DO ICM — DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Certificamos que VALDECIR MOSCHETTA 

participou do curso sobre TÉCNICAS MODERNAS DE FISCALIZAÇÃO 

promovido pela Coordenadoria — Geral do Imposto de Circulação de Mercadorias, através da Divisão de 

Recursos Humanos, e realizado no(s) dia(s) 	19 a 30 de agosto de 1985 	 , com duração 

de 	60 	'( 	sessenta 	 ) horas/aula. 

Porto Alegre, 30 de 	agosto 	del9 85. 

nr--4„ci 

COORDEOI GERAL DO ICM 

- 

CERTIFICADO 





Cf) 

r). 

o 

r'r,rvrs 

DOS !Sc rtdS 	DO 

o 
o 

(Pri  

(i) 

SIMPÕSIO 

. O SI TEMA. TRIBUTÁRIO E AS FINANÇAS 
DOS ESTADOS E AUNICÍPIOS 

CF ft TIHCAMOS QUE 

CERTIFICADO 
VALDECIR MOSCHETTA 

rtU:ou do SIMP)SIO sobre -C) SISTEMA TR[RUTARt0 E AS FNANçAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS-, 

real;iado em Port.o. Alegre, de 22 a 24 de outubro de 1384. , tendo elaboradó., a tese 	IMPRESSÃO DE 

DOCUMENTOS FISCAIS POR GRAFICAS CREDENCADAS" • 

Porto AlKye, 24 de outubro de 1984. 

O 

Aubm ts-CNI(.,ft SECFft FARA 0, F• A zENDA..cooRDÊNADc.,Ag%  GERAL 031CM 

  

 



/958 

Edson Luis Kammler 
Contador 	' 

CRCIRS CO-19811010-8  

c. 05 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 
Praça da Bandeira, n° 354 — 99.700-000 — Erechim (RS). 
Fone: (54) 520.7000 

DE: PROCURADORIA JURÍDICA 
PARA: SECRETARIA DA FAZENDA. 

REFERENCIA — 2009/7301 

Chega a esta procuradoria solicitação de parecer acerca da 
possibilidade de contratação — por inexigibilidade de licitação da Empresa Moschetta 
Consultoria Tributária LTDA para prestação de serviços de consultoria nas áreas de ICMs 

e ISS. 

A competência tributária encontra-se disposta na Constituição Federal 
nos arts. 153, 155 e 156 da CF de 1988, estabelecendo as competências de cada um dos 
entes federados, sendo que aos Municípios coube a competência em relação ao ISS — 
Imposto Sobre Serviço, o ITBI e IPTU. Sabe-se que outra importante e significativa receita 
municipal advém do retorno de ICMS, sendo que os estados deverão repassar aos 

Municípios 25% do total arrecadado. 

A Secretaria Municipal da Fazenda informa que em relação ao ISS o 
Município tem potencial em ampliar a arrecadação, noticiando ainda que o próprio 
Tribunal de Contas tem efetuado reiterados apontamentos em relação a deficiente ação da 

Fazenda Municipal. 

Em relação ao ICMS informa que muito há que se fazer, uma vez que 
principal critério para a composição do índice de participação é apurado a partir do 

valor adicionado. Assim em que pese ser tributo de competência de arrecadação estadual, 
Município pode e deve incidir para que a totalidade do tributo seja arrecadado a partir 

de ações locais. 

A Secretaria da Fazenda noticia que com seu quadro de servidores, 
apesar dos treinamentos e capacitações tem demonstrado deficiência em sua ação e 
necessita qualificar-se para que se atinja maior eficiência, sob pena de não arrecadar todo 

potencial que possuí. 

Conclui então pela necessidade de contratação de empresa ou pessoa 
de alto conhecimento para prestar serviços de consultoria e deste modo se possa de forma 
mais eficaz atuar tanto no que refere ao ISS como no ICMS. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 
Praça da Bandeira, n° 354 — 99.700-000 — Erechim (RS). 
Fone: (54) 520.7000 

)0G-0 

Sugere finalmente a contratação direta da prestação de serviços 
técnicos de assessoria e consultoria com base no inciso II, do artigo 25 da Lei 8.666/93 
combinado com o parágrafo primeiro do mesmo artigo. Indica a empresa Moschetta 
Consultoria Tributária Ltda aduzindo que se trata de empresa de natureza singular, de 
notória especialização cujo sócio gerente apresenta o mais alto conhecimento e vasta 
experiencia de atuação profissional na área tributária — ICMS e ISS. 

Os serviços contratados pela Administração se dá através de licitação 
isso para se obter a proposta mais vantajosa dentro de um universo de fornecedores. 
Contudo quando a Administração necessita adquirir um bem ou contratar um 
determinado serviço, que possui características especiais e especificações ímpares, a 
realização de licitação torna-se inócua, então dá lugar à exceção de não licitar, pois o 
objeto assume uma característica de tamanha singularidade que se torna desnecessária e 
ou impossível realizar uma competição, em razão de que apenas um fornecedor possui o 

objeto almejado pela Administração. 

Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial 
e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

Para se aferir a notória especialização restam juntados os documentos 
da empresa e do sócio gerente sendo que de sua análise se observa, SMJ, que o sócio 
gerente da empresa indicada pela Secretaria da Fazenda efetivamente possui as 
peculiaridades a se classificar pela notória especialização. 

Esse é o entendimento que elevamos à consideração„supeiior. 

Erechim, aos vinte e nove dias do mês cI4 Julho cite 2009. 

t-- 

--- 
Ceolin 

Prbcurador Geral. 
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CONSULTORIA TRIOUTÁRA 

 

Ao 
Secretário Municipal da Fazenda 
Erechim/RS  

Proposta referente à Prestação de Serviços 

Moschetta Consultoria Tributária Ltda., estabelecida na 
Avenida XV de Novembro n°. 78 sala n°. 413, nesta cidade de Erechim/RS, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas "CNPJ" sob n°. 
05.965.663/0001-64 e Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Municipais 
"1M" sob n°. 41594/31346, apresenta PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS,  conforme segue. 

A presente proposição serve para prestar serviços técnicos de 
consultoria e assessoria tributária, junto à Secretaria Municipal da Fazenda, 
especialmente, referente ao Imposto Sobre Serviços "ISS", bem como em 
orientações no sentido de maximizar o retorno do ICMS. 

Quanto à remuneração para a proposição de prestação dos 
serviços, acima citados, é de R$ 3.000,00 (trem mil reais), mensais, para um 
período de 12 (doze) meses. Sendo que seu início se daria em 1° de agosto de 
2009, com término em 31 de julho de 2010. Mais, para os serviços prestados 
durante os meses do ano de 2009, resulta na importância de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais). 

ho de 2009. 

Moschetta Consultoria Tributária Ltda. 
Valdecir Moschetta — representante legal 

Av. XV de Novembro, 78 - Saia 413 - Centro Fone: (54) 3522-0404 - Cop. 99700-000 - Erechim - RS 
consultoria@vmoschettacom.br  
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CAIXA EcoNCMIL FEDERAL 

Certificado de Regularidade do IFGTS - CRF 

Inscrição: 	05965663/0001-64 

Razão Social: MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

Endereço: 	AV QUINZE DE NOVEMBRO 78 413 / CENTRO / ERECHIM / R5 / 99700-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade: 24/07/2009 a 22/08/2009 

Certificação Número: 2009072411144268135032 

Informação obtida em 30/07/2009, às 16:49:53. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  

Página 1 de 1 ) 7.---- 

D o / 
---/-1,-- 

dtps://webp.caixa.gov.br/Einpresa/Cri7CTI7FgeCFSImprimirPapetasp?VARPessoaMatriz=12706143&... 30/07/2009 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal da Fazenda 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Contribuinte: 
CNPJ / CPF : 
Cad. Munic. 
,ndereço 

j.vidade 

41594 - MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

05.965.663/0001-64  

31346 
AV. 15 DE NOVEMBRO, 78 SL 413 
99700-000 - ERECHIM 

Serviços de consultoria em gestao empresarial 

Certificamos que até a presente data não constam inscritos 

débitos de tributos do Contribuinte acima. 

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código 
Tributário Nacional e Decreto Municipal n' 3086, de 20 de março de 2006, 
e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder 
posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo, 
créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso. 

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no cite 

www.pmerechim.rs.gov.br. 

Certidão emitida gratuitamente e válida até 26 de Janeiro de 

"010. 
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 

Identificador 205965663000164 
Emitida às 16:52:55 do dia 30/07/2009. 
Código de Autenticidade 33CB.10E7 

ttp://www.ereehim.rs.gov.br:8080/servicosonline/outfiles/00130072009165255205965663000164.htm 
 :0/07/20t 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 2o6c4  L 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E ÀS DE 

TERCEIROS 

N° 085992009-19025020 

lome MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 
;NPJ: 05.965.663/0001-64 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 
le responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser 
apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a 
ontribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
nscrições em Divida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Est 	artidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere- 
exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por 

ei, a terceiros, inclusive às inscritas em Divida Ativa do INSS, não abrangendo os 
! Jemais tributos administrados pela RFB e as inscrições em Divida Ativa da União, 

administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de 
Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212, de 24 de Julho 
ie 1991, e alterações, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade 
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária 
ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei 
n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou 
sociedade empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou 
incorporação. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e 
à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 

'www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGEN/RFB n° 3, de 02/05/2007. 

Emitida em 27/07/2009. 
Válida até 23/01/2010. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

tp://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws  mv2.asp?COMS_BIN/S1W_Contexto—CND/SIW_Tran... 30/07/200' 



IDENTIDADE 

COD/GO 

CODIGO:  

CIAS. FUNC PROGRA,.. 
CATEGORIA tCONOMICA, 

CÓDIGO. 

:REDOR 

NDERLCO 

NPi CP. 

FONE. 

CONTA. 

• TAÇA() 

MIE MIE DE RECURSOS 

MUNICIPIO/ESTADO. 

BANCO. 

(• ) ESTORNO N'' 

RS 
VALOR TOTAL A PAGAR 

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESENTE NOTA DE 
EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A LIQUIDAÇÃO. 
VALOR DESTA NOTA DI EmPEN-40 

RS 

. ..crer uRA 
MUNICIPAL DE ERECHIM PRAÇA 

DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 

NOTA DE 

CNP,: 
87.613.477/0001•20 - FONE: (54j 

35
20-7000 - FAX: (54: 2520.7070 

EXtR(oCIO 
ORGAO • 

uNIDA DE ORçAmENTARIA 

PROJETO AT/VIDADE 

QUANTIDADE 
FORMA DE PAGAMENTO' 

'OR EXTENSO. 

CONFERIDO E EMPENHADO 

SOLICITANTE 

AUTORIZO A PRESENTE DESPESA, OBSERVADAS 
AS FORMALIDADES LEGAIS 

r' 

SECRVARIO OU RESPÓNSAvEl 	• 

ORDENADOR DA DESPESA 

RS 

RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

ERECHIm 

NOME 

JE 	91 
E CONFERI OS MATERIAIS / SERVIÇOS E 

.3 COM O ESPECIFICADO

II 
 

VISTO DO RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE 

PAGUE-SE EM, 

PREFEITO MUNICIPAL 

VALOR TOTAL R$: 

G  

DATA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, 354  

Centro 
ERECHIM RS 	CEP: 99700-00 

CNPJ: 87.613.477/0001-20  

Telefone: ( 	54)3520-7000 	 FAX: ( 

Ordem e Compra Nr. 

o 	>0.  
54)3522-4229 

3718/9 

Fornecedor 
fome 	

13263.2 MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA (C.N.P.J. 05.965.663/0001-64) 

(ndereço: 	AV. 15 DE NOVEMBRO, 78 SL 413 

CENTRO 	ERECHIM RS 	CEP: 99700-000 

:elefone, 	(0XX54 )3522 0404 	
FAX: ( 

Informações Adicionais  
)ata da Ordem 	 30/07/09 Orçamento: 	0/ O 

2estinaçã0 do Material: Secretaria Municipal de Fazenda 
jnidade Requisitante •: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 0002 - Gabinete da Secretaria Da Fazenda 

Prazo de Entrega  	
Cond.Pgto: 30 dias após emissao da Nota Fiscal 

Dbjetivo 	
 Contratação de Consultoria p/ Sec. da Fazenda 

ML :riais/Serviços  
Autorizo a compra dos Materiais/Serviços abaixo relacionados nas condiçóes descritas nesta ordem: 

Quantidade 	Vlr Unitário 

1,00 UN 15.000,00 
Código Descrição do Material/Serviço 
	 Marca 

3045 Contrataçao de empresa 
para prestação de Consultoria para a Secretaria Municipal de 

Fazenda nas áreas de /SS e ICMS, no período de 01/08/09 e 

31/12/09. 
Valor Mensal R$ 3.000,00 x 05 meses = R$ 15.000,00 

Total 

15.000,00 

TOTAL... 	15.000,00 

Emitido por..., FERNANDO LOSADO DOS SANTOS 

AutoWer~)zOkbaís Dali Alba 
0.0Compras e Licitaçõe 

Diretor cfeaCeçi,-4  
Portaria 34i 	(O 

Assinatura 

  

Assinatura do Requisitante 
Assinatura do Fornecedor 

Responsável: 

 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE EREC 
Praça da Bandeira, 354 

Centro 
ERECHIM RS 	CEP: 99700-000 

 

CNPJ: 87.613.477/0001-20  

Telefone: ( 	54)3520-7000 	
FAX: ( 	54)3522-4229 

Ordem de Compra Nr. 3718/9 

Fornecedor  
Nome 	13263-

2 MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA (C.N P.J 05 965 663/0001-64) 

Endereço , 	AV. 15 DE NOVEMBRO, 78 SL 413 

CENTRO 	ERECHIM RS 	CEP, 99700-000 

Telefone: 	(0XX54 )3522 0404 	 FAX: ( 

Informações Adicionais  
Data da Ordem 	 30/07/09 Orçamento: 	0/ O 

Destinação do Material: Secretaria Municipal de Fazenda 
Unidade Requisitante •: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 0002 - Gabinete da Secretaria Da Fazenda 

Prazo de Entrega  	
Cond.Pgto: 30 dias após emissao da Nota Fiscal 

Objetivo 	
 Contratação de Consultoria p/ Sec. da Fazenda 

Código Descrição do Material/Serviço 

3045 Contrataçao de empresa 
para prestação de Consultoria para a Secretaria Municipal de 

Fazenda nas áreas de ISS e ICMS, no período de 01/08/09 e 

31/12/09. 
Valor Mensal R$ 3.000,00 x 05 meses = R$ 15.000,00 

Total 

15.000,00 

riais/Serviços  
Autorizo a compra dos Materiais/Serviços abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem: 

Marca 	 Quantidade 	Vir Unitário 

1,00 UN 15.000,00 

TOTAL." 	15.000,00 

Emitido por..., 

Autorizado por: 

MIlat14  
GREW(dõ 

Po 

FERNANDO LOSADO DOS SANTOS 

Itopibáuís Dali Alba 

DDapatea Compras e Licitaçõe 

0009  

Assinatura 

   

Assinatura do Requisitante 
Assinatura do Fornecedor 

Responsável: 
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' 
Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim— RS 

  

    

Mnwere... 

 

2.:GtTA 

      

PROCESSO N° 7301/2009 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Reconheço a inexigibilidade de licitação para contratação da empresa 

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, visando a prestação dos serviços de 

consultoria tributária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, com fundamento 

no inciso II, do artigo 25, da Lei Federal 8.666/93, atendido ao disposto no artigo 26 do 

mesmo diploma legal, tendo em vista o constante no presente processo, o qual foi 

submetido a exame da douta Procuradoria Jurídica, que emitiu parecer favorável às fls. 

53/54. 

À deliberação do Sr. Prefeito Municipal para ratificação. 

Erechim/RS, 05 de agosto de 2009. 

GERSON LEANDRO BERTI 
Secretário,Municipal de Administração 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim—RS 

. 

PROCESSO N° 7301/2009 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

RATIFICO a decisão do Secretário Municipal de Administração, Gerson 

Leandro Berti, referente à inexigibilidade de licitação para contratação da empresa 

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, visando a prestação dos serviços de 

consultoria tributária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, com fundamento 

no inciso II, do artigo 25, da Lei Federal 8.666/93, atendido ao disposto no artigo 26 do 

mesmo diploma legal. Publique-se a súmula deste despacho. 

Erechim/RS, 05 de agosto de 2009. 

PAULO A FRE O POLIS 
Prefeito Municipal 
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.: Mensagem Enviada :. 

Usuario 01 < sma-contratos@erechim.rs.gov.br  > 

 

 

PUBLICAÇÕES PARA 08/08/09 

  

    

     

De: Usuario 01<sma-contratos@erechim.rs.gov.br> 
Para: comercial@jornalbomdia.com.br, sola.ls@hotmail.com  
Data: 07/08/2009 - 15:28 

Solange, encaminho em anexo vários arquivos para publicação na edição de 
08/08/09. 

Favor confirmar recebimento. 

Renato Alencar Toso 
Agente Executivo Especializado 
Chefe da Divisão de Contratos 
Secretaria Municipal de Administração 
Prefeitura Municipal de Erechim-RS 
Fone: 54-3520-7000 - R. 7038 

5 anexos: 

e 115 Inexigibilidade de Licitação - MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA - Consultoria Tributária.doc 
Ver Baixar 

C 116 - Inexigibilidade de Licitação - MANTOMAC COMÉRCIO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - Revisão Motor Máquina.doc 
Ver Baixar 

ie 117 - Dispensa de Licitação - EXTINTORES SEGURANÇA ERECHIM E RODRIGO CASTILHOS - Máscaras.doc 

Ver Baixar 

Iffl 118 - Dispensa de Licitação - MEDSUL TÁXI AÉREO LTDA - Transporte.doc 
Ver Baixar 

C 119 - Dispensa de Licitação - UNIMED ERECHIM COOP SERV SAÚDE LTDA - Exames Laboratoriais.doc 
Ver Baixar 

http://intraweb.erechim.rs.gov.br:8080/intranet/pg_ci/ei_imprimirjsp?key=5101998cti... 28/10/2009 



Page 1 of 1 

"1,a.  

, 

Intranet Prefeitura Erechim 

.: Mensagem Excluída :. 

Usuario 01 < sma-contratos@erechim.rs.gov.br  > 

RES: PUBLICAÇÕES PARA 08/08/09 

De: comercial@jornalbomdia.com.br  
Para: 'sma-contratos' 
Data: 07/08/2009 - 15:51 

Ok. Renato 

recebido 

Att. 
Solange 

De: sma-contratos [mailto:sma-contratos@erechim.rs.gov.br]  
Enviada em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 15:28 
Para: comercial@jornalbomdia.com.br; sola.ls@hotmail.com  
Assunto: PUBLICAÇÕES PARA 08/08/09 

Solange, encaminho em anexo vários arquivos para publicação na edição de 
08/08/09. 

Favor confirmar recebimento. 

Renato Alencar Toso 
Agente Executivo Especializado 
Chefe da Divisão de Contratos 
Secretaria Municipal de Administração 
Prefeitura Municipal de Erechim-RS 
Fone: 54-3520-7000 - R. 7038 

ra Innpir)rnjir,":,,F0dhar 

http://intraweb.erechim.rs.gov.br:8080/intfanet/pg 	jrnprimir.jsp?key=510243&ti... 28/10/2009 
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IvIUNICIPIO DE ‘..-.RECHIMI 	, 	..1;:;.  ... 	 ..... ...........' 

'4_, PREF EIT UR.A Nilrj!CIPAL 

; ORO - LEILOEIRO OFICIAL 
DE 2009, às 15 horas, quarta-feira 
iicial 01, Rua João Caruso, 456, 
hist:ria' de Erechim-RS 

-natr. 179/03, devidamente autorizado pelo(as) Exmo(as). Sr(as). 
rabalho de Erechim 	-RS, venderá em público leilão/praça, na 
:ados, os bens penhorados, ou seja: 

,A.T.-1Tálg-áttiK.Rig,611,nçp,014:00&reXpoWação'rde.:Cereais 
\L'nE:g150•00ite'„'fMnti=:i5e,..U.i:-WiTodb -̀,áiájái';`COniAOStO;de' 
n' 

essitua 	tti.ii:ida.'ddii2ke-i-idd,iciire",71ãe:rià

venida 

 

de 'á rnóVe 	 "FiViRS','AVA -4  
1/B,anó,:',Cop.4Sicr.e'cIRS/(R:3'32'f14.0t,e.:AVXP2iM0); 

do 
ã2 

A. Daniel X Com. de Tecidos Ramadas Ltda (Sul Brasil). 
USTOM S, placas IIW-7751, ano/mod. 1994, cor azul, a 

R$ 30,000,00. 

Tiiriki.,.X"iTrânWp".5-n'sS-a"rtépíi 

com  ã'Cir-ó1.7,;WV'àn 
, 

estadorde.'cbn-ServáRO: AVALIA CÃO :125'141006,00: 

.o A. Biazin X Gonzatti & Oliveira e Cia .Ltdà 	. Bem: 01 
256 LL, com bomba de água, 	motor de arranque, 

dirão hidráulica marca ZF, cápa seção da Caixa n° 
A 	CÃO: R$ 5.600,00. 

.:1::r-,(5"étiradárIadá,f,aZen-dB•gNacional,k),(':Eyolnão',1, 

,,,Ètià'rinffigiVikeitOtiMOÃRKÁ.É,À.BRI,QÁtÃObÈ 
alculadora,,marCa,HajaSacofObs!:,Bemdambérn 
D O 5-52 2,,04.::010.-;  ';';',0"0561"!=2006-=521 =94'á,00727.-',e100:032 O 06:1': 

)00 00: 
Scezny X Ind. e Com. de Móveis Zaar Ltda. Bens: 2-9 

Jas em pele integral, de diversas cores, aval. R$ 350,00 
150,00. 

Indüsi'áíe` 
.gás, 	cer.eat„sayal.rRS,  24,000;00:  

a i!:-FS'.5-'.(56,0, oónAVA IA Ç ÃO 	 29'.0 00;0 Oan., 

r Dal Soglio X Madereira Feliar Ltda . Bem: MÁQUINA 
!ma continuo, aquecida à água , cor verde, aprox. 6 
argura, sistema hidráulico. AVALIAÇÃO: R$ 50.000,00. 

Paz X;  ;MLV.Eng:/:. ,:e:ConstruçõesrLtda, 
o 

I I. AVALIAÇÃbf,RS:7.000;00. 

Farikoski X Gilse T. Bernardi Riech. Bem: TUNA, motor 
bem também penhorado no processo 00015 -2007-521- 

SoaieSXJ-Erv'agátell'otirrtánn 
?..s de 1Kg,'Iágri'C::,'`adb-.9:.`p'elexecutedével-')...1312: 
.‘ 	 •' • - 	 • 	1. 	 . 	. 

	

à • • ' 	," • 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICI fA 

Processo n' 7250/2009; CONTRATANTE: PREFEITURi. 1 
MUNICIPAL DE ERECHIM,  CONTRATADA: UNIMED 1 
ERECHIM COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA: 1 
Objeto: Fornecimento de exemes laboratoriais; Fundamente ; 
Legal: Artigo 24, inciso IV, 	Lei Federal n° 8.666/93; Valor: RS 
807,00 (oitocentos e sete reais); Ato de Ratificação err 
07.08.2009; PauloAlfredo JliS - Prefeito Municipal de Erechirr,-
RS. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Processo n° 4191/2009; CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ERECHIM; CONTRATADA: MEDSUL TÁXI 
AÉREO LTDA; Objeto: Transporte aéreo de Erechim-RS à Porto 
Alegre-RS quando da disponibilização de transplante cardiaco 
à menor de idade; Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei 
Federal n° 8.666/93; Valor: R$ 8.631,00 (oito mil, seiscentos e 
trinta e um reais); Ato de Ratificação em 05.08.2009; Paulo 
Alfredo Polis-Prefeito Municipal de Erechim-RS. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURAMUNICIPAL 

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo ri' 9834/2009; CONTRATANTE: PREFEITURA  
MUNICIPAL DE ERECHIM; CONTRATADA: RODRiGC 
KALINOSKI CASTILHOS; Objeto: AqUisição de "2C0 
Máscaras cirúrgicas descartáveis 'c/ tripla camada 97.8 EFS" 
Fundamento Legal: Artigo 24, indso IV, da Lei Federal ri 
-8.666/93; Valor: R$ 1.360,00 (hum ffill: trezentos e sessenta 
reais); Ato de Ratificação em 04.08.2009; Paulo Alfredo Polis - 
Prefeito Municipal de Erechim-RS. 

Processo n° 9834/2009; CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ERECHIM; CONTRATADA: EXTINTORES 
SEGURANÇA ERECHIM LTDA ME; Objeto: Aquisição de "75 
cx. Máscaras de proteção N95"; Fundamento Legal: Artigo 24, 
inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93; Valer: R$ 1.650,00 (hum 
mil, seiscentos e cinquenta reais); Ato de Ratificação em 
04.08.2009; Paulo Alfredo Polis - Prefeito Municipal de Erechim-
RS. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

Processo n°  9370/2009; CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ERECHIM; CONTRATADA: MANTOMAC 
COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA: Objeto: 
Revisão no motor da máquina M-61 — Trator de Esteira 0-61 
EX15, Série B40629, ano 2005; Fundamento Legal: Artigo 
25, inciso I, da Lei Federal n°  8.666/93; Valor: R$ 10.000.00 
(dez mil reais); Ato de Ratificação em 04.08.2009; 

Paulo Alfredo Polis 
Prefeito Municipal de Erechim-RS. 



19 minta ieira - 3 de setembro de 2009 

ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 

O MUNICIPIO DE ERECHIM.RS TORNA PÚBLICO ODE CELEBROU OS SEGUINTES 

CONTRATOS E ADITIVOS NO MÊS DE  AGOSTO/2009:  
CONTRATOS: 481/2009; EXTINTORES SEGURANÇA ERECHIM LTDA ME' Máscaras para 

prevenção do virus Influenza H1N1: R$ 1.650,00; 482/2009; RODRIGO KALINOSKICASTILHOS• 

Mascaras paia prevenção do vima influenza H1 h11; R$ 1,360,00; 483/2009; MANTOMAC 

COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA' ManutençãO Máquina M.61; R$ 10,000,00; 

484/2001.4_;  DEDETIZADORAEXTERMINIOLTDA• Desinsetização do Setor de Arquivo Central; R$ 

1 3.600.00:485/2009; EMMFI MANUT, MONTAG. E FABRICACÃO INDUSTRIAL LTDA.  Execução 

Co .11 lampo para churrasqueira no CREAS: R$ 200.50  48612009: MEDSUL TAXI AÉREO LTDA' 

Transporto aéreo de Erechim a Podo alegre; R$ 8.631 CO: 487/2009: MOSCHETTA 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA' Serviços técnicos de assessoria e consultoria tributária; R$ 

3.000,00 mensais, 480/2009; EMPREITEIRA RODRIGUES E GOMES IMA ME.  Execução de 

rampa no CREAS; R$ 3.746,30: 489/2009; AMARILDO LANZINI.  Material Esportivo; R$ 

18 i 55,00; 490/2009; KALBRINK MATERIAL PEDAGÓGICO .E 'INFORMÁTICA MA; Material 

Esportivo; R$ 17.351,90; 491/2009.  LINDÓIA COMÉRCIO DE vEicui_os LTDA: Transporte 

abrigos no ónibus: R$ 700.00; 492/2009; MARTOVICZ. EA VERO I3, CIA LTDA' Merenda Escolar' 

R$ 13571.00: 493/2009 - APICULTURA CASTELINHO LTPA;  Merenda Escolar; R$ 20.035,00; 

494/2009.  TOBALDINI TOBALDINI LTDA' Merenda Escolar; R$ 6.528,40; 495/2009; E. D. 

CAVASSOLA: Merenda Escolar; R$ 9.243 50' 496/2009'  EMMFI MANUT. MONTAG. E 

FACRICAC AO INDUSTRIAL LTDA' Lixamenlo de Assoalho com Aplicação de Selador em urna 

da Se., munjo Obras Públicas e Habitação; R$ 730,50; 497/2009; C.T.G. GALPÃO  

-er Q Locação do CTG para Inspeção de Saúde para o Exercido do Serviço Militar; R$ 

),o(r, 498/2009; UNIMED ERECHIM COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.  

es La1)01.10flaiS: R$ 806,00 499/2009; JOSÉ GELSO MIOLA• Assistência a Equinos: R$ 

35,j,.00 por , animal/mês. 500/2009-  ~PEDRAS COMERCIO DE MATERIAL CIE 

CONSTRUÇÃO LTDA' Colocação de Calhas e Substituição de Caixa crÁgua na EMEF Dom Pedro 

R$ 4 19850' 50112009' CENTERN1AQ - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA' Mobiliário 

Geral: R$ 27600; 502/2009; MIGUEL JOÃO DE ALMEIDA LARA-ME.  Mobiliário Geral; R$ 

2.807,00, 503/2009; GRAPOL MÓVEIS E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA; Mobiliário Geral: 

R$ 1.5E1 00' 504/2009: TOMAS! COMÉRCIO DE CADEIRAS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO  

LTDAL Mobiliário Geral; R$ 9,375,60: 505/2009: MCI P MÓVEIS ESCOLARES LTDA • Mobiliário 

Geral R$ 2 814 00; 506/2009; MARCELO ANDRÉ OLIVIECKP Encadernações de Atras Oficiais: 

R$ 17.63 por encadernação; 507/2009; JACK SON ANTONIO SFATOSKP Substituição de Portas 

em A vanesce R$ 7.993,00: 508/2009.  EMMFI MANUT. MONTAG, E FABRICAÇÃO INDUSTRIAL  

LTDA Cercr,mento de Área; R$ 2.460,70; 509/2009: DANIEL BENDER LUDWIG• Ministrar 

?ate sua . R$ 2 000,00 51012009; DE RÉ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.  Aquisição de Álcool em 

Ger, R$ 3080,00 511/2009.  MPREITEIRA RODRIGUES E GOMES LTDA-ME.  Pintura do 

Departamento de Habitação; R$ 1.55000-  512/2009; CLINICA GERIÁTRICA E CASA DE 

RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUIMICOS TRINDADE DA CRUZ LTDA' Internação de 

Pacientes com Dependência Ouirnica, R$ 1.218,00 mensal por paciente-  513/2009.  

DIAGNOSTICO FARMÁCIA E ANÁLISES CURICAS LTDA;  Medicamentos: Furosernida Iorrrgtrnl 

(300'l) - R$ ,,00, Captopri/ 12,5mg/m1 (20118) - R$ 650; 514/2009; VARGAS LOCADORA DE  

EQUIPAMENTOS LTDA: Conserto de Gerado; de Câmara Fria; R$ 2.120,00; 516/2009', 

DIMASTER - COM. DE MOD. HOSPITALARES LTDA.  Medicamentos: R$ 4.750,00; 516/2009; 

MARTOVICZ, FÁVERO & CIA LTDA 'SUPERMERCADO QUERÊNCIA1• Aquisição de Álcool em 

Gel, 85 3160,00: 517/2009; EMPREITEIRA RODRIGUES E GOMES LTDA-ME; Conserto de 

R$ 505 00; 518/2009 -  LEONARDO ALMEIDA FOLTZ• Conserto °a Maquina M-15, R$ 

" ui,  00: 519/2009; MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA' Aquisição de 

ar de Esteira; R$ 733.000,00; -520/2009; MAURICIO ZANELLA PIAIA• Levantamento 

lartiétrico; R$ 10.995.00:521/2009; MAURICIO ZANELLA PIAIA• Reforma do Prédio da 

.c. iviunic, Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar; R$ 16.827 42' 622/2009. 

CAVALE Ri ESTOFADOS PARA ESCRITÓRIO LTDA' Aquisição de Mobiliário; R$ 11.532,00; 

523/2009.   KALBRINK - MATERIAL PEDAGÓGICO E INFORMÁTICA LTDA' Aquisição de 

Mobiliário. R$ 1.409,90; 624/2009; COLINA ZAIONS ME: Aquisição de Mobiliário; R$ 2.179,00; 

$25/2009; A.A.P.P, ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA  Cursos de 

Capacilação 851 580,00; 526/2009; DOTTA & CAVAGNI CONSULTORIA E TREINAMENTOS  

ITDA• Cursos de Capacitação. R$ 2.050,00; 527/2009' LUCIVAL ANTONIO SCHENKEL: 

Fornecimento e Instalação de Divisórias e Forro; R$ 47,504.55:528/2009; LEONARDO ALMEIDA  

FOLTZ: Conserto da Máquina M-52; R$ 18.720,00; 529/2009: MIGUEL JOÃO -DE ALMEIDA 

LARA.ME.  Aquisição de Vidros; R$ 2.660,00; 630/2009; NOVAFROTA EQUIPAMENTOS $/A• 

Aquisição de Minica 'regadeira; R$ 244.000,00; 531/2009; RÁDIO DIFUSÃO SUL 

RIOGRANDENSE LTDA' Charnada Pública para CredenciaMent0 dos Agricultores Familiares e 

Cooperativas para fornecimento da merenda escolar; RS 1.120,00; 532/2009; SOCIEDADE  

RÁDIO SÃO JOSÉ LTDA (RÁDIO VIRTUAL EM),*, Chamada Pública para Credenciamento dos 

Agocuilores Familiares e Cooperativas para fornecimento da merenda escolar; R$ 56000 

533/2009; MORRO ALTO FM LTDA' Chamada Pública para CrecIenciarnento dos Agricultores 

Familiares e Cooperativas para fornecimento da merenda escolar; R$ 560,00; 534/2009-, 

FUNDAÇÃO COOPERHABIC PARA EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.  Chamada Pública 

para Credenciainento dos Agricultores Familiares e Cooperativas para fornecimento da merenda 

escolar. R$ 910.00; 535/2009: CLELIA FONTOURA MARTINS PINTO: Chamada Pública para 

Credenciamento dos Agricultores Familiares e Cooperativas para fornecimento da merenda 

R$ 35600, 536/2009; EDITORA BOTA AMARELA LTDA' Chamada Pública para 

:ocrantento dos Agricultores Familiares e Cooperativas para fornecimento, da merenda 

escoiar. RS 350,00.  637/2009; R. CARRARO PUBLICIDADE LTDA' Chamada Pública para 

Credencia mento dos Agricultores Familiares e Cooperativas para fornecimento da merenda 

escola, . 8$ 35000' 518/2009.  JN TELECOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

1.2._  
LIDA-  Implantação da Rede Cidade Digital; R$ 6.400,00; 539/2009; LUCIVAL ANTONIO 

SCH ENKEL: Aquisição e Instalação de Divisórias; R$ 950.00: 540/2009; R. MOREIRA' Lanpeza 

e Desenlupimenlo de Fossa Séptica e Caixa de Gordura. R$ 800,00; 541/2009; PROTEGE 

SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTOA• Instalação de Sisterna de Alarme; Valor dos Materiais 

R$ 311,50: Valor da Instalação R$ 180,00; Valor Mensal do Monitoramento R$ 100,00: 542/2009' 

ROGMAR-COMERCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA.  Instalação de Sistema de Alarme, 

Valor Mensal da Locação R$ 68,00; Valor Mensal do Monitoramento e Manutenção R$ 73,55: 

543/2009; ANTONIO IZIDORO ZANELLA LODI-  Prestação de Serviços de escavadeira 

hidráulica e rolo compactado, vibratbdo; RS 150,00 por horahnaquinalescavadelra hidráulroa, RI 

130,00 porhoralmáquinairolocompactadorÁbratdrio. 
ADITIVOS:36312009.  TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA' Adita quilometragem do Alouro 

n.° 030 altera o gestor referente ao contraio n.°101/2006:364/2009; GSZ PIZZAR1A LTDA•Adsta 

em 25% o itern 2,1 da Cláusula 2 do contrato n." 117/2009; 365/2009; C.S.A. COMÉRCIO 

SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA' Prorroga o 

prazo de vigência do contrato n.° 081/2008 por reais 05 meses: 366/2009.  C.S.A. COMÉRCIO 

SUPRIMENTOS E ASS1STENCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA-  Prorroga o 

prazo de vigência por mais 04 meses e reajusta o preço referente ao contraio n.° 519/2007; R$ 

208,66 mensal; 367/2009; EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA RODRIGUES LTDA • Prorroga o 

prazo de execução do contrato n° 219/2009 por mais 60 dias; 369/2009; DARCILO FRANCISCO 

BREITENBACH; Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses, reajusta o preço e altera o 

gestor referente ao contrato n.° 519/2008; 852.394,76 mensais; 370/2009; PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS: Prorroga o prazo de vigência em 12 meses. reajusta o 

preço e altera o gestor referente ao contrato h° 653/2008; R$ 1.874,16, 371/2009; NOB,cE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A.  Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses, reajusta o 

preço e altera o gestor referente ao contrato n° 474/2008. R$ 20.587,39; 37212009. PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS; Prorroga o prazo de vigência por mais 12 

meses. reajusta o preço e altera o gestor referente ao contrato n,° 475/2006 R$ 6811,04, 

373/2009; BELFAACTUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA  • Prorroga 

prazo de vigência por mais 12 meses. reajusta o preço e altera o pastor referente ao contrato n ° 

754/2008; R$ 1.509,74; 374/2009.  TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA' Prorroga o 

prazo de execução por mais 30 dias e adita valores ao contrato h° 141/2009; R$ 181.945,85; 

375/2009.  NOVA ERA INDUSTRIA DE MINERALIZAÇÃO LTDA' Altera os gestores do contrato 

n.° 750/2007; 376/2009' MAURICIO ZANELLA PIAIA• Prorroga o prazo de execução do contrato 

n.° 244(2009 por mais 60 dias; 377/2009; ALDAAITA SEFRIN.  Altera a quantidade de locadoras, 

prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses, reajusta o preço e altera o gestor relerente ao 

contrato n.°535/2007; 85 4 415,93 mensais; 378/2009; PAULO ROBERTO HUBNER-  Adria em 

25% o Item 1.1 da Cláusula 1 do contrato n.° 073/2009. 379/2009; C.S.A. COMERCIO 

SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA.  Prorroga o 

prazo de vigência do contrato n.° 349/2007 por mais 04 meses; 380/2009-  CONSTRUTORA 

FRANÇA LTDA' Prorroga o prazo de execução do contrato n.° 263/2008 por mais 30 dias, 

381/2009.  CECRIS-CENTRO CULTURAL E ASSISTENCIAL SÃO CRISTÓVÃO' Prorroga o 

prazo de vigência do contrato n° 264/2009 por mais 03 meses, 382/2009; ASSOCIAÇÃO  

BUSHIDO DE KARATE-DO TRADICIONAL' Adita em 25% o numero de horas aula, altera a 

Cláusula 3 - Cronograrna e o item 5.3 da Cláusula 5.. Do Prazo de Vigência do Contraio e 

Condições de Pagamento referente ao conlrato n° 138/2006: R$ 1.566,48 mensais; 383/2009; 

MICH/ELIN 8, MICHIELIN LTDA -  Suprime o número de noras aula, mera a Clausula 3.-

Cronograrna 80 RetTI 5.3.1 da Cláusula 5 - Do Prazo de Vigência do Contrato e Condições de 

Pagamento referente ao contrato n.° 133/2006; R$ 1.005,00 mensais; 384/2009: ASSOCIACi O 

MULTIARTE ERECHIM' Suprime o número de horas aula, altera a Cláusula 3- Cronograrna co 

item 5.3,1 da Cláusula 5-Do Prazo de Vigência do Contrato e Condições de Pagamento referente 

ao contrato n.° 264/2006; R$ 1.308,83 mensais; 385/2009; REMA TRANSPORTES L1'0A• Mera 

gestor do conlrato n.° 099/2006-  386/2009; IDACIR LUIS FESTUGATO 3, CIA LTDA.  Altera o 

gestor do contraio h° 100/2006; 387/2009; TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA' Altera o 

pastor do contrato o,* 101/2006; 388/2009; TRANSPORTES ORSO LTDA.  Altera o gestor do 

contrato ri'' 102/2006; 389/2009; MAURO-LUIZ COZER- Altera o pastor do contrato n.°103/2006; 

390/2009; BIS TRANSPORTES E TURISMO LIOA1 Altera o gestor do contrato n.° 104/2006 

391/2009.  DASSI-PRESTADORA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA-  Altera o gestor do 

contrato n.° 105/2006; 392)2009; WALMOR CARLOS COAN• Altera o gestor do contrato n 

106/2006,393(2009; BARETIER1 & SANTOS LTDA-  Altera o gestor do contrato h° 107/2006, 

394/2009; A:N, DAS SI - TRANSPORTES: Altera o gastar do contrato n.° 108/2006 395/2009' 

V.I.S. TURISMO LTDA • Altera o gestor do contraio ri.° 109/2006; 396/2009' FLORA 

CARBONERA KORNOWSKI• Altera o gestor do contrato na 110/2006' 39712009-

TRANSPORTE S REDONDO LTDA• Altera o pastor do contrato n.°111/2006; 398/2009; LEYTER 

& LEYTER LTOA• Altera o pastor do contrato n.° 1132006.399/2009; BIS TRANSPORTES E  

TURISMO LTDA -  Altera o gestor do contrato n.° 132/2006; 400/2009; PAULO ROBERTO 

FORRAR! & CIA LTDA IFARMÁCIA BRASIL); Prorroga o prazo de vigência do contrato n 

075/2005 par Mais um mès; 401/2009.  GRUPO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS CHOPE  

E DANÇA: Suprime o número de horas aula, altera a Cláusula 3- Crorrogra ma co/tem 53 ria 

Cláusula 5- Do Prazo de Vigência do Contrato e Condições de Pagamento referente ao contrato 

na 140/2006; R$ 783.24 mensais; 402/2009; PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA-

ReaNsta °preço do contrato n.°194/2006; 8563.402,85 mensal. 
OsAditivos de Contrato na 104/2009, 356/2009v 368/2009 foram inutilizados 
PREFEITURA DE ERECHIM/RS, 0308 SETEMBRO 06 2909. PAULO ALFREDO POLIS - 

Prefeito Municipal 

OBSERVAÇÃO: PUBLICAR COM FONTE 8 NA EDIÇÃO DO 
DIA 03 DE SETEMBRO DE 2009 NESTE PADRÃO. 



Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Pktv,rtjoíst.s- 

CONTRATO ADMINISTRATIVO n° 487/2009 

PROCESSO N°7301/2009 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 2478/2009 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FULCRO ARTIGO 25, INCISO II, DA LEI FEDERAL N°8.666/93 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 

Contrato Administrativo que entre si fazem como: 

CONTRATANTE — MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 

87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário 

Municipal de Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal da 

Fazenda, Senhor VALDEMAR ARTUR LOCH, brasileiro, casado, funcionário público, ambos residentes e domiciliados nesta 

cidade. 

CONTRATADA — MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° 

05.965.663/0001-64, com sede na Av. 15 de Novembro, 78, sala 413, Bairro Centro, cidade de Erechim-RS, neste ato representada 

pelo seu proprietário, Senhor VALDECIR MOSCHETTA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n°  253.321.470-15, RG n° 

4001760018, residente e domiciliado na Av. Mauricio Cardoso, 1092, Bairro Centro, nesta cidade. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 — DO OBJETO - 

1.1. Contratação de empresa especializada em consultoria tributária, através da Secretaria Municipal da Fazenda, com recursos 

próprios. 

2 — DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - 

2.1. Os seguintes trabalhos deverão ser desenvolvidos pela CONTRATADA: 

Orientar, assessorar e treinar os servidores da Secretaria da Fazenda para que atuem mais eficazmente em suas 

atribuições no que refere ao ISS e ICMS; 

Propiciar treinamentos buscando o aperfeiçoamento do conhecimento da legislação tributária municipal, bem como em 

técnicas de fiscalização; 

identificar possíveis deficiências na fiscalização do ISS e apresentar soluções e orientações para superá-las; 

Analisar os processos dos recursos apresentados pelas Instituições Bancárias contestando o enquadramento de 

alguns serviços na cobrança de ISS e apresentar soluções: 

Orientar para melhorar a ação fiscalizatória e outros procedimento objetivando o melhor retorno do ICMS; 

Serviços de assessoramento na apuração do censo do ICMS 2010. ano base 2008, concernente na análise e 

interpretação das guias informativas modelo "6", visando inclusive contato com contribuintes, escritórios de contabilidade, 

Secretaria da Fazenda Estadual, Procergs, e, se for o caso, interposição de Recurso Administrativo ao índice provisório até a 

publicação final do indice. 

2.2. Os serviços deverão ser prestados junto à sede da Prefeitura, junto à contribuintes, ou escritório da CONTRATADA, conforme a 

necessidade. 

2.3. A CONTRATADA deverá apresentar relatórios com a sintese dos resultados e sugestões para melhoria no sistema de 

arrecadação do ICMS e ISS. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 48712009, PÃO, 
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Estado do Rio Grande do Sul 
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2.4. Os serviços deverão ser prestados direta e pessoalmente pelo sócio gerente, Senhor VALDECIR MOSCHETTA.. 

3-. DO PRAZO DE VIGÊNCIA - 

Il. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

igual período, havendo necessidade. 

4 — DO PREÇO E DO PAGAMENTO - 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, em moeda vigente no pais. 

4.2. O valor do presente contrato será reajustado anualmente pela variação do indica IPC-FIPE, sempre que houver sua 

prorrogação. 

4.3. Os pagamentos serão realizados até o 5° (quinto) dia útil do mês subseqüente à prestação dos serviços, mediante 

apresentação da nota fiscal e do atestado de execução satisfatória dos serviços contratados, emitido pela Gestora do Contrato. 

4.4. Haverá retenção previdenciária nos termos da legislação vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da 

respectiva guia a CONTRATADA, assim como, quando for o caso, será retido o imposto de renda retido na fonte, conforme 

legislação pertinente. 

4.5. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira 

em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

5 — DO GESTOR DO CONTRATO - 

5.1. Será gestora do presente contrato, a Senhora ANA PAULA VARIANI LANDO, nos termos do art. 6° do Decreto Federal n° 

2.271 de 07 de julho de 1997, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro 

das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 

contrato. 

6 — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — 

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

6.2. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correção das deficiências elou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE. 

6.3. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

6.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor 

inicial atualizado do contrato. 

6.5. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais, que correrão por sua conta exclusiva. 

7 — EMPENHO DA DESPESA - 

7.1. No ano de 2009 as despesas correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária, constante do Orçamento Anual e, se o 

contrato abranger outros exercícios, a cada ano será expedida nova Nota de Empenho, com as quantidades e valores referentes 

àquele Exercício, que será empenhada na Dotação Orçamentária correspondente: 

CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS = 05.01 

PROJETO/ATIVIDADE = 2.013 

ELEMENTO DESPESA = 3390.35.01.00 

8— DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 487/2009, IMO, 2 
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A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo IV — Das Sanções 

Administrativas da Lei 8,666/93: 

8,1, Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento 

total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

a) advertência, por escrito: 

lo) multa sobre o valor global da contratação: 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o 

vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação. 

8.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), o CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da data limite. 

8.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 8.1, sem prejuizo da 

aplicação do contido no subitem 8.2. 

8.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela 

CONTRATADA acarrete conseqüências de pequena monta. 

8.1.5. Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor global do contrato. 

8.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

global do contrato. 

8.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à Administração, 

será aplicado ao licitante a sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

8.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé. será aplicada ao licitante a sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no subitem anterior. 

8.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global contratado a titulo de mora, 

por descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento 

contratual, independente da notificação prevista no subitem 8.1.2. 

8.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, recolhidos em conta especifica em favor do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

8.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 

notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 

8.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique á CONTRATADA as 

demais sanções previstas no subitem 8.1. 

8.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante 

o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

9 — DA COBRANÇA JUDICIAL - 

9.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, 

titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrãnça direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 
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10 — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - 

10.1. No caso de surgirem dúvidas Sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o 

auxilio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz 

respeito à obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal. 

11 - DA RESCISÃO - 
11.1.0 presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais das.hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da 

Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

12 — DO FORO - 
12.1, As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes 

da presente relação contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-RS, 05 DE AGO TO DE 2009. 

  

  

GE5S0N LEANDRO BERTI 
Secretário, Rlunicipal de Administração 

VALDEmAkARTU LOC 
Secretário Municipa daF., nda 

ANA PAáLA VARIANI LANDO 
aestora do Contrato 

MOS? ETJA,C'ONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA 
n°05.965.663/0001-64 

TESTEMUNHAS: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°487/2009, PÁG, 4 
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A DIVISÃO DE COMPRAS: 

Para as devidas providências em relação à ordem de compra e nota de empenho. 

Após, ARQUIVE-SE o processo. 

Ereefiim';\28 de outubro de 2009. 

1\.) 
IN7e ise Wechwert 

Chefe da Divisão de Contratos 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

Secretaria Municipal de Administração 
Departamento de Compras e Licitações 

PROCESSO 

Processo N°: 	09719/2010 	Data 	 • 	27/07/2010 

N°  SAPI 	 Minuta 	  

N°  Portal.: 

Contrato 	 

PROCESSO DE COMPRA - ADITIVO N° /2010 3y/0/62,010 

  

Objeto: Aditivo - Moschetta Consultoria 

Secretaria Municipal da Fazenda 

 

ABERTURA 

Nesta data procedi a abertura do presente Processo a pedido da parte 
Interessada. 

Erechim, 	de 	 de 200_ 

Departamento de Compras e Licitações. 

1  

Data Abert.: 

Hora 	 
SD 1857 
Data de Abert. de Propostas: 	//____ 



Administração,Financeiro 
Contabil•c Orçainentario. 

Solicitamos empenho referente aos meses de agosto a! 
dezembro/2010, a renovação do contrato com a Empresa 
,Moschetta Consultoria Tributária Ltda, com aditivo de!' 
20% já englobado o aumento, em face da ampliação dá , 
prestação de serviços pela Empresa, qual seja, á 
apresentação de minuta de Um. novo Código Tributárioli, 

_ 
ORIGEM DOS RECURSOS: PRõT5-"ãios - — 

1857 
MUNICÍPIO DE ERECHIM-RS-
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 

Para informações e encaminhamento. 

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA 

SOLId-ITAÇA0 DE DESPESA N°: 
/2010 

/0690  
Necessidade da Despesa 	:Cronograma 
(evidenciando para que e onde seraExecução/Utilização utilizado/executado) 

C 

	

'RS 18.000,00 	,12  A-SSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DA DOTAÇAO. .. 	. 	. 	.. 	_ __ 	._ 	.._  
.. _ _ . _ .._ 	. 	_ .. __ _ 	__ _ 	_ 	• 

DATA i 	TOTAL 	RESERVA DE DOTAÇAO ISALDO DISPONiVELr 	CLASSIF.ORÇAMENTARIA  1 EMPENHADO NO 	(preenchimento pela Set. da 1 NESTA DATA . PROJETO E/OU 	CATEGORIA ECONOMICA DA EXERCÍCIO 	 Fazenda) 	 : ATIVIDADE i 	 DESPESA 

2.015 	1 	• 	3390.3501 
Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secretaria da Fazenda — Contabilidade 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE COMPATIBILIDADE COM O PLANO 
PLURIANUAL E COM A LDO. 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000-LRF e considerando as Metas e Prioridades elencadas na 
LDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas para o Exercia°, apresenta 
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compativel com o Plano Plurianual e com a LDO. 

EreChin, 23.07.2010 

SERVIDOR REQUISITANTE: 	Ana Paula Variani Lando 
pue será gestor do contrato, quando for o caso). 
CUSTO ESTIMADO (preenchimento pelo Opto. De Compras e Licitação 

Preenchimento pelo Opto de Compras e Licitações; 

Solicitação de Empenho N°: 

Data 	/ 	/2010. 

Doto, Compras e Licitações 

'Preenchimento pela Secretaria Munitipal da Fazenda, 

Empenho N°: 

Data 	/ 	/2010. 

Soc. Mun. da Fazenda 

27 JUL. 2019 

rk.  

Ana aula Variani Lando 
Servidor Requisitante 

Valdemar Art Loch 
Secretário Munici 1 de Fazenda 

23.07.10 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, 354 

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

No dia 04 de agosto de 2010, vence o contrato com a Empresa Moschena Consultoria 
Tributária Ltda. 

Por esta razão, vimos solicitar a renovação do referido contrato para mais um período de 
12 (doze) meses, com o aditivo de 20% já englobando o aumento, em ,face da ampliação da 
prestação de serviços pela Empresa, qual seja, a apresentação de minuta de um novo Código 
Tributário Municipal. ' 

Er chini, IP julho de 2010. 

VALDEiWillEARTU LOCH 
i  Secretário Municipal' da Fazenda 
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MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
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Fone: (54) 3520 7000 

Mem. Adm. N°022/2010 Erechim, Orãeju 1:511r2tYlt: 

Ao 
Secretário Municipal da Fazenda 
Sr. VALDEMAR ARTUR LOCH 
Nesta.  

Assunto: Vencimento de Contrato. 

Senhor Secretário: 

Informamos-lhe que, nos meses de AGOSTO E SETEMBRO DE 

2010 estarão vencendo os Contratos Administrativos constantes da relação em anexo, afeto à sua Secretaria. 

Solicitamos que sejam tomadas as devidas providências, caso haja 

interesse na(s) renovação(ões). Sendo necessária a realização de nova licitação, devem ser adotados os 

procedimentos, para que essa ocorra em tempo hábil, antes do término da vigência dos atuais. 

Certos de sua atenção, nos colocamos à disposição para maiores 

esclarecimentos. 

Atenciosamente. 

Gerson eandro Berti, 
Secreta o Municipal de Administração. 



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

O nresente contrato só noderá ser renovado por i ual período. _ 	_ 

48712009 

__ ____ _ 	_ . 
I nexigibilidade Licitação MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARA 	kissessoria tributaria 05108109 a 04108/10 R$ 1000,00 mensais 	-5C:C-,g O O 

Prorroga por mais 
12 meses apenas -  _ 

+ 

_ 
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.CONTRATO ADMINISTRATIVO n° 487/2009 

PROCESSO N° 730112009 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 2478/2009 

INEXIGIF3ILIDADE DE LICITAÇÃO FULCRO ARTIGO 25, INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 

Contrato Administrativo que entre si fazem como: 

CONTRATANTE - MUNICIPIO DE ERECHIM:  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob ri°. 

87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário 

Municipal de Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal da 

Fazenda, Senhor VALDEMAR ARTUR LOCH, brasileiro, casado, funcionário público, ambos residentes e domiciliados nesta 

cidade. 

CONTRATADA - -MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA, Pessoa Juriclica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n' 

05.965.663/0001-64, com sede na Av. 15 de Novembro, 78, sala 413, Bairro Centro, cidade de Erechim-RS, neste ato representada 

pelo seu proprietário, Senhor VALDECIR MOSCHETTA. brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 253.321.470-15, RG n" 

4001760018, residente e domiciliado na Av. Mauricio Cardoso, 1092, Bairro Centro, nesta cidade. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 DO OBJETO - 

1.1. Contratação de empresa especializada em consultoria tributária, através da Secretaria Municipal da Fazenda, com recursos 

próprios, 

2— DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS 

2.1. Os seguintes trabalhos deverãoí ser'  desenvolvidos pela CONTRATADA: 

a) Orientar, assessorar e treinar os servidores da Secretaria da Fazenda para que atuem mais eficazmente em suas 

atribuições no que refere ao ISS e ICMS; 

13) Propiciar treinamentos buscando o aperfeiçoamento do conhecimento da legislação tributãri municipal, bem corno em 

técnicas de fiscalização, 

Identificar possíveis deficiências na fiscalização do ISS e apresentar soluções e orientações para superá-las; 

Analisar os processos dos recursos apresentados pelas Instituições Bancárias contestando o enquadramento de 

alguns serviços na cobrança de ISS e apresentar soluções: 

Orientar para melhorar a ação fiscalizatória e outros procedimento objetivando o melhor retorno do ICMS 

Serviços de assessoramento na apuração do censo do ICMS 2010. ano base 2008., concernente na análise e 

interpretação das guias informativas modelo "B", visando inclusive contato com contribuintes, escritórios de contabilidade. 

Secretaria da Fazenda Estadual, Procergs, e, se for o caso, interposição de Recurso Administrativo ao indice provisório até a 

publicação final do índice, 

2.2. Os serviços deverão ser prestados junto à sede da Prefeitura, junto à contribuintes, ou escritório da CONTRATADA, conforme a 

necessidade. 

2.3. A CONTRATADA deverá apresentar relatórios com a sintese dos resultados e sugestões para melhoria no sistema de 

arrecadação do ICMS e ISS. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 467/2009, PÃO,! 
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2.4. Os serviços deverão ser prestados direta é pessoalmente pelo sócio gerente. Senhor VALDECIR MOSCHETTA. 

3 — DO PRAZO DE VIGÊNCIA - 

Il. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo sor prorrogado po,  

igual período, havendo necessidade. 

4 — DO PREÇO E DO PAGAMENTO - 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais;  em moeda vigente no pais. 

4.2. O valor do presente contrato será reajustado anualmente pela variação do índice IPC-FIPE, sempre que houver sua 

prorrogação. 

4.3. Os pagamentos serão realizados até o 5" (quinto) dia útil do mês subseqüente à prestação dos serviços, mediante 

apresentação da nota fiscal e do atestado de execução satisfatória dos serviços contratados, emitido pela Gestora do Contrato. 

4.4. Haverá retenção previdenciária nos termos da legislação vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da 

respectiva guia a CONTRATADA, assim como, quando for o caso, será retido o imposto de renda retido na fonte, conforme 

legislação pertinente. 

4.5. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira 

em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

5 - DO GESTOR DO CONTRATO - 

5.1. Será gestora do presente contrato, a' Senhora ANA PAULA VARIANI LANDO, nos tenros do art. 6" do Decreto Federal n" 

2.271 de 07 de julho de 1997, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro 

das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 

contrato. 

6— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — 

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

6.2. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE. 

6.3. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficióncia ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

6.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões ato 25% do valor 

inicial atualizado do contrato. 

6.5. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais, que correrão por sua conta exclusiva. 

7 — EMPENHO DA DESPESA - 
7.1 No ano de 2009 as despesas correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária, constante do Orçamento Anual e, se o 

contrato abranger outros exercícios, a cada ano será expedida nova Nota de Empenho, com as quantidades e valores referentes 

àquele Exercício, que será empenhada na Dotação Orçamentária correspondente: 

CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS = 05.01 

PROJETO/ATIVIDADE = 2.013 

ELEMENTO DESPESA = 3390.35,01.00 

8 — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°487/2009, PÃO, 2 
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A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capitulo IV — Das Sanções 

Administrativas da Lei 8.666/93: 

8.1. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descurnprimento 

total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, ate o 

vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação. 

8.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), o CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da data limite, 

8.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 8.1, sem prejuízo da 

aplicação do contido no subitem 8.2. 

8.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela 

CONTRATADA acarrete conseqüências de pequena monta. 

8.1.5. Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor global do contrato. 

8.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

global do contrato. 

8.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuizos à Administração, 

será aplicado ao licitante a sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

8.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, aue será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no subitem anterior. 

8.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global contratado a titulo de mora, 

por descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento 

contratual, independente da notificação prevista no subitem 8.1.2. 

8.3. As multas devidas e/ou prejulzos causados ás instalações do CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

8.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco dias úteis, apôs a 

notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior, 

8.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as 

demais sanções previstas no subitem 8.1.. 

8.5, A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante 

o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

9 —DA COBRANÇA JUDICIAL - 
9.1 As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, 

titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 487/2009, PAR 3 



Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHINI 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim -- RS 

FRBU 	!TAg 

lO - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - 

10.1, No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o 

auxílio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz 

respeito à obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal. 

11 - DA RESCISÃO - 
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize urna ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da 

Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. ' 

12- DO FORO - 
12.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes 

da presente relação contratual 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-RS, 05 DE AGO TO DE 2009. 

GERSON LEANDRO BERTI 
Secretário Municipal de Administração 

VALD~ARTUR LOC 
Secretário Municipal da Faz d 

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA 
CNPJ n°05.965.663/0001-64 

ANA PAULA VARIANI LANDO 
Gestora do Contrato 

TESTEMUNHAS: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO W 487/2009, PÃO, -Á 
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À PROCURADORIA JURÍDICA 

Trata-se de solicitação de aditivo de 20% ao Contrato Administrativo 487/2009, 

em face da ampliação da prestação de serviços pela Empresa Moschetta Consultoria 

Tributária Ltda, qual seja, a apresentação de um novo Código Tributário Municipal. 

Encaminhamos o presente processo para análise e manifestação quanto à 

viabilidade legal de celebração do aditivo ora solicitado, tendo em vista os serviços já 

elencados no item 2.1. do referido Contrato. 

Erechim, 28 de julho de 2010. 

Ja 	oller 
Chefe da rsão de Contratos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 
Praça da Bandeira, n° 354 — 99.700-000 
Fone: (54) 3520.7000 

PROCESSO N° 09719/2010 

Tipo Processo: ADITIVO CONTRATUAL 

Matéria/Referência: Contrato Administrativo n° 487/2009. Inexigibilidade de licitação. 

Serviços técnicos especializados na área de assessoria e consultoria tributária. 

Necessidade de alteração qualitativa e quantitativa do objeto contratual originário. 

Análise jurídica incidental. 

No âmbito do Contrato Administrativo n° 487/2009, de objeto a 

contratação de empresa especializada em consultoria tributária, através da Secretaria 

Municipal da Fazenda — cópia de fls. 06/09, formalizado com MOSCHETA 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA., verifica-se pretensão ao aditamento contratual, no 

tocante ao prazo de vigência contratual e no que refere a ampliação do objeto originariamente 

contratado, visando a apresentação, pela Contratada, de minuta de novo Código Tributário 

Municipal. 

O Contrato em comento restou formalizado com base em 

inexigibilidade de licitação, fulcro no artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso 

III, ambos da Lei Federal if 8.666/93 (Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos). 

Ao procedimento encontra-se acostada SD de fl. 02 e justificativa 

do titular da Secretaria da Fazenda de fl. 03; cópia do Contrato referenciado de fls. 06/09. 

O expediente tramita junto a esta Procuradoria almejando 

orientação acerca da viabilidade da celebração de aditivo na forma postulada. 

É o tema. 



Ereck, 

(Q. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 	 , roc• 

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 	 G 

Praça da Bandeira, n° 354 — 99.700-000 
Fone: (54) 3520.7000 	

., 

i 

1. Primeiramente, ainda que a Contratação originária seja 

fundada em procedimento de inexigibilidade de licitação, resta permissiva a incidência do 

artigo 65, da Lei de Licitações na necessidade de alteração da base contratual, observando-se 

os limites fixados no aludido dispositivo. 

Diz o artigo 65, no que couber: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I. unilateralmente pela Administração: 

quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 

melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência 

de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites 

permitidos por esta Lei; 

1.1. por acordo das partes: 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou 

serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

§ 1°. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 

serviços ou compras, até 25% (vinte por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou 

de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 

acréscimos. 



   

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 
Praça da Bandeira, n° 354 — 99.700-000 
Fone: (54) 3520.7000 
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1.1. No caso, quanto ao aditamento proposto em 20% do valor 

originário, encontra objeto que, apesar de afeto à área de assessoria e consultoria tributária — 

reformulação do Código Tributário Municipal, mostra-se diferente dos trabalhos contratados 

consoante item 2 do Contrato: pertinente a melhorias no sistema de arrecadação do ICMS e 

ISS. 

Não obstante, havendo interesse público emergente na 

ampliação, adequado o objeto pretendido em aditamento à especialização técnica da 

Contratada, inclusive no tocante a sua singularidade (do objeto), bem como respeitado o 

princípio da economicidade, encontrar-se-ia abrigo legal ao aditivo pretendido. 

1.2. A incidência do artigo 25, inciso II, destacando serviços 

técnicos arrolados taxativamente no artigo 13, ambos da Lei de Licitações, como na espécie, 

na área de assessorarnento e consultoria tributária, é de aplicação restrita e bem fundamentada. 

Assim, ao presente expediente, cabe ser acostado o procedimento 

relativo à contratação originária da Contratada — MOSCHETA CONSULTORIA 

TRIBUTÁRIA LTDA., para o fim de suporte concreto (na forma documental e referencial) de 

seu campo de especialidade (a teor do § 1°, do artigo 25, da Lei de Licitações). 

Também, por oportuno, dever-se-ia juntar ao vertente expediente 

a proposta da própria Empresa quanto a elaboração de novo Código Tributário Municipal, no 

que diz com o alcance do objeto a ser contratado e o que contemplará os serviços, inclusive 

para a análise de viabilidade e eventual economicidade na contratação por aditamento, 

consoante formulação apresentada. 

2. Quanto ao prazo de prorrogação do Contrato originário, 

encontra respaldo no item 3 — DO PRAZO DE VIGÊNCIA, subtem 3.1.. 



'OHANN, 

junta. 

À consideração Superior. 
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D2 CONTAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 
Praça da Bandeira, n° 354 — 99.700-000 
Fone: (54) 3520.7000 

Assim, atendendo ao interesse maior da Administração, se 

OPINA pela formalização do aditamento contratual proposto sem maiores indagações com 

relação ao prazo de vigência contratual. 

Quanto ao aditamento do objeto contratado, s.m.e., OPINA-SE 

pelas diligências suscitadas acima, no que diz: a) com o apensamento do presente Expediente 

ao que trata da Contratação originária, para o fim de suporte documental/referencial do 

aditamento pretendido, no campo de serviços técnicos de notória especialização; b) o 

detalhamento da proposta de apresentação de minuta de novo Código Tributário Municipal 

pela própria Contratada, inclusive para o fim de análise do resguardo da economicidade. 

Com as diligências cumpridas, se for o caso, retornem os autos 

para nova análise no tocante a ampliação do objeto contratado. 

São as considerações cabíveis. 

PROCURADORIA JU ÍDICA, ao 02/08/2010. 



Estado do RIO Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ENECHIM 
éREFErru iFe" MUNICIPAL 
Praça da Randeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99704000 Erachlrn — RS 

Processo 97/9/2010 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Informamos que o Aditivo de prazo ao Contrato 487/2009 já foi confeccionado, 

porém, quanto ao aditamento do objeto, encaminhamos o presente processo para análise 

da Procuradoria Jurídica, conforme parecer exarado às fls. 12/15. 

Encaminhamos o presente para que se efetue a juntada do 
detalhamento da 

proposta de apresentação de minuta de novo Código Tributário Municipal pela 

CONTRATADA, e, visando a economicidade, 
que se efetue pesquisa, juntando 

orçamentos de diferentes empresas. 

Erechim, 03 de agosto de 2010. 

Jan 	oller 
Chefe da Di ao de Contratos 



CONSULTORIA TRIBUTÁ IA 

Ao 
Secretário Municipal da Fazenda 
Sr. Valdemar Artur Loch 
Erechim/RS  

Senhor Secretário: 

Em atenção à solicitação dessa Secretaria 
Municipal da Fazenda e, por orientação do Departamento Jurídico e 
Divisão de Contratos, ambos do Município, conforme contido no 
Processo Administrativo n°09719/2010,  informamos: 

Sem prejuízos da continuidade da prestação 
específica dos serviços elencados no item 2.1 do Contrato 
Administrativo n°. 487/2009 (fls. 06), a contratada, apresentará, 
minuta de Projeto de novo Código Tributário Municipal,  com 
acompanhamento, posterior à aprovação, em todas as suas fazes de 
implantação, regulamentação caso necessário, bem como 
treinamento de servidores municipais. 

O Código Tributário Municipal , que é de grande 
complexidade, pelas suas próprias características, deverá sofrer 
alterações significativas, para se ajustar à realidade da legislação 
atual, com novos e importantes tópicos. 

O que se apresentará será uma redação mais 
concisa, mais clara, mais inteligível e, com acréscimos de 
legislações que antes não contemplavam. 

1 
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CONSULT ;RtA TF-UWAJTÁRLA 

O que se apresentará, será uma redação mais 
concisa, mais clara, mais inteligível e, com acréscimos de 
legislações que antes não contemplavam, tais como: 

Dentre outras mudanças e inovações previstas, 
destaca-se: 

01 — O IPTU passaria a ter um vencimento já 
definido e, autorizaria o executivo a conceder, mediante decreto, 
descontos e prazos. Assim, a cada exercício, o executivo somente 
deveria mandar para a apreciação da Câmara Municipal o índice de 
reajuste. Suas aliquotas, também, em todas as situações existentes, 
ficarão mais visíveis. 

02 — A partir do ano de 2014, o Executivo 
Municipal ficaria obrigado, -de Quatro em Quatro anos-,  a atualizar 
a planta de valores do IPTU, sem prejuízo de atualizações anuais, se 
assim desejar. 

03 — Definir como seria o lançamento, para 
posterior cobrança aos devedores do IPTU, caso não haja o 
pagamento. 	

- Situações especiais de isenções de IPTU, que 
estão contidas na Lei Municipal n°. 4.051/06, constariam, constam 
no CTM, com modernização •e atualização das condições para 
usufruir dos benefícios fiscais; 
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04 — Definir como será o vencimento de cada 
modalidade do ISS. 

- Também, a Lista dos Serviços, tributados pelo 
ISS, constaria em ANEXO próprio; 

05 — No ITBI, haverá melhoras na redação de seus 
artigos, onde ficariam mais concisos, oportunizando, inclusive, ao 
contraditório, àqueles que não concordariam com a estimativa fiscal; 

06 — Nas TAXAS, também, haverá melhoras nas 
redações de seus artigos; 

07— Na CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, ficará 
bem defmido como será o procedimento para a cobrança e, eventual 
lançamento tributário. 

Também, serão estudados casos de não-incidências 
na Contribuição de Melhoria; 

08 — No Título da Administração Tributária haverá 
significativas mudanças, modernizando sua redação, inclusive 
definindo prazos para o lançamento dos créditos tributários em 
Dívida Ativa. Este título ganha, redação moderna e atualizada; 

Limitar a concessão de parcelamentos a um prazo 
determinado de meses; 

Prever a exigência, bem como a colocação em 
prática de os grandes contribuintes do ISS, apresentarem, 
mensalmente, documento denominado de Guia de Informação e 
Apuração do ISS "GIA", para que a Fazenda Municipal, através da 
sua fiscalização possa acompanha-los, em termos de fisca 
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.NSULT A TR BUTÁRAA 

09 — O Procedimento Tributário Administrativo 
será inovado, sobremaneira, quanto ao seu texto, acrescentando 
situações antes não existentes, tudo para que o Código Tributário do 
Município, esteja com uma redação moderna e condizente com a 
realidade atual. 

Serão definidos todos os passos do Procedimento 
Tributário Administrativo; 

Será instituída a possibilidade da "Consulta",  em 
termos tributários. Isto é, o contribuinte, quando se deparar com 
dúvidas, quanto a Legislação Tributária Municipal, a exemplo das 
Legislações Estaduais e Federais, poderá requerer solicitando qual é 
a interpretação da Administração Tributária Municipal, sobre 
aqueles casos. 

10 — Definir, com clareza, as isenções e, a partir de 
quando, nos casos de ISS; IPTU; TAXAS e CONTRIBUIÇÃO 
DE MELHORIAS; 

11 — Quanto à Arrecadação dos Tributos 
Municipais definir bem e, de forma consolidada, quando ocorrerão 
seus vencimentos. 

12 — Estabelecer critérios para a correção anual da 
URM; 
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13 — Rever os percentuais de juros aplicados nós 
créditos tributários, para se ajustar a realidade inflacionária atual; 

Colocamo-nos a disposição para outros 
esclarecimentos que possam ser necessários. 

Erechim, 05 de agosto de 2010. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 
Praça da Bandeira, n° 354 — 99.700-000 
Fone: (54) 3520.7000 

PROCESSO N° 09719/2010 

Tipo Processo: ADITIVO CONTRATUAL 

Matéria/Referência: Contrato Administrativo n° 487/2009. Inexigibilidade de licitação. 

Serviços técnicos especializados na área de assessoria e consultoria tributária. 

Aditamento contratual. Nova análise jurídica. 

Retoma à Procuradoria Jurídica proposta de aditamento ao 

Contrato Administrativo n° 487/2009, de objeto a contratação de empresa especializada em 

consultoria tributária, através da Secretaria Municipal da Fazenda — cópia de fls. 06/09, 

formalizado com MOSCHETA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

Conforme Parecer já exarado nas fls. 12/15 dos autos, se opinou 

pela formalização do aditamento contratual, sem maiores indagações, com relação ao prazo de 

.vigência, atendendo à Cláusula 3 — DO PRAZO DE VIGÊNCIA, do contrato originário (12 

meses, a contar da ratificação, com permissibilidade de prorrogação, por igual período, 

havendo necessidade). 

Mantido o interesse e a conveniência à contratação, o aditamento 

no tocante ao prazo de vigência contratual não guarda maiores questionamentos. 

No que refere ao objeto contratual, opinou-se, em diligências 

suscitadas, a) pelo apensamento do vertente processo ao relativo à contratação originária; b) a 

juntada de proposta detalhada no que diz com a minuta de novel Codificação Tributária, 

inclusive para a análise do resguardo da economicidade. 



HANN, 

junta. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 
Praça da Bandeira, n° 354 — 99.700-000 
Fone: (54) 3520.7000 

Em sendo assim, se infere que: 

1. Apesar do aditamento, na forma proposta, consubstanciar 

tarefa não afeta à contratação de origem, resta relacionada à área de assessoria e consultoria 

tributária — reformulação do Código Tributário Municipal, com o acompanhamento, posterior 

à aprovação do Projeto, de sua implantação, regulamentação, se for o caso, abarcando o 

treinamento de servidores. 

Portanto, com base na proposta apresentada pela empresa 

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA., não destoando os serviços com 

aqueles originariamente contratados, vez que inseridos no campo da assessoria e consultoria 

tributária, de que trata o artigo 13, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93, como afetos à 

profissional especializado - preenchendo os requisitos do artigo 25, inciso II, do mesmo Texto 

Federal, OPINA-SE pelo aditamento, em acréscimo do objeto contratual, observado o limite 

legal do § 1°, do artigo 65, da Lei de Licitações. 

2. No que diz com a referência mercadológica do preço ofertado 

para o acréscimo do objeto contratual, no percentual de 20% do valor originário do contrato, 

cabe ser diligenciada pesquisa junto a diferentes empresas para aferição do preço, apesar 

desde logo verificar-se, diante da complexidade do trabalho e da técnica imposta, quanto ao 

aditamento proposto (no percentual de 20% do valor contratual originário), caracterizar, em 

princípio, ampla vantajosidade ao Município. 
São as consideraçrs fin -Cabíveis. 

PROCU 	O t 	IJRIDICA, aos 23/08/2010. 

À consideração Superior. 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Processo 9719/2010 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Encaminhamos o presente processo para que se efetue pesquisa junto a diferentes empresas para a aferição do 

preço, juntando no mínimo 03 (três) orçamentos a cerca do objeto a ser aditivado, conforme solicitação da Procuradoria 

folha 23. 

Erechim, 24 de agosto de 2010. 

3ans4e)Boller 
Chefe da Diviso de Contratos 



Valdemar Art Loch 
Secretário Municip,a'l de Fazenda 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
99700-000 Erechim - RS 

,, -•,^,-, 

PARA: 
ESCRITÓRIO MENEGUEL LTDA 
BARÃO DE COTEGIPE — RS 

PREZADOS SENHORES 

O Município de Erechim, através da Secretaria Municipal de 
Fazenda, vem pelo presente solicitar a gentileza que seja fornecida cotação financeira 
pelos serviços de elaboração da minuta do novo Código Tributário Municipal, com o 
acompanhamento posterior a aprovação em todas suas fases de Implantação, 
Regulamentações necessárias e treinamentos dos Servidores Municipais. 

Respeitosamente 

Erechim, 24 de Agosto de 2010. 



Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE ERECH1M 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 • 
99700-000 Erechim - RS 
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PARA: 
SERVIÇOS CONTÁBEIS PEDROLLO LTDA. 
GETÚLIO VARGAS — RS. 

PREZADOS SENHORES 

O Município de Erechim, através da Secretaria Municipal de 
Fazenda, vem pelo presente solicitar a gentileza que seja fornecida cotação financeira 
pelos serviços de elaboração da minuta do novo Código Tributário Municipal, com o 
acompanhamento posterior a aprovação em todas suas fases de Implantação, 
Regulamentações necessárias e treinamentos dos Servidores Municipais. 

Respeitosamente 

Erechim, 24 de Agosto de 2010. 

1  1, 
/ 

/ 

Vai -de-mar Artu Loch._ 
Secretário Municipal

/ 
 de Fazenda 
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AO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 
MUNECÍPIO DE E.RECHIM- RS 

Senhor Secretário 

Reportando-nos à solicitação da Prefeitura Municipal de Erechim, 
em relação à prestação de serviços na elaboração do ante-projeto de lei do Novo Código 
Tributário Municipal, com acompanhamento posterior à aprovação do referido projeto. 
com  as regulamentações necessárias e o treinamento dos servidores municipais que 
desempenham as funções na área tributária, a Empresa Serviços Contábeis Pedrollo 
Ltda, CNR1 93.523.397/0001-87, apresenta a seguinte proposta: 

Proposta Financeira de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais); 
Condições de Pagamento: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por ocasião da 
assinatura contratual; R$ 6.000,00 ( Seis mil reais) na entrega do ante-projeto; R$ 
4.000,00 ( quatro mil reais) seis meses após a aprovação do projeto de lei. 

Getúlio Vargas, 26 de agosto de 2010. 

( Oscar José Pedr 
Sócio-Gerentp da 'mpresa 
Sçrviços Cpfitáb s Pedrollo Ltda 



PARA 
SECRETARIA DA. FAZENDA 
MUNICÍPIO D.E ERECHIM 
ERECHIM-RS 

Senhor Secretário 

Em atenção ao pedido do Município de Erechim, a empresa 
Escritório Meneghel Ltda, inscrita no CNRI sob. n. 01.635.672/0001-36 informa que o 
valor dos serviços para elaboração da Minuta do Novo Código Tributário Municipal, 
com acompanhamento posterior à aprovação, em todas as fases de implantação com as 
devidas regulamentações necessárias e o correspondente treinamento dos servidores 
municipais, após a análise da demanda laborai para dar conta do solicitado, foi cotado 
por esta empresa o montante de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) na 
data da assinatura do contrato e R$ 10.000,00( dez mil reais) quando na entrega da 
minuta do novo código, ou alternativamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), mensais num 
período de 12 meses. 

Erechimi. 26 de tosto de 2010. 

4/M ui 
M.a r cio m neguel 
Sócio-gerente 

1731.  1 635 ( 

ESORl7': 



rum:fação Instituto de Pesquisas Econômicas 

_ 
,,,•.,1_,- 

'e- 
•- 

trZir.;;" :li; 
fkr.quim Ikahenka• 

tiorne > Índices > ipc > indico rnetwl > Acumulado 

Selecione a informação desejada. 

Ano 	Mês 

Inicio: 	2009 t 	! Agosto 

Ano 	Mês 

Término: 2010 	Julho 

Page 1 of 1 

Categoria 

Geral 
, Habitação 
Alimentação 

; Transporte 
! Despesas Pessoais E,'; 

Mtb. 

5 	 Veja também: 

Séries de taxas de variação 

Séries de números-índice 

Período de agosto/2009 até julho/2010 

Categoria índice 

Geral 	4,68% 



Sec. Mun dminist ção 

JAN 
Chefe da Di 

LLER 
de Contratos 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Processo 09719/2010 

À DIVISÃO DE COMPRAS 

Encaminhamos o presente 

providências em relação à ordem de 

Contratos para anexar a via assinada 

processo a Divisão de Compras para as devidas 

compra e nota de empenho, após retorna a Divisão de 

do Aditivo no 370/2010.Q. 301,1-112, 

Erechim, 09 de Setembro de 2010. 
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FRANCINE MARIGA 
Agente Executivo Especializar!, 

Prel Mdnicipal de Erechim 

r) 

‘-`) 
FRANC EMARA 

Agente Executivo Especializado 
Pref Municipal de Erechim 



VALDEMAR ARTUR OCH 

Secretário Municipal a Fazenda 

ANA 	ULA VARIANI 	O 
estora do Contrato 

GE 
Secretári"  

SON LEANDRO BERTI 
Municipal de Administração 

HETTA CON TORIA TRIBUTÁRIA LTDA 
CNPJ n°05.965.663/0001-54 

TESTEMU 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 3520 7000 

Sec. Mun. Administração 

ADITIVO N.° 324/2010 

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO n° 487/2009 

PROCESSO N°7301/2009 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°247812009 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FULCRO ARTIGO 25, INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 

CONTRATANTE — MUNICIPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 87.613.477/0001-20, 

neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretario Municipal de Administração, 

Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal da Fazenda, Senhor VALDEMAR ARTUR 

LOCH, brasileiro, casado, funcionário público, ambos residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONTRATADA — MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° 

05.965.683/0001-64, com sede na Av. 15 de Novembro, 78, sala 413, Bairro Centro, cidade de Ereehim-RS, neste ato representada pelo 

seu proprietário, Senhor VALDECIR MOSCHETTA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n°253.321.470-15, RG n°4001760018, residente 

e domiciliado na Av. Mauricio Cardoso, 1092, Bairro Centro, nesta cidade. 

Através do processo n° 09719/2010, e estando as partes em comum acordo, reajusta-se o valor e prorroga-se o prazo de 

vigência do Contrato Administrativo 487/2009, cujo objeto é os serviços técnicos de assessoria e consultoria tributária, nos seguintes termos: 

A CLÁUSULA 3 — DO PRAZO DE VIGÊNCIA, item 3.1., passe a vigorar com a seguinte redação: 

"3— DO PRAZO DE VIGÊNCIA - 

3.1. O prazo de vigência do contrato fica prorrogado em mais 12 (doze) meses, a contar de 05 de Agosto de 2010 até 04 de 

. agosto de 2011". 

A CLÁUSULA 4 — DO PREÇO E DO PAGAMENTO, item 4.1., passa a vigorar com a seguinte redação: 

" 4 — DO PREÇO E DO PAGAMENTO - 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de 125 3.140,40 (três mil, cento e quarenta reais e quarenta centavos) 

mensais, em moeda vigente no Pais." 

índice de reajuste utilizado IPC-FIPE (4,68%). 

As demais clausulas e condições continuam vigorando assim como se encontram expressas no Contrato Administrativo n° 

487/2009. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS, 02 DE AGOSTO 13 201d. 



'"GE+N LEANDRO BERTI 
Secretário, unicipal de Administração Secretário Municipal da F zenda 
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Gestora do Contrato 
TORIA TRIBUTÁRIA LTDA 

CNPJ n° 05.965.663/0001-64 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 3520 7000 

.///e) 

Sec. Mun. Jâdministração 
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ADITIVO N.° 370/2010 

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO n°487/2009 

PROCESSO N°7301/2009 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°2478/2009 

1NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FULCRO ARTIGO 25, INCISO II, DA LEI FEDERAL N°8.666(93 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 

CONTRATANTE — MUNICÍPIO DE ERECH1M, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 87.613.477/0001-20, neste 

ato representado, com amparo no Decreto n°  3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário Municipal de Administração, Senhor GERSON 

LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal da Fazenda, Senhor VALDEMAR ARTUR LOCH, brasileiro, casado, 

funcionário público, ambos residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONTRATADA — MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado. Inscrita no CNPJ sob n° 

05.965.663/0001-64, com sede na Av. 15 de Novembro, 78, sala 413, Bairro Centro, cidade de Erechim-RS, neste ato representada pelo seu 

proprietário, Senhor VALDECIR MOSCHETTA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 253.321.470-15, RG n° 4001760018, residente e 

domiciliado na Av. Mauricio Cardoso, 1092, Bairro Centro, nesta cidade. 

Através do processo n° 09719/2010, mediante solicitação do Secretário Municipal da Fazenda, parecer favorável da Procuradoria 

Jurídica, e estando as partes em comum acordo, visando a reformulação do Código Tributário Municipal, adita-se em 20% o valor do Contrato 

Administrativo 487/2009, cujo objeto é os serviços técnicos de assessoria e consultoria tributaria, nos seguintes termos: 

A CLÁUSULA 4 — DO PREÇO E DO PAGAMENTO, item 4.1., passa a vigorar com a seguinte redação: 

"4 — DO PREÇO E DO PAGAMENTO - 
4.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 3.768,48(trés mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e 

oito centavos) mensais, em moeda vigente no pais." 

O presente aditivo esta dentro dos limites legais permitidos pela Lei Federal n" 8.666/93. As demais cláusulas e condições continuam 

vigorando assim como se encontram expressas no Contrato Administrativo n°487/2009. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECH1M/RS, 03 DE SETEMBRO Dei 2010. 

TESTEMUNHAS: 

 

e 

 

  



ueen-ãsoTicafães 

Terça, o de outubro de 2010 B M DIA 13 
.,..„ .1...1'0.4* Aquisição .de' rnedicamenUsrFFS—i5.518,50; 50972i-10' 

'COMERCIAL CAND/MED/CA-MED/CAMENTOS HUMANOS LTDA• Aquisição 
de --r-n-e-dicamenTJSTR-$ 5.418;00; --Si0/201.E• WerkiÃO 

mARoiANO GARCIA DE FREITAS-ME; Aquisição de medicamentos; R$ 3.050,00; 5
11/2010. 

 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; Aquisição de medicamentos; R$ 25.700,00; 512/2010; 

DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA; 
Aquisição de medicamentos; R$ 41.350,70; 513/2010.  PRODIET FARMACÊUTICA LTDA. 

Aquisição de medicamentos; R$ 136.914,50; 514/2010. CRISTÁLIA 

pRoDuros UIMIcOS FARMAC cincos LTDA • Aquisição de medicamentos: R$ 28.736,50; 515/2010.  ANGELA MARCIA MALICHESKt 
Formação continuada para professores; RS 30,00 a 

hora/aula; 516/2010. 
 ALPHATELECOM INFORM TICA LTDA. Locação de uma central telefônica R$ 271,33 mensais; 51

7/2
010* LIMA & PFERL LTDA. Execução da rede de distribuição de água do poço 

artesiano da Comunidade Cristo Rei; R$ 44.977,83; 518/2
010. CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. Aquisição de veici

--jf,E)s-7T—'n 204.500,00; 519/2010. RUDIGER COMINHÕES E 

ÓNIBUS LTDA. Aquisição de veículos; R$ 47.400,00; 
520/2010. 

 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA. Aquisição de veículos; R$ 59.400,00; 521/2010. INUTILIZADO. 52
2/2010- AUTOBAN 

cOMÉRCIO DE VEICULOS LTDA. Aquisição de veiculo, motocicleta, bicicletas e eletroeletrônicos; R$ 5.720,00; 52
3/2010.  DIRCEU LONGO & CIA LTDA• Aquisição.de 

 veiculas, motocicleta, bicicletas e 

eletrônicos; R$ 30.230,00; 524/2

010' SALETE TEREZINHA WALDEMARCA• Montagem e instalação de decoração para comemoração da semana da criança; R$ 3.590,00; 525/2010. VOLLARE TOUR 
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME. Transporte dos componentes do Coral Vocalando para participar do XV Festival Internacional de Corais de Maringá/PR; R$ 4.200,00; 52

6/2010-

DIPROLMEDI • MEDICAMENTOS LTDA; Aquisição de medicamentos; R$ 2.200,00; 52
7/2

01 . ECO-DIAGNOSE CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA
.  Realização de exames de biópsia de mama 

e biópsia de tireóide; R$ 99,00 por exame; 528/2010. MITRA DIOCESANA DE ERECHIM/RS. 
 Locação de imóvel para funcionamento do programa Pró-Jovem; R$ 240,00 mensais; 52

9/2010. BIGOLIN 
MATERIAIS DE CONSTRÁ~ Aquisição de materiais elétricos, de construção e ferramentas; R$ 26A09,40; 530/2010. F 

Bgz. 
DISTRIBUPORAITDAI Aquisição de materiais elétricos, de 

construção e ferramentas; R$ 15.769,90; 531/2

010' G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA-ME; Aquisição de materiais elétricos, de construção e ferramentas; R$ 5.547,99; 53
2/2010. MILTON 

JOSÉ BOROSKI - ME. Aquisição de materiais elétricos, de construção e ferramentas; R$ 
5.678,80; 533/2010' IRMÃOS FILIPETTO LTDA. 

 Oficinas de convivência para usuários do CRAS; R$ 39,00 por 

hora oficina; 534/2

010. INSTITUTO SINODAL DEASSISTÊNCIA EDUCA AO E CULTURA- ISAEC. Oficinas de convivência para usuários do CRAS; R$ 39,00 por hora oficina; 
ADITIVOS: 

359/2010. PROSERVI SERVI OS DE VIGILÂNCIA LTDA. Reajusta valor do contrato n° 
192/2

006; R$ 8.129,32 mensais; 360/2010; MAURICIO ZANELLA PIAIA• Prorroga o prazo de 
execução por mais 07 dias e procede acréscimo de serviços/materiais ao Contrato n° 

359/2010; R$ 7.676.94; 361/2
010' PESSOA & BEATRICI S/C LTDA. Reajusta valor e-pron— 	prazo de vigência por 

mais 12 meses do contrato n°557/2009; R$ 54.43 por partida realizada; 362J2010. 
 LAURO VILSON CHMIEL' Reajusta valor e prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n

° 633/2009; R$ 

344,39 mensais; 363/2010. 

 TRÁ ADO CONSTRU ÕES E SERVI OS LTDA. Prorroga o prazo de execução por mais 80 dias do contrato n.° 139/2010; 364/2010. PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA. Reajusta valor e prorroga prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n
°

568/2009; R$ 0,057 por cópia referente as impressoras TIPO 1: R$ 0,57 por cópia referente as 

impressoras TIPO 2; 365/2
010. VIGILÂNCIA FIEL LTDA. Reajusta valor e prorroga o prazo de vigência por mais 06 meses do contrato n

°547/2008; R$ 7.562,79 mensais; 366/2010- PAULO ROBERTO 
HUBNER. Adita em mais 25% o OBJETO do contrato n.° 060/2010; R$ 3.50 por unidade; 367/2010' EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA RODRIGUES LTDA

.  Prorroga o prazo de execução por mais 60 dias do contrato n.° 066/2010; 368/2010* COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA. Adita em mais 25% o item 126 da DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS do contrato n.°166/2010; R$ 6.420,00:369/2010. PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. Adita em mais 25% o item 30 da DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS do contrato n.° 

156/2
010; R$ 300,00; 370/2010. MOSCHETTA CONSULTORIA 

TRIBUTÁRIA LTDA' Adita em mais 20%o valor do c,ontrato n.°487/2009; R$ 3. 768,48 mensais; 371/2
010' INVIOLÁVEL ERECHIM LTDA. Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses, reajusta valore 

altera gestor do contrato n.° 612/2008; R$ 163,15 mensais; 372/2010. 

 ROGMAR - COMÉRCIO E SERVI OS ESSENCIAIS LTDA. Reajusta valor e prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses do 

contrato n.°442/2

008; R$ 97,88 mensais; 37 /2010. J.N. RIBEIRO VIGILÂNCIA LTDA' Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses, reajusta valore altera gestor do contrato n.° 584/2009; R$ 1.523,66 mensais para os serviços de portaria na UBS Centro; R$ 1.236,67 mensais para os serviços de 
portaria na UBS Progresso; 374/2

010' J.N. RIBEIRO VIGILÂNCIA LTDA. Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses e reajusta valor do contrato n.° 623/2009; R$ 82,44 mensais para os serviços de monitoramento de sistema de alarme no prédio do CAPS II; 375/2010. MAURICIO ZANELLA PIAIA; Prorroga o prazo de execução por mais 120 dias do contrato n°774/2009; 37
6/2

010. F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA; Adita em mais 25% os itens 01, 03, 05, 08, 
71-3, 14, 16 e 17 da DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS do contrato n°471/2010; R$ 6.402,46; 377/2010. NELSON MARTIN MORANDI & CIA LTDA. 
 Adita em mais 25% o item DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO do contrato ri.° 324/2010; 

378/2
010' PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA' Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n.

°690/2009; 379/2
010. MILTON JOSÉ BOROSKI - ME Adita em mais 25% o item 04 da 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS do contrato n.° 473/2

010; R$ 157,50; 380/2010' MURIEL CRISTIANO DE VARGAS -ME Adita em mais 25% o item 02 da DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS do contrato ft' 
474/2010; R$ 607,50; 381/2

010- ANTUNES COMERCIAL LTDA' Adita em 25% os itens 09, 10, 11, 12 e 15 da DESCRIÇAO DOS PRODUTOS do contrato n
° 472/2010; R$ 302,15; 382/2010. EDITORA 

LBTODTAA AMAR EA LTe. Prorrogaoprazo de/iéncia:or 
mais 12 meses1;reajutdvalor do contraton . ° 682/2006 R$ 3,62 porcm/cotun%e2,0..  j MARMENT?f

supressãopaidocntraton.47/yolo(.)R$l90,0034o
loBeoENGENHARIA_1DA,

rorrogaoprazodeexc0?ormais15dias rt6.pFgyzgeT18álf_09:   MIRANREDRAS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU AO LTDA. Procede a supressão de serviços/materiais no valor de R$ 8.961,84 e procede o acréscimo de serviços/materiais no valor de R$ 
47.093,08 do contrato n.° 004/2

010; 386/2010* MIRANPEDRAS COM RCIO DE MATERIAL DE CONSTRU AO LTDA' 
Procede 

acréscimo de serviços/materiais ao contrato n.° 004/2010; R$ 6.566,05; 

387/2

010' B & C SERVIÇCLS_DE SEGURA~R~L LTDA; Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses e reajusta valor do contrato n
° 648/2009; R$ 12.371,88 mensais; 388/2010; 

CLINSUL MAO DE OBRA E REpRESENTA AO LTDA- 

Prorroga o prazo de execução por mais 12 meses e reajusta valor do contrato n
°441/2008; R$ 1.575,70 mensais; 389/2010. ROGMAR COMÉRCIO 

E SERVI OS ESSENCIAIS LTDA• 
Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n.° 

604/2007; R$ 109,81 mensais; 390/2010. 
 ROGMAR COMÉRCIO E SERVI OS ESSENCIAIS LTDA. Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n.° 694/2009; R$ 120,02 mensais; 391/2010' EMPREITEIRA RODRIGUES E GOMES LTDA-ME• Procede acréscimo de materiais/serviços do 

	CU- co 
contrato n.° 422/2010; R$ 3.252,81; 392J2010. COOPERATIVA DE PRODU AO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA- Adita em mais 25% os itens 25, 26,29, 30 e 38 do contrato n

° 423/2010; R$ 
3.118,00:393/2010' COOPERATIVA DE PRODU ÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA. Adita em mais 25% os itens 04, 05, 06, 07. 10, 11, 16, 20, 22 e 33 do contrato n.° 39

9/2010; R$ 10.855,40; 	E 

'V (0 

PIAIA• Altera gestor do contrato n°341/2010: 394/2010. COOPERATIVA DE PRODU AO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA' Adita em mais 25% os itens 03. 04, 29 e 30 do contrato 
00 400/2010; R$ 3.357.50; 395/2010. MAURICIO 2ANELLA 	

(C) 5) 

Retificação da súmula do mês de agosto de 2010, nos seguintes termos: Aditivo 

- 

Aditivo 324/2

010. MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA; Reajusta valore prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n°48
7/2009; R$ 3.140,40. 

‘... PREFEITURA DE ERECHIM/RS, 05 DE OUTUBRO DE 2010, 
PAULO ALFREDO POLIS 

Prefeito Municipal 	 ;... 



Sábado, domingo e segunda -4, 5 e 6 d tembro de 2010 B1VIDIA 1 7 
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, 	serviço militar; R$ 2.000,00: 432/2010; BARATTO ENGENHARIA t,TbAl Manutenção das placas de identificação das Escolas Municipais; R$ 12.326,00; 433/2010 ORGANIZAÇÃO VIDA NOVA; 
Concessão dos serviços públicos para exploração do estacionamento rotativo pago; R$ 11% sobre a receita bruta mensal arrecadada: 434/2010; AGRONATURAL BASSO-LTOA. Aquisição de adubos, 
arame para cerca elétrica e materiais afins: R$ 10.149,00; 435/2010,,, MILTON JOSE BOROSKI-ME; Aquisição de adubos, arame para cerca elétrica e materiais afins; RS 3.292,80; 436/2010J, o.e.k 
GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA-ME.  Aquisição de adubos, arame para cerca elétrica e materiais afins; R$ 4.361.28:437/2010; CARTASS INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICALTCiA; 
Aquisição de material gráfico; R$ 7.900,00; 438/2010; A.P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.  Aquisição de materiais odontológicos. curativos, farmacológicos e 
kits para coleta de sangue e urina; RS 1.316 25' 439/2010;_ç1R.O.R.CICAMÇAIINUTQA; Aquisição de materiais odontológicos, curativos, farmacológicos e kits para coleta de sangue e urina; R$ 831,70; 
440/2010; DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.  Aquisição de materiais odontológicos, curativos, farmacológicos e kits para coleta de sangue e urina; R$ 10.983 05.  441/2010. 
EQUIFARMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.  Aquisição de materiais odontológicos, curativos, farmacológicos e kits para coleta de sangue e urina; RS 2.092 20.  442/2010. 
FuFAMED COM. E IMP. MÉDICO HOSPITALAR LTDA; Aquisição de materiais odontológicos, curativos, farmacológicos e kits para coleta de sangue e urina; R$ 38.430,00: 443/20103,ABOR$Y,S 
SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA, Aquisição de materiais odontológicos, curativos, farmacológicos e kits para coleta de sangue e urina; R$ 9.190,00; 444/2-010; WACR-IEL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; Aquisição de materiais odontológicos, curativos, farmacológicos e kits para coleta de sangue e urina; R$ 3.120,00; 445/2010;MODULUS,EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA; Aquisição de materiais odontológicos, curativos, farmacológicos e kits para coleta de sangue e urina; R$ 949,00; 446/2010.  PRHODENT COM. E REPRES. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E DENTÁRIOS LTDA Aquisição de materiais odontológicos, curativos, farmacológicos e kits para coleta de sangue e urina; RS 7.216.52' 447/2010: EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS; Prestação de serviços e venda de produtos; Valores diversos; 440/2010,OIRÚRG/CA ERECHIMLTDÁ; Aquisição de medicamentos, sondas e materiais farmacológicos; R$ 
4.620,00; 449/2010; COMERCIAL CANDIMÊDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA; Aquisição de medicamentos, sondas e materiais farmacológicos; RS 4.560 00' 450/2010; EQUIFARMA 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; Aquisição de medicamentos, sondas e materiais farmacológicos; R$ 270,96; 451/2010; PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA; Aquisição de medicamentos, sondas e materiais farmacológicos; R$ 2.583,60; 452/2010; CENCI CIA LTDA.; Aquisição de EPts; RS 20.787,60; 453/20113; CIRÚRGICA 
ERECHIM LTDA;  Aquisição de EPIs: R$ 20.600,00; 454/2010; DETONI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA;  Aquisição de EPIs; R$ 21.719,41; 455/2010; ELECTA DO BRASIL INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN_ÇA LTDA; Aquisição de EPIs; R$ 8.400,80; 456/2010; FITFORMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA; Aquisição de EPIs; R$ 
3.703,30; 457/2010: KLIMA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA Aquisição de EPIs; R$ 27.533,28; 458/2010* MAGGILÃ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA: 
Aquisição de EPIs; RS 36.243,59: 459/2010; MDK INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA; Aquisição de EPIs; R$ 19.988 00; 460/2010; NÉLIO ANTONIO DARIVA JUNIOR - ME. 
Aquisição de EPIs; R$ 24.574,64; 461/2010;,,RODRIGO KALINOSKI CASTILHOS; Aquisição de EPIs; R$ 14.881.92; 462/2010_; MARIZA DE ALMEIDA BECKER; Contratação do Circo Lúdico Mariotti 
para a XIII Feira do Livro; R$ 1.500,00; 463/2010; PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA; Prestação de serviços de vigilância armada nas Escolas de Ensino Fundamental Luiz Badalotti, Paiol 
Grande e Caras Pintadas; RS 18.196.18 mensais; 464/2010; ACMAPE-ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO MOVIMENTO DOS ARTISTAS PLÁSTICOS DE ERECHIM. Restauro de fachada e execução de 
mural; R$ 25.000,00. _ 
Apinvosrmilizotátz--.moscHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA.  Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n° 487/2009; 32512010: CAPIENZA ENGENHARIA LTDA.  
Prorroga o praZO-de execução por mais 20 dias do Contrato n° 227/2010; 326/2010; MARCELO ANDRÉ OLIVIECKI; Reajusta valor e prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n° 
506/2009; R$ 18.46 por encadernação; 327/2010' INUTILIZADO: 328/2010; VOLMAR A. DE AGUIAR MELLO REFRIGERAÇÃO - ME. Altera gestor do contrato n.° 603/2007; 329/2010;  DARCILO 
FRANCISCO BREITENBACH• Altera gestor, reajusta valore prorroga prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n°519/2008; RS 2.506,83 mensais; 330/2010; CLINICA GERIÁTRICA E CASA DE 
RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUIMICOS TRINDADE DA CRUZ LTDAI,Altera gestor, reajusta valor e prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n° 512/2009: R$ 1.275,00 
mensais por paciente; 331/2010; MIRANPEDRAS COMÉRCIO .DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA; Prorroga o prazo de execução por mais 30 dias do contrato n.° 004/2010; 332/2010; MAURICIO 
ZANELLA PIAIA; Adita valores ao contrato n.° 229/2010; RS 37.169,60; 333/2010; ANTONIO IZIDORO ZANELLA LODI; Prorroga o prazo de vigência por mais 06 meses do contrato n.° 203/2010; 
334/2010ASCOR EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA; Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n.°  524/2008; 335/201NEUROMED ERECHIM LTDA.; Prorroga aprazo de 
vigência p& mais 12 meses do contrato n.° 525/2008: 336/2010; ECO-DIAGNOSE CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA' Prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n.° 523/2008; 
337/2010 ALDA AITA SEMIN.; Reajusta valor, altera gestor e prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses do contrato n.°  535/2007; R$ 4.622,60 mensais; 338/2010; PROTEGE SISTEMAS DE 
MONITORAMENTO LTDA; Procede o acréscimo de ponto ao sistema de monitoramento do contrato n.° 463/2006; R$ 160,00; 339/2010; FLORICULTURA NOVO VISUAL LTDA; Adita em 24,95% o 
OBJETO do contrato n.° 291/2010; R$ 0,36 por metro quadrado de terreno efetivamente limpado: 340/2010; GEONATURAE COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA; Prorroga o prazo de vigência 
por mais 180 dias do contrato n°414/2009; 341/2010;CLINICA CARDIOLÓGICA DR. MORCH LTDA' Prorroga aprazo de vigência por mais 12 meses do contrato n°526/2008; 342/201Q; CONTRATACK 
GAUDÉRIO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.  Reajusta valor e prorroga aprazo por mais 12 meses do contrato n ° 556/2009: R$ 1.622.54 mensais; 343/2010; PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS  
E TONER LTDA: Adita a cláusula 1 - DO OBJETO - item 1.1. do contrato n.°  56812009:344/2010; ROGMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA; Reajusta valor e prorroga aprazo de vigência 
por mais 12 meses do contrato n.° 542/2009; R$ 71,18 mensais pela locação do equipamento de alarme; R$ 77,00 para os serviços de monitoramento do sistema de alarme; 3...4$12910;._ MAURIC IQ 
ZANELLA PIAIA.  Prorroga o prazo de execução por mais 30 dias do contratO n.°  229/2010:346/2010; TOBALDINI & TOBALDINI LTDA.  Adita em 25% o lote 1, altera gestor e prorroga o prazo de vigência 
por mais 06 meses do contrato n° 074/2010; R$ 7,95 por quilo de pão francês; 347/201Q RUBBO ENGENHARIA LTDA:, Procede a supressão de serviços/materiais contratados e prorroga o prazo de 
vigência por mais 133 dias do contrato n.°  854/2009: R$ 318,00; 348/2010; RUBBO ENGENHARIA LTDALProrroga o prazo de execução por mais 30 dias do contrato n.° 938/2009; 349/2010; 
MIRANPEDRAS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.  Prorroga o prazo de execução por mais 30 dias do contrato n.° 004/2010; 350/2010' FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA; 
Altera gestor e adita em 9,8% o valor do contrato n.° 109/2010; R$ 15.000,00; 351120101MAURICIO ZANELLA PIAIA; Prorroga o prazo de execução por mais 30 dias do contrato n.° 774/2009; 3,52/209: 
COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA; Adita em 25% o item 1 - DO OBJETO do contrato n°909/2009; R$ 1.080,00 por tonelada -  353/2010.  CAPIENZA 
ENGENHARIA LTDA; Prorroga o prazo de execução por mais 30 dias do contrato n°227/2010; 354/2010.  EMPREITEIRA DE MÁO-DE-OBR A RODRIGUES LTDA;  Adita valor do contrato n.°066/2010; R$ 
4.762,00; 355!2010; AUTO POSTO LOCH; Readequação económico-financeira do contrato n.° 387/2010: R$ 2,462 por litro de gasolina comum; 356/2010; SAFRA DIESEL LTDA; Readequação 
econômico-financeira do contrato n.° 311/2010; R$ 1,75 por litro de óleo diesel; 357/2010.  TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.  Supressão de serviços/materiais no valor de RS 63.487,96 e o 
acréscimo de serviços/materiais no valor de R$ 157.222,37 do contrato n° 139/2010: 358/2010; DIMACI MATERIAL CIRúRGICO LTDA; Adita em mais 25% os itens 23, 106 e 134 do contrato n,° 153/2010; 
R5480.00; 

PREFEITURA DE ERECHIM/RS, 04 DE SETEMBRO DE 2010. 
PAULO ALFREDO POLIS 

Prefeito Municipal 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Sec. mu„.  „ pág. 	, 
plarninistração 

À DIVISÃO DE COMPRAS 

Encaminhamos o presente processo para arquivo e juntada a Solicitação de 

Despesa n° 2478/2009 	
Erechim, 07 de fevereiro de 2011 

JAdOBOLLER 
Chefe da Divisão de Contratos 

1,vy,2rehei- 

Jrn 	0 .1,1 ( 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 

Secretaria Municipal de Administração 
Departamento de Compras e Licitações 

PROCESSO 
- 

Processo N': 	08808/2011 	Data 	 • 	07/07/2011 	! 

N° SAPI 	 Minuta 	  
Data Abert.: 	 N° Portal.: 
Hora 	 Contrato 	 
SD 1884 	 1 

Data de Abert. de Propostas: 

PROCESSO DE COMPRA 
	

INEXIGIBILIDADE o 
	

/2011 

Objeto: Contratação de 	 a e consultoria técnicai 
para a Secretaria Municipal da Fazenda, nas áreas de ISS e: 
ICMS, no período de 05/08/2011 e 04/08/2011. 

Sec. Mun. da Fazenda 

ABERTURA 

Nesta data procedi a abertura do presente Processop pedido da parte 
Interessada. 

Erechim, 	de 	 de 200 

Departamento de Compras e Licitações. 



-7 

Valdemar ur 
Secretário Municipal da azenda 

Preenchimento pela Secretaria Municipal da/Fazenda; 

Empenho NI*: 

Data 	/ 	/ 	. 

Sec. Mun. da Fazenda 

Preenchimento pelo Dpto de Compras e Licitações; 

Solicitação de Empenho Ni': 

Data 	/ 	/ 	. 

Dpto. Compras e Licitações 

MUNICÍPIO DE ERECHIM-RS- SOLICITAÇAO DE DESPESA N°: 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 035/2011 

À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Para informações e encaminhamento. 

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA Necessidade da Despesa 
(evidenciando para que e onde será 
utilizado/executado) 

Cronograma 	1 
Execução/Utiliza 

Solicitamos a contratação de assessoria e consultoria 
técnica para a Secretaria Municipal da Fazenda, nas áreas de 
ISS e ICMS, no período de 05.08.2011 a 04.08.2012. 

Arrecadação, 
Cadastro e 

Fiscalização 

Origem dos Recursos: Próprios 

SERVIDOR REQUISITANTE: 
(Que será gestor do contrato, quando for o caso) 

Ana Paula yariani Lando 

CUSTO ESTIMADO (preenchimento pelo Dpto. de Compras e Licitações 	 R$ 67.200,00 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DA DOTAÇÃO. 

DATA TOTAL 
EMPENHADO NO 

EXERCÍCIO 

RESERVA DE DOTAÇÃO 
(preenchimento pela 

Sec. da Fazenda) 

SALDO 
DISPONÍVEL 
NESTA DATA 

CLASSIF.ORCAMENTÁRIA 
PROJETO FJOU 

ATIVIDADE 
CATEGORIA ECONÓMICA DA 

DESPESA 

05/07/11 l 	.  2017 3390.35.01.00.00 

ara preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secretaria da Fazenda — Contabilidade. 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE COMPATIBILIDADE COM O 
PLANO PLURIANUAL E COM A IDO. 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar ri° 101/2000.1RF e considerando as Metas e Prioridades elencadas na 
LDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas para o Exercício, apresenta 
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a IDO. 

Erechim, 05 de julho de 2011. 

Ana P 	Variani Lando 
SÉJVIDOR EMITENTE 

o _ 

 

O 7 JUL. 2011 

Horadb 3-)Ass.: 
Setor de Com 'ras 

 

   



    

   

ESTADO DO RIO GRANDE 1)0 SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECIIIM 

.ãi5,;,./  'Praça da Bandeira, 354 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 
DA FAZENDA NAS ÁREAS DE ISS E ICMS 

JUSTIFICATIVA • 

A Secretaria Municipal da Fazenda e o Órgão que tem a incumbência de 
administrar a política econômica-financeira e fiscal do Município, bem como a 
busca dos recursos financeiros para o custeio dos serviços, obras e outros 
investimentos de todo o Governo Municipal. 

Deste modo a contratação da Consultoria tem por objetivo auxiliar a 
Secretaria da Fazenda na correta aplicação das Leis Fiscais, no sentido de melhor 
arrecadar os Impostos de competência municipal, promovendo assim a justiça 
fiscal. 

A competência tributária encontra-se exaustivamente delineada na 
Constituição Federal. Os arts. 153, 155 e 156 da Constituição Federal de 1988, 
estabelecem a competência tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal, 
e, por fim, dos Municípios atribuindo a este ente federado o ISS - Imposto Sobre 
Serviço, o ITBI - Imposto sobreTransmissão de Bens Imóveis e o IPTU - Imposto 
Predial e Territorial Urbano. 

Outra importante e significativa receita municipal advém do retorno de 
ICMS — Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Neste sendido, 

A Constituição Federal determina que os Estados repassarão aos 
municípios 25% do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunipal e de Comunicação (ICMS) arrecadado. 

Compete à Secretaria da Fazenda dos Estados apurar o índice de 
participação de cada Município, principalmente a partir do valor adicionado que 
corresponde à diferença entre as saídas e as entradas de mercadorias e serviços 
realizadas pelos contribuintes do ICMS em cada Município, declaradas na Guia 
Informativa Anual. 

No Rio Grande do Sul o índice de participação e calculado a partir das 
seguintes variáveis: 

.Valor adicionado 75,0% 

. Área 7,0% 

. População 7,0% 

. Número de propriedades rurais 5,0% 

. Produtividade primária 3,5% 

. Inverso da taxa de evasão escolar 1,0% 

. Inverso do coeficiente de mortalidade infantil 1,0% 

. Pontuação no projeto parceria 0,5% 



r  ESTADO 1)0 RIO GRANDE 1)0 SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECIIIM 
Praça da Bandeira, 354 

No caso em apreço pode ser aplicado o inciso 11, do artigo 25 da Lei 
8.666/93 combinado com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, para a 
contratação direta da prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria, 
eis que se tratam de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização. 

Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, 
ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir 
que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena 
satisfação do objeto do contrato. 

A comprovação de notória especialização do profissional ou empresa 
deverá ser feita através de documentação que demonstre incontestavelmente a 
qualidade da empresa ou a especialidade e notório saber do profissional. A 
comprovação deverá ser feita, no que couber, através de prova de desempenho 
anterior (atestados), publicações, estudos, trabalhos já realizados, organização, 
relação de equipamentos e aparelhamento técnico, relação dos profissionais 
integrantes da equipe técnica etc. 

Outro aspecto a ser considerado é que além do conhecimento a 
consultoria seja prestada por empresa que conheça profundamente o Município a 
fim de facilitar seu trabalho. 

No caso em apreço no Município de Erechim dispomos de empresa cujo 
sócio gerente apresenta o mais alto conhecimento e vasta experiência de atuação 
profissional na área tributária — ICMS e ISS sendo que da análise da 
documentação podemos indicar que a consultoria seja prestada pela empresa 
Moschetta Consultoria Tributária Ltda. 

Ressaltamos que a consultoria deverá ser prestada diretamente e 
pesssoalrnente pelo sócio gerente Valdecir Moschetta que é quem detém o notório 
conhecimento e saber que se busca. 

O prazo do contrato deverá ser de um ano à contar de 05 de agosto de 
2011 e término em 04 de agosto de 2012 com a possibilidade de renovação por 
mais 12 meses sendo corrigido pelo mesmo índice que usualmente os contratos 
são corrigidos pelo Município. 

O valor da contratação será de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) 
mensais. 

Os trabalhos a serem desenvolvidos: 1) - Orientar, assessorar e treinar Os 
;ervidores da Secretaria da Fazenda para que atuem mais eficazmente em suas 
atribuições no que refere o 1SS e ICMS. 2) - Propiciar treinamentos buscando o 
aperfeiçoamento do conhecimento da legislação tributária municipal bem como 
em técnicas de fiscalização. 



ESTADO DO 12.10 GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, 354 

Percebe-se que tanto o ISS como ICMS se constituem assim em duas 
das principais fontes de receitas para o Município devendo merecer a devida 
atenção por parte deste. 

Em relação ao ISS  o Município tem potencial em ampliar a arrecadação. 
O próprio Tribunal de Contas tem efetuado reiterados apontamentos em relação a 
deficiente ação da Fazenda Municipal na consecução de sua arrecadação, como se 
vê pelos apontamentos que se transcreve. 
1.1- Ausência, nos últimos exercícios, de fiscalização sobre a receita oriunda do 
Imposto Sobre Serviços — ISS em relação às instituições bancárias que atuam no 
Município, considerando que somente duas delas (Banco Santander Banespa S/A 
e Rau S/A) sofreram fiscalização, sendo que Os registros referem-se a 2001 e a 
2003, respectivamente (fls. 106 e 636). 
7.1 - Não foi cobrado Imposto Sobre Serviços — ISS em relação ao concessionário 
dos serviços de estacionamento rotativo no Município. 

Por seu turno no que refere ao ICMS muito há que se fazer. Como já 
referido, o principal critério para a composição do índice de participação é 
apurado a partir do valor adicionado. Assim em que pese ser tributo de 
competência de arrecadação estadual, o Município pode e deve incidir para que a 
totalidade do tributo seja arrecadado a partir de ações locais. 

A Secretaria Municipal da Fazenda com seu quadro de Servidores, 
apesar dos treinamentos e participação em cursos tem demonstrado que necessita 
avançar ainda mais para que se atinja maior efeciência, sob pena de renúncia de 
receita. 

A irrenunciabilidade, é o princípio no qual a pessoa política detentora da 
competência tributária não poderá renunciar a ela, no todo ou em parte, assim a 
ação da Fazenda Municipal deve ser a mais eficiente e eficaz possível. 

Assim faz-se necessário a contratação de empresa ou pessoa de alto 
conhecimento para prestar serviços de consultoria e deste modo usar de forma 
mais eficaz tanto no que refere ao ISS corno no ICMS. 

Sabe-se que a regra para contratação é através de licitação para se obter 
a proposta mais vantajosa dentro de um universo de fornecedores. Contudo 
quando a Administração necessita adquirir um bem ou contratar um determinado 
serviço, que possui características especiais e especificações ímpares, que apenas 
um fabricante ou fornecedor possua, torna-se impossível a realização de licitação, 
pois o universo de competidores se restringe apenas a um único participante, dá 
lugar à exceção de não licitar, pois o objeto assume urna característica de tamanha 
singularidade que se torna impossível realizar uma competição, em razão de que 
apenas um fornecedor possui o objeto almejado pela Administração. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, 354 

3) - Identificar possíveis deficiências na fiscalização do ISS e apresentar soluções 
e orientações para superá-las. 4) - Analisar os processos dos recursos apresentados 
pelas Instituições Bancárias contestando o enquadramento de alguns serviços na 
cobrança de ISS e apresentar soluções. 5) - Orientar para melhorar a ação 
fiscalizatória e outros procedimentos objetivando o melhor o retorno do ICMS. 6)-1)7  
- Serviços de assessoramento na apuração do censo do .ICMS, concernente na 
análise e interpretação das guias informativas modelo "13", visando inclusive se 
necessário substituí-las por informações corretas, mediante contato com 
contribuintes, escritórios de contabilidade, Secretaria da Fazenda Estadual, 
PROCERGS, e, se for o caso, Interposição de Recurso Administrativo ao índice 
Provisório até a publicação final do índice. 7) - Orientar os funcionários 
fazendários responsáveis pela fiscalização da apresentação de documentos que 
deverão ser apresentados, no momento da solicitação de Habite-se, conforme 
contido na Lei Municipal n°4.739/2010 e no Decreto Municipal n°3.588/2010. 
8)- Orientar e assessorar os funcionários envolvidos no desempenho das 
Campanhas de Incentivos à Emissão de Documentos Fiscais, para que a mesma se 
torne permanente, inclusive se estendendo às escolas municipais. 9) - Orientar em 
todos os setores de fiscalização e arrcadação da Fazenda Municipal, para que os 
procedimentos seja mais céleres e eficientes. 1.0) - Orientar no sentido de ser 
realizado um recadastramento dos contribuintes do ISS, para que num futuro 
próximo passa ser implementada a obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal 
Eletrônica Municipal "NFe" bem como exigir a apresentação, ao menos, dos 
grandes contribuintes do ISS, de Guias de Informações e Apurações de ISS 
"GlAs", de forma mensal e anual, objetivando acompanhar com mais eficiência a 
arrecadação dos maiores contribuintes. 

Os serviços deverão ser prestados junto à sede da Prefeitura, ou 
escritórios do contratado, conforme a necessidade. O contratado deverá apresentar 
relatórios com a síntese dos resultados e sugestões para melhoria no sistema de 
arrecadação do 1CMS e ISS. 

A despesa decorrente da presente contratação será atendida através da 
seguinte dotação orçamentária: 05010412900132.017-Arrecadação, Cadastro e 
Fiscalização; 3390.35.00.00.00 — Serviços de Consultoria. 

VALDEMÃRÁR 15-R-L '1-1 
Secretário Munici sal da Fazenda 



CONSULTORA TR1E3UTÁRIA 

Ao 
Secretário Municipal da Fazenda 
Sr. Valdemar Artur Loch 
Erechim/RS  

Objeto: 
01 - RELACÃO de 
para ser desenvolvidos 
de Erechim; 
02— PROPOSTA para  
serviços relacionados. 

serviços solicitados 
junto ao Município 

o oferecimentos dos 

 

Senhor Secretário: 

Em atenção à solicitação dessa Secretaria Municipal da 
Fazenda, onde pede para informar das possibilidades de dar continuidade às 
atividades/serviços que vem sendo desenvolvidas e, acrescidas de outras, 
ambas, abaixo relacionadas, informamos: 

01 — Dos serviços solicitados 

A empresa Moschetta Consultoria Tributária Ltda. 
possui amplas condições fornecer os serviços relacionados nos itens I a IX. 

Serviços estes que já vinham sendo oferecidos, indicados 
nos itens I a V e, serviços que serão implementados, conforme solicitação 
dessa Secretaria, indicados nos itens VI a IX. 

Relação dos serviços solicitados  
I-) Dar continuidade na assessoria e treinamentos dos 

servidores da Secretaria da Fazenda, para que atuem mais efic 
suas atribuições no que se refere aos tributos municipais; 

1 

Av. XV de Novembro, 78 Sala 413 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechirn - RS 
consultoria@vmoschetta.com.br  
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Av. XV de Novembro, 78 - Sala 413 - Centro - Fone: (54) 3522-04 
consultoria(rDvmoschetta.corn.br  

- Cep: 99700-000 - Erechim - RS 

 

- 

  

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

   

H-)  Dar continuidade em treinamentos buscando o 
aperfeiçoamento do conhecimento da legislação tributária municipal, bem 
como na orientação de técnicas de fiscalização; 

O 
Dar continuidade na identificação de possíveis 

deficiências na Fiscalização do ISS e apresentar soluções e orientações para 
superá-las; 

Dar continuidade na orientação da ação fiscalizatória e 
outros procedimentos objetivando o melhor retorno do ICMS; 

C-,  

Dar continuidade no serviço de assessoramento na 
apuração do censo do ICMS, concernente na análise das Guias de Informações 
e Apurações do ICMS "GIAs Modelo B"; 

, 
Orientar os Funcionários Fazendários responsáveis 

pela fiscalização da apresentação de documentos que deverão ser 
apresentados, no momento da solicitação de Habite-se, conforme contido na 
Lei Municipal n° 4.739/10 e no Decreto Municipal n° 3.588/10; 

,) 
ti 

Orientar e assessorar os funcionários envolvidos no 
desempenho das Campanhas de Incentivos à Emissão de Documentos Fiscais, 
para que a mesma se torne permanente, inclusive se estendendo às escolas 	f' 
municipais; 

Orientar em todos os setores de Fiscalização e 
Arrecadação da Fazenda Municipal, para que os procedimentos sejam mais 
céleres e eficientes. 

V IX-) Orientar no sentido de ser realizado um 
recadastramento dos contribuintes do ISS, para que num futuro próximo passa 
ser implementada a obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal Eletrônica 
Municipal "NFe", bem como se possa exigir a apresentação, a. eno , dos 
grandes contribuintes do ISS, de Guias de Informações e A. rações ,d ISS 



Atenciosame 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

 

"GlAs", de forma mensal e anual, objetivando acompanhar com mais 
eficiência a arrecadação dos maiores contribuintes. 

02— Da proposta 

Para a realização dos serviços acima elencados e descritos 
a empresa propõe a importância de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), 
mensais. 

Colocamo-nos a disposição para outras informações que se 
fizerem necessária 

Erechim/RS, 1° de julho de 2011. 

Moschetta onsultoria Tributária Ltda. 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 413 - Centro - Fone: (54) 352245404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
consultoria@vmoschetta.com.br  



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie juntp,,à,„ ..... 
RFB a sua atualização cadastral. 

/ 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL -•-i-- 
..._.. 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

Í

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
05.965.663/0001-64 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
24/10/2003 

F

NOME EMPRESARIAL 

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

L
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 

i

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

JO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
12U6-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

pi-OGRADOURO 
AV QUINZE DE NOVEMBRO 

NÚMERO 
78 

COMPLEMENTO 
SALA 612 

CEP 
99.700-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICiP10 
ERECHIM 

UF 
RS  

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
24/10/2003 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

[SITUAÇA0 ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

'Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.005, de 08 de fevereiro de 2010. 

Emitido no dia 28/6/2011 às 17:10:33 (data e hora de Brasília). 

Preparar Página 
para irnprrssar.) 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, dique aqui. 
Atualize sua página 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 
CNPJ: 05.965.663/0001-64 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Divida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://~.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 17:06:54 do dia 28/06/2011 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 25/12/2011. 
Código de controle da certidão: 7B75.858E.B779.4D96 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta '-- Preparar página 
para Impresso 

Atualize sua página 	Politica de Privacidade e Uso Página Inicial 	Unidades de Atendimento 	Faie Conosco Receitaki e • 	Ouvidoria 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 	 , 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE 

TERCEIROS 

N° 104092011-19025020 
Nome: MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 
CNPJ: 05.965.663/0001-64 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser 
apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a 
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-
se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por 
lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos 
administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta 
P 	1/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8,212 de 24 
de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade 
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade 
empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei 
n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou 
sociedade empresária ou simples. 

aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e 
â verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20 de 
aneiro de 2010. 

Er- 	'n em 28/06/2011. 
J.6. 	até 25/12/2011. 

certidão emitida gratuitamente. 

4tenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal da Fazenda 

CERTIDÃO DE LOTAÇÃO 

Contribuinte: 41594 - MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 
CNPJ / CPF : 05.965.663/0001-64 
Inscr.Munic.: 	31346 
Endereço 	: AV. 15 DE NOVEMBRO, 78 SL 612 - CENTRO 

99700-000 - ERECHIM 

',tividade(s): 7020-4/00 Serviços de consultoria em gestao empresarial 

Certificamos que revendo nosso banco de dados constatamos 
que o Contribuinte acima encontra-se cadastrado desde 15/11/03 a 
Até a Presente Data. 

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código 
Tributário Nacional e Decreto Municipal n° 3086, de 20 de março de 2006, 
e não elide o direito de a Fazenda pública Municipal proceder 
posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo, 
créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso. 

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site 
www.pmerechim.rs.gov.br. 

Certidão emitida gratuitamente e válida até 26 de Setembro 
de 2011. 

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 

Identificador 205965663000164 
Emitida às 17:00:56 do dia 28/06/2011. 
Código de Autenticidade 3354.1C98 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal da Fazenda 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Contribuinte: 41594 - MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 
CNPJ / CPF : 	05.965.663/0001-64 
Insc.Munic. : 31346 
Endereço 	: AV. 15 DE NOVEMBRO, 78 SL 612 

99700-000 - ERECHIM 
tividade 

Serviços de consultoria em gestao empresarial 

Certificamos que até a presente data não constam inscritos 
débitos de tributos do Contribuinte acima. 

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código 
Tributário Nacional e Decreto Municipal n° 3086, de 20 de março de 2006, 
e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder 
posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo, 
créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso. 

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site 
www.pmerechim.rs.gov.br. 

Certidão emitida gratuitamente e válida até 27 de Setembro 
de 2011. 

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 

Identificador 205965663000164 
Emitida às 13:41:20 do dia 29/06/2011. 
Código de Autenticidade 32D6.1C2F 
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CA XA CO, ,órkl A FEDERAL. 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

05965663/0001-64 

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 
AV QUINZE DE NOVEMBRO 78 SALA 612 / CENTRO / ERECHIM / RS / 99700-
000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da 
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade: 29/06/2011 a 28/07/2011 

Certificação Número: 2011062916283155773172 

Informação obtida em 29/06/2011, às 16:28:31. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  
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VALDECIR MOSCHETTA,  brasileiro, natural de Ita-SC, nascido em 
18/07/1957, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da Carteira de 
Identidade n°. 40017660018, expedida pela SSP-RS em 31/08/01 e CPF n°. 253.321.470/15, residente 
e domiciliado na Av.Mauricio Cardoso, 1.092, Bairro Ipiranga em Erechim-RS, CEP: 99700-000; 

CECILIA PLANA MOSCHETTA,  brasileira, natural de Erechim-RS, 

nascida em 20/03/1960, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da 
Carteira de Identidade n°. 9018049701, expedida pela SSP-RS em 07/04/82 e CPF n°. 274.311.340/53, 
residente e domiciliada na Av.Mauricio Cardoso, 1.092, Bairro Ipiranga em Erechim-RS, CEP: 99700- 

000. 

DA DENOMINA CÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURACÃO 

l a. - 
	Os sócios de comum acordo resolvem constituir uma sociedade limitada, sob a 

denominação social de: 

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA 

20. - 	A sociedade terá sua sede administrativa em: 
Av.I5 de Novembro, 78, Sala 413, Bairro centro, Erechim- RS, CEP: 99700-000. 

2.1 - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 

mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

30. 	 A sociedade terá por objeto social as atividades de: Consultoria tributária. 

4°. - 	A sociedade é por tempo de duração indeterminado e terá inicio de atividades em: 

15 de Outubro de 2003. 

DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS 

5". 	O Capital social é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas 
no valor nominal de R$ 1,00 ( um real) cada, totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente 

do Pais, pelos sócios: 

VALDECIR MOSCHETTA,  subscreve e integraliza neste ato 4.950 (quatro mil, novecentos e 

cinqüenta) quotas no valor total de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinqüenta reais), o que 

corresponde a 99% do capital social; 

CECILIA PIANA MOSCHETTA  , subscreve e integraliza neste ato 50 (cinqüenta) quotas no valor 

total de R$ 50,00 (cinqüenta reais), o que corresponde a 01% do capital social. 

1 



5.1- As quotas são iridivffiveis' e não póderão ser ' cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do outro sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas 
a alteração contratual pertinente. 

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

e. - 	A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E SUA REMUNERAÇÃO 

7°  - 	A administração da sociedade caberá ao sócio VALDECIR MOSCHETTA, em juízo 
ou fora dele, sendo vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

7.1-. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-
labore", observando as disposições regulamentares pertinentes. 

DO BALANÇO, RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO 

8a.  _ 	Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os 
lucros ou perdas apurados. 

DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS 

9" - 	Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, os sócios deliberarão sobr 
contas e designarão administrador quando for o caso. 

DA RETIRADA, MORTE OU EXCLUSÃO DE SÓCIO 

10°  . - 	Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com 
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do sócio 
remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial, a 
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seus sócios. 

lia, 	O administrador, bem como a sócia quotista declaram, sob as penas da Lei, que não 
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
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suborno, concussão, peculato, ou contra â ecohorni'd pbptilaf; contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou da 
propriedade. 

/2°. - 	Fica eleito o Foro da Comarca de Erechim-RS para o exercício dos direitos e 
obrigações resultante deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato Social em três vias de 
igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 

Erechim, RS, O 	 de 2003. 

ECIR MOSCHETTA 

ã° 

S Glije- 
CE 	A PL4NA MOSCHETTA 

Testemunhas: 

I 	.9 
RO: 4! 0509 

etton 
.530/00 
019- SSP —RS 

An 	•  L:i ( g 	i Mocha o 
44 .423.880/0 

9036195643- SSP-RS 

—JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL ---
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/10/2003 
SOB N': 43205187311 
Protocolo: 03/206308-3 

IAOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA Maria Honorina de Bitlencoud Souza 
SECRETÁRIA-GERAL 
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CECÍLIA PLANA MOSCHETTA,  brasileira, casada pelo Regime de 

Comu'nhão Parcial de Bens, natural de Erechim (RS), nascida em 20/03/1960, Comerciante, 

portadora da Carteira de Identidade n° 9018049701, expedida pela SSP-RS em 07/04/1982 e CPF n° 

274.311.340-53, residente e domiciliada na Av. Maurício Cardoso, 1092, Bairro Ipiranga, município 

de Erechim (RS), CEP 99700-000; 

VALDECIR MOSCHETTA,  brasileiro, casado pelo Regime de 

Comunhão Parcial de Bens, natural de Itá (SC), nascido em 18/07/1957, Comerciante, portador da 

Carteira de Identidade n°4001760018, expedida pela SJS-RS em 31/08/2001 e CPF n° 253.321.470-

15, residente e domiciliado na Av. Maurício Cardoso, 1092, Bairro Ipiranga, município de Erechim 

(RS), CEP 99700-000. 

Únicos sócios componentes da firma que gira sob o nome empresarial de MOSCHETTA 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, estabelecida com sua sede social na Av. Quinze de 

Novembro, 78 — Sala 413, Bairro Centro, em Erechim (RS), CEP 99700-000, inscrita no CNPJ 

05.965.663/0001-64, com Contrato Social de Constituição arquivado na Junta Comercial do Estado 

do Rio Grande do Sul sob n°43.205.187.311 em 24/10/2003, resolvem de comum e perfeito acordo 

efetuar a presente Alteração de Contrato, através das cláusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA 

É admitido na sociedade: ALEXANDRE PIANA NA VA,  brasileiro, solteiro, maior, natural de 

Erechim (RS), nascido em 20/02/1973, Comerciante, portador da Carteira de Identidade n° 

1050498326, expedida pela SSP-RS em 20/12/1988 e CPF n° 543.244.830-00, residente e 

domiciliado na Rua Santa Rosa, 66 — Bairro Centro, município de Erechim (RS), CEP 99700-000. 

SEGUNDA 

O sócio VALDECIR MOSCHETTA, que possui na sociedade 4.950 (quatro mil, novecentas e 

cinqüenta) quotas de capital social, equivalentes a R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinqüenta 

reais), que corresponde a 99,00% do total do capital social não mais desejo continuar na 



sociedade, resolve de livre e espontânea vontade vender suaá, qUo5as1  'beriCe diéeites qua'Possui na 
sociedade, para os seguintes sócios: 

CECÍLIA PLANA MOSCHETTA,  pelo preço justo e acertado de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais), equivalente a 4.500 (quatro mil e quinhentas) quotas de capital social, valor que 

recebe neste ato em moeda corrente nacional, declarando nada mais ter a receber ou a reclamar 

referente a presente transação; 

ALEXANDRE PIANA NA VA,  pelo preço justo e acertado de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta 

reais), equivalente a 450 (quatrocentas e cinqüenta) quotas de capital social, valor que recebe neste 

ato em moeda corrente nacional, declarando nada mais ter a receber ou a reclamar referente a 

presente transação. 

TERCEIRA 

Em decorrência da transação acima, o Capital Social de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) totalmente 
integralizado, correspondente a 5.000 (cinco mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 

urna, ficando assim distribuído entre os sócios: 

sócios QUOTAS CAPITAL SOCIAL R$ 

ALEXANDRE PIANA NAVA 450 09,00 450,00 

CECILIA PIANA MOSCHETTA 4.550 91,00 4.550,00 

TOTAIS 5.000 100,00 5.000,00 

QUARTA 

A administração da sociedade caberá ao sócio ALEXANDRE PIA NA NA VA, em juízo ou fora dele, 

sendo vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou asSumir obrigações seja em 

favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da 

sociedade, sem autorização do outro sócio. 

QUINTA 

O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado 

a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos p 'blic-os, crime falimentar, 

2 
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sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 	1)ohcor&..ncia,, ç.orN q.s :'relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. 

 

SEXTA 

Os lucros apurados através de Balanço ou Balancetes intermediários, durante o exercício que estiver 

vigorando poderão, de comum acordo entre os sócios, ser distribuídos aos mesmos como 

"antecipação dos lucros do exercício". 

SÉTIMA 

As demais cláusula e condições expressas no Contrato Social de Constituição e posteriores 

Alterações Contratuais, que não foram modificadas e nem alteradas pelo presente instrumento, 

permanecem em pleno vigor e ratificadas. 

E, por estarem justos e acertados, assinam a presente Alteração do Contrato Social em três vias de 

igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 

Erechim (RS), 07 de Novembro de 2006. 

Testemunhas: 

mane waren' 

CPF: 944.519.820-49 

RG: 2071313247 — SJTC/RS 
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ALEXANDRE PIANA NAVA,  brasileiro, solteiro, maior, natural 

de Erechim (RS), nascido em 20/02/1973, Comerciante, portador da Carteira de Identidade n° 

1050498326, expedida pela SSP/RS em 20/12/1988 e CPF n° 543.244.830-00, residente e 

domiciliado na Rua Santa Rosa n°66 — Bairro Centro, município de Erechim (RS), CEP 99700-000; 

CECÍLIA PIANA MOSCHETTA,  brasileira, casada pelo Regime 

de Comunhão Parcial de Bens, natural de Erechim (RS), nascida em 20/03/1960, Comerciante, 

portadora da Carteira de Identidade n° 9018049701, expedida pela SSP/RS em 07/04/1 982 e CPF n° 

274.311.340-53, residente e domiciliada na Av. Maurício Cardoso n° 1092, Bairro Centro, município 

de Erechim (RS), CEP 99700-000. 

Únicos sócios componentes da firma que gira sob o nome empresarial de MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, estabelecida com sua sede social na Av. Quinze de 

Novembro n° 78 — Sala 413, Bairro Centro, em Erechim (RS), CEP 99700-000, inscrita no CNPJ 

05.965.663/0001-64, com Contrato Social de Constituição arquivado na Junta Comercial do Estado 

do Rio Grande do Sul sob n° 43.205.187.311 em 24/10/2003, e última alteração contratual registrada 

na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob n° 2777564 em 14/12/2006, resolvem de 

comum e perfeito acordo efetuar a presente Alteração de Contrato, através das cláusulas e condições 

seguintes: 

PRIMEIRA 

É admitido na sociedade: VALDECIR MOSCHETTA,  brasileiro, 

casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Itá (SC)./nascido em 18/07/1957, 

Comerciante, portador da Carteira de Identidade n° 4001760018, expedida pela SJS-RS em 

31/08/2001 e CPF n° 253.321.470-15, residente e domiciliado na Av. Maurício Cardoso n° 1092, 

Bairro Centro, município de Erechim (RS), CEP 99700-000. 

SEGUNDA 

A sócia CECÍLIA PIANA MOSCHETTA,  que possui na sociedade 4.550 (quatro mil, quinhentas e 

cinqüenta) quotas de capital social, equivalentes a RS 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinqüenta 

1 
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reais), que corresponde a 91,00% do total do capital social não mais desejando continuar na 

sociedade, resolve de livre e espontânea vontade vender suas quotas, bens e direitos que possui na 

sociedade, para o novo sócio: 

VALDECIR MOSCHETTA  pelo preço justo e acertado de R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e 

cinqüenta reais), equivalente a 4.550 (quatro mil, quinhentas e cinqüenta) quotas de capital social, 

valor que recebe neste ato em moeda corrente nacional, declarando nada mais ter a receber ou a 

reclamar referente a presente transação. 

TERCEIRA 

Em decorrência da transação acima, o Capital Social de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) totalmente 

integralizado, correspondente a 5.000 (cinco mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 

uma, ficando assim distribuído entre os sócios: 

SÓCIOS QUOTAS % CAPITAL SOCIAL RS 

ALEXANDRE P1ANA NAVA 450 09,00 450,00  

VALDECIR MOSCHETTA 4.550 91,00 ' 	4.550,00 

TOTAIS 5.000 100,00 5.000,00 

QUARTA 

A administração da sociedade caberá ao sócio VALDECIR MOSCHETTA, em juizo ou fora dele, 

sendo vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 

favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da 

sociedade, sem autorização do outro sócio. 

QUINTA 

O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado 

a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o 

sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, a fé pública ou a propriedade. 
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SEXTA 

As demais cláusula e condições expressas no Contrato Social de Constituição e posteriores 

Alterações Contratuais, que não foram modificadas e nem alteradas pelo presente instrumento, 

permanecem em pleno vigor e ratificadas. 

E, por' estarem justos e acertados, assinam a presente Alteração do Contrato Social em três vias de 

igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 

Erechim (RS), 10 de Março de 2008. 

AL 	DRE IANA NAVA 

  

  

DE SFR MOSCHETTA 

.(JUNT .COMÉRCIAL DO ESTADO DO-RIO-GR-A3NDE 	T.130 ,  

CERTIFICO O F:EOIST.4é.M' t218/031200/3„ SOB 'N°: 2957720 

protocolo: 08/068444' Oild 

Eiztre'  ea :43 2 
MOSCHETTA 
T I BOTARIA 13 

Sérgio Jose Dutra Kruel 
SEViETARIC ;GERAL 
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DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS, para os devidos fins, que 	VALDECIR 
MOSCHETTA, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social n° 15093 
série 447/RS, é professor horista 30 grau, desta Instituição de Ensino, desde 
28/07/2008, ministrando as seguintes disciplinas: 

Ano Curso Disciplinas 
2008/2 Ciências Contábeis Contabilidade e Planejamento Tributário I 
2009/1 Administração/Noturno Legislação Tributária 
2009/1 Ciências Contábeis Contabilidade e Planejamento Tributário I 

Erechim, 24 de junho de 2009. 

Paulo oberto Giollo 
Supervisor Setor de Pessoal 
URI — Campus de Erechim 

Av. Sete de Setembro, 1621 - Cx. Postal 743 - Fone (54) 3520-9000 - Fax (54) 3520-9090 - 99700-000 - Erechim/RS - www.uricer.edu.br  
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ESTADO RO RIO GRANDE DO SUL 	 ))9 
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI - AMAU  

Sede: Rua Marechal Floriano, 184 - Fone/Fax: (54) 3522-1570 / 3522-2401 / 3519-3568 - e-mail: amaugvia-rs.net  - Erechim - RS 

Municípios Filiados: 

Aratilut 

.1tova 

1:017,0 ih Cotegipe 

Barra do Rio Azul 

lieniamin Constam do Si,! 

Campinas do Sul 

Carlos Gomes 

..-entenário 

Charrua 

Cruzultense 

Entre Rios do Sul 

Erehougo 

Eírchim 

1-...11al Grande 

Eslacào 

Floriam, Peixoto 

_Getúlio Vingas 

'piranga do Sul 

datam do Sul 

Jacutinga 

Marital', Moro 

Paulo Bento 

Ponte Preta 

Quatro Irmãos 

Sào Valentim 

SeP•trio 

Severiano de Almeida 

Três Arroios 

Viadutos 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Por este instrumento e na melhor forma de direito, 

Moschetta Consultoria Tributária Lida, com sede na Avenida XV de 

Novembro n°. 78, sala n°. 413, em Erechim/RS, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídica "CNPJ" sob no. 05.965.663/0001-64, 

neste ato representado por Virldecir Moschetta, Advogado inscrito na 

OAB/RS sob n°. 56.955, portador da carteira de identidade n°. 

4001760018, doravante denominado CONTRATADA; e Associação 

de Municípios do Alto Uruguai "AMA U", entidade pública, sem fins 

lucrativos, com sede na Rua Marechal Floriano n°. 184, em 

Erechim/RS, inscrita no CNPJ sob n°. 88.441.845/0001-63 e Cadastro 

Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais "CGC/TE" sob n°. 

039/0093416, com seus atos constitutivos registrados no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas em 01 de setembro de 1976, no Livro "A- 

01", fls. 56, sob n°. 07, neste ato representada pelo seu Presidente, 

Prefeito de Gaurama Sr. Benito Antonio Bruschi, portador da 

carteira de identidade n°. 6003540405, brasileiro, residente e 

domiciliado na Rua Vereador José A. Moron n°. 232, no município de 

Gaurama/RS, doravante denominada CONTRATANTE, firmam e 

contratam entre si, sob as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  A contratada, na 

pessoa do Senhor Dr. Valdecir Moschetta, se compromete a prestar os 



CLÁUSULA QUINTA:  A contratante pagará à 
contratada a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

o  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI - AMAU  

Sede: Rua Marechal Floriano, 184 - Fone/Fax: (54) 3522-1570 / 3522-2401 / 3519-3568 - e-mail: amau@via-rs.nel 	Erechim - RS 

'O)  

Municípios Filiados: 

Aranha 

Áurea 

/toai,' de Cmegipe 

il,,r,*(1 (10 Rh A.7111 

131 .11.1W11111 COOSIOIO do St!! 

COMOOPOS 110 Sul 

Galos Gomes 

:_ 'enteaário 

Chamai 

Cruzalte»se 

Entre Rios do Sul 

Erebango 

Envida: 

Erval Gnaule 

Estação 

Faxinalzinho 

Floriam, l'eixoto 

Gaumma 

Getúlio Vargas 

lpiranga do Sul 

lundu, do Sul 

Jacutinga 

Muramo Alota 

Paulo Bento 

Ponte Preta 

Quativ liiiiaos 

São Valentia, 

Sendo 

Seperiano de Almeida 

TrêS ArlOiON 

Viadutos 

serviços, para a contratante bem como para os municípios que a 

compõe, de consultoria e assessoria tributária, no que tange à 

legislação tributária estadual e Imposto sobre Serviços "ISS". 

CLÁUSULA SEGUNDA:  Os serviços de 

consultoria e assessoria tributária serão prestados, através de contatos 

telefônicos, mensagens eletrônicas, participação em reuniões e/ou 

visitas à sede da contratante, visitas aos municípios associados à 

contratante, bem como de outros eventos que a contratante entenda 

necessário. 

CLÁUSULA TERCEIRA:  A contratada, ao 

prestar os serviços, observará rigorosamente a legislação tributária, 

tanto estadual como municipal, objetivando a qualificação na 

prestação dos serviços públicos, no que tange a parte tributária 

municipal (ISS) e, na busca do melhor retomo do ICMS, no que se 

refere à legislação estadual. 

CLÁUSULA QUARTA:  O contrato terá a duração 

de 1 (um) ano, a contar de 12 (doze) de fevereiro de 2008, sendo 

renovado automaticamente por períodos sucessivos de 1 (um) ano, 

podendo ser rescindido por qualquer das partes, depois de decorrido o 

prazo inicial, mediante comunicação prévia, no prazo de 30 (trinta) 

dias. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI - AMAU  

Sede: Rua Marechal Floriano, 184 - Fone/Fax: (54) 3522-1570 / 3522-2401 / 3519-3568 - e-mail: amau@via-rs.net  - Erechim - RS 

Municípios Filiados: 

,Irtdiha 

liarão de Cmegipe 

!MI dO Rio Azul 

Constam do Sul 

CUmpinas do Sul 

Carlos Gomes 

Centem(rin 

Charrua 

Cruzalicase 

Entre ílios tio Sul 

Erehango 

1:.-rechim 

Emul Grande 

Estação 

Faxina/zinho 

Floriam) Peixoto 

Gato-anuí 

Getulio l'argas 

!piranga do Sul 

Banha do Sul 

Jacutinga 

Alariam) Moro 

Paulo Bento 

Ponte Preta 

Quatro Irmãos 

São Valentim 

Senão 

Severiano de Almeida 

Três A rrOlOS 

Viadutos 

vencimento no dia 10 (dez) do mês subsequente, sendo que os valores 

serão reajustados, anualmente, pela variação do IGP-M (Índice Geral 

de Preços do Mercado) ou outro indicador econômico que venha 

substitui-lo. 

CLÁUSULA SEXTA: Fica eleito o Foro da cidade 

de Erechim, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA: E, por estarem firmados e 

contratados, juntamente assinam o presente contrato em 2 (duas) vias, 

de igual teor e forma e com um só efeito comum. 

ErechimiRS, 12 de fevereiro de 2008. 

Associação de Municípios do Alto Uruguai — AMAU, 
Benito Antonio Brusehi, 

Presidente. 
Coo tratante. 

Moschetta Consultoria Tributária Ltda. 
Valdecir Moschetta, 
OAB/RS n". 56.955 

Contratada. 
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Direito Tributário 
realizado de acordo com a Resolução n.° 01/2001 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 

e com as exigências do Estatuto e do Sistema Normativo Interno da Universidade. 
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Aloysio Bohnen 
Reitor 

São Leopoldo, 16 de agosto de 2005. 

Concluinte 

Vicente de—Ra 001 eira Sant A rt 
Diretor da Unidade Acadê a de Educação Continuada 

"ir 
UN1S1NOS 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 
Reconhecida pela Portaria Ministerial n.°453, de 21/11/1983, D.O.U. de 22/11/1983 

São Leopoldo - Rio Grande do Sul Brasil 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
ESPECIALIZAÇÃO 

conferido a 

Vafiecir Moschetta 
brasileiro, natural do Estado de Santa Catarina — Brasil, nascido em 18 de julho de 1957, documento de identidade n.°4001760018— SJS/RS, 

por ter concluído, com aprovação, as 408 horas-aula do curso de 



CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO 
' Coordenação do Curso: 	Alice Grecchi. 

Programação Curricular: 	novembro de 2003 a março de 2005. 

Disciplina H-Aula Aval. Professor Titulação 
Teoria Geral do Direito Público , 12 10,00- ..- Emerson de Lima Pinto Mestre 
Hermenêutica Constitucional - 12 10;00 Unjo Luiz.Streck Doutor 

Leonel Pires Ohlweiler Mestre 
Metodologia Jurídica 12 10;00 Wladimir Barreto Lisboa Mestre 
Direito Económico 12 9,00 Ricardo Antônio Lucas Camargo Doutor 
Direito Tributário Internacional 12 9,00 Paulo.Antonio Caliendo Valioso da Silveira Doutor 
Sistema Constitucional Tributário 36 10,00 Anderson Orestes Cavalcante Lobato Doutor 

Marciano Buffon Mestre 
Direito Tributário da Integração 12 10,00 Ubaldo César Balthazar Mestre 
Economia Política e a Tributação 12 10,00 Eugenio tagemanh Doutor 
Metodologia e Técnica da Pesquisa Jurídica no Ensino Superior 12 8,00 Denise Pires Fincato Mestre 
Metodologia do Ensino Jurídico 36 9,50 Denise-Pires Fincato Mestre 
Responsabilidade Tributária 12 7,00 Joao Carlos de Assis Brasil Haussen Especialista 
Tributo: Conceito e Espécies 12 9,50 Alice Grecchi Mestre 
Tributos Municipais 12 8,50 Gustavo Nygaard Graduado 
Tributos Estaduais 60 9,00 Renato José Calsing Graduado . 
Tributos Federais 60 8.40 Carlos HenriquaTeche Mestre 
Justiça Tributária no Processo Administrativo da União 12 10;00 Fernando MoMbelli Graduado 
Justiça Tributária no Processo Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul 12 10,00 Alice Grecchi Mestre 
Justiça Tributária no Processo Judicial 48 9,12 Dilson Gerent Graduado 

Gilberto Koenig Mestre 
Jose Luis Mossmann filho Especialista 

Direito Tributário Penal 12 10,00 Alécio Aclãotovatto Graduado 
Monografia: "A extinção da punibilidade com o pagamento do imposto seu aspecto moral e legal"  8,60 Alice Grecchi (Orientadora) Mestre 
Total de Horas-Aula: 408 
Critérios de Avaliação: 	Freqüência mínima de 75% da carga horária programada, em cada disciplina. 

Aproveitamento mínimo de 7 (sete) numa escala de O (zero) a 10 (dez). 
Observações: 

2° TABELION ATO - CART61410-TIMM — . 	_......._ 	_.. _ 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS 
GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE MATRÍCULA E REGISTROS 

Registro n.° 91 - folha 33 do livro PG-4. 
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DISTRITO GEO-EDUCACIONAL 38 — RIO GRANDE DO SUL 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1 
FUNDAÇÃO ALTO URUGUAI PARA A PESQUISA E O ENSINO SUPERIOR 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE EREXIM 

CERTIFICADO 

CERTIFICAMOS, que  VALDECIR 	
MOSCEETTA  

CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
concluiu o Curso de Especialização em 	  

Pós-Graduação lato sensu, com duração de 360 (Trezentas e sessenta l horas aula, realizado no Centro 

de Ensino Superior de Erexim, no período de  14 de maio de 1982 a 16 de março de 1983. 

Erexim, 17 de março de 1983. 

        

       

      

      

      

Profe'eri11O Perin 
Dirtor 

Plo .-Zegerino Perin 
Presidente/do Conselho DGE-38 

   

   

   

   

       

        



CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM: 
CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

AVALIAÇÃO DISCIPLINAS CARGA FRE-
HORÁRIA QUENCIA 

60 	86,6 % 

75 	86,6 % 

60 	96,6 % 

60 	91,6 % 

45 	• 100 % 

60 	91,6 % 

FORMA 

Filosofia e Metodologia do Ensino Su-
perior Trabalhos Es-

odIareS,Prová 

CONCEITO 
ORTWO,. 

Zeferino Perin 
lblaridaYbreira dos San-
tos _Paiva 

7,5 

DOCENTE RESPONSÁVEL 	TITULAÇÃO 

Mestre 

Mestre 
Trabalhos Es-
oolares.Prove 

Contabilidade de Custos 

Orçamento EMpresarial 

Estrutura e Anâlise de Balanços 

Estrategia e Anã:Use de Investimentos 

Auditoria 

Mestre 

	

8,0 	Carlos Antonio de Rocchi 

	

8,0 	Carlos Antonio de Rocchi 

	

7,0 	Alexandre Vertes 

	

9,5 	Carlos Antonio de Roo-chi 

7,0 	Alexandre Vertes 

Trabalhos E.s—
colares.PrOva Mestre 

Trabalhos Es-
oolares.Prova Doutor 

Trabalhos Es-
colares .Prova Mestre 

abalhos Es- 
Doutor colares. Prova 

CENTRO DE ENSINO SLrPERIOR DE EREXIM 
Secretaria Geral 

116 
Registrado Ás fl., 	v _do Livro I 
Erexim,_ 	 ig 83 

h 	oão 
SECRETÁRIO 

22TABELIONATO-CARTÓRIOMMM 
Bel. Waldir Airton Timm - Tabelião 

Pua 1:Mia. 114 95700-000 E,e4h,” (as - ,444 (54)1321:5772 
E-roait tabelionato@timm.not.br   

	  n :;;C724'  

dAtroeiptenticover::  do 

 .6í8,1 00 	

aa€ 
rostioo  : 	

813ri 

Emé 	

i 

OBS. : O Curso obedeceu a todas as disposiç-  da Conselho Federal de Educação. 

O Curso foi aprovado pelo Conselho 

Superior de Erexim, de acordo com ata 
íõo SUPERIOR 

}-1  

Prof.P.ilsoriSrgio spinà
CQLd z  

te 
- 

Seoretaria 
Geral 

ETEAIMo 1621 - 

por 
nue 

5 

SÚÃiSr 1&(;)  

ução n.2  14/ 7 ,¥ 

departaméntal 01 o Centro de Ensino 
de 06 / 	/82 	È?rojeto  02/82  
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EM QUESTÃO 

A Fundação Escola Superior de Direito Tributário (FESDT) certifica que 

VALDECIR MOSCHETTA 

participou do VII Congresso de Direito Tributário em Questão, com 

carga horária de 27 horas-aula, na qualidade de 

CONGRESSISTA 

realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de junho de 2008, no Serrano Resort, 
Convenções & Spa , em Gramado/RS. 

c=, 

  

Gramado, 29 de Junho de 2008 

Luiz A nio Bins 	
Paulo de Barros Carvalho 

Presidente do Conselho Administrativo 
Presidente de honra 



Sociedadetonvergente, Tributação das Sociedades Cooperativas e Incentivos Fiscais 
PIS/COFINS. Não — Cumulatividade. Princípio ou Regra de Tributação? 

A Mutabilidade das Decisões em Matéria Tributária. Segurança Jurídica versus 	 • Compensação Tributária. limites Estabelecidos pela Lei Complementar 104/2001. Divergência de Interpretação nos Tribunais 	
Procedimentos Administrativos e Judiciais. Uma Avaliação Critica 

Execução Fiscal. Analise da Aplicabilidade das Alterações do Código de Processo Civil 	 • SIMPLES NACIONAL — Aspectos Críticos, Avanços e MedidasComplementares à Lei de Execuções Fiscais 

Reforma Tributária. Proposta do Governo Federal e a Avaliação Critica à luz da 

Qualidade e Simplificação da Tributação, dos Limites da Carga Tributária e da 
Preservação da Federação 

Previdência Complementar. A Tributação dos Beneficias e das Entidades de 
Previdência 

A Utilização Indiscriminada dos Princípios Jurídicos em Matéria Tributária 

Desconsideração de Atos e Negócios Jurídicos. A Regulamentação do Parágrafo 
Único do art. 116, do (TN 	

• Direitos Fundamentais do Contribuinte. Teoria da Justiça fiscal PR
O

G
R

A
M

A
ÇÃ

O
 

Contribuições Sociais. Destina çã o Especifica das Receitas e o Desvio de'Finafidade 

ISS. Questões Polêmicas. Incidência nos Serviços Cartoários e nasSociedades 

Profissionais Empresariais. Considerações acerca do Conceito de Receita na Base de 
Cálculo do Imposto 

ICMS. Direito ao Uso e Transferência de Créditos Fiscais e os Limites Impostos pelos 
Estados 

O dever de Orientar e o Poder de Autuar 

Reforma Tributária. ICMS nas Operações e Prestações Interestaduais. Os Princípios 
de Origem, Misto e de Destino e seus Efeitos Tributários. A Guerra Fiscal, seus 
Problemas e Alternativas de Solução e/ou Mitigação 

A utilização dos Precatórios para Fins de Compensação de Tributos 



.•;tr="... ' 

.n? 

• 
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FAMURS 
Cik) CONSEF 

%IV 

Mi 	ri. M4 
Presidented_ts. -,CONSÉPIFAMU RS 

• 

Certificamos que VALDECIR MOSCHETTA 
participou do 52  Seminário dos Secretários Municipais de 
Fazenda e Finanças, promovido pelo CONSEF e FAMURS, 
realizado dias 23e 24 de outubro de 2007, em Porto Alegre. 



Pro artia  
DIA'23 DE OUTUBRO 

Manhã 
091130min — ABERTURA 

Milton Mattana Presidente do CONSEF 
Flávio Lammel - Presidente da FAMURS 

09h45min — A PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTARIA E A AUTONOMIA DOSENTESpkERSRAÇAID 
Germano Rigotto — Conselheiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico 
André Luiz Barreto de Paiva Filho — Secretaria de Política Econômica — 	istriO  
Leonardo Gaffrbe Dias — Diretor Adjunto da Receita Estadual / Secretaria Estadual da Fazenda - 
Secretário Estadual da Fazenda 

Tarde 
14horas — LEI DE RESPONSABILJDADE FISCAL E AS PERSPECTIVAS DE .ENCERRAMENTO DE 

GESTÃO 
Lei de Responsabilidade Fiscal: Cristina Assmann — Auditora do Tribunal de Contas do Estado do RS 
Providências de Encerramento de Gestão: Margere Rosa de Oliveira — AsSeseeraJurídiCa ria"FAIVIORS 

16h30 min — PAINEL DA RECEITA ESTADUAL 
A importância do controle da produção primária através do SITAGRO — Sistema Integrado da : 
Agropecuária do RS 

Paulo Grewe — Fiscal de Tributos Estaduais 

DIA 24 DE OUTUBRO 

Manhã 
9horas — SIMPLES NACIONAL — [mimar.) da Nova 'Legislação 

Receita Federal - Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro — Representante da,SuPariritendênçja'RegiCeaf da 
Receita Federal do RS 
Receita Estadual: - Júlio César Grazziotin — Diretor do Departamento da ReCe1ta.,Estaduat,' 
Receita Municipal: 
- Johnny Racic - Agente Fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre e Instrutor da Egtoia.;,orqom4o, Pobiicp:do 

. 	. 
FAMURS 	 . 

— Mauro Hidalgo - Agente Fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre e integrante da SeCns4aiià:Exectrevadoornitê 

15horas - Contribuição de Iluminação Pública —.ÇIP e o relacionamento com o Poder Público 
Júlio Elói Hofer — Gerente de Relacionamento com o Poder Público da AES SUL 

16 horas - Conclusões e encerramento 

Gestor do Simples Nacional 

Tarde 
14horas - CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

• 



VICONGRESSO 

TRIBUTA  
EM QUESTÃO 

A Fundação Escola Superior de Direito Tributário (FESDT) certifica que 

VALDECIR MOSCHETTA 

participou do VI Congresso de Direito Tributário em Questão, com carga 

horária de 27 horas-aula, na qualidade de 

CONGRESSISTA 

realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho e 10  de julho de 2007, no Serrano 

Resort, Convenções & Spa, em Gramado - RS. 

rzz.) 

Gramado, 1 de Julho de 2007 

Paulo de Barros Carvalho 
Presidente de Honra 

 

 

Júlio CésaN ck 
Presidente da ESDT 



VI•CONGRESSO  DE 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
EM QUESTÃO 

Responsabilidade fiscal, governabilidade e arrecadação de tributos - entre justiça 
tributa ria e justiça dos gastos públicos 

Imposto Sobre a Renda e seus fundamentos constitucionais 

Substituição tributária, preços de referência e pautas fiscais - implicações no ICMS, ISS e 
IPI 

Não-cumulatividade das contribuições ao PIS/COFINS: o regime de tomada e geração de 
créditos.° conceito de"insu mos'e outras vedações 

Implicações-decorrentes da criação da chamada "Super Receita". O custo das obrigações 
acessórias e o dever de eficiência administrativa 

Polêmicas em torno do 155 — Retenção na fonte, inscrição, substituição tributária, 
serviços internacionais, tributação dos contratos de franquias e do leasing 

. 	- 

Aplicação dê Multastrá;fpatéria'..ttl.b_utarí -  e:A-S:0410s, e's.0...lIg-a:',clo-direitó-é.  de 
proibiçãO,,d0:00Ád;rDin ..84.,ifiVéS;tfigatjaé:'SjarifCieátória4OS-à1;iryés contra adrdem 
tributária_ 	 , 

ado-s.--,WrOinistsidoreve-...C44•10. 	lançamento :ene,  • ,  , s. 	... 

A vedação à cessão de créditos fiscais federais e a compensação tributária com créditos de 
terceiros. O cumprimento de precatórios e execuções contra as Fazendas Públicas — 
confiança legítima, dever de devolução dos tributos cobrados indevidamente e a reserva 
do possível à luz da Constituição 

Reflexos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade de legislações estaduais e 
municipais concessivas de isenções e subvenções e o recente posicionamento do STF 

Medidas de garantias do crédito tributário — necessidade de revisão e limites de 
aplicação. Penhora on-line, protesto da certidão e divulgação de dívida ativa e outros 
temas decorrentes. Importância da Introdução de medidas alternativas para solução dos 
conflitostributários: transação, arbitragem, conciliação judicial e outros 

A súmula vinculante e seus efeitos no processo tributário 

SUPERSIMPLES- Questões polêmicas na aplicação do nova lei Geral de micros e pequenas 
em presás 

_ 
RefisedaL',:e1;_dse.',EXekuçko:FiscatêhipóteseS de cabimento da execti o -adffilni5rativa 
no direitobrasileiro 	 cobrança da , 	 . , _ — 

esponsátillicladOrgigtá 
itãiOriaífieO':"Siri.to ao,fi 

ã -ao— Conssão de dívida e-a -inscrição em divida ativa de 
rios munk[paIs, 	

, 
estaduaiseféderaisrainstittíídOs através de declarações 

. 	_ . 	 . 	 , 
Repercussaogeral como pressuposto de admissibilidade para recutso-exttaordinário 

arf men 
:CrédifOgribut 

, 	- 
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CALMINCIOW1 

II CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE DIREITO TRIBUTÁRIO 
DO PARANÁ 

Conferimos o presente 

CERTIFICADO a 

VALDECIR MOSCHETTA 

pela sua participação no II Congresso Internacional de Direito Tributário do Paraná, 

realizado em Curitiba/ PR, de 26 a 28 de abril de 2006, com carga horária de 30 horas-aula. 

Curitiba, 28 de abril de 2006. 

\Amo_ 

Be-tina T 'eiger Cruile acher 
residente do !ETRE 

Mary EIbé9tieiroz 
Diretora 

eleno a eira TOrres 
Coordenador Científico 



'ROGRAMACAO RESUMIDA 

Conferenciai de abe:ourai O papel da turisprudencia na concretrzaçac 
do principio de segurarica juridiCa i reflexões sobre Da recentes 
julgamentos em inoteria 

Homenagem é- Professora Misa bei de Abreu Machado Deral 

Conferência da homenageada: 
Justiça prospectiva no imposto sobre a renda. 

Conferencia: Revendo a teoria da obriggão tribu na - 
Urna abordagem epistencologica. 

Mesa dr" Palesmax  
Eficiência administrariva e direitos dos contribuintes 

A atual compiexidade dc sistema tributario e a necessidade 
da sua simplificação. 

O equilibro entre eficiência administratra.e garantias do 
contribuinte no: procedimento .edministrativo de Iançamento. 

Legalidade e sofidaritioade tributaria. A funcão socirseconesinca dO 
tributo ao controle sobre o destinio- da:arreradação. 

Eficiência admin istratitna e processo tributário. 
A ievisàr, Jardidai ne decisões 

Mesa de Pa.leSisca.11 
Eficiência sancioratõria e garantias do pionsso enulsr:bushno 
A eficiência na proteção do mercado e r.ês concorrência 

Tipo fie direto penal tributário e riatuten dos crimes contra 
a ordem tributárias Acesso a informações e direito de defesa. 

Inquérito policial e inestigações nos crimes.ccrtra a ordem tributaria. 
A responsabilidade peneá dos cobtribttinceseagenites de reter-caie e 
terceiros ',contadores bancos, tidministredoses de bens. etz1 

Processo administrativo e processo penai. 
Medidas fiscais e 	rs uc:ntr:1,,tes 
A jurisprudência Jis SiTj nos crimes centra a ordem tributária 

A sonegação fiscai torno instrumento dê desequifibrie 
da concorrência no mercado. 

Conferência: 
Regime conszittici:nal das contribuições sociaisFie 	 c5 

Coquetel de boas-vindas asa rangresaia:::  

2711:14 

Metade Paiestras 01 
O principio da eficiência aplicado ao ICMS 

Eficiência tributária e o principio da não-curnuiatividade no CrAS. 
Isenções fiscais no ICMS. Compensações de créditos e 
outros aspectos polêmicos. 

Praticabilidade no ICMS. 
Limites da aplicação das pautas fiscais na exigibilidade do ICMS. 
à ita das recentes decisões do STE 

ICMS na energia elétrica. 
Regime de créditos e cálculo por dentro. 
Discussão sobre cabimento da tributação do "transporte" da 
energia elétrica. Incidência do iCatiS na demanda contratada. 
O direito dos consumidores sobre credites 

Substituição tributaria e limites da aplicação das.pautas 
Roceis na exigibilidade do 1CMS. 

Mesa de Palestras IV 
Eficiência fiscal e tributos municipais. 

O novo regime co.nstisucione.l do LER e seus desdobramentos. 
Opção municipal e reflexos e questões atuais no 'PU! e no iTE0 

Regime constitucional de impesto sobre prestação cie serviços. 
Local da prestação e detarrninnçáo da competência tributaria. 

Local da ocorrência do fato gerador e conflitos de competência: 
A aplicação do SIMPLES em face dos limites consrituridnais 
aplicaveis ao 1SS. 

A lista de serviços e seus desafios. Serviços de valor adicionado. 
locação de bens. cessão de direito de uso, arrendamento mies:sentir. 
franquia e outros. A importação de serviços. 

Responsabilidade e ..,,!çs;;.iç3.,: ,.ril,utAr;?. no iSSON. 
O conceito de 	 eu :C :-;'• 118/03. 

Conferência: O principio da eficiência em matéria tributária 
e ja confiança legitima. 

Mesa de Palestras V 
Eficiência nu processo administrativo tributário. 

Eficiência e priocipios de processo administrativo tributário 
- a afirmação dos seus -e-ares nos conselhos ide contribuintes. 

Competência dos trihcr.cm, admnistrativo-juigadores. 
Abrangência e limites 

Lon e irm,:nento de informações obtidas do contribuinte. 
A chamada -prova eletr.:o:ata". 
limites aos procedimentos de trocas de infame-tacões 
entre administrações. 

Mesada FaLegr.o..Yi 
Eficiência no direito trit ateria internacional. 

dern,nci,: dn ,,rerdç 	. 	Brasil-Memani-.a.e.conderat les 
se:urç. 	 rjtr,,,ZJ 	atualidace. 

G ti 	 na_rjjnião EirrCpera 
arreniõetatu_e:s. 

r:ençio:e ej,  

Mesa de Palestras VII 
Recentes discussões sobre as cor:intuições PIS/COFINS 
- entre eficiência arreca datária e adequação constitucional. 

Quadro atual das contribuições incidentes sobre o (aturamento no Brasil. 

Considerações sobre as contribukóes PiSKOFINS após a decisão do STF 
relativa ao An. 1° da Lei n.9.718/95 e em face do atuai regime de 
não-cumulatividade. 

Regimes tributários monofásicos e plurifaslcos, cumulativos e 
não-cumulativcs. das contribuiçOes PiSICOFINS nas operações internas 
e nas importações. 

• 
A cumulatividade de PIS/CORINS, ICMS. ;PI e outros tributos nas 
exportações. Dever de garantia ac direito de crédito e impacto sobre 

desenvolvimento nacional. 

Crédito-Prêmio de IPI e segurança iuridica. 
As decisões do STF e do ST.1 na matéria e a 
Resolução o" 71. de 70011. tio Senado federai. 

- Mesa de Palestras VIII  
Eficiência na promoção de medidas extrafiscais - 

pai:e] do sistertra trib ptarid ramo instrumento para redução de 
desigualdades sociais e para o desenvolvimento económico nacional. 

O conteúdo da extrafiscalidade ao papel das contribuições de 
interuencào no doininio econômico. 

Efeitos decorrentes da não utilização dos recursos arrecadados 
ou da aplicação em finalidade dersa. 

Cooperativismo e questões tribtaárias relevantes. 

Tributos liminares e concorrência. 
Compatõnuia do CADE na matéria e outros meios de contro!e. 

Aplicação de sancoes tributárias na jurisprudência do ST). 

As recentes mudanças da legislação tributaria e seus.!mpactos 
na er.pnorna nacional. 

Considerações sobre o emprego da COE e suas.funções extrafisoais . 

Mesa de Palestres IX 
O principio da eficiência no processo judiciai tribotário. 
Liminares, recursos e efetKIdade do processo tributária 
..questões.polernicas. 

Temas relevantes iria rxilcisc CC  Irroal. a partir das recentes 
mudanças ao CPC. 

Reflexos da reforma do judiciaria ',Emenda nA 4 5051 e alterações ao 
CTbl ILC riA 118105) nos processos em matéria c:Toucaria 

O papel de ST) na garantia da segurança juriciica em matéria tribyWie 
derefios atuais 

Talk Obter 
"P,',.P do ':;;em" e °ovos ir. miro:entes de aomeare a nforrnahdade e 

med"das de incentivos ao ye5cireento da eco,ere 
d,. 	 ,f,ÇGS individuais. 

O co-bata â sc:negaek, fie,a.  e..11, 	 :10 mercado 
relevantais 

enpeer:, 



ARA VIOLA R IGUES 

Pró-Reitora d xtensão 

Porto Ak:;•ro, 31 d Março 

Registro n°00007200/212 1° Via 

MBERTO BERCM. 

Coordenador 

A ILA 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAI_ DO RIO GRANDE DO SUL 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

C 	 KRTIFICAD O 
TROJIVI. 

• 

Certificamos que VALDECIR MOSCHETTA 

Participou da ação de extensão universitária - modalidade EVENTO - CONGRESSO, 

I ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS 

Promoção: Departamento de Direito Económico e do Trabalho/Faculdade de Direito 

Coordenado por: HUMBERTO BERGMANN AVILA 

Como: 

Participante 

— no(a) interpretação e apresentação de soluções ao direito tributário atual, no período 
de 30/03/2006 a 31/03/2006 e carga horária de 20h, com freqüência 100%. 

iL 

PROREXT 



IV•CONGRESSO DE 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
EM QUESTÃO 

Edição 2005 

A Fundação Escola Superior de Direito Tributário certifica que 

VALDEC1R MOSCH'ETTA 

participou do IV Congresso de Direito Tributário em Questão, na qualidade de 

CONGRESSISTA 
realizado nos dias 16, 17, 18 e 19 de junho de 2005 em Gramado! RS 

com a carga de 27 horas/aula. 

Gramado, 19 de junho de 2005. 

Paulo de Barros Carvalho 
Presidente de Honra do Congresso 

Abe 	enrique Ferreira 
Diretor Técnico da FESDT 

Luiz Fernando à'õ nguez Júnior 
Presidente FESDT 



c_acPc30EJ 
AFISVEC 

DISSEMINANDO CONHEOMENIO 

SINTEGRA 

OPERAÇÕES 

PAUL SERGIO BUENO 
Coordáador-Geral da Escola Presidente da AFISVEC 

riç r 	3u  Ti "n r 	r e -Rãjïj Jrg. VRJ T' J.P" 

AFISVEC 
ASSOCIACAO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS 

DO FIO GRANDE DO SUL 

CERTIFICADO 

   

c [à INFORMAÇÕES 

  

    

SOBRE 

  

INTEGRADO 

 

SISTEMA 

  

   

    

     

    

MERGADORIAS 

 

SERVIÇOS I TERESTIADUAIS 

 

GOM 

  

     

      

VALD Certificamos que 	 ECIR MOSCHETTA 	 participou 

do curso SINTEGRA - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE 
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS, realizado 

pela ESCOLA AFISVEC, da Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande 

do Sul, nos dias 13 e 14 de maio de 2005, em Porto Alegre/RS. 

Porto Alegre, 14 de maio de 2005. 

nuagMrLLL.eina."9.LiMti_õ-Lac 



PROGRAMA 

SINTEGRA - SISTEMA INTEGRADO 
DE INFORMAÇÕES SOBRE 

OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM 
MERCADORIAS E SERVIÇOS 

- Noções Gerais; 

- Obrigação da entrega do arquivo; 

- Penalidades; 

- Convênio ICMS 57/95; 

- Tipos de registro 

- Finalidade 

- Quem déVe entregar 

Outras informações 

PROFESSOR 
	

NÚMERO DE HORAS 

Luis Fernando Faraco Dischinger 	 9 horas 

ESCOLA AFISVEC 
Rua Uruguai, 155- 100  andar 

Porto Alegre/RS - Fone: (51) 3224.4922 
E-mail: escola@afisvec.org.br  

http://www.afisvec.org.br  



1 / 
RIJE i'ERREIRA 

Presidente da AFISVEC 

,0  
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e 
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AFISVEC 
ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS 

DO RIO GRANDE DO SUL 

AFISVEC 
DISSENNANDO CONHEOMENTO 

CERTIFICADO 

VALDECIR MOSCHETTA 
Certificamos que 	 participou do 

curso A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA DO ICMS NO RS, realizado pela 

ESCOLA AFISVEC, da Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul, 
nos dias 08, 09, 15 e 16 de abril de 2005, em Porto Alegre/RS. 

Porto Alegre, 16 e abril de 2005. 

PAUL SERGIO B 4ENO 
Coord ador-Geral da Escola 

-raLÉ 	niEgn 



AFISVEC 
DISSEMINANDO CONHECIMENTO/ 

PROGRAMA 
A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 
PROGRESSIVA DO ICMS NO RS 

1 - O substituto 
2 - O substituído 
3 - A exclusão da responsabilidade 
4 - O cálculo da substituição tributária 
5 - A apuração do imposto 
6 - A restituição e a devolução 
7 - Produtos sujeitos à substitoição tributária 
8 - A substituição da prestação do serviço de 

transporte de carga 

9.- As situações especiais 
10 - A inscrição 
11 - A emissão da Nota Fiscal 
12-- A escrituração dos livros fiscais 

PROFESSOR NÚMERO DE HORAS 

João Antonio Almeida Marins 	 15 horas 

ESCOLA AFISVEC 
Rua Uruguai, 155 - 10° andar 

Porto AlegreIRS - Fone: (51) 3224.4922 
E-mail: escola©afisvec.org.br  

http://www.afisvec.org.br  



er Narcy Antonio Mald 
Presidente 

OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SEÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - SUBSEÇÃO DE ERECHIM 

CERTIFICADO 

Certificamos que VALDECIR MOSCHETTA 
participou da palestra sobre o tema Remédios Constitucionais, 
proferida pelo Dr. Paulo de Tarso Brandão, em promoção 
conjunta da Ordem dos Advogados do Brasil — Subseção de 
Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, e do Curso de Direito da 
URI — Universidade Regional Integrada, Campus de Erechim, com 
duração de 4 horas. 

Erechim, 7 de agosto de 1998. 
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CERTIFICADO 

Cerlificanzos que 

VALDEC I R MO SC H ETTA 

participou do II SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA., 
realizado no período de 05 a. 07 de outubro de 1993, em Porto Alegre - RS, 
realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda., através da. Superintendência. 
da Administração Tributária, e a AF/SVEC - Associação dos Fiscais de 
Tributos Estaduais do RS, na qualidade de 	CONGRESSISTA  

Porto Alegre, 07 cie Outubro de 1993. 

BRUNO CESAR PRETLEL 
Presidente da Comissão Organizadora 

GUILHERME RUBIM 
Presidente cia AI' ISVEC 

P.5,) 



Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 
CENTRO DE TREINAMENTO 

CERTIFICADO 

Certificamos que 	vAlelgAIR.M.G1=& 	  participou do 
SEMINÁRIO 	SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA  curso de 	 promovido pela Superintendência 

da Administração Tributária, através do Centro de Treinamento e realizado no(s) 1 

dia(s) 	10 a 13-07-89  ,-, 	com duração de 	20 	horas/aula. 	 i 
I ,,,.... 

-----___ 	 , 
! 

\ 	 o/  Alegre,  13  de  julho  
i 

' --... de 	19 89. 	 1 

7-2 	 1 
I 
i 

Superintendência da Administra‘po ibutárie 	 Centro de Treinamento 	
I 
i 

Superintendente i 	 Coordenador 	 i 
i 

1 

- 



de 1989 . 

de 	1989. 

.,RANDE 

UNDAÇÃO 
PARA O 

DESENVOLVIMENTO 
RECUP,SOS 

H Li MANOS 

Certificado 	
zrz, 

O presente certificado de 	atualização 	 é conferido a 
	 c:2> 

tendo em vista sua participação no 

CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES 	
• 

realizado no período de 18 de 	 setembro 	a 	06 	de 	outubro 

	

Porto Alegre, 10 de 	outubro 

.• 4,7 

	
k: 

/ 

Diretor Técn4 	 Diretor -Prestdente 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Estudo das habilidades técnicas de docãncia 

Recursos audiovisuais - Seleção, Adequação e 

utilização 

Estabelecimento de objetivos 

Organizacãe do plano 

Desenvolvimento de habilidades através do la-

boratório 

Anãlise de "feedback" através do VT 

DOCENTES: 

Maria Jandira de Souza Oliveira 

Terezinha Maciel Mendes 

CARGA HORÁRIA: 

. 54 (cinquenta e quatro) horas-aula. 

COORDENADOR: 

Edson Ferreira PeRadez 

FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Criada pelo Decreto Estadual n9 6464, de 15/12/1972 

Registrado sob n9 	d" /I a folhas /5'9' 

do Livro de Registro n9 

SECRETARIA DE ENSINO, em Porto 

Alegre, :`,/ 

SECRETÁRTO 	ENSIN0 



VIDE-Vgv ITRIP.LINAL ()E coffrAs 



de 198 7 

60 h/a 

BRASÍLIA — DF, em 08 de dezembro 

A Secretaria de Economia e Finanças 

da Secretaria Geral do Ministério da Fazenda 

confere este Certificado a ..V.ALDECIR.MOSCHEXTA 	 

por sua participação com aproveitamento, no TREINAMENTO 
SOBRE O ITBI — LEGISLAÇÃO E PRATICA 

realizado no período de ...2,1 . de ...SP.t.edoro 	a 

16  de 	outubro 	de  1987 NA SECRETARIA 

DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

DISCIPLINAS CARGA H0fRARIA 

JUSTIÇA BRASILEIRA — ORGANIZAÇÃO E FUNCIO 

NAMENTO 

:LEGISLAÇÃO DO ITBI 

PRÁTICAS DO ITBI 

25 h/a 

10 h/a 

25 h/a 

kJosé Fernando Cosentino Tavares 
EbIRET.ARIO DE ECONOMIA f. 'FINANÇAS 

CERTIFICADO 



VIDENERSO 



CERTIFICADO 

A Secretaria de Economia e Finanças 

da Secretaria Geral do Ministério da Fazenda 
DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

  

1.30 h/a 

1.30 h/a 

3.00 h/a 

3.00 h/a 

1.30 h/a 

1.30 h/a 

12.00 h/a 

confere este Certificado a 	 

VALDECIR MOSCHETTA 

por sua participação no. T.r.çi-riAfriqnto 	Mi croempres a 

realizado no período de 18 	de 

.1.9 	de 	j.tAlho 	de 198_,Ad.SAÇVÇ:tA 

ria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul 

Lei Complementar n9 48/84 

Lei 7256/84 

Legislação Estadual Lei 7999 

Microempresa 
DisposiçOes s/InfraçOes e Penalidades 

Microprodutores Rurais 

junho a 

BRASÍLIA — DF, em 14 de 	julho de 198'6 

4,71A-9 	t.0 

Otacilio Silva da 'Silveira 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 
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participou do 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA FAZENDA - TESOURO DO ESTADO 

COORDENADORIA-GERAL DO ICM - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

CERTIFICADO 

Certificamos que VALDECIR MOSCHETTA 

curso sobre TÉCNICAS MODERNAS DE FISCALIZAÇÃO 

promovido pela Coordenadoria - Geral do Imposto de Circulação de Mercadorias, através da Divisão de 

Recursos Humanos, e realizado no(s) dia(s) 	19 a 30 de agosto de 1985 	 .com duração 
de 	60 	( 	sessenta 	 ) horas/aula. 

Porto Alegre, 30 de 	agosto 	de 19 85. 

.-t. 
COORDEI1ADOR - GERAL DO ICM 
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TREINAMENTO : TÉCNICAS MODERNAS DE FISCALIZAÇÃoANO: 1985 

DISCIPLINAS 
	

CARGA t-IORARIA 

1 	 
1 

1 Introd. ao Processamento de Dados  
	

20h 

T-Jenicas Bãsicas de Fiscalização  
	

20h 

Fiscalização e Processamento de Dados 
	

20h 

TOTAL 
	

60h 

Porto Alegre, em 30 de 	agosto 	de 1985. 

O curso foi ministrado por Peter Klenk 

Wolfgang Gebhardt, tecnicos da "Deutsche •Ges,e1 

chaft Fltr Technische Zusammenarbeit (GTZ), Gmb 

Finanzverwaltungsprojekt Recife-PE" e Maria 

Carmo Martins, Agente do Estado de Pernambuco 

/ifW24.)  

\T I 	 - 
Centro de Treinamento da Fiscalização do 1CM 
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DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

12 Relações Humanas 

Legislação Estadual 18 

Análise Contãbil 15 

Direito Tributário 12 

Auditoria Fiscal 18 

Processo Administrativo Fiscal 15 

90 

A Secretaria de Economia e Finanças 

da Secretaria Geral do Ministério da Fazenda 

confere este Certificado a 
VALDECIR MOSCHETTA 

por sua participação no.TrOPMM49 . . 49rfOOMI9g9 ... 

do Grupo Fisco  

realizado no período de .10.. de _Setembro 	  a 

28 	de 	Setembro 	de  198 4 ...Secretaria  

de Fazenda do Rio Grande do Sul  

BRAVLIA—DF,ern 31 de 	Outubro 	de 1984 

, 
. 

/Reinaldo Mustafa 
SECRET 16 DE ECONOMIA E FINANÇAS 

CERTIFICADO 



SIMPÓSIO 

O SISTEMA TRIBUTÁRIO E AS FINAVAS 
DOS ESTADOS E MUNICiPIOS 

CERTIFICADO 
VALOECIR MOSCHETTA 

A .é^:-g . 24 de 	 3s4 

'Neta ,o,y 

cor, 
' C) SISTEr's.11Â 	I BUtÁRJO E 	HNANCASES-TA-D(13S 

.:1? 	
de 22 '24 de: 	de 	, tendo elaborado , a tese " IMPRESSÃO DE 

DOCUMENTOS flSCAIS POR GRÁFICAS CREDENCIADAS" 

R`N\ 
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et a 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

CURRICULUM VITAE 

1 — Dados de identificação  

1.1 Nome: Valdecir Moschetta 

1.2 Filiação: Pai: Olivo Luiz Moschetta 

Mãe: Adelina Moschetta 

1.3 Data de nascimento: 18/07/1957 

1.4 Naturalidade: Ita/SC 

1.5 Nacionalidade: Brasileiro 

1.6 Estado civil: Casado 

1.7 Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral n° 315, Apto. 908 - Bairro: Centro 

1.8 Cidade: Erechim 	 Estado: RS 	CEP: 99700-000 

1.9 Telefones: Res. 54-2106-8774 / Com. 54-3522-0404 / Celular: 54-9982-2028 

1.10 E-mail: consultoria,vmoschetta.com.br  

2— Documentos 

2.1 Identidade: 4001760018 

22 Titulo de eleitor: 025753480477 

2.3 CPF: 253.321.470/15 

3 — Formação Acadêmica  

3.1 Graduação 

3.1.1 Curso Bacharel em Administração — Centro de Ensino Superior de Erechim 

— Ano de conclusão: 1980. 

3.1.2 Curso Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais — URI Campus de Erechim 

— Ano de conclusão: 2001 

3.2 Especialização: 

3.2.1 Curso de Especialização: Contabilidade e Administração Financeira. — 

Centro de Ensino Superior de Erechim — Ano de conclusão: 1983. 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 413 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
consultoria@vmoschetta.corn.br  



Erechirn/RS, 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

 

3.2.2 Curso de Pós-Graduação: Direito Tributário — UNISINOS — Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos — Ano de conclusão: 2005. 

3.3 Cursos/Congressos: 

3.3.1 Participações, permanentes, em cursos e congressos, sempre vinculados à 

área tributária. 

3.3.2. Concluiu, em junho de 2011, CURSO para Conselheiro de 

Administração junto ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa "IBGC" 

com sede em Porto Alegre. 

4— Experiência profissional 

4.1 Fiscal de Tributos Estaduais do Estado do Rio Grande do Sul, aposentado.  

4.2 Coordenador Regional do ICMS, por oito anos. 

4.3 Fiscal Supervisor, por três anos. 

4.4 Foi professor universitário na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai. 

"URI" /Erechim—RS, nas disciplinas de Legislação Tributária e Contabilidade e Planejamento 

Tributário I. 

4.5 Atualmente  

4.5.1 - Advogado e Consultor Tributário, onde presta consultoria e assessoria tributária 

na área do ICMS para empresas da região, que atuam nos mais diversos ramos de atividade. 

4.5.2 - Presta, também, assessoria à Associação dos Municípios do Alto Uruguai — 

AMAU —, no que tange à área tributária (objetivando propiciar maior eficiência no retorno do 

ICMS aos Municípios). 

4.5.3 - Participa da Divisão Jurídica da FEDERASUL, com sede em Porto Alegre, 

onde contribui com participações em reuniões e, principalmente, quando os temas 

tratam da área tributária. 

Valdecir oschetta. 

2 

Av. XV de Novembro, 78- Sala 413 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
consultoria@vmschetta.com.br  
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

DECRETO N°3.588. DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010. 

Regulamenta a Lei n° 4.739, de 20 de Julho de 2010. 

que dispõe sobre os procedimentos necessário para 

obtenção do Habite-se. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as disposições da Lei n° 

4.739, de 20 de Julho de 2010, 

DECRETA: 

Art. I° A liberação do Habite-se fica condicionado a apresentação dos documentos 

relativos à obra, nos termos deste decreto: 

I — Notas Fiscais de prestação de serviços; 

II — Notas Fiscais de materiais utlizados na obra, quando adquiridos pelo proprietário da 

obra; 

III — Contrato de prestação de serviços, firmado entre o empreiteiro e o proprietário cia 

obra; 

IV — Relação dos autônomos contratados, acompanhada dos respectivos comprovantes 

de pagamento, inclusive, Recibos de Pagamento de Autônomo (RPA), quando for o caso. 

Art. 2.0  O proprietário da obra, quando for o caso, torna-se responsável solidário pelo 

recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (1SQN), em casos que não foi 

emitida a Nota Fiscal de prestação de serviços e/ou Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA). 

Art. 30 Os documentos emitidos pelos prestadores de serviços não inscritos nos Cadastro 

Fiscal do Município de.  Erechim não serão aceitos para fins de dedução da base de cálculo do 

imposto, bem como, os documentos emitidos por pretadores de outros municípios quando o imposto 

não for aqui recolhido. 

Art. 40  A base de cálculo do impsoto é o preço do serviço. 

§ I' Na hipótese de não ser reconhecido o preço do serviço, será utilizado como 

parâmetro mínimo, à tabela em anexo a este decreto, gue será corrigida pelo índice Nacional da 



   

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Construção Civil (INCC), ou seu substituto legal. 

§ 2° O contrato da prestação de serviços firmado entre o empreiteiro e o proprietário da 

obra é documento essencial para definição da base de cálculo, sendo que sua apresentação exime o 

proprietário da obra de recolher o imposto, transferindo sua responsabilidade ao empreiteiro, desde 

que seu valor atinja ou supere o valor mínimo estipulado na tabela em anexo a este decreto. 

§ 3' Quando o contrato de prestação de serviços for do tipo empreitada mista, onde o 

empreiteiro fornece a mão-de-obra e os materiais, a base de cálculo será o valor total cobrado, 

incluindo os materiais. 

§ 40 Somente os valores das Notas Fiscais dos materiais adquiridos pelo proprietário da 

obra serão abatidos da base de cálculo, desde que se incorporem à obra, bem como, o valor das 

Notas Fiscais de prestação de serviços .de empresas estabelecidas no município de Erechim ou de 

empresas estabelecidas em outros município, desde que o imposto tenha sido aqui recolhido. 

§ 5° Também serão considerados para fins de abatimento da base de cálculo do imposto, 

os valores pagos a título de salários e encargos sociais na hipótese de o proprietário contratar 

empregados para realizar os serviços, desde que devidamente registrados e havendo comprovação 

dos valores recolhidos. 

Art. 5' A utilização dos valores estabelecidos no anexo deste decreto caracteriza-se 

como medida de exceção e somente será feita nos casos em que o proprietário da obra se negar ou 

não tiver condições de apresentar os documentos relacionados no Art. 1°. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 27 de Dezembro de 2010. 

Ana Lucia Silveira de Oliveira, 

Prefeita Municipal em exercício. 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

ANEXO 1 

TABELA PARA COBRANÇA DO ISSQN (O RECOLHIMENTO É NECESSÁRIO PARA 

OBTENÇÃO DO HABITE-SE) 

PADRÕES DAS EDIFICAÇÕES 

VALOR ESTIMADO DO BAIXO NORMAL ALTO ÚNICI 

SERVIÇO POR M2 Ate 100,00 m2  De 100,01 a Acima de  

250,00 m2  250,00 m2  

R$ 280,00 R$ 300,00 R$ 320,00 

Casas em madeira (0,6205 (0,6649 (0,7092  

INCC) INCC) INCC) 

R$ 450,00 R$ 500,00 R$ 550,00 

Casa em alvenaria/misla (0,9973 (1,1081 (1,2189  

INCC) INCC) INCC) 

R$ 300 

Galpões, pavilhões e congêneres ********* ********* ********* (0,664 
INCC 

R$ 600 

Prédios 
********* ********* ********* (1,39ç 

INCC 

Obs: A composição dos valores acima é feita nos seguintes percentuais: mão-de-obra 40% (quarenta por cento); 

materiais 60% (sessenta por cento). 



Praça da Bandeira. 354 

Fone: (54)3520 7000 
99700-000 Erechim -- RS 

1,11 N." 4.739, DE 20 DE JULHO DE 2010. 

Institui a exigência de apresentação de documentos fiscais. 

referente à aquisição de materiais, para liberação dc Habite-se 

O Prefeito Municipal dc Erechim. Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1." Fica instituída a exigência de apresentação, na Prefeitura Municipal. dos documentos 

(iscais da compra de materins utilizados na obra construída. 

Ari. 2." A liberacfic., do Habitc-se nea condicionada z't apresentação dos documentos Ciscais une 

representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor do custo da compra dos materiais utilizados na 

obra construída. 

Parágrafo único. Fica instituído, como s,alor de referência para construções. o indiee Nacional 

da Construção Civil (INICC) ou seu substituto legal. 

Art. 3." Esta Lei será aplicada para as solicitações de aprovação de projetos a partir da data de 

sua promulgação, sendo que 0 proprietário c/ou seu procurador CICVerá. quando da aprovação. assinar 

declaração dando conhecimento clo teor cio presente Lei. 

Parápra fo único. Excetua-se da apresentação dos documentos liscais, previstos no &VOO do An. 

2.", 	regularizações de coo:a 11.1Ç'ÕeS. 

Ari. 4." A presente Lei será regulamentada. através de decreto. no prazo de 90 (noventa) dias. 

apt.'is a sua publicação. 

Art. 5." Revogam-se as disposições em contrario. 

Art. 6." Esta Lei entra em vigor na data dc sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 20 de.  Julho de 2010. 

paul()  A l l'rello  1),i is  

l'refeito NlunieMal 

izegisire-se e Pubialue-s,:. 
Data supra. 

illIjS(111 Leall(11.0 13erti 
,,:ca•Pário 	tle 

Processo Adminisirtoirr»i." 8.335/2010: Lei o.".1.7.3WP!. Pr;e. 
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À Fazenda:  

Para regulamentação da Lei n." 4.739/2()10. conlórine prevé 

,
-;eu Ad. 4.". Após. devolver a esta Secretaria para que possamos expedir o Decreto. 

Erechim/RS, 26 de Julho de 2010. 

• 
A tiareiktiraiieL:5-Lanaro : 

--Chefe de DivisãO Legislativa: 
Secretaria Municipal de Administração. 
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DE: DIVISÃO DE COMPRAS 

PARA: ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Segue processo 8808/2011 , SD 1884/11 em que a Secretaria da Fazenda solicita a 

contratação, através de Inexigibilidade de Licitação, da empresa Moschetta Consultoria 

Tributária, para prestar serviços de assessoria e consultoria técnica nas áreas de ISS e 

ICMS. 

Solicitamos análise e posterior encaminhamento para parecer jurídico. 

Erechim, 07 de julho de 2011. 

,_ Í  ,/,,, 
Divisão de Compras 
FRANCINE MARIGA 

kente ExecutIvo Espec2;izado 

:.,.; L;,,i;,-.,, 	(tc Ercc;iim 



   

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

DE: ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
PARA: PROCURADORIA JURÍDICA 
PROCESSO: 8808/2011 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ARTIGO 25, INCISO II, C/C 

ARTIGO 13, INCISO I DA LEI FEDERAL 8.666/93 

Solicitamos a contratação da empresa MOSQUETA CONSULTORIA 

TRIBUTÁRIA LTDA, com a finalidade de assessoria e consultoria técnica para a Secretaria 

Municipal da Fazenda, nas áreas de ISS e ICMS, através de inexigibilidade de licitação, 

com fulcro no art. 25, II c/c com art. 13, III da Lei 8.666/93. 

Consoante regramento contido na Lei de Licitações: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação; 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras 
ou tributárias. 

Os serviços consistirão basicamente em: 

Dar continuidade na assessoria e treinamento dos servidores da Secretaria da 

Fazenda, para que atuem mais eficazmente em suas atribuições no que se refere 

aos tributos municipais; 

Dar continuidade em treinamentos, buscando o aperfeiçoamento do conhecimento 

da legislação tributária municipal, bem como na orientação de técnicas de 

fiscalização; 

Dar continuidade na identificação de possíveis deficiências na fiscalização do ISS e 

apresentar soluções e orientações para superá-las; 

4) Dar continuidade na orientação da ação fiscalizatória e outros procedimentos 
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objetivando o melhor retorno do ICMS; 

Dar continuidade no serviço de assessoramento na apuração do censo do ICMS, 

concernente na análise das guias de informações e apurações do ICMS "Guias 

Modelo B"; 

Orientar os funcionários fazendários responsáveis pela fiscalização da 

apresentação de documentos que deverão ser apresentados, no momento da 

solicitação de Habite-se, conforme Lei Municipal 4739/10; 

Orientar e assessorar os funcionários envolvidos no desempenho das campanhas 

de incentivo à emissão de documentos fiscais, para que a mesma se torne 

permanente, inclusive se estendendo às Escolas Municipais; 

Orientar em todos os setores de fiscalização e arrecadação da Fazenda Municipal, 

para que os procedimentos sejam mais céleres e eficientes; 

Orientar no sentido de ser realizado um recadastramento dos contribuintes do 

ISS, para que num futuro próximo possa ser implementada a obrigatoriedade da 

emissão de Nota Fiscal Eletrônica Municipal "Nfe", bem como se possa exigir a 

apresentação, ao menos, dos grandes contribuintes do ISS, de Guias de 

Informações e Apurações de ISS "GIAS", de forma mensal e anual, objetivando 

acompanhar com mais eficiência a arrecadação dos maiores contribuintes. 

Cabe lembrar que existe um contrato em vigor com a referida empresa, 

com base nos itens 1 a 5 da lista acima. Tal contrato será ampliado com base nos itens 6 

a 9, com isso reajustando-se o valor a ser pago à empresa. 

Ressaltamos também que o contrato em vigor (Contrato 489/2009), foi 

feito com prazo de 12 meses e prorrogados por mais 12 meses. 

Por ser oportuno, vale transcrever o disposto no parágrafo 10, do artigo 25 

da Lei de Licitações: 

§ 1° - Considera-se de notória especialização o profissional ou 
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente 
de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o 
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado 
plena satisfação do objeto do contrato. 
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Para se aferir a notória especialização, restam juntados ao processo 

documentos da empresa e do sócio gerente, demonstrando a vasta experiência no 

referido assunto, garantindo que a empresa possui as peculiaridades para se classificar 

pela notória especialização e como a mais adequada e completamente apta à satisfação 

do objeto contratado. 

O ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles esclarece, acerca do assunto, o 

que segue: 

"Serviços técnicos profissionais são todos aqueles que exigem 
habilitação legal para sua execução. Essa habilitação varia desde o 
simples registro do profissional ou firma na repartição 
administrativa competente, até o diploma de curso superior 
oficialmente reconhecido. O que caracteriza o serviço técnico é a 
privatividade de sua execução por profissional habilitado, seja ele 
um mero artífice, um técnico de grau médio ou um diplomado em 
escola superior." Já o serviços técnicos profissionais especializados 
são aqueles que, "além da habilitação técnica e profissional 
normal são realizados por quem se aprofundou nos estudos, no 
exercício da profissão, na pesquisa científica, ou através de cursos 
de pós-graduação ou de estágios de aperfeiçoamento. São serviços 
de alta especialização e conhecimentos pouco difundidos entre os 
demais técnicos da mesma profissão. Esses conhecimentos podem 
ser científicos ou tecnológicos, vale dizer, de ciência pura ou de 
ciência aplicada ao desenvolvimento das atividades humanas e às 
exigências do progresso social e econômico em todos os seus 
aspectos". 

O processo foi instruído com cópia do Estatuto Social e a documentação 

relativa à situação fiscal (CND Municipal, Estadual, FGTS, INSS, CNP]) demonstrando que 

a empresa está em dia com suas obrigações fiscais. 

Em face de todo exposto, solicitamos orientação quanto a possibilidade de 

firmar-se a contratação descrita, na fundamentação ora demonstrada. 

Erechim, 08 de julho de 2011. 

IâàEL C. R. M. RIBEIRO 

Assessoria 1 - Compras e Licitações 
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PROCESSO N° 08808/2011. 

Tipo Processo: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Matéria/Referência: Contratação de assessoria e consultoria técnica para a Secretaria 

Municipal da Fazenda, nas áreas de ISS e ICMS, no período 05/08/2011 a 04/08/2012. 

Trata-se de solicitação de parecer jurídico incidental à contratação de 

assessoria e consultoria técnica para a Secretaria Municipal da Fazenda, nas áreas de ISS e ICMS, 

no período 05/08/2011 a 04/08/2012, conforme SD de fl. 02, sob responsabilidade da Secretaria 

Municipal da Fazenda, com amparo no artigo 25, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, que trata da 

inexigibilidade de licitação. 

A contratação dos serviços referidos envolve a empresa 

MOSCHETTA Consultoria Tributária. 

O valor proposto para a contratação é de R$ 67.200,00, isto é R$ 

5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) mensais. 

Restam acostados aos autos documentação referencial da Empresa, 

conforme fls. 07/52, bem como acompanham os currículos do profissional vinculado à mesma, 

indicando experiência no objeto a ser contratado. 

É o tema. 

1. Serviço técnico. Especialidade e notoriedade. Caracterização. Na 

presente situação, s.m.e., se encontra nos autos referências documentais, além dos currículos dos 

profissionais vinculados à Empresa, que indicam notória especialização na área objeto da 

contratação pretendida. Ainda, assevera-se que o serviço se insere na característica de técnico 

profissional nos moldes do artigo 13, da Lei Federal n° 8.666/93 (Lei de Licitações), no campo de 

assessoria e consultoria técnica, consoante inciso III, do mesmo dispositivo legal referenciado. 
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É que a notória especialização, inserta no inciso II, do artiP—Z5', 

Lei de Licitações, e definida no § 1°, da mesma regra, exige do profissional ou empresa, no campo 

de sua especialidade, prova de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 

organização, aparelhamento, equipe técnica, além de outros requisitos relacionados com as 

atividades, que permita inferir que o trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à 

plena satisfação do objeto do contrato. 

Assim, ao que parece, é a hipótese legal que ora se ajusta na 

contratação almejada. 

Para configurar a inexigibilidade de licitação, no caso, deve haver 

simultaneamente três requisitos, quais sejam: 

— serviço profissional especializado; 

notória especialização do(s) profissional(is) ou da 

empresa; 

— 	natureza singular do serviço a ser contratado. 

Assim, a inexigibilidade se configura na presença cumulativa dos três 

requisitos. 

A empresa MOSCHETTA Consultoria Tributária, pelos 

profissionais vinculados à mesma, possui notória especialização, comprovada pelos documentos e 

currículo acostado aos autos, fls. 07/52, que indicam, no campo da especialidade, experiências 

anteriores, publicações, magistério superior e equipe técnica apta a tornar inviável a competição. 

De outra banda, o objeto da contratação denota singularidade, vez que 

envolve conhecimentos específicos e peculiares, os quais exigem profissionalidade e 

especialização, com enquadramento no artigo 13, da Lei de Licitações. MARÇAL JUSTEN 

FILHO, na obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, sobre a matéria, 

suscita que: 

"A especialização consiste na titularidade objetiva de requisitos que 

distinguem o sujeito, atribuindo-lhe maior habilitação do que a normalmente 

existente no âmbito dos profissionais que exercem a atividade. Isso se traduz 

na existência de elementos objetivos ou formais, tais como a conclusão de 

cursos e a titulação no âmbito de pós-graduação, a participação et 

organismos voltados a atividade especializada, o desenvolvimento frutifer 
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técnicas, o exercício do magistério superior, a prerniação em concursos ou d.-- 

obtenção de láureas, a organização de equipe técnica e assim por diante. 

Não há como circunscrever exaustivamente as evidências da capacitação 

objetiva do contratado para prestar o serviço. O tema dependerá do tipo e 

das peculiaridades do serviço técnico-científico, assim como da profissão 

exercitada. O que não se dispensa é a evidência objetiva da especialização e 

qualificação do escolhido. Evidência objetiva significa a existência de 

manifestações reais que transcendam à simples vontade ou conhecimento do 

agente administrativo responsável pela contratação. O elenco do § 10 é 

meramente exemplijicativo e deverá ser interpretado em função das 

circunstâncias de cada caso. 

A notoriedade significa o reconhecimento da qualificação do sujeito por 

parte da comunidade. Ou seja, trata-se de evitar que a qualificação seja 

avaliada exclusivamente no âmbito interno da Administração. Não basta a 

Administração reputar que o sujeito apresenta qualificação pois é necessário 

que esse juízo seja exercitado pela comunidade. Não se exige notoriedade no 

tocante ao público em geral, mas que o conjunto dos profissionais de um 

certo setor reconheça no contratado um sujeito dotado de requisitos de 

especialização." (ob.cit., 13. ed. - São Paulo: Dialética, 2009). 

É a situação que, salvo entendimento diverso, se afigura. 

Importante salientar que, configurada a especialização e a notoriedade 

dos profissionais vinculados à Empresa em referência, a prestação dos serviços contratados pelos 

mesmos deve restar garantida no objeto do contrato, em execução direta e pessoal, consoante 

disposto no §3°, do artigo 13, da Lei de Licitações. 

Do preço da contratação. Quanto ao preço proposto deve restar 

adequado ao mercado e se revelar adequado para a Administração. 

No caso do vertente expediente, não se vislumbra, em princípio, base 

para aferição do preço proposto como adequado ao mercado. Também deve se perquirir a relação 

custo-beneficio para a Administração, em vista das circunstâncias que revestem à contratação, para 

motivar a escolha mais adequada e satisfatória. 

Da conclusão. Assim, OPINA-SE pela contratação em referência 

com respaldo para a inexigibilidade de certame licitatório, no artigo 25, inciso II, da Lei Federal n° 
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8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições constantes do artigo 26: 

- justificativa para a contratação direta; 

- 	razão da escolha do prestador; 

- adequação do preço (preço de mercado). 

É o parecer. 

À consideração Superior. 

PROCURADORIA JURÍDICA, aos 11/07/2011. 

Daniel Gr 
OAWRS7 
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Encaminhado para empenho. 

Após para contrato e demais providências. 

Erechim, 12 de julho de 2011. 

Divisão de Compras 

FRANCINE MARIGA 
Agente Executivo Especiakzado 

Pitt tknicipal de Erechim 
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Ag. Executivo Especializado 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
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PROCESSO N°0880812011 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Reconheço a inexigibilidade de licitação para contratação da empresa 

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, visando a prestação dos serviços de 

consultoria tributária, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)mensais, com 

fundamento no artigo 25, inciso II c/c artigo 13, inciso III da Lei Federal 8.666/93, atendido 

ao disposto no artigo 26 do mesmo diploma legal, tendo em vista o constante no presente 

processo, o qual foi submetido a exame da douta Procuradoria Jurídica, que emitiu 

parecer favorável às fls. 62/65. 

À deliberação do Sr. Prefeito Municipal para ratificação. 

Erechim/RS, 25 de julho de 2011 

GERN LEANDRO BERTI 
Secretário M n,, cipal de Administração 
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MUNICIPIO DE ERECHIM 
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PROCESSO N° 08808/2011 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

RATIFICO a decisão do Secretário Municipal de Administração, Gerson 

Leandro Berti, referente à inexigibilidade de licitação para contratação da empresa 

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, visando a prestação dos serviços de 

consultoria tributária, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)mensais, com 

fundamento no artigo 25, inciso II cic artigo 13, inciso III da Lei Federal 8.666/93, 

atendido ao disposto no artigo 26 do mesmo diploma legal. Publique-se a súmula deste 

despacho. 

Erechia. 	5 de julho de 2011 

PAULO AL 'EDO POLIS 
Prefeito unicipal 
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A Peceln 
Auxiliar de Produção 

MASCULINO 
Requisitos Básicos: 

* Maiores de 18 anos (com dispensa do 
quartel); 

* Disponibilidade para trabalhar em 
diferentes horários. 

Os candidatos interessados deverão 
comparecer na empresa para 

preencher cadastro de segunda a 
sexta-feira em horário comercial. 

g
T. 	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DAADMINISTRAÇÂO 

Gerson Leandro Berti, Secretário Municipal de Administração, 
torna público que foram promulgadas as seguintes Leis e 
expedido o seguinte Decreto: 
LEI N.4.992, DE 20 DE JULHO DE 2011; Denomina artéria de 
nossa Cidade de "Rua Reno Duvilio Viero — Médico". 
LEI N.  4.993, DE 27 DE JULHO DE 2011; Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de 
Moradores do Bairro São Vicente de Paulo, visando ao repasse 
de recursos para subsidiá-la no desenvolvimento de suas 
atividades. 
LEI N.° 4.994, DE 27 DE JULHO DE 2011; Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a firmar Convênio com a Associação de 
Apoio ao Idoso Erechinense, visando ao repasse de recursos 
para auxiliá-la no atendimento aos Grupos de Convivência para 
IdososAssociados. 
LEI N.° 4.995, DE 27 DE JULHO DE 2011; Altera a grafia da Lei 
Municipal n.° 1.787, de 07 de dezembro de 1981, denominando 
artéria de nossa cidade de 'Rua Claro Grzybowski — 
Empresário'. 
LEI N.° 4.996, DE 27 DE JULHO DE 2011; Denomina artéria de 
nossa cidade de "Rua Primo José Marafon —Comerciante". 
DECRETO N. 3.657, DE 27 DE JULHO DE 2011; Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a receber, através de doação sem 
encargos, Parte da parte 03 da Chácara 55 (cinquenta e cinco) 
do Polígono 21 de Abril, de propriedade de Nádia Remes. 

Prefeitura Municipal de Erechirn/RS, 27 de julho de 2011. 
GERSON LEANDRO BERTI 

Secretário Municipal de Administração 

g
Tirer ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURAMUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DAADMINISTRAÇÂO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Processo n° 08808/2011; CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNUCIPAL DE ERECHIM; CONTRATADA: MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA; Objeto: Contratação de 
empresa especializada em consultoria tributária; Fundamento no' 
artigo 25, inciso II c/c artigo 13, inciso III da Lei Federal 8.666/93; 
Valor: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)mensais; Ato de 
Ratificação em 25.07.2011; 

Paulo Alfredo Polis 
Prefeito Municipal de Erechim-RS.  

14 1 B1VI DIA Quinta -2t julho de 2011 CLASSIFICADOS 
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VENDE-SE 
Caminhão Wolksvagem ano 
1991 6 marcha reduzida n° 
14210. Todo revisado. Aceita-
se proposta. Tratar: 9911-9864. 

VENDO 
Peugeot 206 SW Escapade 1.6 
ano 2007, único dono, 20.000 
km, ar digital, ABS, completa, 
impecável, negócio de ocasião 
R$ 27.500.00. Tratar: (54) 
9172-0207. 

VENDO 
Caminhão MB 608, ano 1973, 
baú, freia a ar, aceito troca, 
valor R$ 25.000.00. Tratar: 
3321-9830 / 9912-6875. 

VENDO 
Saveiro ano 2005, impecável, 
emplacada 2011, toda revisada, 
valor R$ 20.800.00. Tratar: 
3321-9830 / 9912-6875. 

VENDO 
Pálio 09/10 completo quatro 
pneus novos, quatro portas R$ 
24.800.00 fone: 9621-5166 / 
9113-0428. 

VENDO 
Moto CRF 250R 2007 modelo 
2008 em ótimo estado. Aceito 
troca. Tratar: 3321-2609. 

VENDO 
Moto Neo Yamaha 2008 com 
3.000 km único dono impecável 
prata R$4.200.00. Tratar: 3321-
2609. 
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VENDO 
Pálio ELX 2008 1.4 único dono 
baixa quilometragem, direção 
hidráulica, vidro elétrico, ar 
quente. Valor 2 mil abaixo da 
tabela da fipe. Contato pelos 
fones: 3522-9535 e 9937-
3503. 

VENDO 
Peugeot 206 feline 2005 prata 
c/ ar, dh, trava, v.eletr, sensor 
de chuva, sensor de farol, 
computador de bordo. Telefone: 
9180-0775. 

VENDO 
Golf 1.6 2002 completo, 
excelente estado e uma Eco 
Sport ano 2005, 1.6 completa. 
Tratat: 9939-6991. 

OFERTAESPECIAL 
Vendo automovel uno ano 1996 
4 portas completo em ótimo 
estado. Tratar: 3522-5567 
9101-0532. 



CONTRATO ADMINISTRATIVO N°447/2011, PÁG, 1 

tffir Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 447/2011 

PROCESSO N°0880812011 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°1884/2011 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 25, INCISO II c/c ARTIGO 13, INCISO III, DA LEI 8.666/93 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 

Contrato Administrativo que entre si fazem como: 

CONTRATANTE — MUNICiP10 DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 

87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário 

Municipal de Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal da 

Fazenda, Senhor VALDEMAR ARTUR LOCH, brasileiro, casado, funcionário público, ambos residentes e domiciliados nesta 

cidade. 

CONTRATADA — MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° 

05.965.663/0001-64, com sede na Av. 15 de Novembro, 78, sala 413, Bairro Centro, cidade de Erechim-RS, neste ato representada 

pelo seu proprietário, Senhor VALDECIR MOSCHETTA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 253.321.470-15, RG n° 

4001760018, residente e domiciliado na Av. Maurício Cardoso, 1092, Bairro Centro, nesta cidade. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 — DO OBJETO - 

1.1. Contratação de empresa especializada em consultoria tributária, a fim de prestar serviço de assessoria e consultoria técnica 

para a Secretaria Municipal da Fazenda, nas áreas de ISS e ICMS, através da Secretaria Municipal da Fazenda, com recursos 

próprios. 

2— DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - 

2.1. Os seguintes trabalhos deverão ser desenvolvidos pela CONTRATADA: 
Dar continuidade na assessoria e treinamentos dos servidores da Secretaria da Fazenda, para que atuem mais 

eficazmente em suas atribuições no que se refere aos tributos municipais; 
Dar continuidade em treinamentos buscando o aperfeiçoamento do conhecimento da legislação tributária municipal, 

bem como na orientação de técnicas de fiscalização; 
Dar continuidade na identificação de possíveis deficiências na fiscalização do ISS e apresentar soluções e orientações 

para superá-las; 
Dar continuidade na orientação da ação fiscalizatória e outros procedimentos objetivando o melhor retorno do ICMS 

Dar continuidade no serviço de assessoramento na apuração do censo do ICMS, concernente na análise das Guias de 

Informação e Apuração do ICMS "GUIAS Modelo B"; 
Orientar os Funcionários Fazendários responsáveis pela fiscalização da apresentação de documentos que deverão ser 

apresentados, no momento da solicitação de Habite-se, conforme contido na Lei Municipal n.° m4.739/10 e no Decreto Municipal 

N.° 3.588/10; 
Orientar e assessorar os funcionários envolvidos no desempenho das Campanhas de Incentivos à Emisão de 

Documentos Fiscais, para que a mesma se torne permanente, inclusive se estendendo às escolas municipais; 

Orientar em todos os setores de Fiscalização e Arrecadação da fazenda Municipal, para que os procedimentos sejam 

mais célebres e eficientes: 



7 — EMPENHO DA DESPESA - 
7.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da segbintelotação orçamentária:: 

/ 
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0 Orientar no sentido de ser realizado um recadastramento dos contribuintes do ISS, para que num futuro próximo para 

ser implementada a obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal Eletrônica Municipal "Nfe", bem como se possa exigir a 

apresentação, ao menos, dos grandes contribuintes do ISS, de Guias de Informações e Apurações de ISS "GlAs" , de forma mensal 

e anual, objetivando acompanhar com mais eficiência a arrecadação dos maiores contribuintes. 

2.2. Os serviços deverão ser prestados junto à sede da Prefeitura ou escritórios da CONTRATADA, conforme necessidade. 

2.3. A CONTRATADA deverá apresentar relatórios com a síntese dos resultados e sugestões para melhoria no sistema de 

arrecadação do ICMS e ISS. 

2.4. Os serviços deverão ser prestados direta e pessoalmente pelo sócio gerente, Senhor VALDECIR MOSCHETTA. 

3 — DO PRAZO DE VIGÊNCIA - 
3.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar de 05 de agosto de 2011, podendo ser 

prorrogado por igual período, havendo necessidade. 

3.2. O valor do presente contrato será reajustado anualmente pela variação do índice IPC-FIPE, sempre que houver sua 

prorrogação. 

4 — DO PREÇO E DO PAGAMENTO - 
4.1.0 CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)mensais, em moeda vigente 

no pais. 
4.2. Os pagamentos serão realizados até o 5° (quinto) dia útil do mês subseqüente à prestação dos serviços, mediante 

apresentação da nota fiscal e do atestado de execução satisfatória dos serviços contratados; emitido pela Gestora do Contrato. 

4.3. Haverá retenção previdenciária nos termos da legislação vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da 

respectiva guia a CONTRATADA, assim como, quando for o caso, será retido o imposto de renda retido na fonte, conforme 

legislação pertinente. 

4.4. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira 

em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

5 — DO GESTOR DO CONTRATO - 

5.1. Será gestora do presente contrato, a Senhora ANA PAULA VARIANI LANDO, nos termos do art. 60 do Decreto Federal n° 

2.271 de 07 de julho de 1997, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro 

das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 

contrato. 

6— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — 

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

6.2. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE. 

6.3. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

6.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor 

inicial atualizado do contrato. 

6.5. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais, que correrão por sua conta exclusiva. 
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CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS = 05.01 

PROJETO/ATIVIDADE = 2.017 

ELEMENTO DESPESA = 3390.35.01.00 

8— DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo IV — Das Sanções 

Administrativas da Lei 8.666/93: 

8.1. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento 

total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o 

vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação. 

8.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), o CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da data limite. 

8.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 8.1, sem prejuízo da 

aplicação do contido no subitem 8.2. 

8.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplênc a ou irregularidade cometida pela 

CONTRATADA acarrete conseqüências de pequena monta. 

8.1.5. Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor global do contrato. 

8.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

global do contrato. 

8.1.7. No caso de reincidéncia, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à Administração, 

será aplicado ao licitante a sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

8.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no subitem anterior. 
8.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global contratado a titulo de mora, 

por descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento 

contratual, independente da notificação prevista no subitem 8.1.2. 
8.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

8.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 

notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 

8.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as 

demais sanções previstas no subitem 8.1. 

8.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante 

o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

9— DA COBRANÇA JUDICIAL - 
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9.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, 

título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 

10— DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - 

10.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o 

auxilio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz 

respeito à obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal. 

11 — DA RESCISÃO - 

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da 

Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

12 — DO FORO - 

12.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes 

da presente relação contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-RS, 25 DE JULHO DE 2011 

GE 	N LEANDRO BERTI 
Secretário 	nici al de Administração 

MOSCHETTA C r,  NSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA 
CNPJ n° 05.965.663/0001-64 

VALDEMAR ARTUR 
Secretário Municipal d Fazenda 

ANA P 	ARIANI LANDO 
estora do Contrato 

TESTEMUNHAS: 

e 
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1 O NY ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURAMUNICIPAL DE ERECHIM go,  
SECRETARIA MUNICIPALDAADMINISTRAÇÁO 	 ...."`.. 

O MUNICÍPIO DE ERECHIM-RS TORNA PÚBLICO QUE CELEBROU OS SEGUINTÉS CONTRATOS E ADITIVOS NA SEGUNDA 

QUINZENA DO MÊS JULHO/2011. 
CONTRATOS: 425/2011: CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLÂNTICO; 

 Locação de ginásio de esportes; R$ 1.140,00 mensal; 

426/2011; BIOENSAIOS ANÁLISES E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA; 
 Análises de solo; R$ 1.772,00 427/2011; 1000MEDIC  

DISTRIBUIDORA,  IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA; 
 Aquisição de medicamentos; R$ 1.500,00; 

428/2011; ANNES E PANIZZI ENGENHARIA LTDA; 
 Projeto de compartilhamento de rede de fibra ótica por Ruas e Avenidas do 

Município de Erechim; R$ 14.900,00; 429/2011; MULTISOLOS ESTAQUEAMENTO E SONDAGEM LTDA; 
 Execução de sondagem à 

percussão para instalação de praça de esporte e cultura no Bairro Progresso; R$ 8.400,00; 
430/2011; ROSIMARI DE SOUZA 

OLIVEIRA;  Curso de Formação Continuada - Oficina de Canto; R$ 1.130,00; 
431/2011; SOFIA SCHOL PACHECO;  Curso de 

Formação Continuada - Oficina de Teatro; R$ 1.270,00;  432/2011; EVA SCHUL;  Curso de Formação Continuada - Oficina de Dança 

Moderna; R$ 2.070,00; 433/2011; LUIS EDUARDO JUNGI 
 Curso de Formação Continuada - Oficina de Violão; R$ 1.260,00; 

43412011; DANIELA REGINA DURLI E ANITA TERESINHA DURLI; 
 Locação de sala para instalação do Escritório Municipal da 

Emater, R$ 1.500,00 mensal;  435/2011; TONIN ENGENHARIA LTDA; 
 Instalação elétrica decorativa na Praça da Bandeira; R$ 

19.016,94; 436/2011; TESC - SISTEMAS DE CONTROLE LTDA; 
 Aquisição de módulos para controladores semafóricos de tráfego; 

R$ 21..080,00; 437/2011; CONSTRUCCIES GRANZOTTO LTDA; 
 Contratação de empresa para desenvolver e acompanhar o projeto 

do Natal 2011; R$ 21.500,00; 438/2011; BELLENZIER PNEUS LTDA.  Aquisição de pneus, protetores e cãmaras de ar; R$ 72.110,00; 

439/2011;.COMERCIAL AUTOMOTIVA LIDA; 
 Aquisição de pneus, protetores e câmaras de ar; R$ 59.342,00; 440/2011: MODELO  

PNEUS LTDA;  Aquisição de pneus, protetores e câmaras de ar; R$ 37.840,00; 441/2011; MARIA TEREZA VEDDER',  Curso de 

Formação Continuada para merendeiras do Sistema Público Municipal de Ensino; R$ 2.000,00; 
442/2011; EMPREITEIRA DE MÃO  

DE OBRA RODRIGUES LIDA; 
 Calçamento com pedras irregulares na Rua Francisco Skrovonski; R$ 24.699,02; 

 443/2011: MIGUEL 

JOÃO DE ALMEIDA LARA - ME; 
 Aquisição de mesas de madeira para uso em feiras; R$ 10.800,00; 444/2011; TRANSPORTES  

SPAZZINI LTDA ME; 
 Transporte para a equipe que representa o Municipio na 2° etapa do campeonato de Futebol Estadual Feminino: 

R$ 1.249,50; 445/2011; MIRIAM APARECIDA BUENO; 
 Curso de Formação Continuada para a Equipe diretiva e professoras 

comunitárias do Sistema Público Municipal de Ensino; R$ 2.000,00; 
446/2011; N SANTIN ELETRIFICACÕES LTDA;  Reforma da 

unidade transformadora de energia elétrica subestação da Central de Britagem; R$ 14.750,00; 
447/2011; MOSCHETTA 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA; 
 Serviços técnicos de assessoria e consultoria tributária; R$ 5.600,00 mensal; 448/2011' 

DINAMITE DETONAÇÕES LTDA.  Detonação de 15.000m' de rocha na Pedreira Municipal; R$ 109.200,00; 449/2011* 

CONSTRUTORA TUBO LTDA;  Reforma das divisórias na Diretoria de Compras; R$ 990,00; 
450/2011; CONSTRUTORA TUBO  

LTDA:  Instalação de divisórias no CREAS; R$ 1.500,00; 
45112011; PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;  Seguro 

de veículos; R$ 10.320,00; 452/2011; ESPACO EDUCACIONAL NIPPON LIDA; 
 Prestação de serviços na área de Karatê; R$ 26,00 

por hora aula; 453/2011; BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA; 
 Prestação de serviços na área de dança; R$ 17,50 por hora aula; 

45412011; ASSOCIACÃO MULTIARTE ERECHIM; 
 Prestação de serviços na área de habilidades manuais; R$ 37,00 por hora aula; 

455/2011; MILTON JOSÉ BOROSKI ME; 
 Material elétrico para a reforma do aeroporto; R$ 1.850,26; 456/2011; ODETE LB BEZ.  

Material elétrico para a reforma do aeroporto; R$ 7.423,00; 
457/2011; MILTON JOSÉ BOROSKI ME;  Aquisição de ferramentas e 

tomadas; R$ 2.611,65; 458/2011; SERGIO PROVIM;  Aquisição de ferramentas e tomadas; R$ 1.505,20; 459/2011; TODALDINI & 

TOBALDINI;  Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza: R$ 6.145,90;  460/2011; PAULO DETONI  

ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LIDA; 
 Construção de um ginásio Poliesportivo; R$ 546.750,58; 46112011: DUETO PRODUÇÕES  

CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA;Apresentações do espetáculo"Bazar da Poesia"; R$ 6.000,00. 

ADITIVOS:  216/2011; MARCIO JESUS DIAS PERES - L lt M TERRAPLENAGEM.,  Adita o contrato n.° 397/2011; R$ 15.346,92 

mensal; 21712011: DIMASTER - COM DE PROD. HOSPITALARES LIDA; 
 Adita em mais 25% o item 09 da cláusula 01 do objeto 

relativo ao contrato n.° 239/2011; R$ 487,50; 
218/2011; EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA;  Prorroga prazo de 

execução por mais 30 dias e procede o acréscimo de serviços/materiais contratados relativo ao contrato n.° 126/2007; R$ 24.960,31: 
219/2011; MIRANPEDRAS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDA; 

 Procede o acréscimo de serviços/materiais 

contratados relativo ao contrato n." 042/2011; R$ 1 345 01. 
 220/2011; DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.  Adita em mais 25% o 

item 21 da cláusula 01 do objeto relativo ao contrato n.° 237/2011; R$ 1.500,00; 
221/2011: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS  

FARMACÊUTICOS LTDA; 
 Adita em mais 25% o item 20 da cláusula 01 do objeto relativo ao contrato n.° 236/2011; R$ 390,00; 

222/2011: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-RS.  Adita o contrato n.° 03112011; R$ 4.400,00 

223/2011; PRECISÃO CONCURSOS & SERV1COS; 
 Procede a supressão e acréscimo ao contrato n.° 339/2011; R$ 1.295,00; 

224/2011; MARTOVICZ, FÁVERO & CIA LTDA. (SUPERMERCADO QUERENCIAI: 
 Retifica o valor global do item 158 do contrato n° 

193/2011; R$ 3.236,76 a menor; 225/2011; ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.  Procede a inclusão de mais dois postos 

de serviços ao Contrato n.° 268/2011; R$ 5.590,00 mensal; 
Retificação de súmula: Contrato N.° 172/2011; INUTILIZADO.  

PREFEITURA DE ERECHIM/RS, 04 DE AGOSTO DE 2011. 
A, crocnn ora IS 
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..CLASSIFICADOS 

LEI N.° 4.997, DE 03 DE AGOSTO DE 2011; Autoriza o Poder 
Executivo a firmar convénio com o Centro de Reabilitação 
Social e Beneficente Evangélico - S.O.S VIDA, visando ao 
repasse de recursos financeiros para tratamento de jovens e 
adultos, do sexo masculino, dependentes de substâncias 
psicoativas, em regime de residência. 
LEI N.° 4.998, DE 03 DE AGOSTO DE 2011; Abre Crédito 
Especial no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e 
cinco mil reais), visando atender as despesas com a 
desapropriação de área para a construção de um Pavilhão 
para práticas esportivas e afetação de área verde. 
LEI N.° 4.999, DE 03 DE AGOSTO DE 2011; Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de 
Moradores do Bairro Boa Vista, visando ao repasse de 
recursos para subsidiá-la na execução da construção de um 
campo de futebol. 
LEI N.° 5.000, DE 03 DE AGOSTO DE 2011; Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de 
Moradores do Bairro Bela Vista, visando ao repasse de 
recursos para subsidiá-la na reforma do salão comunitário do 
Bairro. 
LEI N. 5.001, DE 03 DE AGOSTO DE 2011; Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a firmar convênio com o Clube Esportivo e 
Recreativo Atlântico, visando ao repasse de recursos para 
subsidiá-lo durante sua participação na Liga Nacional de 
Futsal 2011. 
LEI N.° 5.002, DE 03 DE AGOSTO DE 2011; Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a firmar convênio com o Clube Esportivo e 
Recreativo Atlântico, visando ao repasse de recursos para 
subsidiá-lo durante sua participação na Liga Nacional de 

Futsal 2011. 
LEI N.° 5.003, DE 03 DE AGOSTO DE 2011; Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a firmar convênio com a Banda Escocesa 
José Bonifácio de Erechim, visando ao repasse de recursos 
financeiros mensais para realização do Projeto "Resgate da 
Cultura das Bandas Marciais". 
LEI N. 5.004, DE 03 DE AGOSTO DE 2011; Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação dos 
Moradores do Bairro Atlântico, visando ao repasse de recursos 
para subsidiá-la na realização do 1.0  Rodeio Artístico. 

LEI N.° 5.005, DE 03 DE AGOSTO DE 2011; Abre Crédito 
Especial no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), para 
suporte de despesas relativas ao Cinquentenário da Escola 
Municipal de Belas Artes Osvaldo Engel. 
LEI N. 5.006, DE 03 DE AGOSTO DE 2011; Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação 
Comunitária do Distrito de Capoerê, visando ao repasse de 
recursos para subsidiá-la no conserto dos equipamentos e da 
rede de telefonia do Distrito de Capoerê. 
LEI N.° 5.007, DE 03 DE AGOSTO DE 2011; Denomina artéria 
de nossa Cidade de Rua Luiz Felipe Miorando - Advogado. 
DECRETO N.° 3.658, DE 1° DE AGOSTO DE 2011; Dispõe 
sobre o recadastramento das empresas prestadoras de 
serviços, do comércio, da indústria, bem como sociedades, 
autónomos, profissionais liberais e outros, já possuidores de 
alvarás de localização e funcionamento. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 04 de agosto de 2011. 
GERSON LEANDRO BERTI 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

À DIVISÃO DE COMPRAS: 

Encaminhamos o presente processo para arquivo. 

Erechim, 17 de Agosto de 2011 

JANI 	OLLER 
Chefe da Divisão de Contratos 
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Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Data Inicial: 01/01/2011 Data Final: 31/12/201 	CNPJ: 8761347700012 CB:61110189575002 FE: 01062794 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
Direção de Controle e Fiscalização 

EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS 

Critérios utilizados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECH1M 
PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 
GRUPO= true 
EXERCICIO_ATUAL= S 

Classificado por: FIRSTDATA 

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 	 Código: 0000013263 

EMP N°: 2011000000782 EMP: 26.379,36 	LIQ: 	26.379,36 	PAG: 	26.379,36 

17/01/2011 45.000,00 CFE. SD  265/11 

19/10/2011 -18.620,64 ESTORNO DE EMPENHO NR. 782/2011 

LIQ: 02/02/2011 3.768,48 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 782/2011 - MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

02/03/2011 3.768,48 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 782/2011 - MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

05/04/2011 3.768,48 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 782/2011 - MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. 

04/05/2011 3.768,48 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 782/2011 - MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

01/06/2011 3.768,48 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 782/2011 - MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

04/07/2011 3.768,48 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 782/2011 - MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. 

05/08/2011 3.768,48 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 782/2011 - MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

PAG: 04/02/2011 3.768,48 PAGAMENTO REF. NE  NR. 782/2011 - MOSCHETTA CONSULTORIA 
TRIBUTARIA LTDA 

04/03/2011 3.768,48 PAGAMENTO REF. NE  NR. 782/2011 - MOSCHETTA CONSULTORIA 
TRIBUTARIA LTDA 

07/04/2011 3.768,48 PAGAMENTO REF. NE  NR. 782/2011 - MOSCHETTA CONSULTORIA 
TRIBUTARIA LTDA 

06/05/2011 3.768,48 PAGAMENTO REF. NE  NR. 782/2011 - MOSCHETTA CONSULTORIA 
TRIBUTARIA LTDA 

06/06/2011 3.768,48 PAGAMENTO REF. NE  NR. 782/2011 - MOSCHETTA CONSULTORIA 
TRIBUTARIA LTDA 

07/07/2011 3.768,48 PAGAMENTO REF. NE  NR. 782/2011 - MOSCHETTA CONSULTORIA 
TRIBUTARIA LTDA 

05/08/2011 3.768,48 PAGAMENTO REF. NE  NR. 782/2011 - MOSCHETTA CONSULTORIA 
TRIBUTARIA LTDA 

EMP N°: 2011000008849 EMP: 28.000,00 	LIQ: 	28.000,00 	PAG: 	22.400,00 

13/07/2011 28.000,00 CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA P/ SEC. MUN. 
FAZENDA CFE. SD  1884 E PROCESSO NO 8808/11 

LIQ: 05/09/2011 5.600,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 8849/2011 - MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. 

04/10/2011 5.600,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 8849/2011 - MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

03/11/2011 5.600,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 8849/2011 - MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA, REFERENTE AO MES DE 
OUTUBRO/2011. 

05/12/2011 5.600,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR 8849/2011 - MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

30/12/2011 5.600,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 8849/2011 - MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

PAG: 08/09/2011 5.600,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 8849/2011 - MOSCHETTA CONSULTORIA 
TRIBUTARIA LTDA 

07/10/2011 5,600,00 PAGAMENTO REF. NE  N.R. 8849/2011 - MOSCHETTA CONSULTORIA 
TRIBUTARIA LTDA 
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........... 
08/11/2011 	5.600,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 8849/2011 - MOSCHETTA CONSULTORIA 

TRIBUTARIA LTDA 

07/12/2011 	5.600,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 8849/2011 - MOSCHETTA CONSULTORIA 
TRIBUTARIA LTDA 

TOTAL DO CREDOR: 	EMP: 	54.379,36 	LIQ: 	54.379,36 	PAG: 	48.779,36 

RELATÓRIO: 	2 EMP: 	54.379,36 	2 LIQ: 	54.379,36 	2 PAG: 	48.779,36 

REMESSA: 	20.963 EMP: 	164.058.568,62 32.831 LIQ: 	156.993.848,74 31.577 PAG: 149.379.903,34 

PERCENTUAL: 	0,01 % EMP: 	0,03 % 0,01 % LIQ: 	0,03 "A 0,01 % PAG: 	0,03 % 

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas 
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MOSCHETTA 
	riSR,iel, Cf.);11T.N5 

CONSULTORIA TRIBUT.ÁRIA LTDA. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Ao Secretário Municipal da Fazenda 
Erechim/RS 

No período de 10  de janeiro a 31 de março do 
ano de 2011,  realizamos atividades junto a essa Secretaria Municipal da 
Fazenda objetivando, sempre, o aperfeiçoamento das atividades, para se 
atingir melhoramentos quanto à arrecadação dos tributos próprios, bem 
como a melhora no retorno do ICMS. 

01 - Realizamos, junto ao setor específico dessa 
Secretaria, que acompanha o desenvolvimento do Retorno do ICMS, 
atividades de conferências de GIAs Modelo "B", bem como mensuração 
de produção apresentados por produtores primários. 

De tais atividades resultaram acréscimos no Valor 
Adicionado do Município, pela substituição de GIAs que haviam sido 
entregues com inconsistências. E, no setor primário, estão ocorrendo 
acompanhamentos que possibilitarão a melhora no Valor Adicionado; 

Orientamos os responsáveis pelo Setor Primário, 
no sentido de buscar todas as informações, durante o mês de fevereiro de 
2011, junto aos produtores rurais, quanto às suas vendas, para não 
desperdiçar Valor Adicionado; 

02 — Participamos de reuniões, para tratar da 
Contribuição de Melhoria, objetivando ativar grupo para o cuidado deste 
tema. 

Tratou-se de aperfeiçoar a legislação municipal, 
nesta área, bem como se iniciou um acompanhamento mais efetivo, desde 
os inícios das obras, até o seu final, para ver se é devido ou, não a 
cobrança deste tributo. 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 612 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
consultoria@vmoschetta.com.br  - CNPJ: 05.965.663I0001-64 



MOSCHETfTA 2 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

Tais atividades envolvem, além de funcionários 
da Secretaria da Fa7enda, também, da Secretaria de Obras; 

03 — Participamos de reuniões com os 
funcionários responsáveis pela cobrança do 1PTU, para viabilizarmos a 
melhor maneira e, com mais eficiência a sua cobrança; 

04 — Rotineiramente temos acompanhado e 
repassado informações aos funcionários fazendários, bem como não 
fazendários, sobre a correta interpretação e aplicação da legislação 
tributária. 

Erechim, 04 de abril de 201 1. 

dffiretta o-nsultoria Tributária Ltda. 
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MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Ao Secretário Municipal da Fazenda 
Erechim/RS  

No período de 1" de abril a 30 de junho do ano 
de 2011,  realizamos atividades junto a essa Secretaria Municipal da 
Fazenda objetivando, qualificar a Administração Tributária, como um 
todo. Qualificação esta, tanto nos processos como nos procedimentos 
fazendários, com racionalizações de atividades procurando, sempre, 
conquistar aperfeiçoamentos, no desempenho das atividades fazendárias. 

01 — Damos continuidade nos acompanhamentos 
do setor primário e das GIAs Modelo "B", com intuito de o município 
perder Valor Adicionado que, lhes pertence. 

02 — Iniciamos processo, considerado muito 
importante, para o recadastramento de todos os contribuintes do 
município. 

Houve várias reuniões para tratar do tema 
envolvendo, inclusive, o setor de Tecnologia de Informações do 
Município, bem como a empresa contratada que cuida dos programas 
fazendários; 

03 — Seguiu-se com os acompanhamentos no setor 
de cobrança do IPTU, durante todo o trimestre, visando sua efetiva 
arrecadação; 

04 — Damos início às discussões, objetivando 
modificar o sistema existente, para a concessão de alvarás e Inscrições 
como contribuintes de Tributos Municipais, considerando sua lentidão na 
tomada de decisões. 
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MOSCHETTA 	_ 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

Realizaram-se reuniões envolvendo setores das 
Secretarias da Fazenda; Obras; Meio Ambiente e VISA; 

05 — Acompanhamos o desenvolver de diversas 
atividades, em seguidas reuniões no Plano de Ações dessa Secretaria 
Municipal Fazendária. Plano este desenvolvido por nós e, que está, 
gradativamente, sendo implantado. Anexamos cópia do Plano de Ações; 

06 — Ternos acompanhado e atendido, quase que 
diariamente, respondendo questionamentos dos mais diversos setores 
fazendários e, mesmo não fazendários, que envolvam a Administração 
Tributária Municipal; 

Erechim, 05 de julhosle 2011. 

Moschetta Con ultoria Tributária Ltda. 
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CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Ao Secretário Municipal da Fazenda 
Erechim/RS  

No período de 10  de julho a 30 de setembro do 
ano de 2011,  realizamos diversas atividades junto a essa Secretaria 
Municipal da Fazenda, participando de reuniões, sobre as Ações 
Fa7endárias, acompanhando seus desenvolvimentos. 

01 — Tratamos, especificamente, sobre a 
informatização do cadastro do IPTU, que está em pleno andamento. 
Foram diversas reuniões com os funcionários envolvidos e a empresa de 
informática contratada pelo Município, para desenvolver programas 
específicos que atendesse às necessidades do setor; 

02 — Realizamos trabalhos junto ao setor de 
cobrança e da dívida ativa, aperfeiçoando procedimentos, que dessem 
melhores condições de atendimentos aos contribuintes; 

03 - O recadastramento de todos os contribuintes 
do município teve continuidade, com diversas ações, já que nunca antes 
havia sido realizado um recadastramento de tal envergadura, que pudesse 
dar ao setor, indicadores seguros sobre os contribuintes inscritos no 
município de Erechirn; 

04 — Deu-se continuidade nas ações fazendárias, 
com avaliações em cada uma, verificando seus avanços nas suas 
implantações; 

05 — Os serviços de concessões de alvarás e 
inscrições municipais tiveram continuidade, onde se reduziu o tempo de 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 612 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechirn - RS 
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MOSCHETTA 2 

CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA, 

espera do contribuinte, para fornecimento de sua inscrição, de 60 
(sessenta) dias, para 07 (sete) dias. 

Houve a concentração no atendimento em um só 
local, no que resultou em grande racionalização no desempenho das 
atividades; 

06 — Realizamos reuniões com funcionários da 
Secretaria da Agricultura e da VISA, objetivando modificar a legislação 
tributária, quanto aos temas a eles pertinentes. Tais alterações foram 
encaminhadas e, devidamente, aprovadas, melhorando assim, o sistema de 
cobrança de taxas por aquelas secretarias, quando das suas prestações de 
serviços. 

07 — Continuamos participando de diversas 
reuniões, com setores envolvidos no plano de ações da Secretaria 
Municipal da Fazenda; 

Erechim, 05 de outubro de 2011. 

(7  Moschetta 	 ultoria ributária Ltda. 

2 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 612 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
consultoria@vmoschetta.com.br  - CNPJ: 05.965.663/0001-64 



e MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Ao Secretário Municipal da Fazenda 
Erechim/RS  

No período de 1° de outubro a 31 de dezembro 
do ano de 2011,  realizamos diversas atividades junto a essa Secretaria 
Municipal da Fazenda, tais como: 

A — Reunião com Agente Fiscal Fazendário 
Estadual, sobre o Prêmio Gestor Público. O Município recebeu, em POA 
o Prêmio Gestor Público, com o tema 'distribuição do ICMS/OLFAR. 
Projeto este desenvolvido dentro da Secretaria Municipal da Fazenda; 
sendo que Erechim foi. 

B — Reunião com todos os funcionários 
fazendários, para avaliar o desempenho do Plano de Ações da Secretaria 
Municipal da Fazenda; 

C — Realizou-se encontro com os profissionais da 
Contabilidade do Município de Erechim, para detalhar todo o projeto de 
recadastramento dos contribuintes. Na ocasião explanou-se, também, o 
que a Secretaria Municipal da Fazenda, de forma inéditas, está 
desenvolvendo, para qualificar o atendimento aos contribuintes; melhorar 
a arrecadação e, e qualificar a Administração Tributária Municipal; 

D — Reuniões para avaliar e definir detalhes da 
Campanha de Incentivo a Emissão de Documentos Fiscais, campanha esta 
implantada nesta administração municipal, por iniciativa da Fazenda 
Municipal; 

E — Realizações de trabalhos visando à 
implantação da Guia de Informação e Apuração do ISS "GIA/ISS", para 
os contribuintes de Tributos Municipais, no que tange ao ISS; 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 612 - Centro - Fone: (54) 3522-040 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
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etta'Consultoria Tributária Ltda. 

MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA. LTDA. 

j -- 
2  

F — Outros encontros visando o aperfeiçoamento, 
quanto aos fornecimentos de Inscrições Municipais e Alvarás; realizações 
de estimativas fiscais para fins de cobrança de ITBI; avaliação do 
andamento da informatização do cadastro do EPTU; avaliação do 
desempenho e trabalhos que está sendo realizado pela Junta 
Administrativa de Recursos fiscais, implantada nesta administração 
municipal, por iniciativa da Secretaria Municipal da Fazenda. 

G — Participação em encontros para definir 
índices de reajustes do IPTU, bem como a valor da Unidade de Referência 
Municipal "URM", ambos para vigorar no exercício de 2012; 

H — Participação em outras reuniões, objetivando 
qualificar a Administração Tributária, como vem sendo realizado desde o 
início desta Administração Municipal. Administração Tributária esta que 
se mostra cada vez mais, eficiente, em busca dos recursos que lhes 
pertence. 

Erechim, 06 de janeiro de 2012. 
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VALDECIR MOSCHETTA 
Advogado-OAB/RS Ny. 56.955 

Ao Ilmo. Senhor Secretário Municipal da Fazenda 
MD Sr. Valdemar Artur Loch 
Erechim 	 /1204  / I  

.‘s 
Pr 

Senhor Secretário: 

Dando continuidade aos trabalhos de implantações 

de programas, visando à melhoria e qualificação no atendimento de 

demandas junto a essa Secretaria Municipal da Fazenda, sempre objetivando 

a racionalização, presteza e rapidez no atendimento, aos contribuintes e à 

sociedade, como um todo, é que apresentamos, em anexo, um 

Planejamento de Ações. 

O Planejamento de Ações, também, atende à 

evolução , tecnológica por que passamos, bem como serve para 

alicerçar/maximizar as receitas próprias, tão importantes e necessárias para 

atender as demandas sociais, que é uma das principais ações desse governo 

municipal. 

Estas ações -sem prejuízo de outras que advirão-,  é 

que nortearão os trabalhos que devem ser conduzidos pelo Diretor de 

Tributos dessa Secretaria Municipal e, obviamente, supervisionados e 

avaliados pelo seu titular e, equipe. 

Solicitamos/sugerimos que Vossa Senhoria 

apresente ao Senhor Prefeito Municipal, o Planejamento de Ações  para, em 

querendo, determine alterações e ou modificações que entenda necessário e 

ou conveniente, para se adequar ao atual plano de governo. 

Av. XV de novembro. 78 Sala 612 lEreelnm RS 997001)00 J  Fone (54)3522-04 4 onsukoria@vmoselietta.com.br  



VALDECIR MOSCHETTA 
Advogado-OAB/RS Is0. 56.955 

Por fim, pedimos seja apresentado e entregue a 

titular da Diretoria de Tributos, dessa Secretaria Municipal de Fazenda, para 

dar andamento às ações, já que estarão sob seu encargo e supervisão. 

Ressaltar, ainda, que as referidas ações, em sua 

maioria, já estão em pleno, andamento. 

Colocamo-nos a disposição, de Vossa Senhoria e, de 

toda essa Secretaria, para outros esclarecimentos e/ou modificações que 

entenda necessário. 

Erechim, 31 de outubro de 2011. 

Valdecir Moschetta, 
Consultor tributário. 

2 
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MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

PLANEJAMENTO de AÇÕES da SECRETARIA MUNCIPAL da FAZENDA 

Supervisão:  Secretário Municipal da Fazenda e equipe 

ApJlçação:  Diretoria de Tributos e equipe 

01—  RECADASTRAMENTO dos CONTRIBUINTES 

Acompanhar; 

- Analisar eventuais dificuldades; 

Analisar, antecipadamente, eventual prorrogação; 

- Estar preparado para trabalhar, após o recadastramento, somente com os 

recadastrados; 

Analisar qual é o momento para baixar de ofício,  os não recadastrados. 

02 GUIA de INFORMAÇÃO  e APURAÇÃO do  ISS "GIAZISS"  

Decreto da GIA/ISS — Elaborar com Moschetta e Planejamento; 

- Ampla divulgação sobre a obrigatoriedade da entrega da GIA; 

Verificar o andamento da implantação com a SYSTEM e DTI. 

03 —  CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 

- Acompanhar a implantação dos trabalhos; 

- Definir os rêsponsáveis pelo controle e cobrança; 

Avaliar os resultados. 

04— ALVARÁ 
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MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

- Acompanhar a implantação do novo sistema; 

- Acompanhar com a SYSTEM, DT' e OBRAS; 

05 - INSCRIÇÃO de CONTR1B 1 TES pela JUNTA COMERCIAL 

Acompanhar a implantação; 

Fazer entrar em vigor em Jan/2012. 

06- TAXA PROPORCIONAL da VIGILÂNCIA  SANITÁRIA 

- Acompanhar, com Moschetta, alterações do CTM; 

- Após alterações na lei, contatar com setor para implementar novo sistema. 

07 - IPTU RECADASTRAIVIENT  dos IMÓVEIS 

- Avaliar o andamento dos trabalhos; 

Mensurar os trabalhos. 

08 - ITBI 

- Elaborar planilha de valores para efeitos de estimativas; 

Dinamizar o atendimento — mais pessoas; 

Rapidez no atendimento; 

Avaliar e mensurar os trabalhos. 

09 -  SECRETARIAS de OBRAS e FAZENDA 

Cobrar IPTU, se for o caso, de imóveis sem HABITE-SE; 

Avaliar a situação com OBRAS. 
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MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, 

72.Q2.4 

10— COBRANÇA e DÍVIDA ATIVA 

Verificar o andamento dos trabalhos; 

Intensificar os trabalhos para implantar as FASES DE COBRANÇA; 

Reunir-se com a SYSTEM (Yuri) e Setor de Cobrança para implementar as FASES. 

11—  CAMPANHA de INCENTIVO à EMISSÃO de  NOTAS FISCAIS 

Agilizar os trabalhos; 

- Reunir a comissão; 

Colocar em prática, imediatamente. 

Divulgar a campanha; 

- Envolver a Secretaria Municipal de Educação. 

12 — SETOR PRIMÁRIO e de RETORNO do ICMS  

Reunir-se com o setor; 

Avaliar desempenho; 

Aperfeiçoar controles; 

- Integrar, efetivamente, Secretarias da Agricultura e da Fazenda; 

Analisar resultados. 

13— ATENDIMENTO ao PÚBLICO no IPTLI; ITBI e SETOR DE COBRANÇA 

- Avaliar o sistema de atendimento; 

Propor, se for o caso, modificações; 

Agilizar trâmites de processos (determinar prazos). 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 612- Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
consultoria©vmoschetta.com.br  - CNPJ: 05.965.663/0001-64 
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MOS CHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

14 — I!NIFORMATIZAÇÕE. do CA 

Avaliar os trabalhos; 

Verificar o andamento da digitação; 

- Mensurar os resultados. 

OBiUÁRft)  (Fichas Verdes  

 

15—  ESTRUTURA de  PESSOAL 

Avaliar em toda a Secretaria da Fazenda a necessidade de pessoal; 

Propor, se for o caso, a nomeação de funcionários; 

- Reavaliar a riecessidade de realocação/remanejamento de funcionários. 

16-  AVALIAÇÕES de DESEMPENHO das RECEITAS PRÓPRIAS 

- Avaliar/analisar, com o contador, trimestralmente,  a evolução das receitas próprias: 

ISS; IPTU; ITBI; CONTRIBUICÃO DE MELHORIA; TAXAS; DIVIDA ATIVA. 

f 

17—  JUNTA ADMINISTRATIVA  de RECURSOS FISCAIS — "JARF" 

- Verificar/acompanhar como andam os trabalhos; 

- Atialiar desempenho em conjunto com o Presidente; 

- Ver se a estrutura é adequada ou, necessita de melhorias. 

18-  EQUIPAMENTOS  

- Analisar necessidade de equipamentos para a Fazenda; 

Propor, se forem o caso, as aquisições. 

4 

 

Av. XV de Novembro, 78- Sala 612 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
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MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

      

      

      

Lzi 

19 - FISCALIZASA0  do iSS 

Definir estratégias de fiscalização; 

- Aperfeiçoar técnicas de fiscalização; 

- Acompanhamento permanente dos principais contribuintes 

20 — RELATÓRIOS  GERENCAIS 

Instituir relatórios gerenciais de produtividade fiscal; 

Instituir relatórios gerenciais de cada Setor da Secretaria da Fazenda; 

- Remeter, mensalmente, os relatórios à apreciação do Secretário da Fazenda. 

Valdecir Moschetta, 
Consultor Tributário. 

5 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 612- Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
consultoria@vmoschetta.com.br  - CNPJ: 05.965.663/0001-64 



001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 	 ata: 17/07/2012 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 	 "24ora: 10:41:07 

a Relatório Gerencial do Extrato de Credores 	 0001  

	 ef • 	 

CREDOR: 13263 - 143SCHE1'TA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 
	

Período: 01/01/2011 à 31/12/2011 

Data 
	 Nr.Emp. Histórico 

Empenhado 	Estornado 	 Liquidado 	 Pago 	 À Liquidar 	 À Pagar 	Venc. 

17/01/11 
	

782 	Cfe. SD 265/11 

Licitação: 	0/ 	O 
	

Ordem de Compra 
	

2011/ 395 

45.000,00 18.620,64 26.379,36 26.379,36 0,00 0,00 

18.620,64 	19/10/11 3.768,48 	02/02/11 3.76E1,48 	04/02/11 

3.768,48 	02/03/11 3.768,48 	04/03/11 

3.768,48 	05/04/11 3.768,18 	07/04/11 

3.768,48 	04/05/11 3.768,48 	06/05/11 

3.768,48 	01/06/11 3.768,48 	06/06/11 

3.768,48 	04/07/11 3.768,48 	07/07/11 

3.768,48 	05/08/11 3.768,48 	05/08/11 

13/07/11 	 8849 	Contratação de assessoria e consultoria técnica p/ Sac. Mun. Fazenda de. SD 1884 e processo n.  8808/11 

Licitação: 	0/ 	O 	 Ordem de Compra.: 2011/2654 

28.000,00 	 0,00 	 29.000,00 	 28.000,00 	 0,00 	 0,00 

5.600,00 05/09/11 	 5.600,00 08/09/11 

5.600,00,04/10/11 	 5.600,00 07 / 10/11 

5.600,00 03/11/11 	 5.600,00 08/11/11 

5.600,00 05/12/11 	 5.600,00 07/12/11 

5.600,00 30/12/11 	 " 600,00 06/01/12 

TOTAIS ==> 
	

73.000,00 	18.620,64 
	

54.379,36 	 54.379,36 
	

0,00 	 0,00 



3 DESPESAS CORRENTES Categoria Econômica..: 

1 PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECHIM 

:1 (0)OX54). 35220404 	Fax: 

Valor Empenhado 

28.000,00 

Valor Liquidado 

5.600,00 

	

Valor Pago 	Valor à Liquidai 	Valor à Pagar 	A Pagar Liquidado 

	

0,00 	 22.400,0C( 	28.000,00 	 5.600,00 

PRE FEITURA MUNI C I PAL DE 
Praça da Bakdeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone; (054) 3207000 

Ordem de Pagame 
Empenho : 8849/11 	Emissão 

f 	 
do Empenho: 15707/2011 Número do 
nto 

ERECHIM 

órgão 	  • 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Unid.Orçamentária  	• 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Projeto/Atividade  	• 2017 Arrecadaçao, Cadastro e Fiscalização 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	• 05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.35.01.00.00 

Dotação 	 • 298-4 Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

Credor 	 • 13263 MDSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

Endereço 	P.V. 15 DE NOVEMBRO, 78 SL 413 	 Telefone: 

-,nicipio 	 • Erechim 	 Cep: 99.700-000 	 E-mail: consultoria@vmoschetta.com.br  

.co 	 • Caixa Econômica Federal 	 Agência: 0470-7: 	 Conta: 003.3355-4 

	 1 DESCRIçA0 DO EMPENHO 1 	  

Empenho Ref.: Contratação de assessoria e consultoria técnica p/ Sec. Mun. Fazenda Cfe. SD 1884 e 

processo n°  8808/11 

izaumAoão I 
N° da Liquidação 	• 16859 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 8849/2011 

referente ao mês de agosto/2011. 

Documento Fiscal 	 932 

Valor 	  5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) 

vlexams DO nanno 

Valor Valor Parcela Vencimento 
1 - 05/09/2011 

Parcela Vencimerrto 

5.600,00 

TESOURARIA PADUE-6E 0:2dd/ir 

Processado por: DENISE KREMPACKI 

íBano6'.., 

Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

Paulo Alfredo olis 	—1-1 	C  
Prefeitó 	cipal 

	 1 RE6B0 I 	  

N°  Cheque 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual 

Valor 	 . 5  

Nome CompletO: 	 

Assinatura...: 

dou plena è geral quitação. 

SEISCENTOS REAIS) 

E/11144154  
dy/Valdemar t Loch 

i  Secretário(a) da Fazenda 

600,00 (CINCO MIL E 

CPF ouRG 	  

Data do Pagamento 

g B SET. 2011 

PAGO 
CNPJ: 05.965.663/0001-64 

Data da Liquidação...: 05/09/2011 

- MOSCHETWA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA, 



CNIU  '476 _i2) "-71) 	po  
CPF - 

LES! • 	  J Mun. • 	 CMC 

Valor Total da Nota RS Ga3  

Usuário ou Destinatário 

Qpkuuct, 	 Xnuch;_ry), 
Endereço:  ciál-Q.C.-P- dD i',v)-xetwk o  3 Se  
município:  

r --, 
Quant. Unid Discriminação 

.. PI: Unitário FW,,gin.1NA's  
or em: 

1,WbutiS,L; O. Ul4fttJ4t::';.":4á9 n 8 SET, rm:74n  Lix 	
/ ád3'c'sàç';ãyumiz_ 

r wrxtuÁr n cri rn-iuykA .ràtnak:km 
I aooS PAG . 

SRRfi- Rld,  
Cf:inc.3 = Pt 	-162,99 
P50 R$ 5(c),Lt0 

Joark.b , 	_q.i.Lee, -Rf) 	co 

. 
, 

Estado• 

UN1C 

2011 

Nome • 

Nota Fiscal de Serviços 
Série T 
CNPJ: 05,965.663/0001-64 - I. MU/1 41594/31346 

"rfi 1' A JVà 
	

932 
Nat, da Operação• 

Via de Transporte. 	  

Data da Einissilo:„ 	ts.11  

I 

7 

ffloschetta 
MOSCHETTA CONSUL7'ORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

FONE: (54) 3522-0404 

Av. XV de Novembro, 78- Sala 612 - CEP 99700-000 - Erechim - RS 

ISS já incluído no preço 	 RS 
calculado pela Allquota de  

Sericard Artes Gráficas Ltda.- Fone/Fax ) 3321-9610 - CNPJ: 01.326392/0001-46 - Inscr. Est.: 039/0085715 25x3 .8760 1000 08/10 AIDCF• 98262096 



I
Twom riE G,.. -241Au Al. 	s  

CONSULTORIA TRIBUTÁRI4 

À 
Prefeitura Municipal de Erechim 
Secretaria Estadual dá Fazenda 
Setor de Pagamentos  

D
1
ECLARACÃO 

Declaramos, para fins de pagamento da Nota Fiscal 
Série "T" n°. 932i—que á serviço foi prestado por sócio da empresa •no 
exercício de profissão regulamentada, qual seja, a de Advogado, especialista 
em Direito Tributário. 

Eijechim 10  de Setembro de 2011. 
I 

      

   

   

etta Co sultoria Tributária Ltda. 
Inscrição Municipal n°. 41594 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECHIM 

 

o e SET. 2011 

PAGO 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 4,3 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
consultoria@vmoschetta.com.br  



Dado. do 1o6v.1 

6 

odIce 

valos 

84,00 

84,00 

84,00 

Prefeitura Municipal de ERECHIM 
Rio Grande do Sul 1692202 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 Incidência do Tributd 
CNPJ: 87.613.477/0001-20 - Fone ( 54)3520-7000 	Fax ( 54)3522-4229 C 	• 	Classificação Tributária 

I 	• 	Imóvel me.d. Porteado do Referência 	VoorloWnro 
O - Outras Bases 
5 - Sem Incidência 05/09/2011 05/09/11 	30/09/2011 

ATRASO cobrar 0,5% Juros/Mis,0,25% Multa dia de atraso até limite 10% 
Pagar até vencimento BANRISOL/BB/SICR.F.Di/CEP/Lotéricas até 31/12/2011. 
ia Contribuinte 

oado.doCootrIbuínco 
41594 - MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTAR 	- 05.965.663/0001-64 

AV. 15 DE NOVEMBRO, 78 EL 612 CENTRO ERECHIM 99700-000  RS 
Aelvidade 

Obs.~8. 
IRRP sobre o valor de R$ 5.600,00 
NP 932 NE 8849 

rribc. Co. 

145 P-IRRP-Executivo-Terceiros-PJuridica 

„.................... 
FREPErTURA MUNICIPAL 

- rns 	
.v

c45â0 ,!, 31> 
tone:(0sX54 )3022404 

2911  

	PAGO 

..,o, 

... 
TOTALTRIEUTOS 

COR.XONSTÁRIA 

SUE-TOTAL 

MULTA 

JUROS 

TOTAL 
Autenticação mecânica 

Inc. 

o 

Cedente: 
Ag./Cod Cedente: 
Date do Documento 
Nosso Número: 
N° do Documento. 
Espécie Doc.: 
Carteira: 
Aceite: 

MOSCHETTA CONSULT TRIBUTARIA 
0470.870.00000386-5 
30/08/2011 
800000000000923-9 
932 
DM 
SR 

R$ 

Sacado: Prefeitura Municipal de Erechim 

Endereço:Praca da Bandeira, 354 
Centro 

Cidade: Erechim - RS 

CEP 99700-000 

cAixA  
COXA EtONÓMICA FEDERAL 

RECIBO DO SACADO 

Cobrança CAIXA 
AQUI O BRASIL ACONTECE 

Texto de Responsabilidade do Cedente: 
-V 

PREF•El 

  

MULTA DE R$: 	105MAPOS:08/=2011 
JUROS DE R$: 	6,83 AO DIA 

RECEBER APOS 29 DIAS DE ATRASO 

 

O SET. 2011 

   

J,2 

    

Vencimento Valor do Título Autenticação Mecânica 

08/09/2011 5.255,60 

Emynnime 27R n9791~71111 *******5.5U~ 



Processado por: DENISE KREMPÁCKI 

p
)Valdemar A tur och 

Secretário(a) da Fazenda 

TESOURARIA 

N°  Cheque 

Ticiane Dagos tini. 

Tesoureiro 

-sE,1:112111 
' 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal 

1 RECIBO 

N°  documento 

/ / 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Ordem de P 	 i 72-) 1 

Frz,... Praça da Bandeira, n°  354 	 TRIBUIC,1 	

,- 

C•G 
CNPJ: 87 613.477/0001-20 	Fone:(054) 35207000 

1. agamento 	-------------- 

Emissão do Empenho: 13/07/2011 Número do Empenho : 8849/11 

1 

w.-------  r-,-,:u 

órgão 	 • 05 SECRETÁRIA MUNICIP DA FAZENDA 
Unid.Orçamentaria 	 01 SECRETARIA NUNICIP4 DA FAZENDA 
Projeto/Atividade 	 2017 Arrecadaçao, Cada tro e Fiscalização 
Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	 05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.35.01.00.00 
Dotação 	  298-4 Assessoria e Cásultoria Téc.ou Jurídica 
Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECHIM 

0 7 OUT. 2011 

PAG 
Credor 	 • 13263 MECHE= 	ToluA ratarrARIA lapA 	 CNPJ: 05. 
Endereço 	 • AV. 15 DE NOVEMBRO, 78 L 413 	 Telefone: (0)0X54) 35220404 	Fax: 
Município 	 • Erechim 	 Cep: 99.700-000 

	
E-mail: consultoria@vmoschetta.com.br  

anco • 	Caixa Econômica Federal 	 Agência: 0470-7 
	 1 DESCRIçãO DO EMPENHO! 	 

Empenho Ref.: Contratação de assessoria e consultoria técriica p/ Sec. Mun. Fazenda Cf e. SD 1884 e 
processo n°  8808/11 

LIQUIDAçãO 1 

Conta: 003.3355-4 

N°  da Liquidação 	 

Histórico 	  

Documento Fiscal 	 

Valor 	  

19104 
	

Data da Liquidação...: 04/10/2011 
Despesa Liquidada n/da:a cfe. NE Nr. 8849/2011 - MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 
939 

5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) 

	 1 VAIARES DO iMPENHO 1 
Valor Empenhado 

28.000,00 
Valor Liquidado 

11.200,00 

	

Valor Pago 	Valor à Liquidar 

	

5.600,00 	 16.800,00 

Valor à Pagar 

22.100,00 

Á Pagar Liquidado 

11.200,00 

	

Parcela Vencimento 	 valor 

	

1 - 04/10/2011 	 5.600,00 

Parcela vencimento 	 Valor 

Recebi a importância abaixo especificada, a quLl dou plena e gera1 quitação. 

Valor 	 .5  600,00(CINCO MIL 	SEISCENTOS REAIS) 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

CPF ou RG 	  

Data de Pagamento 	• 	/ / 



... 	. Nota Friscai ae aerveço

i"l u 

, OS:chetta. 
série T 
c NPJ: 05.965.663/0001-64  - I. Mun.: 41594/31346 

,,,A 	Ná• 	- 	9 39 
MOSCHEl'TA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

FONE: (54) 3522-0404 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 612- CEP 99700-000 - Erechim - RS 

Nat. da Operaçâo.:2N,^44:  

Via de Transporte' 	  

Data da Emissão:..r 	1 J.ç) , _là. 

Usuário ou Destinatário 

Atti tta. 	( S Y 1-L U Y 1 ,i,  I.- R. 	,  
Nome • 	‘,9 	  

Cl a 	!Sr j5CfnCle-L.1 0 	
3.St1  

Endereço . 	p  

Estado - 	
R5 

Município: 	-'r.01-12-à14  

(0 , 	1 Coai  CNP].  
CAIU 

I. Est. 	 1 Mim • .• • 

Quont. Unid Discriminação 	 Pr. Unitário 	TOTAL  

5vmjecP d_e., C-~ta-491  III 

1 	 

ik 	. kfiVát_Cif). , jtt,à_âlie, 
1,:. 

CâÍrnE112,11 uCerdCACb
I 

fli ' ` 1càW°1 	 2()..), a) 

igf4" e$ W0,0 
PR 	1 RA MUNICI•' L 

DE 	" ECHIM 	• .. 

--efios,  Rié)S,co :• 

, 	RIS 5(),Ltr) P6-. 
01 7 OUT. 	2011 	,' , 

keyán 	RI‘,,o,o .(Ág, 1r 

, PÁ GO 

Valor Total da Nota RS 56co,QD 	1 
ISS já incluído no preço 	RS I 

„il,..lnán nota Ationota de 	3 	%1 1 

3ericard 
Artes Gráficas Lida Fone/Fax: (54)3321.9510. CNP.) 31.326.39210001-46— Insu Est: 03910085715 25r3 .876 a 1000 - 08/10 • ADOF: 95262096 



onsultoria Tributária Ltda. 
Inscrição Municipal n". 41594 

Wfos 

TRIBUNAL Da, 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

 

À 
Prefeitura Municipal de Erechim 
Secretaria Estadual da Fazenda 
Setor de Pagamentos  

DECLARA CÃO 

Dei claramos, para fins de pagamento da Nota Fiscal 
Série "T" n°. 939, que

i 
 serviço foi prestado por sócio da empresa no 

exercício de profissão regulamentada, qual seja, a de Advogado, especialista 
em Direito Tributário. 

I Erechim, 10  de Outubro de 2011.  

Av. XV de Novembro, 78- Sala 413- Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
opnsultoria@vmoschetta.com.br  



Dado. do iodvel 

TOTAL ?RI 

COR.NORRT R 

SOR-TOT 

,MOLTA, . 

'2,TOROj‘ 

TAL 

PA 

Prefeitura Municipal cha ERECHIM 
Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 

CNPJ: 87.613.477/0001-20  - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 
54)3522-4229 

Recibo/Parcela 

1696041 
Incidencia do Tributo 

Classificação Tributári 

I 	• 	Imóvel 
O • Outras Bases 

. Sem Incidéncia .edeneo 

05/10/2011 í05/10/11 
Perlado de Reterdecla IVeneloonto 

31/10/2011 

• 

Tributo. 

145 P-XIRRIP-Executivo-Terceiros-PJUridtca  

Wi-ao. do Contributo. 
41594 - MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTAR 
AV. 15 DE NOVEMBRO, 78 SALA 61 CENTRO 
AtIvIde e 

- 05.965.663/0001-64  - Insc.Municipal.: 
ERECHIM 99700-000 RS Fone:(0XX54 )352204 

Bane de Cálculo aoe.  
.ÍJJJM .

111f'14.74PAL  84 00 Inc 

O ljour. 2011 

84 00 
W.Wrobre o valor de R$ 5.600,00 
NF 939 NE 8849 

ATRASO cobrar 0,5% Jüros/Ws,0,25% Multa dia de atraso até limite 10% 
Pagar até vencimento BANRISUL/BB/SICREDI/CEP/Lotéricas até 31/12/2011. 

vi a Contribuinte 	
Aute Ti caçao mecânica 

RECIBO DO SACADO 

Cobrança CAIXA 
AQUI O BRASIL ACONTECE 

Cedente: 	 MOSCHETTA CONSULT TRIBUTARIA 
AgiCodem~ 	0470.870.00000386-5 
Data do Documento: 28/09/2011 
Nosso Número: 	8130000000000928-0 
N. do Documento: 	939 
EspécieDoc.: 	Dm 

Sacado: Prefeitura Municipal de Erechim 

Endereço: Praca da Bandeira, 354 
Centro 

Cidade. • 	Erechim 	RS - 
cer~ 	SR 
Ac~ 	 N 
Espécie: 	 R$ CEP: 	99700-000 

Texto de Responsabilidade do Cedente: 

MULTA 	DE 	R$: 	105,11 APOS : 07/10/2011 
JUROS 	DE 	R$: 	6,83 AO DIA 

NÃO RECEBER APOS 29 DIAS DE ATRASO 
PR--------------  EFEITLIRA MUNIC'PAL 

DE ERENNI ... 

0 7 ou. 2011 	
•

- 

PAGO 

Vencimento 

07/10/2011 

Valor do Título 

5.255,60 

Autenticação Mecânica 

8 ,0 

mn2 4 e , A 4974 rt71 f3gfif 



ERECH 
R21.IWY„ fJi 

p 
PAGUOSE ollá&LL 

)(Paulo Alfredo Polis 

Prefeito Municipal 

TESOURARIA 

Banco 

N°  documento N°  Cheque 

/ / 
Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

r 
'PREFEITURA MUNICIPAL iDE 

Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/000120 	Fone:(054) 35207000 

Ordem de Pagame 
Número do Empenho : 8849/11 
	

Emissão 

nto 
do Empenho: 13/07/2011 

órgão 	  05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Unid.Orcamentária 	 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Projeto/Atividade 	 2017 Arrecadaçao, Cadastro e Fiscalização 

Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação: Isento 

Empenho 	  Estimativa 

Classificação 	 05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.35.01.00.00 

Dotação 	  298-4 Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

'PREFEITURA IVIUNIG!PAL 
DE ERECtilti 

O wuv.LU1• 

PAGO 
Credor 	  13263 MCSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 	 CNPJ: 05.965.663/0001-64 

Endereço 	  AV. 15 DE NOVEMBRO, 78 SL 413 	 Telefone: (010X54) 35220404 	Fax: 

"unicipio 	  Erechit 	 Cep: 99:700-000 	E -ail: consultoria@vmoschetta.com.br  

nco 	  Caixa Econômica Federal 	 Agência: 0470-7 	 Conta: 003.3355-4 

1 DESCRIgi0 to amam 1 	  
Empenho Ref.: Contratação de assessoria é consultoria técnica p/ Sec. Mu 

processo n°  8808/11 

. Fazenda Cfe. SEI 1884 e 

L/QUIDAcãO I 	  
N°  da Liquidação 	• 21415 
	 Data da Liquidação...: 03/11/2011 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 8849/2011 - M0SCHE11A CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA, 

referente ao mês de outubro/2011. 

Documento Fiscal 	• 946 

Valor 	 • 5.600,00(CINC0 MIL E SEISCENTOS REAIS) 
1 VAIARES DO EMPENHO 1 

to 	 Valor 

Valor Empenhado 

28.000,00 

Parcela vencimento 

1 - 03/11/2011 

Valor Liquidado 

16.800,00 

Valor Pago 

11.200,00 

Valor à Liquida 

11.200,0 

Valor à Pagar 

16.800,00 

A Pagar Liquidado 

16.800,00 

Valor 	 Parcela Vencime 

5.600,00 

Processado por: DENISE KREMPACKI 

mivaldemar Arkur Loch 

Secretério(a) da Fazenda 

1 
	 1 RECIBO 1 	 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	 .5  600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

CPF ou RG 	  

Data de Pagamento 	 __/__/ 



"n":21BI.Ji'A!„ 

. 	  . 	  
Nota Fiscal de Serviços

.'.  

, Mos'  cheita Série T 
CNPJ: 05.965.663/0001-64 - I. IVIun.t 41594/31346 

l'  .1  

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

FONE: (54) 3522-0404 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 612- CEP 99700-000 - Erechim - RS 

Nat. da Operação. 	J3-tro.r.  	 

Via de Transporte. 	  
Data  da  Emissão:...,.4 	,  11....ji 

Usuário ou Destinatário 

Nome• 	 tt.A-i e. 	LPILLI rrtj (Jfd 	de 	--(Cílk_chery, ‘71 

P 	oln 	. i'-i-lcist,e 	3cii-1 Endereço • 	,,,R.C.Jcp. 

4CAS-Cin-etry-1 	 Estado .  Município: 

LÃ 4(9 11.:5 11.-).-  : 1 	i (XI). .3 — 90 	CpF• CiVpi. 

1 Mun.: 	 CMC • IEst.: 

Quina. Unid 
i • 

Discriminação Pr. Unitário TOTAL 

ci.,... c&rtadltgu_e_ 
lu 	írti...c, 
umi: ') 	(,5 . 

Lc.,n-INot,9 	ceifYnirru_ ,,, 
cr'n' 	14%4 1 as.03, 0, 7U11 t, 5 	00. iGt.  1 

,- 7//7  

1' nri NS  NG 
Wi1i_n 

,g,rsrla c.:, 	ik 1) _5(.;,, CG 

çs..._ 

... 1 
Valor Total da Nota R$  

ISS já incluído no preço 	RS 
calculado pela A/ignota de 	% 

i 

.. 	2ficard Aftes Gráficas Ltda. - Fone/Fax: (54) 3321-9610 • CNN: 01,326,3920001-46- Irisa Est 	039/00E5715 	25,3 	&76a 1000 - 08110 - MODE 98262096 



~ 

dWiV 
0— 	I ' alP" etta Co 	torta Tributária Ltda. 

Inscrição Municipal n141594 

Trm 	. " 

1 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

 

À 
Prefeitura Municipal de Erechim 
Secretaria Estadual da Fazenda 
Setor de Pagamentos  PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ERECHIti 

  

O 	nuv. 2U11 • 

DECLARACÃO PAGO 

  

Declaramos, para fins de 1:agarnento da Nota Fiscal 
Série "T" n°. 946, que o serviço foi prestado pior sócio da empresa no 
exercício de profissão regulamentada, qual seja, a de Advogado, especialista 
em Direito Tributário. 

Erechim, 10  de Novembro die 2011. 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 413 - Centro - Fone: (54) 3522-04,04 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
consultoria@vmoschetta.com.br  



ECONIOMICA FEDERAL 

Recibo Parce a 

1699905 
Incidência do Tributo 
C - Classificação Tributaria 
I Imóvel 
O - Outras Bases 
5 - Sem Incidência 

Prefeitura Municipal de ERECHIM 

Rio Grande do Sul 

Praça da 
Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000  

CNPJ: 87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 

~Cimento 

30/11/2011  

41594 - MOSCHETTA 
CONSI7LTORIA TRIBUTAR 

AV. 15 DE NOVEMBRO, 79 SALA 61 CENTRO ERECHIM 99700-000 RS Os os o Coses u os* 

Tributo. 145 P-IRRO-Executivo-Terceiros-PJuridica 

TlifF"strobre o valor de R$ 5.600,00 
NF 946 mg 8849 

ATRASO cobrar 0,5% JUros/Mês,0,25% 
Multa dia de atraso até limite 

10% 

Pagar até vencimento 
BANRISM/BB/S/CREDX/CMP/Lotéricas 

até 31/12/2011. 

Va on ribu nte 	

Autenticaçao mec 

- 05.965.663/0001-64  

84, 00 

84,00 

84,00 

RECIBO DO SACADO 

Cobrança CAIXA 
AQUI O BRASIL ACONTECE 

Sacado: Prefeitura Municipal de Erechim 

Cedente: 
Ag./Cod, Cedente: 
Data do Documento 
Nosso Número: 
N. do Documento: 

ESOMOB Doc.: 

Carteira: 
Aceite. 
Espécie: 

MOSCHETTA CONSULT TRIBUTARIA 

0470.870.00000386-5  

28/10/2011 
800000000000933-6  

946 
DM 
SR 

R$ 

EndewolPraca da Bandeira, 354 

Cendro 

Cidade: Erechhn - RS 

CEP: 99700-000 

Texto de Responsabilidade do Cedente: 

MULTA DE R$: 	
105,11 APOS : 0811112011 

JUROS DE R$: 	
6,83 AO DIA 

" 1 RECEBER APOS 29 DIAS DE ATRASO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECiiIM 

08 NO. 2u1 : 

PAGO 

 

Valor do Titulo 

5.255,60 

Autenticação Mecânica 

Vencimento 

08111/2011 

 

    

tr,Mfrintga 2741  rtfrOSNI1VMS mtoitvi5.51,8/ 



PREFE I T URA MUN I C IP AL DE ERECHI 
Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 	Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagamento 
Número do Empenho : 8849/11 	Emissão do Empenho: 13/07/2011 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECMIM 

órgão 	 • 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Unid.Orçamentária . 	01. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

;:unAl DE cmis 

I 

Projeto/Atividade 	• 2317 Arrecadaçao, Cadastro e Fiscalização 

Categoria Económica::: 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitaçáo: Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	 05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.35.01.00.00 

Dotação 	  258-4 Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica 

Recurso Vinculado 	 1 - Recurso Livre 

Credor 	  13263 MOSCE6ETTA OINSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

(3 1 nE7.. Zoll 

PAGO 

CNPJ: 05.965.663/0001-64 

Endereço 	  V. 15 DE NOVEMBRO, 78 SL 413 	 Telefone: (0XX54) 35220404 	Fax: 

lumácipio 	 • Drechim 	 Cep: 99.700-000 	 E-mail: consultoria@vmoschetta.com.br  

Ranc0 	 • Caixa Económica Federal 	 Agência: 0470-7 	 Conta: 003.3355-4 

	 1 rescRIoão DO EMPENHO I 	  

Enpenho Ref. Contratação de assessoria e consultoria técnica p/ Sec. MhÁ. Fazenda Cfe. SD 1884 e 

processo n" 38/11 

	 I LIQUIDAçãO I 	  
N° da Liquidação 	23629 	 Data da Liquidação...: 05/12/2011 

Histórico 	 • Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 8849/2011 - MOSCHET^A CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 

Documento Fiscal ... 

Valor 	  .600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) 

	

VAIARES DO EMPENHO I 	  

Valor Empe,.r, 

28.0 ,D0 

Valor Liquidado 

22.400,00 

	

Valor Pago 	Valor à Liquidar 

	

16.800,00 	 5.600,00  

Valor à Pagar 

11.200,00 

Pagar Liquidado • 

22.400,00 

Parcela Vencimento 	 Valor 

	

Parcela 	V,)11:-  3to 	 Valor 

	

1 - 	'011 	 5.600,00 

	

Processado por: 	')U4PACKI 

p
/Valdemar ur. 

Secretário(a) 

TESCXTRARIA 

banco 

k° documento 	 N°  Cheque 

Paulo Alfredo Polis 

Prefeité Municipal Ticiane Dagostini 

Tesoureiro 

I RECIBO I 

Recebi a iimportaw: . 	especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	  '0,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) 

Nome Completo 

Assinatura.. 

CPF ou G 

Data dJ Pagamento 	  

1 PE 	884941/01 439 07 12/11 15:24 	-5.51630 PIE1 



Nome: 

Endereço: 

Município 
Estado: 

Nota Fiscal de Serviços 
Série T 
CNN: 05.965.663/0001-64 -1. Mun.. 41594/31346 

MOSCHET1I4 CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

FONE: (54) 3522-0404 

Av. XV de Novembro, 78- Sala 612- CEP 99700-000 - Erechim - RS 

Via de Transporte* 	  

Data da Emissão' 	 

Usuário ou Destinatário 

CNP.]: 
I. Mun.: 011C: 

Qual t. bned 

	

Valor Total da Nota R$ 	 33 9 

ISS já incluído no preço 	RS 

calculado pela Aliquota de 	 

',,rjoard MOS Graficza Ltda. - Fonetf ax. (54)3321-9610 CNPJ: 01.326.392/000
1-46  - laser. Est 039/0085715 -25a3- 876 a 1000 • 08110 	iDCF: 98262096 

0,t 14 



  

- 

I s.—• 	" 	 ;1 

 

r/ZZ Z_.1  

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

  

À 
Prefeitura Municipal de Erechim 
Secretaria Estadual da Fazenda 
Setor de Pagamentos  

DECLARACÁI0 

11••••••••..• 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECHIM 

07 DEZ, 2011 

PAGO 

Declaramos, para fins de pagamento da Nota Fiscal 
Série "T" no. 954, que o serviço foi prestado por sócio da empresa no 
exercício de profissão regulamentada, qual seja, a de Advogado, especialista 
em Direito Tributário. 

Erechim, 1° de Dezembro dé 2011. 

 

dét.f  

 

Moschetta onsultoria Tributária Ltda. 
Inscrição Municipal n°.141594 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 413 - Centro - Fone: (54) 3522-04 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
consultoria@vmoschetta.com* 



Prefeitura Municipal de ERECHIM 
Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 C1VPJ: 87 . 613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 Fax ( 	54)3522-4229 
Vencimento Perlado de Reterancl 

05/12/2011 105/12/11 	130/12/2011 

ea  

ido. do X vel 

Lia de Cilculo Altevota 

Indico 

Valor 

84-É-?0 

Recibo/Parcela 

1703714 
Incidência do Tribul 
C - Classificação 7. -.,tár. 
1 • Imóvel 
O • Outras Bases 

- Sem incidência= 

Dado. do Contribuinte 
41594 - MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTAR AV. 15 DE NOVEMBRO, 78 SALA 61 CENTRO e vIdade 

O 7 DEZ, 2011 , 

TOTAL TRIBUTOS 

PAGO 	sua-mnu 
COR.NORSTÁRIA 

ATRASO cobrar 0,5% OUros/Mês,0,25% Muita a de atraso até limite 10% 	JUROS 

NOWA 

omtnbmnte Via
Pagar 

até vencimento BAIVRISUIVBB/SICREDI/C73F/Lotéricaa até 
31/12/2011. 	TOTAL 

Autenlcaç o MeCànied 

05 	63/0~-64 - Insc.Municdpal.: 31346 ,,,,imegeçrok  RS Fone:(0XX54 )35220404  
PREFEITO""'' 

ERECH1M  VrIbutoe 

145 P-IRRF-Executivo-Terceiros-PJUrld 

OUReTTROOBB 
x.R.R., sobre o valor de R$ 5.600,00 NP 954 NE 8849 84,O 

84,Q 



AQUI O BRASIL ACONTOE 

Cedente: 
Ag./Cod Cedente: 

Data do Documento: 

Nosso Número: 
No do Documento: 

Espécie Doc.: 
Cadeira: 
Aceite: 
Espécie: 

MOSCHETTA CONSULT TRIBUTARIA 
0470.870.00000386-5  
29/1112011 
800000000000945-0  
954 
DM 
SR 

ft5 

Cidade 

Sacado: Prefeitura Municipal de Erechim 

Endereço: Praa da Bandeira, 354 

Centro 
EreChim - RS 

CEP: 99700-000 

PREFEITURA MU NtWov.., 
DE ERECHIM 

O 7 Of1., 

Texto de Responsabilidade do Cedente: 

MULTA DE R$: 	104,51 AROS : 07/12/2011 

" ''OS DE R$: 	6,79 AO DIA 

kf) RECEBER AROS 29 DIAS DE ATRASO 

ç À e 

Vencimento 

07/12/2011 

Valor do Título 

5.225,60 1 
 Autenticação Mecânica 

Sacado Prefeitura Municipal de Erechim - 87.613.477/0001-20  

Praca da Bandeira, 354 - Centro- Erechim-RS 

CEP: 99700-000 

1111 

RECIBO DO SACADO 

Cobra' nça CAIXA 

PAGO 

Local de Paoamento 
CASAS LOTE RICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA 

Cedente 
MOSCHETTA CONSULT TRIBUTARIA 
Data do Documento 	 1 AP do Documento 	 1  Esoacie Acede 	i Data de Processamento 

29/11/2011 	L954 	 DM LN 	L1 29/11/2011 

Uso do Banco 	 I Carteira :  Moeda 	 IQuantidade 	Valor 	 , 

SR 	'R$ 	 X  

Texto de Responsabilidade do cedente: 	
I 
I 

R$: 	104,51 AROS : 07/12/2011 

R$: 	6,79 AO DIA 

NÃO RECEBER APOS 29 DIAS DE ATRASO 

104-0 
10490.03864 04708.700002 00000.009456 4 51740000522560 

MULTA DE 
JUROS DE 

vencim.nto 07/12/2011 
AgenciarCod.Cedente 

0470.870.00000386-5  
--Nosso  Número 

800000000000945-0 
(=)Valor do Documento 

5.225,60 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

-.-------- 

CAIXA ECONÓMICA FEDERA 
CA 

Sacador/Avalista - Ficha de Compensaçâo 
Autentica çâo no verso 

(-) Desconto 

(-) Outras Deduções/Abatimento 

(+) MoralMulta/Juros 

(+) Quilos Acréscimos 

(=) Valor Cobrado 5.5i( ao  



GovConta CAIXA 	 https://govconta.caixa.gov.br/sigoviconsulta/transacao/transferencia/...  

, 

2a Via - Comprovante de Transferên4ia de Valores 
Via GovConta Caixa ; 

Emitente: 
	 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Conta Origem: 
	 0470/006/00000002-2 

Conta Destino: 0470/003/00003355-4 

Nome do Destinatário: MOSCHETTA CONSULTORIA IMIBUTAR 

Valor: R$ 5.516,00 

Data de Débito: 07/12/2011 

Data da Operação: 07/12/2011 

Código da Operação: 00127423 
f 

Chave de Segurança: 3L3FPZZERGH6YA2K , 

Operação realizada com sucesso. 
Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browse 

  

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECHIM 

  

RETORNAR 

  

    

     

O 7 Da ZOO 

 

      

     

PAGO 

 

      

      

       

07/122011 14:3 
1 de 1 

CAIXA 



05,01 
CO:)ICO. 

GODIGO 

CIAS. FUNC. PROGRAM,: 	04,129.0011.2017 

MUMG~STADO:Er
echim 

Caixa Económica Federal,,,BANCO: 	 ONTA, 
Adéncia  0470-7 

1263 

DATA 

FORMADEPAGAMENTO, 

30 dias após emissâo da NF 

)ADE ORÇAMENTARIA: 

If.) A1-1,DADE. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Arrécadacao. Cadastro e Fiscalizaçâo 

298-4 Assessoria e Consultoria Té: c,ou Jurldica .(301.RIAECONÔMICA. 

EREÇO 

J ,CPF - 

,,ÇAn 

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 
AV. 15 DE NOVEMBRO, 78 SL 413 
05,965.663/0001-64 

Isento 

1 RECUTSO Liv e rE DE RECURSOS,  

UANT16ADE UNID. 	 ESPECIFICAÇÃO 

1.01 00 UM 

28.000.00 

RA MUNICIPAL 
ERECHIM 

1111* . Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PRAÇA DA BANDEIRA, 354 - CX. POStAL, 86 	CEP 00700-000 
CNPJ 87.613.477/0001-20 - FONE' (54) 3520-7000 - FAX: _(5,1) 3520-7Q70 : 

Fteenho Nr, 8849 	Ordinário 	 ..i.i -,i  
EXERCICIO NOTA DE 

2654 
RMS 

fohá 	0001 

có,,o; 	90.35,01 

Contratacâo de assessoria e consultoria técnica p! Sec. 
Mun. Fazenda 
Cfe, SD 1884 e processo n' 8808111 
Contrataçao de empresa 
quE preste servico de assessoria e consultoria técnica para 
a Secretaria Municipal da Fazenda. nas áreas de ISS e ICMS. 
no perlado de 05;08/11 a 04108;2012, conforme Processo de 
Inexioibilidadé de Licitarão 8808111 E justificativa em 
anexo, 
Valor mensal... R$ 5.600.00 
Valor até dezembro/li... R$ 28.000.00 

28.000.00 
PREFEI 

o 

 

MPOREXTENSO 

IE E OITO ML REAISt~t~tttttlt$M$#$M$$$$$$$MIMMIltItit$MIt~ 
nu u nu u nu n u nu nu s* nu uutu*u*ss*u**u n uu*un*n**u nu 

CONWERWOEEMEENPADO 
--- 

SOL/GUANTE AUIORIZOA E 
AS FORMA A 

TE DESPESA, OBSERVADAS 
LEGAIS 

ORDENADOR DA DESPESA 

DATA 
13107/2011 	8849 

EMT.ENHOSANTEFORÉS 
45,004 e 	 A—hm 

sÁtuDODIsfionWEL 
Q.131,  

NDMERO 

13 / 07 / 2011 

y- 	

1,40ES, 

/85 

003.3355-4 

VALOR TOTAL RS: 

FONE-  (0XX54) 35220404 

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE Á PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONEER: I;;:I4RA A LIQUIDAÇÃO, 

• Es  

C;15)  

EM, 

RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE ODE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

VWCHU 	 / 	  

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 

) ESTORNO IN ,  

VALOR TOTAL A PAGAR 

N,ONAL. 

IDEN IDADE 

TO OUE RECEEI E CONFERI OS MATERIAIS /SERVIÇOS E 

,0 DE ACORDO COM O ESPECIFICADO. 

'b't4 

vis, O DO RETtSbAlf4 PELA CONTABILIDADE 

'.>) 

PAGUE-SE EM, 

'To 
cS • 

/X 4-- 

PREFEll 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, n°  354 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 
	

Fone: (054) 35207000 

Ordem de Pagame 
Número do Empenho : 8849/11 	Emissão 

nto 
do Empenho: 13/67r2mr---- 

Valdemar A/ 

órgão 	  05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Unid.Orcamentária 	
 • 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Projeto/Atividade.... : 2017 Arrecadaçao, Cadastro e Fiscalização 

Categoria Econômica.. : 3 DESPESAS CORRENTES 

Processo de Licitação 	Isento 

Empenho 	 • Estimativa 

Classificação 	• 05.01.04.129.0013.2017.3.3.90.35.01.00.00 

Dotação 	 • 298-4 Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica 

Recurso Vinculado 	• 1 - Recurso Livre 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ÉRECHM 

06 JAN. 2012 •• 

PINO O 

Credor 	  

Endereço 	  

Municipio 	  

anco 	  

13263 NCSCHETLA CONSULTORIA TRIBUTARIA. LTDA 

AV. 15 DE NOVEMBRO, 78 S4 413 	Telefone: (0XX54) 

EreChim 
	 Cep: 99,700-000 

Caixa Econômica Federal 
	

Agência: 0470-7 

I DESCRIOD DO E2~0 	 

CNPJ: 05.965.663/0001-64 

35220404 	Fax: 

consultoria@vmoschetta.combr 

Conta: 003.3355-4 

Empenho Ref.: Contratação de 

processo n° 8808/11 

assessoria e consultoria técnica p/ Sec. Mun. Fazenda Cfe. SD 1884 e 

1 LIQUIDAcz10 1 

N° da Liquidação 

Histórico 	  

Documento Fiscal 	 

Valor 

	• 26184 

Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 8849/2011 

961 

	• 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) 

1 VALORES DO EMPENHO 1 

Data da Liquidação...: 30/12/2011 

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTARIA lTDA 

Valor Empenhado 

28.000,00 

Valor Liquidado 

28.000,00 

Valor Pago 

22.400,00 

Valor à Liquidar 

0,00 

Valor à Pagar 

5.600,00 

Á "Pagar Liquidado 

28.000,00 

	

Parcela Vencimento 
	

Valor 	 Parcela Vencimento 
	

Valor 

	

1 - 30/12/2011 
	

5.600,00 

Processado por: ROSÂNGELA DARIVA 

Secretário(a) da Fazenda 

Paulo Alfredo Polis 

1 	Prefeito Municipal 

RECIBO I 

TESOURARIA 

N°  documento 

TicianeDa stini 

Tesoureiro 

N°  Cheque 

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação. 

Valor 	.5  600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) 

Nome Completo: 

Assinatura...: 

CPE ou RO 	  

Data de Pagamento 

1 PE 45 495 46,01/1 1513 -5.51630 PIEI 



TOTAL 

• 

Moschetta 
MOSCHETT4 CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

FONE: (54) 3522-0404 

Av. XV de Novembro, 76- Sala 612- CEP 99700-000 - Erechim - RS 

Usuário ou Destinatário 

Nome: 

Endereço: 

1, Alua.: 

CNPJ: 05.965.663/0001.64 	Mun 41594/31346 

r A 

Nat.. da Operaçâo:„. 

Via de Transporte 	  

Data da Emissào:..Qâ .. i„fal .... 

Valor Dna! da Nota _RS 

1SS já incluída no preço 	RS 
calculado pela "'quota de 	 

Aries Gráficas Ltda. - Fone/Fax• 154) 3321-9610 - CNPJ: 01 326392)0001-46 !,ser Es1 • 939'0085715 25x3 876 a 000 t'
,3110 t.DQr D322095 

--•••••••••••~11Mi•••••••
••••••••••••••••11•Mi.ffill..1.1~..~.•••••••

•••11.•••• 

Município: 

I.Est.: 



r..TATASI 

t 2'22  

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

À 
Prefeitura Municipal de Erechim 
Secretaria Estadual da Fazenda 
Setor de Pagamentos 

DECLARACÃO 

11•••••••••21•••••••••••• 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECHIM 

06 JAN, 2012 

PAGO 

Declaramos, para fins de pagamento da Nota Fiscal 
Série "T" n'. 961, que o serviço foi prestado por sócio da empresa no 
exerciCIO de profissão regulatnentadá, qual seja, a de Advogado, especialista 
em Direito Tributário. 

Erechirn, 1° de Janeiro 2012 

Mo 	etta C sultoria Tributária Ltda. 
Inscriçâo Municipal no. 41594 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 413 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000- Erechim - RS 
consultoria@vmoschetta.com.b0 



Pago À Liquidar 	 À Pagar 	Venc. 

Ordem de Compra 	2011/3365 

184,41 

184,41 05/10/11 

Emplacamento do veiculo A-08 - Sec Fazenda 

Licitação: 0/ O 

184,41 	 0,00 

Licitação: 0/ O 

184,41 

Ordem de Compra.. 2011/3366 

0,00 	 184,41 

184,41 04/10/11 

Licitação: 0/ O 

177,86 	 0,00 

Ordem de Compra 	2011/3646 

177,86 

177,86 07/11/11 

184,41 

184,41 

- CLÁUDIA CECILIA ZAMELIA FARINA ME 

Histórico 

	

Empenhado 	Estornado 	 Liquidado 

SMED 

	

Licitação: 	0/ 	O 	 Ordem de Compra • 2011/ 173 

	

302,82 	 0,00 	 302,82 	 302,82 

	

302,82 20/01/11 	 302, 

Serviços de despachante A-126 - Diretoria de Trânsito 

	

Licitação: 	0/ 	0 	 Ordem de Compra 	2011/ 174 

	

60,00 	 0,00 	 60,00 

60,00 20/01/11 

Para os ve1culos 00-93 e A-144 ' 

	

Licitação: 	0/ 	O 	 Ordem de Compra 	2011/ 877 

	

140,00 	 0,00 	 140,00 

140,00 03/03/11 

Emplacamento do veiculo 00-04 - Gabinete do Prefeito 

	

Licitação: 	0/ 	O 	 Ordem de Compra 	2011/3361 

	

184,41 	 0,00 	 184,41 

184,41 04/10/11 

Emplacamento do veiculo 00-13 - Sec. Saúde 

Emplacamento do veiculo A-11 - Sec. Cultura 

	

Licitação: 	O/ 	O 	 Ordem de Compra.: 2011/3367 

	

184,41 	 0,00 	 184,41 

184,41 03/10/11 

Emplacamento do veiculo 00-07 - SecMeio Ambiente 

	

Licitação: 	O/ 	O 	 Ordem de Compra 	2011/3366 

	

140,00 	 0,00 	 140,00 

140,00 10/10/11 

Emplacamento do veiculo A-10 - Oficina 

	

Licitação: 	O/ 	O 	 Ordem de Compra.: 2011/3309 

	

186,29 	 0,00 	 186,29 

	

186,29 05/10/11 	 186,2 

Serviço de alteração de endereço dos vei.bulos 00-140 e 00-148 - Sec. Saúde 

	

Licitação: 	O/ 	O 	 Ordem de Compra.: 2011/3370 

	

418,25 	 0,00 	 418,25 

	

418,25 04/10/11 	 418,2 

Empenho referente Placas para o caminhão C-46 

	

Licitação: 	O/ 	O 	 Ordem de Compra 	2011/3648 

	

80,00 	 0,00 	 80,00 

80,00 11/11111 

Empenho referente Licenciamento de veículos adquiridos atraves de convenios 

	

Licitação: 	O/ 	O 	 Ordem de Compra.: 2011/3647 

	

1.346,68 	 0,00 	 1.346,68 

1.346,68 03/11/11 

Empenho referente Licenciamento e emplacamento.  00-18 

CREDOR: 

Data 

13673 

Nr.Emp. 

11/01/11 484 

11/01/11 485 

16/02/11 2153 

23/09/11 11895 

23/09/11 11896 

23/09/11 11897 

23/09/11 11898 

23/09/11 11899 

23/09/11 11900 

23/09/11 11901 

18/10/11 12966 

18 /10/11 12967 

16/10/11 12968 

opl - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

SPI - Sistema de Administração Pública Integrado 

Itlatório Gerencial do Extrato de Credores 

"1 Data: 

Hora: 

g Pag. : 

25/04/2012 
16:37:11 

0001 

Periodo, 03/01/2011 â 31/12/2012 

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 4,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

184,4(.3:10/1T) 

140,00 

140,0 

186,29 



.FilData: 25/04/2012 
1,1ora: 16:37:11 

t'a g 	0002 

 

Período: 03/01/2011 â 31/12/2012 

Pago 
	

À Liquidar 	 À Pagar 	Venc. 

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 

Rélatório Gerencial do Extrato de Credores 

CREDO R: 

Data 

13673 

Nr.Emp. 

18/10/11 12969 

18/10/11 12970 

27/10/11 13518 

14/12/11 15439 

14/12/11 15440 

19/12/11 15708 

19/12/11 15709 

22/12/11 15867 

06/01/12 512 

01/03/12 3067 

10/04/12 4645 

10/04/12 4646 

20/04/12 4944 

20/04/12 4945 

Empenho referente Emplacamento e licenciamento A-17 

	

Licitação: 	O/ 	O 	 Ordem de Compra 	2011/3644 

	

177,86 	 0,00 	 177,86 	 177,86 

	

177,86 07/11/11 	 177,8 

Empenho referente Licenciamento dos veiculos A-20 e A-22 

	

Licitação: 	O/ 	O 	 Ordem de Compra. 2011/3638 

	

355,72 	 0,00 	 355,72 	 355,72 

	

355,72 03/11/11 	 355,72 

Empenho complementar a NE 12966 para conserto do caminhão C-46- Estradas Vicinais 

	

Licitação, 	O/ 	O 	 Ordem de Compra.: 2011/3756 

	

70,00 	 0,00 	 70,00 	 70,00 

	

70,00 11/11/11 	 70 

Emplacamento veiculo Fiat Strada ISM0596, adquirido através de convenio - Sec. Agricultura 

	

Licitação: 	O/ 	O 	 Ordem de Compra.: 2011/4137 

	

186,29 	 0,00 	 186,29 
	

186,29 

	

186,29 30/12/11 
	

186,29 10/01/12 

Licenciamento e emplacamento 76-30 - SMED 

	

Licitação, 	O/ 	O 	 Ordem de Compra.: 2011/4139 

	

184,54 	 0,00 	 184,54 
	

184,54 

	

184,54 30/12/11 
	

184,54 16/01/12 

Emplacamento 76-33 - SMED 

	

Licitação. 	O/ 	O 	 Ordem de Compra.: 2011/4166 

	

162,20 	 0,00 	 162,20 
	

162,20 

	

162,20 30/12/11 
	

162,20 18/01/12 

Regularização do motor do 76-131 - Sec. Saúde 

	

Licitação: 	O/ 	O 	 Ordem de Compra 	2011/4167 

	

155,13 	 0,00 	 155,13 
	

155,13 

	

155,13 30/12/11 
	

155,13 10/01/12 

Licenciamento e emplacamento do caminhão C-01 - Estradas Vicinais 

	

Licitação: 	O/ 	O 	 Ordem de Compra.: 2011/4239 

	

221,29 	 0,00 	 221,29 
	

221,29 

	

221,29 18/01/12 
	

221,29 25/01/12 

Serviço de despachante para emplacamento do veiculo 76-34 - Sec. Cidadania 

	

Licitação: 	0 / 	0 	 Ordem de Compra., 2012/ 329 

	

152,20 	 0,00 	 152,20 
	

152,20 

	

152,20 13/01/12 
	

152,20 23/01/12 

Empenho referente Emplacamento e licenciamento do 0-20 

	

Licitação. 	O/ 	O 	 Ordem de Compra 	2012/1208 

	

410,82 	 0,00 	 410,82 
	

410,82 

	

410,82 13/03/12 
	

410,82 15/03/12 

Emplacamento do ônibus 0-19 

	

Licitação, 	O/ 	O 	 Ordem de Compra.: 2012/1615 

	

140,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 140,00 	 140,00 

Licenciamento Ford Cargo I111-6069 - Sec. Agricultura 

	

Licitação. 	O/ 	O 	 Ordem de Compra • 2012/1618 

	

266,69 	 0,00 	 266,69 	 0,00 	 0,00 	 266,69 

	

266,69 24/04/12 	 266,69 	 266,69 24/04/12 

Serviço de despachante para veiculo 76-04- Gabinete do Prefeito 

	

Licitação, 	O/ 	O 	 Ordem de Compra.: 2012/1742 

	

100,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 100,00 	 100,00 

Emplacamento dos veículos que serão sorteados pela Prefeitura promoção Com a Nota é mais Legal 

	

Licitação. 	O/ 	O 	 Ordem de Compra., 2012/17/4 

- CLÁUDIA CECILIA ZAIIKLLA FARINA ME 

Histórico 

Empenhado 
	

Estornado 
	

Liquidado 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 



021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 

Relatório Gerencial do Extrato de Credores 3 

Data: 25/04/2012 
- 
Hora: 16:37:11 

Pag.: 0003 

L 

Periodo: CREDOR: 13673 - CLÁUDIA CECILIA ZANELLA FARINA ME 

Data 	 Nr.Emp. Histórico 

	

Empenhado 	Estornado 	 Liquidado 	 Pago 

	

627,21 	 0,00 	 0,00 	 0;00 

20/04/12 	4946 	Emplacamento e licenciamento do caminhão ISZ2064 - Pronat 

	

Licitação: 	O/ 	O 	 Ordem de 	Compra.: 2012/1746 

	

346,85 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

TOTAIS ==> 	 7.146,34 	 0,00 	 5.932,28 	 5.665,59 

03/01/2011 

À Liquidar 

à 31/12/2012 

À Pagar 	Venc. 

627,21 627,21 

346,85 346,85 

1.214,06 1.480,75 



CONFERIDO E EMPENHADO 

/ mi 	/ 9nIt EM 	1 1  

FORMA DE PAGAMENTO: 

c 

'PREÇO UNITÁRIO RS 	 PREÇO TOTA 

lemecupmQ.0 MDE-Manutendo e Degnyolvimento do Ensi 

QUANTIDADE UNID. 	 ESPECIFICAÇÃO 

EMPENHOS ANTERIORES DATA 	 NÚMERO 

922.764.02 484 • '101/2011 

SALDO DA DOTAÇÃO 

1.077.235,98 

SALDO DISPONI VALOR DESTE EMPENHO 

.076,933,16 :302,82 

302.82 302.8200 1.0000 UN 

E 

, 	27 AM, 291 

bisrerna ON LINEJ 

,ALORPOREXTENSO 

MENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOSMIII$$#$$$$$$$$$$$$$$$$1101$$$$$$$$$Itt 

Portaria 0656/2010 

AUTORIZO A PRESENTE IESPESA, OBSERVADA 

AS FORMALIDADES L 	I . 

Neide toUrdeS Piran 

:11:111:lh'il 11 

VALOR TOTAL 	. 

30232 

Serviço de despachante 

Onibus 0-1 - emplacamento, seguro, servicos - R$ 161,45 
Veiculo  A-149  - emplacamento. seguro. serviço 	R$ 141.37 
SMED 

SOLIG TE 

Neide 	des Piran 
_  ___Sopretária Adjunta  

sWialdWIPttlfè.Edfft~.§0  

1TESTOQUE RECEBI ECONFERI OSMATERIAIS/SERVIÇOSE 

STA0EA ORDOCOMOESfAECIFICADO. 

,M 	  

'PA  
40ME 

VISTO DO RESPONSÁVEL PELA elOAOE 

ERECHIM 1 	I 

kNOTAÇOES: .\',r,tarfo a razenai  

no2/2009 
1 PE 	48441/01 1854 2141/11 15:49 	-102,82 P8E1 

RECEBI O VALOR TOTAL APAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

NOME: 

IDENTIDADE: 

1 

i ,..... , .. , . ,. 

--- ..... - ....... ,.,,,.. ..,.......—.i 

.,cslado do Rio Grande do Sul 

PnEFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
FRACA C),A, BANDEIRA. 354 - (2X. POSTAL. 86- CEP 99700-000 

ktwid CNIPJ: 87.613.477/0001-20 - FONE: (54) 3520-7000- FAX: (54) 3520-7070 

NOTA DE Empenho Nr. 484 	Ordinàrio 	EXERCI= 	2011 	2011 / 	17„ 	 Folha 	0001 

5RGAO: 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAD 
	

CÓDIGO: 	11 

JNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE DE EDUCACAO E DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO 
	

CÓDIGO: 	11.01 

IROJETO / ATIVIDADE: 	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEEI 
	

CIAS. FUNC. PROGRAM.1 2,361,0048.2061 

:ATEGORIA ECONÓMICA: 	2766-9 Outros Servicos 	 CÓDIGO: 3.3.90,39,99  

;REDOR: 	CLAUDIA CECILIA ZANELLA FARINA ME 
	

13673 
NDEREÇO: 	Rua Aratiha 
	

MUNICIPIO/ESTACEIr e[hira 	 ! RS 

;NPJ/CPF: 	11.816.578/0001-37 
	

FoN054) 33212914 
	

BANCO: Banco do Estado do Rio Brom-J-06.086546.0-2 
,Aqncia 2105-9  

AGITAÇÃO: 	 Isento 	• 	 N.: 
	

DATA: 

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE APRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARAA LIQUIDAÇÃO. 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 	 R$ 30 2- ;  

(- ) ESTORNO N. 	 RS 

VALOR TOTAL A PAGAR 	 R$ 3ÇD'a g e/ 



Ar, 

r

.._........_.. 
.-.-...^-• •-•` 

"DESPACHANTE FARINA 
NOTA FISCAL 

1§ 

Via de Transporte: 

Nat. da Operação' 

Data da Emissão.  

, 
DE SERVIÇO SÉRIE T 

, 
VIA 	Afã 	075 • Cláudia Cecilia Zanella Farina 

Fone: (54) 3321-2914 

Rua Aratiba, 310 - Centro - CEP: 99.700-000 - Erechim/ RS (6-6  rn &às o . 
Â 1-4 	/ 0  ..Á 	/ •••( ,X.  CNPJ: 11.816.578/0001-37 	 Insct. Mun.: 36698/59040 

NOME: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: 

CNPJ: 

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 

PRe-  PG." Tu R- R 	in0 0-"C Cj" PA 1- 	Oe 	(--TR 6 C RI ffl  

PP i4C f2r 	h A" 	(3 P's I'V Der. R Pr • 	 N°:  

(...2:,- neC h i.  ní-r. 	 EST.: 	g 5 • 
e"--+ fo k 3 4-0-1 C00)-7, 0•INSCR. EST./MUN.: 

OUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. 
• 

TOTAL 

pec.: rrnbolso  

E trn\c,1 	ca. rrn krtn +o . 
ceki os • 	.34\.) 12-14 	e. 

S.' Rry-) 50 Glk 	coro e. 

oRocen 	Cr3 i 44 3o22 

,i 	,f,,-," ", ,9, 	..-Tili 

et :;,,C)C;?i,2 	}..ty 

. 	 i 
o rrso 

I' tlAVal 
,rniriD9-13 

Si -j,tf',44 nCil 01\i_ rsiE 

w„ 	e , 
,-, 

e (PA PRí5 A- 	511 , 
iss INCLUO° NO PREÇO AALIQUOTADE 	% 	'  OAL R$ 	3 02 , R.V, . 

Traços Artes Gráficas Ltda. - Rua Henrique Schwerin. 479- Centro- Fone: (54) 3321-9727 - CNPJ 02.781.274/0001-90 
Inscr. Est.: 039/0096210 - 001 a050 -25 	 o51 	l00 Aut. Mun. 93995998 



Folha 	0001 

N.: DATA: Isento 
LICITAÇÃO: 

FORMA DE PAGAMENTO: 

30 dias 
FO 	DE RECURSO: Recurso Livre 

60,00 60,0000 

103.808.37 196.191,63 
SALDO DISPO VALOR DESTE EMPENHO 

96.131 63 60,00 

RS 

Po, RS 

0\C 

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS / SERVIÇOS E 

ESTÃO DE ACORDO COMO ES IFICADO. 

ÇI 

Fk06  

cOE rka 

NOME: 

IDENTIDADE: 

ORDENAD 

VISTO DO RESPONSÁVEL PELA CONT ILIDADE 

SECRETÁRIO tJ.fESPONSÁVEI \ ce\v‘ 	oca  

AUTORIZO A PRESENTE DESPESA 09 	AC 

IDADES LEG IS. 

(• ) ESTORNO N. 

VALOR TOTAL A PAGAR 

A DESPESA 

DéC DéG\ ° 	rança? 	 . 	‘c,e" 
G3 Piit  seV . N 	 en 

LIQUIDAÇÃO S09/°  

SeRTES-PEBANICRIQQA PRESENTE NOTA DEI/gIPENIt-I 	 •— 
l\A"".  ao  
W"&,.. 24EiI2009  

ACOR~AS
N 
 DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A  

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 	 RS 

1P 	48541/01 495 21/0141 15:49 	-8,H MIEI 

EM 

NOME 

ANOTAÇOES: 

CONFERIDO E EMPENHADO 

11 	p1 	/2011 EM. 

SOLICITANTE 

ila1dtMOTA#WILA4  
secregitok da Fazenda  
~afia 002/2009 	 

ESPECIFICAÇÃO 

Serviço de desgetiante 
vistoria lacre 
Serviços de desaachante A-126 - Diretoria de Trânsito 

UN 

••• 

QUANTIDADE 	UNID. 

1.0000 

VALOR POR EXTENSO: 

SSENTA REAISHOOMMUMMOSNUMINON2MINIONWOMMOMINMOIN 
HOONIONINOMONSOWNSINHONMOSMOON001000$0000021$00,  

EMPENHOS ANTERIORES 	 SALDO DA DOTAÇÃO 

617,00 
VALOR TOTAL tk8:. 

• 

PREÇO UNITÁRIO R$ 	 PREÇO TOT 

NÚMERO 

485 
DATA 

11/0112011 

PM E 

2 7 JAN. 291 

SIsterna UN UNE  

Estado do Rio Grande do Sul 
; PREFEITURA MUNICIPAL DE EERECNIM 

PRAÇA DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL. 86- CEP 99700-000 
" CIWPJ: 87.613.477/0001-20 - FONE: (54) 3520-70(0- FAX: (54) 3520-7070 

Eapenho Nr, 485 	Ordinário 	 2011 	2011 / 	174 
NOTA DE 	 EXERCICIO 	 RMS 

SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E PROTECAO SOCIAL 
ORCA°, 

, 	SEC MUN DE SEGURANCA POBLICA E PROTEÇA0 SOCIAL 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 

PROJETO / ATIVIDADE: 
Finalização. Humanização s Controle doTrInsito 
''' 

14 
CÓDIGO: 

CÓDIGO: 14 '01  
—15 452.0008.2094 CLAS. FUNC. PROGrukm.: 

CATEGORIA ECONÓMICA: 
4178-5 Outros Serviços 	

CÓDIGO: 
3.3.90.39.99 

CREDOR: 

ENDEREÇO: 

CNPJ / CPF: 

CLAUDIA CECILIA ZANELLA FARINA ME 
Rua Aratiba 
11.816.578/0001-37 ,04,54) 33212914 

13673 

muNicipioteÁ6gFhi° 	 I RS 

BANCcpanco do Estado do Rio Gr cow96.086546.0-2 
Adncia 2105-9 



C -7. CW:TP.:: 

VIDE-VERSO 

- • 

DESPACHANTE FARINA 
NOTA FISCAL 

19 

Via de Transporte: 

Nat. da Operação.  

Data da Emissão.  

DE SERVIÇO SÉRIE
'N  

T 

O 
. 	_ 	. 	. 

VIA 	No 	074 • ,,Páudia Cecília Zanella Farina 

.„. Fone: (54) 3321-2914 

Rua Aratiba, 310 - Centro - CEP: 99.700-000 - Erechim/ RS REE- in f301-50 • 
iLt 	/ Ok i  Chip: 11.816.578/0001-37 	 Insct. Mun.: 36698/59040 

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 

NOME: PRE Fe x--Tu e ek 	fnonn clen 	oc- 	(--,e6-c,  h; (yr- 

MUNICiP10: 

CNPJ: 

ENDEREÇO:PR Ne e, 	O (, 	,+5 Aw oc.-----s. R A 	N°: 3S Li 
c_ ,e,hz (nn 	 EST.: 	PS 

'5...N.  • 613. t—Ci-).  I MD) —'20,  INSCR. EST./MUN.: 
> 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 

Ra ern e)de o 	Rd? 4V • 

— Urk C—k-, C) 	1.4 	. 2j59. 
Com? OROCY1 	$( -4 14 ) il 4 b0,00 

,.:. 	, ti,4,kce e 
,::.4-! 	!.1.:!¡.?•_x:i.i..'r:-.,,,,,,,,,,, 

!, 
, 	..t.' 1, se. 

rnrifiKrfertiu < .Tf3 Vrif 	- 

4.1414.1J iF 	.} 

'51átenikNiN t..NÈ 

.:ti.i,  

'f" i ri"' '-3  

'I'. t) i, 	
. , 	' 

"."-') 
;•,, 	, 

ISS INCLUO() NO PREÇO AALIQUOTA DE % 	' ''' 	c4L $ 1 	00. 
Traços Artes Gráficas Ltda. - Rua Henrique Schwerin. 479- Centro - Fone: (54) 3321-9727 CNPJ 02.781.274/0001-90 
Inscr. Est.: 039/0096210.001 a050-25u 	 o51 a loo Aut. Mun. 93995998 



RMS 

Folha 	0001 

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
,PRAÇA DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 
Cre.DJe 270.9,11r3..452001-20 - FopciliJrm4) 3520-7000 - PAX•2(&) 3520-74 	1, 3364  

NOTA DE 	 EXERCICIO 

GABINETE DO PREFEITO 
RGÃO. 

JEGORMECONOMICA 

GABINETE DO PREFEITO E SERVICOS DE APOIO 
Administracao. Coordenaçao e Execucao da Politica Administrativa 

12-4 Outros Servicos 

CÓDIGO: 

CÓDIGO' 

2 
02.01 

04.122.0004.2004 CLAS.FUNC.PROGRAM, 

CÓDIGO: 
3.3.90.39.99 

EDOR. 

OEREÇO' 

IPJ / CPF: 

CLOUT4 CELILIVIANELA FAUNA ME 	 1.3673 
Roa Aratiba 	 Erechim 	 / RS 
11.816.578/0001-37 	 1541 33212914 	:::rfOrdo Estado do Rio Gr 	06.086546.0-2 

FONE: 
Ao@nci 	

CONTA: 
a 2105-9  

I/TÁÇÁO 
Isento 

F Recurso Livre 
NTE DE RECURSOS. 

ERECHM / / 

DATA: t‘P 

FORMA DE PAGAMENTO: 

,i1DADE 	UNID: 

1.00 DO UN 

SECRE1ARK)OURESPONSAVEL 
OHDENADORDADESPESA 

DATA 
' 	I 

NÚMERO EMPENHOS ANTERIORES 
I .1.. 

184.41 184.4100 

184.41 VALOR TOTAL RE: 

ESPECIFICAÇÃO 

mp acamem o .o ve co o 	- .a.ine e .o 're ei o 
Servico de despaChante 
reembolso referente a emplacamento e confeccao das placas, 
e pagamento do DPVAT. 

drinffinta E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOStItrUttlailMiltIlt 	MIM 
t.1$10#1$1**111$1401$014$10011*~$141$11100141111$1101$MittlIÚIM tlt$$$$$ 

SALDODADOTAÇÃO 	 VALOR OESTE 	 SALDO  

	ill, 	
 .:. ,,, 	 ;" 

	  4. 	
, 

Ir.- 
,4i. 	 MESA, OBSERVADAS Vreldéro AS FORMALIDADES 

AUTORIZO A PRESENTE  

..É 
Chefe d 	binete do Prefeito 	 4 

IZ ; .'... Tbdero 
Chefe de 1 • binete do Prefeito 

CONFERIDO E EMPENHADO 	' 

23 / 09 	/ 2011 
EM. EM, 

PREÇO UNITÁRIO RS 	 PREÇOTOTAL 

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE À PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE %RA A LIQUIDAÇÃO. 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 	 R$ 4 vi !Lu 
ESTORNO 1,0 	 RS 

VALOR TOTAL A PAGAR 	 R$ 1.8t-i 11-1£ 

Va I crgrffiTPA 	Loch 	 IDENTIDADE: 

Secret riu Ii F3zMfld3  
Portaria 002/2009 

4%.' .L5,-.1 .. 5.'22 	-4IO 

MIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

ÁDJETO 1 ATIVIDADE 

STODUERECEBIECONFERiOSMATERIAIS/SERVIÇOSE 

iÃODEACORDOCOMOESPECIRCADO. 

27' /DA' «21  
ME 

VISTO DO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE 

Xf719--- 

k0  
-x00  

óe AorA  
óçt 

PAGUE-SE EM, 	 

NOME: 

OTAÇÕES- 

RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA APRESENTE NOTA DE EMPENHO 



i

nLiNAL niz. 

4.. a•tior........mcwaramul...* 

vinFNERSO 

'  DE SPACHANTE FARINA 
NOTA FISCAL 

19  

Via de Transporte: 

Nat. da Operação. 

Data da Emissão' 

DE SERVIÇO SÉRIE T 

VIA 	Jsià 	093 • _ Cláudia Cecília Zanella Farina 

Fone: (54) 3321-2914 

Rua Aratiba, 310 - Centro- CEP: 99.700-000 - Erechim/ RS 
E66Meta-50 
.27  / 09 /Poli. 

CNPJ: 11.816.578/0001-37 	 Inscr. Mun.: 36698/59040 

, 	  
USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 

NOME: 	PRE.e6 r To g f\ 	MO 	cl PA 1. 	Égé-C h Ar • 

ENDEREÇO: 

MUNICIPIO: 

CNPJ: E7' 

PR ENC,(°t 	i3 A N) 06 ..t e ÉN 	 No: 3 S. (-I 

R E c h ; (TC) 	 EST.: R 5 tC: 

.613 - t-13-10001-20 	INSCR. EST./MUN.: 	 1 

DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 
'OUANT. UNID. 

Reéro gOiSO 	19 • PI ftc A -74 00 

n hog. 59.)-eno DevAT LtLf .111 

)ÊP-ul-c-P 	&melékc~t)To /1-19, a9 
	--37  

Uo_stCxx\c) 	N . Q4  

ca-ts. arnpann\-‘0 
69,53g t A,  A 	neico..) 1:,  lattrP3• :1 AO  

	

uct 	.0 	' 12e ..tu “ttpv-c .,.." ' 

	

F- 	t_o..v:—... 	,,4n.,•-n*I-r:,' 
eietnicm 
.",!'-z -,;,'1(` 

..)t)G3i1LD9Eg c , ,ric,:: 

,... 	"x. 	. _, 	... 	..., 	,h1ti3tZri.:. 

13 our 

, 

o/, 	-- - "=11i5TAL R$ 	_ 	18 
Traços Artes Gráficas Ltda. - Rua Henrique Schwerin. 479- Centro - Fone: (54) 3321-9727 - CNPJ 02.781.274/0001-90 
Inscr. Est.: 039/0096210 - 001 a 050 - 25 x 	 051 a loo Aut. Mun. 93995998 



CÓDIGO, 
04.129.0013.2017 

CLAS. FUNC. PFIOGRANI, 

184,41 184.4100 

NÚMERO EMPENHOS ANTERIORES 
	

SALDO DA DOTAÇÃO 

rodaria 00212009 NOTAÇÕES' 

' I 

Estado do Rio Grande do Sul 
'-PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECH1M 
'PRAÇA DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 

CVCDJen61170.141r3..1N2001  -20 - tfin54) 3520-7000 - FAX'26) 3520-7fi7d 

NOTA DE 	 EXERCÍCIO 

3365 	 Folha 	0001 
RMS 

TACÃO 
Isento N' DATA, 

1 -A-é-curso Livre 
ECURSOS. ITE DF 

FORMADEPAGAMENTO,  

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
IÂO 

JADE ORÇAMENTARIA 
Arrecadacao. Cadastro e Fiscalizacão 

iJETO 1 ATIVIDADE. 

4547-0 Outros Serviços 
EiSORIA ECONÔMICA 

5 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

17573 

Erechim 	 / RS 
MUNICIPIO/ESTADO.  

Banco do Estado do Rio Gr 	06.086546.0-2 
CONTA: 

Agencia 2105-9 

EDOR 

.E RECO 

/ CPF 

Rua Aratiba 

11.816.578/0001-37 (54) 33212914 
FONE BANCO, 

05.01 

3.3.90.39.99 
CÓDIGO: 

CLAUDIA CECILIA TANELLA FARINA ME 

UNID. 	 ESPECIFICAÇÃO 

eu acamem o o ve cu o 	I: 	ec. 	zenia 

Serviço de despachante 
reembolso referente a emplacamento e confeccão das placas. 

e pagamento de DPVAT. 

e 

1,00)0 UN 

ItrIllffInE QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS$00$~0100tittillittlOtSit$ 

$100$10$1$#$#$$$$$M$10$00101$1$011***14011$0$$$#111$41010$0$01411411$01  

SOLICRANT 

VALOR TOTAL R$: 

VALORDESTEEMPENHO 
1. DATA 

' 	I 

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE À PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERIgam A hoy1DAÇÃO. 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 	 RS 	1 I  

) ESTORNO 	 RE 

VALOR TOTAL A PAGAR 	 R$ 18 II I te 

OS7 4-0 //  
RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE OU TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

EREO 	 

11 OUT, 2011 NOME: 

IDENTIDADE, 

11/ 

PREÇO UN1TÁRIOR$ 	 PREÇOTOTAL 

CONFERIDO E EMPENHADO 

23 / 09 	/ 2011 

SECA 	 AVO_ 

184.41 

SALDO DISPONIVEL 

ESTO QUE RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS / SERVIÇOS E 

;TÃO DE ACORDO COM O ESPECIFICADO 

20.3 //V? 	çv,a 
ex\e‘e _„  DmE 

vi$10 DO RESPONSAM PELA CONTABILIDADE 

AUTORIZO A P 5 f DESPESA. OBSERVADAS 

AS FORMALI 	EGAIS 

X 
ORDENADORDADESPESA 



2 

VIDEI/Ef?S0 

.. 

DESPACHANTE FARINA 
NOTA FISCAL 

19 

Via de Transporte: 

Nat. da Operação.  

Data da Emissão: 

DE SERVIÇO SÉRIE T 

, 
VIA 	Ano 	096 • Cliáiiclia Cecilia Zanella Farina 

-Fonet (54) 3321-2914 

Rua Aratiba, 310 - Centro - CEP: 99.700-000 - Erechimi RS RÉ Én') 80150. 
0%1-  / eg 01-1 CNPJT1.816.578/0001-37 	 Ima. Mun.: 36698/59040 

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 

NOME: egu-Fê.rniR,R 	Mv it).1 C" - P A L 	(&C 14 ; en . 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: 

CNPJ: 

PR Kt 	5 I\ NOE-i-n -  A 	 N°: 	3511 . 

E I12 C h 	rrn 	 EST.: 	RS - 

2/ .6 3 •1 /4-4-V1 1 000 A - 20- 	INSCR. EST./MUN.: 

1  QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 

59140 	OBv h T -1x-i,L1,-1 

( 	
----.4(9,----9-/ 

Sc-evico 	SratAcAr1cur0 ---D 

v_e 	cxkk o 	.11- -02 

Com -e. 9 anhem h O 
-35-3B I 2 A 

,i 	?(.31i:t3.2,1:..0 r 
'2 	;.)., i,;r,1 :),.,b 

. ,. 
'' .i•-•''.-{e..' 	,T1 '.5:;) 

. „. 

1 
I 1 OtiT, 21311 

'S stema ,Q1s,  LINE 

---- ; 

.... 
ISA INCI [Jim Nõ PRECO A ALIQUOTA DE 	% 	TOTAL R$ 	1 	/ali, (-1-Á 

Traços Artes Gráficas Ltda. - Rua Henrique Schwerin. 479- Centro - Fone! (54) 3321-9727- CNPJ 02.781.274/0001-90 
inscr. Est.: 039/0096210- 001 a 050 - 25 	 o51 	loo Aut. Mun. 93995998 



184.41 194.4100 

(- 1 ESTORNO N. 

VALOR TOTAL A PAGAR 

fes  EM 

015ã PESA 
AffirrUll.,. IT!'1125f•CiZIA'airil 	 - 

IDENTIDADE, 
PREFEITO mitivic.ipAL„ 

Vá Idetnortnup:1.90.1  
DTAÇÕES: 

,PoriMMO2l2009 

ffirlffin E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO~t10110$010titilffittil$011 
$$$$$$01$41$1011001$40$000,10104140hM00~1011$000000$$#$$$$$$ 

194.41 y,,LoR TOTAL RS: 

DATA 	 NÚMERO 	 EMPENHOS ANTERIORES SALDO DA DOTAÇÃO VALOR DESTE EMPENHO 

CONFERIDO E EMPENHADO 

23 / 09 	/ 2011 
AUTORIZO A PRESENT SA)IOESERVADAS 

LIOUID'ACÁO 

A DESPESA CORRESPONDENTE À PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFEA5N A L,IQUIDAÇÃO. 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO R$ 

1 VE 	IIMMIal 2131 	1 152Z 	-,,R4,41 1E1 

e 
PAGUE-SE E 

- EM 

NOME: 

AS 

- 

As 13 La 

(2AG3_ 
RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

ERECHIM 

ESTO QUE RECEBI E CONFERI(OS MATERIAIS / SERVIÇOS E 

DÃO DE ACORDO COMO ESPECIFICADO. 

1710 /,()  nocsx\ 

ME 

cow 

VISTO DO RESPONSÁVEL ELA CONTABILIDADE 

'TIDADE 	UN1D. ESPECIFICAÇÃO 	 PREÇO UNITÁRIO RS 	 PREÇO TOTAL 

firfX00,?4,1,4r7k 	 ,erv. 	e, 
SerViço . dM dethathirité 
reembolso referente a emplacamento e confeccão de placas, 
epapamento da DPVAT 

1.080 UM 

§tado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
ApA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 
GISIR.117.61 ã.47ZLQ001-20 - FONE: (54) 3520-7000 - FAX' (54) 3520 

tapem o mr. 114Y/ 	Ordinário 	 2411 	'Rã? / 3366 	 Folha 	0001 
RMS NP 

ADÃO 
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 	

CODIGO: 
	 9 

FUNDO MUNICIPAL DE SOBE 	 09.01 NIDADEORCNNENTAR, 	 CÓDIGO: 

Acoes e Servicos Públicos de Assistencia Geral à Saúde 	 10.301.0032.2042 ROJETO 1 ATIVIDADE 	 CLAS FUNC. PROGRAM.: 

DEGORIA ECONÔMICA, 
	186-4 Outros Servicos 	 CÓDIGO.3.3.90.39.99 

REDOR, 

iDERECO 

IPJ / CPF: 

CLAUDIA CECILIA ZANELLA FARINA ME 
Rua Aratiba 
11.816.578/0001-37 

13673 
Erechim 

MUNICIPIQ/ESTADO: 
I54i 33212914 	 Banco do Estado do Rio Sr 

FONE: 	 BANCO: 	 CONTA: 
;Onda 2105-9 

/ RS 
06.086546.0-2 

;ITAÇÃO. 
	 Isento 	

DATA: 

NTE DE RECURSOS 
40 ASPS-Acoes e Serviços Públicos de SaZi9i --  ,  FORMA DE PAGAMENTO: 

... 
Rot,.  

NOTA DE 	 EXERCICIO 



• 

\IDE-VERSO 

DESPACHANTE FARINA 
NOTA FISCAL 

iq 

Via de Transporte: 

Nat. da Operação* 

Data da Emissão: 

DE SERVIÇO SÉRIE T 

. 	. 
VIA 	tV2 	097 • Cláudia Cecilia Zanella Farina 

Fone: (54) 3321-2914 

Rua Aratiba, 310 - Centro - CEP: 99.700-000 - Erechim/ RS iq8o1,5o. — m  
c2 }  / 409 jaM.  CNPJ: 11.816.578/0001-37 	 Inscr. Mun.: 36698/59040 

- , 

NOME: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: 

CNPJ: 

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 

PRé- (6-i Tv R A 	MO MI. C-r P AZ. 	6/le C h ; Ini • 

PR ft( f) 	oel 	6 /3 (v oc,re. A 	 N°: 	3 	i'l • 

6 EST.: 	RS pe c h ;(d,T ) 

.S 	613 -Li -9-7 i 000) -,2 O- INSCR. EST./MUN.: 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT, TOTAL 

9 i ff-c A 1-400 

t-it-f, (-44 --, SC-Gv ea 	O PI /Ar 

---P Sc-e, v a o 	&()1 Pii, c.ft men) FO  
C•1-cq O O. ue .- cu 10 	A - /13 

com PDr-  ane 	A-phenlho 

(95140 1 ,9,0.1 A • 
, , c: 

7n 	:›Mj),-;:,')`:! P'7»,/",:''',.1SF3,-:),) 

obnaiS q- 	( nv), 
./r3t1.)9 

' 	1Lr);7 

ISS INCLUÍDO NO PREÇO AALIQUOTA DE 	0/0 '-iOfÃL'IRS i 	Á V-1 114 4  
Traços Artes Gráficas Ltda. - Rua Henrique Schwerin. 479- Centro - Fone: (64) 3321-9727 - CNPJ 02.781.274/0001-90 
inscr. Est.: 03910096210- 001 a 050 - 25 x 	 051 a 1 oo Aut. Mun. 93995998 



UN 
Emplacamento7doWeLculfAVISeCaultura 
Serviço de despachante 
reembolso referente emplacamento e confecch de placas, e 
pagamento dp DPVAT. 

NOTAÇÕES: Portaria t102/2[1119 

/ G. 	 

P. M.  E.  

11 OUT, 2011 

ERECHIM 

TESTO ()LIE RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS / SERVIÇOS E 

STÃO DE ACORDO COM O ESPECIFICADO. 

/(72 / /7 /) 	çkooltr 
do chese 

oef 
two3  10ME 

VISTO DO RESPONSÁV L PELA CONTAS' DADE 

PAGUE-SE EM, 

• 

ValderNEFINdkrukiP0 
Secretárío da Fazenda 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFEETAARA A LIQUIDAÇÃO 

RS 	5  )14 I 

: 	211 

()/ .t(  
RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE OUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

sistema 	owcrIVE-- 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 

(- ) ESTORNO Nw 

VALOR TOTAL A PAGAR 

NOME' 

IDENTIDADE: 

119811/0! J'45 110,11 W57 

LIQU1 ÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE À PRESE 	NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

11  

184,41 1.00 184.4100 

lenniffin E RUATRO REAIS E OUARENTA E UM CENTAVOSIIIMMIMIIIMMOtttlithittl$ 
WIMIthtt$$$$$$1100$$$$$$$$MMthlt$1811$1$$$I$10$$$$$MthIlt$14$$$01000$$#$$ 

SALDO DA DOTAÇÃO 

SOLICITANTE 

SECRETÁR 'OU RES-PONSAVEL 

EMPENHOS ANTERIORES 

	

DATA 	 NÚMERO 
$ 	 r: 

EM. 

CONFERIDO E EMPENHADO 

23 / 09 	/ 2011 
VAGIAS 

e 
AUTORIZO A PRESENTE DESPE 
AS FORMALID ES LEGAIS 

DA DESPESA 

VALOR TOTAL R$: 

VALOR DESTE EMPENHO 
: • 	• 

,114.41 

SALDO DISPONÍVEL 
. 	. 

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PRAÇA DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 
CUJeA70.641r3ATAg001-20 - ForOdyrS:r 504) 3520-7000 - FAX'26) 3520-7Ç7d 

NOTA DE 	 EXERCiCIO 

3367 	 Folha 	0001 
RMS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. ESPORTE E TURISMO 
(SABÁ°. 

UNIDADE DE CULTURA. ESPORTE. TURISMO ELAZER 
UNIDADE ORÇAMENT ÁRIA: 

Atividades Artisticas. de Promocao do Municipia e C1vico-Culturais 'ROJET01 ATIVIDADE. 

CÓDIGO 	
8  

08.01 
CÓDIGO 

CIAS, FUNC, PROGRA 	13.392.0056.2030 M, 

3ATEGORIA ECONÓMICA: 
	933-4 Outros Servicos 	 cópw, 3.3.90.39.99 

:IFIEDOR 

ENDEREÇO 

;NP.1 / CPF) 

CLAUDIA CECILIA ZANELLA FARINA ME 
Rua Aratiba 
11.816.578/0001-37 FONE.  (54) 33212914 

13673 

MUNICIPIO/ESTADO
Erechim 	 / RS:  

BANCO. 
Banco do Estado do Rio LTA. 06.086546.0-2 

Au@ncia 2105-9 

.ICITACÁO Isento DATA: 

:ONTF • E REG SOS 
1 Recurso Livre 1195  FORMA DE PAGAMENTO 

QUANTIDADE 	UNID. 	 ESPECIFICAÇÃO 	 PREÇO UNITÁRIO RS 	PREÇOTOTAL 



DE 1::1 

VIDE VERSO 

, 

DESPACHANTE FARINA 
NOTA FISCAL 

19 

Via de Transporte: 

Nat. da Operação 

Data da Emissão: 

DE SERVIÇO SÉRIE T 

, 
VIA 	jvà 	_ o 98 ' _ 

Cláudia Cecília Zanella Farina 

Fone: (54) 3321-2914 

Rua Aratiba, 310 : Centro - CEP: 9a700-000 - Erechimi RS R&C-s.  ni 340)5  0  - 

2/-1 09 109-014 ., CNPJ: 11 8.16 57810001-37 	 Inscr• Min' 36698/59040  

ROME: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: 

CNPJ: 

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 

PiR é réi -ru R A 	ínv tvi C_r PA 1 	ER C-  C h ; (Yr? • 

NACh 	0A 	6ruv fx-j-  2 A 	 N°: 35t1. 

eflec }-7 r (M 	 EST.: /2s. 

ç 9- •643 • Lf 17.1 0001- 20 •. 	INSCR. EST./MUN.: 

P  QUANT. UNO. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 

f 1 erc A • 1-0, 00 

,S C— G v g° 	o P vi3r 114 
--,........ 

- -s 3,  617)19  IA CA mfrivr0 	'(--,-ev:-1,- to  
i 

(.2é ' i s Gul 0 	A---, Á 4 

COnl Por nrai -e 	.0r)--4-2£/y) h o 
,095Lt 4 i 44 

,, , , 	„ tJr. 	ZJ ', :-.4.. 

; uper13 	t(339  1 c1 

, 1.):R) 	f ,  flop 

-1‘  ---  " ' 	P."1V1.1  -E. 	1 

11 NT 2011 

ISS INCLUÍDO NO PREÇO AALIOUOTA DE 	% i'&rPeil+44 I 	484 / /44 

Traços Artes Gráficas Ltda. - Rua Henrique Schwedn. 479 - Centro - Fone: (54) 3321-9727 CNPJ 02.781.274/0001-90 
inscr. Est.: 039/0096210 - 001 a•050 - 25 x 	. 	 o51 a leo Aut. Mun. 93995998 



Estado do Rio Grande do Sul 
'PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PRAÇA DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 
CNPJ 87•613,477(0001-20 -FONE: (54) 3520-7000 - FAX: 

0
(54) 3520-7ffl 

merino Nr. 11099 	Ordinario 	 211 
NOTA DE 	 EXERCÍCIO 

CREDOR. 

ENDEREÇO 

! 	CNPJ iCPE: 

CLAUDIA CECILIA ZANELLA FARINA ME 
Rua Aratiba 
11.816.578/0001-37 

Isento 
LICITAÇÃO. 

FONTE DE RECURSOS 1  
Recurso livre 

FORMADEPAGAMEWRD 

3.3.90.39.99 
CÓDIGO: 	• 

-13-673 
Erechim 	 / RS 

MUNICiPROLESTADO: 
(54) 33212914 	 Banco do Estado do Rio 6r 	06.086546.0-2 

FONE. 	 BANCO. 	 CONTA. 
Mula 2105-9 

DATA 

4350-8 Outros Servicos 
,JITEGORIA ECONÔMICA 

13.01 
CÓDIGO 

13 
CÓDIGO 

18.541.0059.2086 
CLAS.FINC.PHOGRAM, 

ORGAO 	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

Defesa. Preservacao e Protecao do Meio Ambiente 
PROJETO ATIVIDADE 

NTIDADE 	UNID. I 	 ESPECIFICAÇÃO 	 PREÇOUNITÁRIORS 	 PREÇOTOTA 

EMPENHOS ANTERIORES SALDO DA DOTAÇÃO 

VALOR TOTAL R$: 140.00 

SALDO DISPONIVE VALORDESTEEMPENHO 
'1 

AUTORIZOAPRESENTEDESPESA.OBSERVADA 
ASFORMALMADESLEGAS 

ERECHIM / / 

mp acamen o .o ve cu o £-1 - ec 	elo e len e 
Servico de despachante' 
Emplacamento e confeccâo das placas 

A. 

1,00 O UM 140,00 140.0000 

14 OUT, 2011 

WfirrANANN REAISOMUMMIIMMIIIM*101$01111110101#1001$10$11110011$$ 
01$101$10$00$4011001$$$$$$$$$$$$1,10~014$$$$#111101;110111$$$#$IIIIIIIMS 

NÚMERO DATA 
' 	I 

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A LIQUIDAÇÃO. 

Rs 1111 	er) 

:190 00 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 

ESTORNO N. 

VALOR TOTAI. A PAGAR 

sa.s 	• .é 	ego 
‘trffi e.  'e  nku 

tBEk~ PASIfflY,„\3.: 
wAWA  

potan 

loiio /  
PAGUE-SE EM, 

ValdeaWFSIgike' 
Secretário da Fazenda 

Portaria 1102 2 

RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

NOME: 

W,ENTOADE: 

ANOTAÇÕES: 

110n1/01 4 14/1Uill 15W 

.- Jos• --7"ItCApna  
"Zj,611:1,0ionva  

sgmetkoolwE,  
EM. 

CONFERIDOEEMPENHADO 

23 / 09 	/ 2011 

o 

SO 1N.TA 

ATESTODUERECEBIECONCERIOSMATERIAIS/SERVIÇOSE 

ESTÃO DE ACORDOCOMO ESPECIFICADO. 

Sm  JR.  / 	/  

óe • 

VISTO DO RESPONSÁVEL PELA CONTRBILIDÁDE 

),J 

NOME 

3368 	 Folha 	0001 
RMS NF 



VERSO 

DESPACHANTE FARINA 
NOTA FISCAL 

19 

Via de Transporte: 

Nat. da Operação: 

Data da Emissão: 

DE SERVIÇO SÉRIE T 

, 

VIA 	Ni) 	099 • 
Cláudia Cecilia Zanella Farina 

Fone: (54) 3321-2914 

Rua Aratiba, 310 - Centro - CEP: 99.700-000 - Erechim/ RS 80150 ' 5 6_617) 
CNPJ: 11.816.578/0001-37 	 Inscr. Mun.: 36698/59040 -)."' 	1 09 	1 .4-1 

NOME: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: 

CNPJ: 

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 

PR6 PE."-  Tu PA 	rnv Ni cr pAL 	--/-)ech,•().-r) 

PE A-C.  A 	0/4 	6/1 A) OE-I 2-A 	 N°: 	3s-t1 

(--:‘-nec h i im 	 EST.: 	/Ç.5 

g 7-  - é, ) 3 . Li IV (.9001-Â O. 	INSCR. EST./MUN.: 
QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 

PI/-CA 7t) 00 
---, 

"--1) SE-Rvi C O u igf - o Is - 2( , 7(-_-0, 
,--- 

Com -p• .P mipeniho 
„Q5Liz] 44. 

, 	.'ç s  ', t 	,.':., Z.). 	jk ,PT` 	, 	. . l'' R.Ivt E 
) , . 	01110K"11 KJ h K.:, 	J  

q1)4.  OtlE; 
, 	. 

2011 

Sistema (..)/k4 LIINt. 	1 

,;:rd,• /  .„ 	; 	• 	, , i.. 
fr ,—J, 	, 

o ' ! 
' 	(4, 	, 	• 

1 

-,( 	•t 	I 
" 

ISS INCLUIDO,NO PREÇO AALIQUOTA DE 	% . TOTAL R$ 	Á lia 00. 
Traços Artes Gráficas Ltda.- Rua Henrique Schwerin. 479 - Centro - Fone: (54) 3321L9727;_ CNPJ 02.781.274/0001-90 
Inscr. Est.: 039/0096210 - 001 a 050 - 25 x 3." 	 .„ 

o51 	Joe Aut. Mun. 95995998 



7 

CONFERIDO E EMPENHADO 

23 /09 /2011 

—E.yry 

RECHIM 

(04 

talado do Rio Grande do Sul 
RREPEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PRAÇA DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 	CEP 99700-000 
CNPJ 87.6 	m13.47001-20 - EONE: (54) 3520-7000 - FAX: (54) 

3520-77i?Empenho Nr. 11YUU 	uniu-lano 
NOTA DE 	 EXERCÍCIO 

3369 	 Folha 	0001 
RMS 

óRG AO. 	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E NABITACAO 

UNIDADE DE APOIO 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 

Oficinas e Transportes 
>ROJEM ATIVIDADE 

CÓDIGO: 	 12  
12.03 

CÓDIGO: 

CLAS FUNC. PROGRAM.: 
04.122.0010.2079 

1ATEGORIA ECONÓMICA: 
	594-0 Outros Servicos 	 CÓDIGO: 

3.3.90.39.99 

REDOR 

-.NDEIREGO 

/ CPF: 

CLAUDIA CECILIA ZANELLA FARINA ME 
Rua Aratiba 
11.816.578/0001-37 

13673 
Erechim 

MUNICIPIO/ESTADO: 
f541 33212914 	 Banco do Estado do Rio Gr 

FONE: 	 BANCO: 	 CONTA: 
Agéncia 2105-9 

/ RS 
06.086546.0-2 

AGITAÇÃO: 
	 Isento 	 N1 

	 DATA: 

1ONTE DE RECURSOS. 
Ti 4ecurso Livre 	 FORMA DE PAGAMEN10: 

NTIDADE 	UNID. 	 ESPECIFICAÇÃO 	 PREÇO UNITÁRIO RS 	PFIEÇOTOTAL 

5WW,  
1,00 O UN Servie0 de despaChante 

reembolso referente emplacamento e confecdo de placas, e 
pagamento de DPVAT 

186.2900 186,29 

VALOR TOTAL 
186.29 NIY.P?WiTÉE-  E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS000~$11tittOtttlt$01010 

flitt$40it1W014.1~4p11$141WJA444401~444.40-  11;01)41#~41,~14,  
, 

	

 	 slam~EMPENHOS ANTERIORES i SALDO DA DOTAÇÃO 

)11 

11~ 	• 	
':‘.'":1'.

,r•n4. • 4 " 	 

VALOR DESTE EMPENH‘) 	 SALDO DISPONIVE 
: . 

ESPESA. OBSERVADAS DLICITANTE 

ATESTO ODE RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS / SERVIÇOS E 

ESTÃO DE ACORDO COMO ESPECIFICADO. 

M. 	/  

CX‘,  
NOME 

VISTO DO FIESPONSAV~CONTABILI DE 

1  

LIQUIDAÇÃO lk  
\, 

A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A LIQUIDAÇÃO 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 	 RS 4 8 6 
,_, ESTORNO N. 	 RS 	  

VALOR TOTAL A PAGAR 	
r'S  1 8 6 , 2-q 

EM  05/  /1 O / tf_ 	 2.e2/1  

.4.á0 0,02,1  
f.ON,cse. 

RECEBI O VALOR TOTAL APAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 
PAGUE-SE EM, 	 

NOME: 
-OUT. 2011 

IDENTIDADE: 

4NOTAÇOES: 

MIgOttl,O.L.0.0 

ret 	  

.i-rortá 	. 

1 PE 	1190p/01/01 495 11W11 152 	-1U,21 PME1 



ViuL.VERSO 

DESPACHANTE FARINA 
NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE T 

• 
Cláudia Cecilia Zanella Farina ,.„. 

Fone: (54) 3321-2914 

V' VIA 	Yo 	100 . _ 
Via  de Transporte: 

.., 	. 

Nat. da Operação: 	K66m8oL.50 
Rua Aratiba, 310 - Centro - CEP: 99.700-000 - Erechiml RS 

inscr. Mun.: 36698/59040 Data da Emissão-  c9-9 iog 	rgaii. 
CNPJ: 11.816.578/0001-37 

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 

P6 F61 ruí z A 	roi i Nr_ cx PA I 	Giec h; írn- 
NOME: 

PP 	DA 	8A006-1-Q.A 	 N°: 	3s-il 
ENDEREÇO: 	14( /1 

EST.: 	RS • 
MUNICÍPIO: (:- Ae chi rn--) 

87 • 6.13 .43-7-1 000 À- 90- INSCR. EST./MUN.: 
CNPJ: 

'QUANT.  UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 

, 
7-0,00. 

 
Se-Gc. ao 	f) É VA-  T  

'7)f,o_vx-co 	GmpiA c A-m6-010C. -----1--j-0 00 

( j..t u-tlf3 	-A -‘0 
CO rn f.  
9-5 1-43 1 Zo JA • 

CC, 	7 	,10J 	,js 	id':, - -.V  

' ' 	"," " ''''''' 	' 	,,,' 
.11.51 fP:n1;,,,,X tt 	.q:.!CrUJ 

,',.. 	i 	,.)tt-  

,.,; / 	',:t1t) 	-,,,,N 

n 

1 
o b r  

. 
. ̀P.• E. 

11 	01.11, 2011 

sistemwcry i 'Kit 	j 

,.'  

O/_ 	 ' TC)TAL RS 	1 ie63 
I 

Traços Artes Gráficas Ltda. - Rua Henrique Schwenn. 479- Centro - Fone: (54) 3321-9727 - CNPJ 02.781.274/0001-90 , 	. 
Inscr. Est.: 039/0096210.001 a 050 .25 x 3- . 	 o51 a 100 Aut. Mun. 93995998 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
RDA° 

FUNDO MUNICIPAL DE SAODE 
NIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

Acoes e Servicos Públicos de Assistencia Geral à Saúde 
RoJETO 1 ATIVIDADE. 

09.01 
CÓDIGO: 

CÓDIGO. 

CLAS. FUNC, PROGRAM.: 

186-4 Outros Servicos CÓDIGO 
3.3.90.39.99 

kTEGORIA ECONÓMICA: 

REDOR 

4DEREÇO 

JP3 Í CPF. 

CLAUDIA CECILIA IANELLA FARINA ME 
Rua Aratiba 
11.816.578/0001-37 

DATA: 
DllAÇAO. 

Isento 

40 ASPS-Acoes e Servicos Públicos de Saúde 
RECURSOS MTE 

FORMADEPAGAMENTO: 

OLIANTIDADE UNID. 

r-- 

1,00 0 UN 418,25 418.2500 

PM E. 

1 3 NT, 2011 

Q LINE  

ervico esa eração.F,deendereço e os e cu os --

- Sec, Saúde 
Servico de despachante 
reembolso referente a servico de alteração de endereco e 
taxa dos vel.culos A-140 e A-148 tAmbulanciasl 
A-140 - R$ 145.28: 
A-148 - R$ 272.97. 

VALOR TOTAL 'R$: 418.25 

SALDO DISPONÍVEL VALORDESTEEMPENHO 
: 

EM, 

CONFERIDOEEMPENHADO 

23 / 09 	/ 2011 

PAGUE-SE EM, 

kNOTAÇÕES: 

ValtreEtFrigWPN9CP  
Secretárlo,11,afitO

n  

PcirtailiC/à1i0  

ERECHIM / / 

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM , 	..„ 
PRAÇA DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 

' CNPJ 87.613.47Z10001-20 - FONE: (.54) 3520-7000 - FAX;,(54) 3520 
tmoenno -Nr. 11V01 	ardina:10 	 mi 	-7R;714 / 

EXERCICIO NOTA DE 

1.12)1i9  

3370 	 Folha 	0001 
RMS 

10.301.0032.2042 

MUNICIPIO/ESTADO
Erechim 	 / RS
:  

BANCO, 
Banco do Estado do Rio pg.,  06.086546.0-2 

Agência 2105-9 

ESPECIFICAÇÃO 

'ffletUrrDEZOITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVO~$$$$$$#$$$$$$$$$$$$$$ã$$$$$$$#$$$ 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##$$$$$$$$$$$$$#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$##$$$$$$$$$$$$$$#$$$$$#$$$$$ 

EMPENHOS ANTERIORES 
I: 	I 

SALDO DA DOTAÇÃO 
' 	: I DATA 

' 	I 
NÚMERO 

PREÇOUNITÁRIORS 	PFIEÇOTOTAL 

LICITANTE 

	filippro~ 	 

1,  • ,•:,•:T•lrr,. 
l'oned, 4/ to' 

LIQUIDAÇÃO 

A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

LEGAIS E CONFEE PARA A LIQUIDAÇÃO. zi  
RS 

RS 

R$ 

iaç , 
i8J2,s 

O'-t /.10 /11  

9 

13673 

(54) 33212914 
FONE 

TESTO QUE RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS ! SERVI 

STA° DEACORDOCOMO ESP G ICADO. „ 

Or+/ 0/ / 	"W  
. 

JOME 

VISTO DO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDAD 

A DESPESA CORRESPONDENTE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 

(-1 ESTORNO N. 

VALOR TOTAL A PAGAR 

11M1V31 	1",/19,1', 15;22 

SA OBSERVADAS AuTORIZO A PRESE E 13 

• 

NIOão• 
Secre— 	Eiú A 

DESPESA 

RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

NOME: 

IDENTIDADE,' 



_ 

VIDE-VERSO 

DESPACHANTE 
. 

FARM 
NOTA FISCAL 

Via de Transporte: 

Nat. da Operação.  

Data da Emissão.  

DE SERVIÇO SÉRIE T 

1.5 VIA- 	 101 • 

'Ydáàdià Cecília Zatiella Farina 

Fone: (54) 3321-2914 

Rua Aratiba, 310 - Centro - CEP: 99.700-000- Erechim/ RS 66 rn 60150 • 
CAIPJ: 11.816.578/0001-37 	 Ima. Mun.: 36698/59040 (3/___9__Li_ 

NOME: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: 

CNN:  

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 
togerks-ru 	nit) orcr. eAt 	6- ()e c h "  i ta i ) 

PR 14-C ,11 	nft 	e(A)0E1- Z,9- 	N°: 	?si-, 
E ne c l-) ; and-) 	 EST.: 	RS . 

S -?. 6,13 • LP --4-1 (Doi?. , zo- INSCR. EST./MUN.: 
OLJANT., UNID. • 	DISCR M'INAÇA0 PREÇO UNIT. TOTAL 

‘kieanr; AIP6/1)i'o 	(-9-0- br 

--„, Vã Gui0S 4. ALÇO e- j4-1(48 338as 
SERVI-C 0 	Lican c•: onmen-,4-cs ( EO,Ch. 	 --- 
Com {? crrn 0,i2an Yt o 

. 9-51-4 14 ) 44 
. 

1 

' 	- .. 	
. 

, 	h ,f  
.4& a.„_, 

. PILL-2011 

,..!... Jk LI E ..._. 

rt. k: 	, 	, «-itf- 

O , 

ISS.INCLUIDO NO PREÇO AALIQUOTA DE 	% TOTAL R$ 	1--1,ÁEáS 
Traços Artes Gráficas Ltda. - Rua Henrique Schwerin. 479- Centro - Fone: (54) 3321-972T- CNPJ 02.781.274/0001-90 
Ima. Est.: 039/0096210 -001 a 050 - 25 	 • 	101 a 150 Aut. Mu. 88181617 



SEC. MIO .JRGÃO: 

JNIDADE ORÇAMENTARIA. 
,POJETOJATIVIDADE. 

:ATEGORMECONOMICA, 

13673, ;REDOR. 
NDEREÇO 

;NPJ ICPF. 

! RS 

06.086546.0-2 

CLAUDIA CECILIA ',ANELA FARINA ME 
Rua Aratiba 

11.816.578/0001-37 
MUNICÍPIO/ESTADOCh13  

FONE: 154)33212914 	 Banco do Estado do Rio BANCO, 	 ,uNTA, 
As@ncii 2105-9 

ICITAÇA0 Isenta N° DATA 

GN 	RECURSOS 1 Recurso Livre FORMA DE PAGAMENTO: 

DE AGRICULTURA, ADASTECIMENTOE SEGURANÇA ALIMENTAR 
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE SEGURANÇA ALIMENTAR 

Patrulas Agrícolas P. Estradas Vicinais 

6350-9 Manutencao E Conservacao De Veiculas 

7 CÓDIGO. 

CÓDIGO: 	07.01 
,0 ' -. CLAS.FUNC.PROGRAM... 	id}6007 ', 908  

CÓDIGO: 3 ' 3 .90.39.19  

ESPECIFICAÇÃO ' 

IllipeRWO'ffieWRWnc nffamêntiUdg'iél 
atraves de convenios 

Serviço de despachante 
reembolso 'referente licenciamento e emplacamento dos 
veiculos adquiridos com recurso do Govergna Federal através 
de convenios: 

QUANTIDADE ÚNILL 

1,0(00. UN 

PREÇOUNITÁRIORS 	PREÇOTOTAL 

12967 

CONFERICK)EEMPENHADO 

18 / 10 / 2011 
soucÁfr  

enski 

0911991410ffintat 
pridoW2611 

Her 	anski 

Secr. Adi7~4kefflitã 
Portaria 929i2011  

151-4154: Moto Honda MY.R1511  	R$ 238,34 

ISH-8458: Uno Nay 	..... ...R$ 184,41 
ISH-9202: Uno Way 1.0..„ ....... R$ 184,41 

I8H-9255: Uno Way 1 	 R$ 184,41 

ISH-3472: Uno Way 1  O 	 R$ 184,41 

'ALORPOREXTENS0 
1 MIL. TRE2ENTOs E OIARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOGI$$$$$$$$$$$#$$$$$$$$$ 
Will$W$MUMMtt$M$W$1[Ittlalgt$$$$$$$$$$X$11t$$$$$$$$$#$$$$$$$$$$$11$$$$$$$$$ 

VALOR, TOTAL R$: 

EMPENHOS ANTERIORES SALDODADUA00 VALORDESTEEMPENHO SALDO DISPONÍVEL NÚMERO 

19 /10/2011' 

AUTORGOAPRESENTEDE 	OBSERVADAS 
ASFORMALOADESLEGA 

RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO PAGUE-SE EM, 

NOME, 

IDENTIDADE: Valdernate~ odel 

\ NOTAÇÕES 	 Pariãiirdo2i2009 

' 

e 	. % 
VISTO DO FIESPONSAVEL P 	ONTABI 

JOME 	  

)TESTOOUERECEBIECONFERIOSMATERIAIS!SERVIÇOSE 

STAODEACORDOCOMOESPECTICADO, 

M. 	

 

/40  //  

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE À PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A LIQUIDAÇÃO. 

IAS A • 3 	eg 

216(6g 

o\e 
su,6  

ex\e‘e 
VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 

) ESTORNO N. 
VALOR TOTAL A PAGAR 

Em ai/ 	/-1-1 	Re,seln 

ERECHIM F ¡V; 	 

RS 

RS 

1.346,68 1.346,6800 

*MV  „Estedo do Rio Grande do Sul 
'PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PRAÇA ÓA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 	CEP 99700-000 
CNRJ 87.613.477/0001-20 - FONE: (54) 3520-7000 - FAX: (54) 3520-7070 

Emoenho Nr. 12967 	Ordinário 	 2011 	2011 	3647 
NOTA DE 	 EXERCÍCIO 	 F)MS 

Folha 	0001 



—L25  

3647 	 Folha 	0002 
RMS t‘P 

• 

vaidemaiWYCOSPAL 
VOTAÇÕES: 

Secretário tie-Paceilda 
Portaria 002/2009 

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PRAÇA DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 

CNPJ 87.613.477/Q001-20 - FONE: (54) 3520-7000 - FAX: (_54) 3520-7070 • 

Empenho Nr. 1296/ 	Ordinário 	 2011 	2011 i 
NOTA DE 	 EXERCICIO 

SE DÃO C. MUN. 

IDADE ORÇAMENTÁRIA. 

:METO ATIVIDADE 

IEGOR,AECONOMK.A 

CLAUDIA CECILIA ZANELLA FARINA ME 
Rua Aratiba 	 MUNICIPIC/ESTADOFT  f-  e ch ia 
11.816.578/0001-37 

DATA: 

1E DOR 

DEPEÇO 

P.,CPF 

iTAÇÃO 	 Isento 

DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE SEGURANÇA ALIMENTAR 
SEC, MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE SEGURANÇA ALIMENTAR 
Patrulas Aoricolas e Estradas Vicinais 

6350-9 Manutencao E Conservacao De Veiculas 

(54) 'M12914 
FONE: T  ' 

N.  

BANCO: 

/ RS 

co Banco do Estado do RioNTA  06.086546.0-2  .ar 
Agência 2105-9 

CÓDIGO: 
	07.01 

CLAS.FUNC.PROGRA 	20.606.0073.2028 W 

cóDiGa 3.3.90.39.19 

13673 

CORGO 7 

QUANTIDADE UNID. 

sox 

ESPECIFICAÇÃO 

181-4203: Uno Wayí.0 	R 184,41 
181-5089: Strada Workine 	R$ 186,29 

FORMADEPAGAMENTO. 

PREÇO UNITÁRIO RS 1 	PREÇOTOTALR 

NT 	
„,R„, 1 Recurso Livre 

VALOR TOTAL R$: LOA POR 
E OUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOSUMMItItIOUttgllt 

10~1$01$1411$0,1$$$$,MM~$111101~11114114,14111$01$1111gMt*It$ 

L346,68 

DATA 

19 /1012011 
NÚMERO 

12967 
EMPENHOS ANTERIORES 

194.134,9 
SALGO DA DOTAÇÃO 

40. 65,04 
VALOR DESTE EMPENHO SALDO DISPONÍVEL 

39 18.36 

CONFERIDO E EMPENHADO 
AUTORIZOAPRESENtED 	A OBSERVADAS 

ASFORMALIDADESLE• 
i  ff• 

Herrn ./1/. anski 

SOL 

18 / 10 / 2011 Em 

Sztário  
Seg 94-tiff 	IMO.PAIMEItitár 

Herm imanskI 
cr mrio  

Secr. AgrrMastufiegoAtimentatx 
trirman7FIVIOUnflinIff 

ESTO ODE RECEBI E CONFERI OS MATERIAI 

;TÃO DE ACORDO COMO ESPECIFICADO. 

0 / 

?ME  
	 eke 

VISIO DO RESPONSAV 
9(W' 

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTA DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A LIQUIDAÇÃO. 

" 3 Lio G 2 

SERVIÇOS E 

9 
IDADE 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 

1 ESTORNO N. 

VALOR TOTAL A PAGAR 

RS 

R$ 

Portaria 929/2011  

EM 	/aj  / Lt 2c).512.54-eQ  

 

 

  

PAGUE.SE  

NOME: 

IDENTIDADE: 

RECEBI Ó VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

ER949 	  

P. Rh. 

441• NOV. 2011 



DESPACHANTE FARINA 
NOTA FISCAL 

I4 
Via de Transporte: 

Nat. da Operação: 

Data da Emissão.  

DE SERVIÇO SÉRIE T 

. 	. 
VIA. Yo 	106 • 

- 	Úláudia Cecília Zahella Farina 

Fone: (54) 3321-2914 

Rua Aratiba, 310 - Centro - CEP: 99.700-000- Erechim/ RS g..- friSal-S 
(95  /-/ O 	kW:v.1  CNPJ: 11.816.578/0001-37 	 Irisa. Mun.: 36698/59040 

, 
USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 

NOME: Pa e rei- Tvg fi 	ni ti/V.1 C-1-  Pft /, 	rge 	',- rr-e c h ; an 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: 

CNPJ: 

PR froi 	D A 	13A1V oea-ÍzA- • 	NO: 35i. 

elle c h ; a)---) 	 EST.: R..5 

 9- 6 43 • 433/ 00) 	9O 	INSCR. EST./MUN.: 

' QUAKE UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 

Pile A • 56670g0 	ISI 4A5(4. 16 	I311 • 

f 1 1101-  -56v AO 	I5H '8 Lt 5 8 i ittit-LI . 
--) Piftc A --SÊ-Go £0 	.15 H 99. 02, LILI.1 144 

PI (VA -SeGag0 IS H Q9_55 4.(4,144 
e/A-C/4-56C,ue0 	ISH '214/£ 4 AL f,( 4. .1 

p 1 AL 4 ... G6_60à9,,15,5 _19.13.3 ‘J})  

. 	,:í 	; .., , ,,,,,, 
ft/ ftt  A_ 5 6-6,031Isa.-.,50e, 	,,, 

(t1ri111 "xit1 

b ti-ir o e o.lq 
i 	ii,„ 	o 

iffit' ',X4, 9. 

..." SÊ 	I I -I-  ( O 	Ê n7  Iiiiikr 6 11/Tr. ' t ,1 -• • ._ 
I 

7'°,°°-  1-130,931  
(Dm . C- m P6 rti uro . -‘ i 	E , 	. 

40 
Ogoérn 	CorMeA .3,L43 19-011 

NOV, 2011 

'-'tuito,-..„`;` '1:hibot? — 
-~c-ON UNE 

P:'qcv,;', , 	'``'.• 
ec,(,,,e,:j  

ISS INCLUIDO NO PREÇO AALiQUOTA DE . 	.% TOYÁÉ R$ 1 -314 6 , i 8 
Traços Artes Gráficas Ltda. - Rua Henrique Schwerin. 479- Centro - Fone: (54) 3321-9727 - CNPJ 02.781.274/0001-90 
inscr. Est.: 039/0096210 - 001 a 050 - 25 x 	 101 a 16o Aat.Maa. 681181617 

; 

VIDE-VERSO 



Folha 	0001 3646 
RMS N" 

CÓDIGO: 

CÓDIGO: 

10 

10.01 
óRGÂo 

UNIDADE ORÇAMENTARIA• 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA 
UNIDADE DE GESTAO E ADMINISTRAÇAO DAASSISTENCIA SOCIAL 

.ROJETO / ATIVIDADE: 
	 Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas. 

BANCO: 

/ RS 

Banco do Estado do Rio&LTA, 06.026546.0-2 

Agência 2105-9 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PRAÇA DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 
CNPJ 87.613.477/0001-20 - FONE: (54) 3520-7000 - FAX: (54) 3520-7070 

Empenho Nr, 12968 	Ordinário 	 2011 	2011 / 
NOTA DE 	 EXERCfC10 

ATESORIA ECODOMICA 	
994-6 Manutencao e Conservacao de Veiculas 

E  

FARINA ME CLAUDIA CECILIA 'ANELA 
Rua Aratiha 
11.816.578/0001-37 

13673 

MUNICIPIOJESTADJ rechiln 

N" DATA. 

RECURSOS 
1 Recurso Livre FORMA DE PAGAMENTO: 

PREÇO UNITÁRIO RS 	PREÇO TOTAL QUANTIDADE UNIU). 	 ESPECIFICAÇÃO 

177,86 177,8600 

VALOR TOTAL RS: 
177,86 

DATA 

1012011 

18 / 10 /  2011 Em 

'EMOeTihe' referefititentiaía0tb'e 1,mplácamentol'18, 	" 

Serviço de despachante 
Emplacamento e licenciamento AIS 

,• 

1,0000 O 

EgrE)WIEPA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOSHIMMItii$110t1$$$$W$$$$Ittt$ 

SOLICDAN TE 

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE À PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A LIQUIDAÇÃO. 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 

) ESTORNO N. 

VALOR TOTAL A PAGAR 

VALOR DESTE EMPENHO 	 SALDO DISPONíVE 

i6i l5:?4 

EM,  .._.Q.YLIL LÁ L20-xa-5(-4:1  

PAGUE-SE EM, 

ValdernakM1.4EikAoc-h 
SeCfetigio'diFiiericia  

Portaria 002P2009 

NOME: 

IDENTIDADE• 

ANOTAÇÕES. 

RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

Mari Ii Gollin 

SALDO DA DOTAÇÃO EMPENHOS ANTERIORES 

. 208 i'328';-96r 
NÚMERO 

12968 

CONFER DO E EMPENHADO 

ATESTÓÓUE RECEBI ECONFERIOSMATERIAIS/SERVIÇOSE 

ESTÃO DEACORDOCOMOESPECIFICADO. 	 ()“ 

	

2. 9 /4a  41.çkoo\ 	'Ns 

	

VISTO DO RESPONSeEll 	CONTANILI DE 

EM, 

NOME.  

1 
AUTORIZO A PRESENTE DESPESA. OBSERVADAS 
AS FORMALIDADES LEGAIS 

SeuetegAANNOF, 
Pad-RIA qq/20 	I 

A'a 

EFIEDOR 

SAIDEREÇO. 

ENFU iCPE: 

JCITAÇÃO, Isento 

(í41  M19914 FONE: 

A 

CLAS, FUNC, PROGRAM 	04.122.0004.2048 

0, 3.3.90.39 cóDIG 	 .19 



VIDE-VERSO 

.. 	.... 

DESPACHANTE FARINA 
NOTA FISCAL 

1. 

Via de Transporte: 

Nat. da Operaçáo.  

Data da Emissão.  

DE SERVIÇO SÉRIE T 

„. 	- - • 
VIA- ao 	105 • _ 

Cláudia Cecilia &hena Farina 

Fone: (54) 3321-2914 

*Rua Aratiba, 310 - Centro - CEP: 99.700-000 - Erechim/ RS Rérn Ô02--5°  

n9.5  1 -(0 1 l-1  CNPJ: 11.816.578/0001-37 	 Inscr. Mun.: 36698/59040 

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 

NOME: PRtfef Tu RA 	MuiViczPP 1 	0e- 	672C-Chiar) 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: 

CNPJ: 

P R It- c ,,,) 	0,4 	g A N O 6-:i02 A 	 N°: 	35-5(  

ê-nechi.  rrr--) 	 EST.: A "'• 

133 • 6.13. Li 33 /0001 -G2.0 	INSCR. EST./MUN.: 
' OUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 

5 e•-60 gJCI  

56-e v 	co 	e- (-1-N P 	ft nneív ro 0- o, oo 
_, 

--P 
...--..., 

0,P,i.ut1.O 	Pc -‘g 

Co pi e- G rrnpem Y10 

9.,714) ,,....(:),I A • ,,,,,, 	(., - 	! 	0,1 ,.....)„ , 	:,:.... ,.... 
.,, 

OR OE- 1 	Coça
• 	•• .- 1

S
,
b
,.-
9
.„

b 
 , j

t
-.
é
:3

-r-
:
Z
4
O

4
. 

 2 	̀ 
,— 

_ obsi71:',2,.:,;e-e c?..r.u./...1.,...n 

' '" 	'15:9"fie• — 

‘ 1 	ti0V, il 
10 NOV. 2011 

, 	.: 	,-. 	.,_....,.... 	. 

' 	' 	• 

._ rm.k.pia 

.Sistema CM UNE _ 
.' 	..5, 	, 

1:fÇ:,i'',,,s,, -', ! 

INCLUÍDO NO PRECO A ALiOUOTA DE 	% 	TOTAL R$ 	4 -1-7 
.,eços Artes Gráficas Ltda. - Rua Henrique Schwerin. 479- Centro - Fone: (54) 3321-9727 - CNPJ 02.781.274/0001-90 
Ima. Est.: 039/0096210 - 001 a 050- 25- a 	 101 a 115a Aut. Man. 9810617 



PREÇO UNITÁRIOR$ 	PREÇO TOTAL 

177,8600 177,86 

  

NTIDADE UNID. 

1,000 UN 

18/10/2011 12969 
NUMERO VALORDESTEEMPENHO 	 SALDO DISPONÍVEL 

177,86 

- 
estado cio Rio Grande cio 5 JI 
FOREEREIIIIFRA MUNICIPAL. DE EFIEECFRA 
PRACA,DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 
CNPJ-87.613.477/0001-20 - FONE: (54) 3520-7000 - FAX: (54) 3520-7070 

Empenho Nr. 12969 	Ordinario 	 2011 	2011 / 	3644 
NOTA DtE 	 EXERCiCIO 

)R6/.0. 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 

JNIDADE ORÇAMENT-ARIA. 	
UNIDADE DE EDUCAÇAO E DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO 

'ROJETO ATIVIDADE 	 Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDES 

CODIGC, 	 11 

COMO: 	11.01 

GLAS FUNC.PROGRAML 12.361.0048.2061 

ATEOORIAECONOMICA 2926-2 Manutencao e Conservacao de Veículos CÓDIGO, 3.3.90.39.19 

Folha 	0001 
RMS NP 

,REDOR 

NDEREGO 

:NP.) GEN. 

ICITAÇAO 

13673 

MUNICiPIOTESTADJreChiffl 	 1 REH' 

BANCO. Banco do Estado do Rio 4,„, 06.086546.0-2 
Aohcia 2105-9 

DATA: 

CLAUDIA CECILIA lANELLA FARINA ME 
Rua Aratiba 
11.816.578/0001-37 
	

1 541 33217914 

Isento 	 NP 

ONTE DE RECURSOS 20 MDE-Manutencâo e Desenvolvimento do Essi 
"1, • - 

FORMADEPAGAMENTO: 

ESPECIFICAÇÃO ' 

Empenho referentÊ'Emplacamento e licenciamento 4-17 
Serviço de despachante 
reembolso referente licenciamento e emolacamento 4-17 

WrffinsTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOSM$$$$$$$$$$#$$$111~1$$#$$$$$ 
1$$#$ISMUMIMMItt~t$10$001~1~1it$M$1$11*~$$$$11111t11#8111$01  

VALOR TOTAL R$: 
177,86 

EMPENHOS ANTERIORES 	 SALDO DA DOTAÇÃO 

1.931.853,99 68.146,01 

DÁA CONTABILIDADE 

CONFERIDO E EMPENHADO 

/ 2011 

TESTOWERECEBIECONFERIOâMATER~SERVIÇO 

STÃODEACORDOCOMOES & . 	GADO, 
.5k0  a5  /412- 	--OVO 

4Pc,"9- 
ev- 

E-SE EM 

och 	 
Secreigh~fifiJa 

)NOTAÇõES, 

ArlaClet0 Zenella 
- 	- 	• IT IP 1 18 ; 

Po 	MO 99 / 	 LIQUIDAÇÃO Portz: !•3098/2009  
A DESPESA CORRESPONDENTE À PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A LIO IDAÇÃO. 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 	 RS Á 

) ESTORNO NI' 
4 

VALOR TOTAL A PAGAR 	 RS 

E)/ LI / LL 
TAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

P. M. 	ERItH41'""'"'":"TI 	L./ 

1 6 NOV. 2ns1  1 	NoV 2011 
IDENTID 

IOME. 



, 

1.1'77N 	" - 

VIDE-VERSO 

DESPACHANTE FARINA 
NOTA FISCAL 

14 

Via de Transporte: 

Nat. da Operaçáo: 

Data da Emissão.  

DE SERVIÇO SÉRIE T 

ViA• Aro 	104 • 
-• 	Cláudia Cecília &Ulla Farina  

Fone: (54) 3321-2914 

Rua Aratiba, 310 - Centro - CEP: 99.700-000 - Erechim/ RS gé 6070025° 
a25  / /O J.2021  CNPJ: 11.816.578/0001-37 	 Ima. Mun.: 36698/59040 

NOME: 

ENDEREÇO 

MUNICÍPIO: 

CNPJ: 

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 

PR E Fe .1---7i) X A 	177 vIv.r• c.i-p,4 1.. 	6 A eerni san 

PRP-CA 	o» 	3 t hti oe,,,,2.. 4 - 	N°: 3St1 

É // -e-C hi ar") 	 EST.: RS  ' 

7-  013' 1177 / 000,1 - -9-0 • 	INSCR. EST./MUN.: 

'QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. 
c 

TOTAL 

6"-e1)0Z 0  37,g&  

inAcif 4 00 ___,...., 

Seg-v,---cp 	6m/114 c.4-movro 719, 00 
vo 	A - 4 

....---- 

COmPog. deinlemtio 

,Rd 9 42/ 90iii 

on--ff, 	cowPo N-1304.tti totv- . 	. 
.,.1. 

,...1,'). 	,) O'int) 	r; 
':IN, '' 	'Ic  

tr :Ir b otif 3 ftr4Nq 

O t'W 1 'L,),31.12ijk.4 , 

- -P M , E ----- 'P .)- --- 

1 6 NOV. 20'd 16 NOV, 2011 	, 

, 

---, 
i 5 ber,r/  

. 

ISS INCLUIDGNO PRECOAALÍQUOTA'DE 	%  " 	° niYAi.,R$ i 	-, eã 

Traces Artes Gráficas Ltda. - Rua Henrique Schwerin..470 - Centro - Fone: (54) 3321-9727 - CNPJ 02.781.274/0001-90 
Inscr. EsC.039/0096210 -001 a 050 25.0 . 	 101 a 160 Aut. Mu.. 98181617 



2389-2 Manutençao e Conservação de Veiculos 
:AIEGORJAECONOMICA 

:REDOR 

,r))DEREÇO 

/ CPF 
1541 33219914 

CLAUDIA CECILIA ZANELLA FARINA ME 
Rua Aratiba 
11.816.578/0001-37 

iCLIAÇÃO. 
Isento DATA 

'ON 	TE RECURSOS 1 Recurso Livre FORMA DE PAGAMENTO. 

- Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PRAÇA DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 
CNPJ 87.613.477/0001-20 - FONE: (54) 3520-7000 - FAX: (54) 3520-7070 

Empenho Nu. 12970 	Ordinàrio 	 2011 	2011 / 	3638 
NOTA DE EXERCICIO 	 RMS 

12 

CÓDIGO: 
fAGA0 	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITACAO 

UNIDADE DE APOIO iNCADEORÇAMENTARIA. 

OfiEinai e Transportes ,ROJETO/ATIVIDADE. 

CÓDIGO) 

12.03 

CLASFUNC.PPOGRAW 04.12.2.0010,2079 

MUNiCiPIO/ESTADO:
Erechim 	 ! RS  

BANCO) 
Banco do Estado do Rio NTA 83- 	06.086546.0-2 

Ag@ncia  2105-9  

355,72 355,7200 

=R, 

ATESIOQUERECEBIECONFERIOSMATERIAS/SERVIÇOSE 

ESTÃOZAQORDOCOMOESPECIFICADO 

	 40  /4/j 

ESPEC$F1CAÇÃO 

Empenho referenTé licenciamento dos veiculo A-20 e A-22 

Serviço de despachante 
reembolso referente licenciamento e emplacamento dos 
veiculo 4'-'20 e A-22 

MgaTEEffl i_DUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVIS $$$1$11$$$~10$1$$$$MX 

11$1t$011~$11$$$$114$111~11$$$4t$$$$IMlia, II! 10$111$1$4$$$010$111011 
• 

ATA 	 NÚMERO 	 EMPENHOSAWERBTRa 	I 	SALDO DA DOTAÇÃO 

18/10/2011 	 2:53F
6 INe., 	SOLICITANTE 

IN 
1 

SECR icP “"3 

NOME 
VISTODOPESPONSAVELPELNCONTABILOADE 

)t,'?  	  

355,72 

SALDO DISPONÍVE 

3, 42,94608 12970 

AU10 IZ 
ASFO A 

EllUk.0\69-.vs0°  -xo 	at4  

VALORDES.WEMPEUHO 
'',66 

APR JPIE,SmAr ,OBSERVADAS 

"io 
4,ease‘- 

VALOR TOTAL R$: 

EM.(D3 2.1_ 4 Á 

QUANTIDADE UNID. 

1.000 UN 

PREÇO UNITÁRIO RS 	PREÇOTOTA 

CONFERWEEMPENHADO 

EM. 	
18 / 10 / 2011 

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE Á PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONE E PARA A LIQUIDAÇÃO. 

RS 

R:, 3 6-5- 
VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 

) ESTORNO tO 

VALOR TOTAL A PAGAR 

P. lu ez. 
PAGUE-SE EM, 

','EldemarPPotur) 

ANOTAÇÕES 	Cortaria 002/2009 

RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

/  rft EE. 

6 N" 2011 	1 NOV, 2011 

Or4 L,N 

if..1:1,t 15:24 

Folhi 	0001 

CÓDIGO: 3.3,90.39.19  

13673 



VIDE-VERSO 

PESPACHANTE FARINA 
NOTA FISCAL 

14  
Via de Transporte: 

Nat. da Operação: 

Data da Emissão.  

DE SERVIÇO SÉRIE T 

_ 
VIA. ,Vo 	103 • _ 

Cláudia Cecília Zahella Farina 

Fone: (54) 3321-2914 

Rua Aratiba, 310 - Centro - CEP: 99.700-000 - Erechiml RS Reo9w---so 
091., 5 , 10 	),20.11 CNPJ: 11.816.578/0001-37 	 Ima. Mun.: 36698/59040 

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 

NOME: PPE fe-rr-vg / 4 	MU 1V.Z C-r,R I, 	6g e c h ;1'n- RS S. 

ENDEREÇO 

MUNICiP10: 

CNPJ: 

eR ,t,,A 	0,1 	e ft ív 06-3 e A 	 N°: RS Li 

tC7a 4( h i (rir) 	 EST.: RS 

'S 	' bi3 • 1-1.” 1 0001-  .2.0 	INSCR. EST./MUN.: 

r  QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 

e (ãu COn 31  

Plfr(fts 1-00o IL(o,co. 

---,,, —3) Geçlv.rco 6(nelAcAm&A)To ,0 DO .- ~140 o,- 
ILPÀ0.1 WS 	A-z_o 	A - ,9,2 - 

COm f. 	,(!)111 Ptiv 1/0 

-3 A 	t,i AI 9911 . 

O o k_ oély) 	c 0111V aW -v,363M0W 
.• 

rvir) ,r,,,, 	.1 t p FA  ,.• 

16 NOV. 21E1 
16 NOV, 2011 

i 
' 

lisini dm nu) PC() A ALIOUOTA DE 	% 	'‘' 	'' :t6"j'At iis 	'355t:12 • 
Traços Artes Gráficas Ltda. - Rua Henrique Schwerin. 479- Centro - Fone: (54) 3321-9727 CNPJ 02.781.274/0001-90 
Inscr. Est.: 039/0096210 - 001 a 050 -25 x 	 101 a 150 Ant. Mala. 88082817 



2011 	3754„, , Folha 	0001 

PROJETO ! ATIVIDADE: 

ÓRGÃO: 	SEC, MUN, DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE SEGURANÇA ALIMENTAR 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ADASTECIMENTOE SEGURANÇA ALIMENTAR 

Patrulas Agrícolas e Estradas Vicinais 

CÓDIGO: 3  "ç 90  39,19 CATEGORIA ECONÔMICA: 	6350-9 Manutencae E Conservacao De Veicules 

Estado do Rk)GranciedoSul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EFUECHIA4 
PRAÇA DA BANDEIRA, 354- CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 

‘isms, CNP,..t.: 87:613.477/0001-20 - FONE: (54) 3520-7000 - FAX: (54) 3520-7070 

NOTAVE -E mpenho Nr. 13519 	 Ordinário 	EXERCICIO 	2011 

CÓDIGO: 	 7 
CÓDIGO: 	07.01 
CLAS. FUNC. PROGFtAM .:20,606,0073.202 

LICITAÇÃO, 
	

Isento 
	

N.: 
	 DATA: 

FONTE DE RECURSOS: 1 Recurso  Livre 	 FORMA DE PAGAMENTO: 

Gilberto Luiz Campagna 
Diretor de Máquinas e Equipamentos 

Secretaria de Agricultura. Abastecimento 
e Segurança Alimentar 

VALOR POR EXTENSO: 

SETENTA RERIStIttlItt~IttltIttitStittttttitttltIttItt$~ 
ttiliktilt 	t t 	 ti ti $1111114 

NÚMERO 	 EMPENHOS ANTERIORES 
t 

$ 	$$Itt$1$$ttlIt 

SALDO DA DOTAÇÃO 
1$411 $ t t 

VALOR DESTE EMPENHO 	 SALDO DISPOR 

27/10i2011 13518, 196.481,64 38.518 36 70,00 38.44h36 

SOLICI TE 

Her 	menski  
rtIL  

.p0.0.929bâ4" 

EM  27 

CONFERIDO E EMPENHADO 

2011 

AUTORIZO A PRESENTE 
AS FORMALIDADES L 

5 - 
, i( 

/ 

Her 4 ' manski 

SA, OBSERVAD 

SA 

PnrtAria 970/2011 

ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS 

ESTÃO DE ACORDO COM O ESPECI ,IC 

EM 
	

/ if  

NOME 

PAGUE.SE  EM, 

RVIÇOS E 

Rudinei António Rigatti 
Diretor de Oficina:- SMOPH 

Portaria 076/2009 

p/ .  

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE APRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PA„...RA LIQUIDAÇÃO. ...c  

RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

ERECHIM I  

  

VISTO DO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 

-) ESTORNO N. 

VALOR TOTAL A PAGAR 

Vâldempar-rAttuu~ 
	 _Secretárió dá Fazenda  
ANOTAÇÕES, 
	 Rui 	tchid 002/2009 

' "," 

M. 
NOME: • 

IDENTIDADE: 23 NOV. 2O11 

tJANTIDADE 	UNID. 

1,00 II) UN 

ESPECIFICAÇÃO 

Empenhe complementar a NE 12966 para conserto do.  caminhe 
C-46- Estradas Vicinais 
Empenhe complementar 
a NE 12966.  

PREÇO UNITÁRIO R$ 	 PREÇO TOT 

70.0000 	 70,00 

CREDOR, 	CLAUDIA CECILIA LANELLA FARINA ME 
	

13673 
ENDEREÇO: 	Rua Aratiba 
	 MUNICIPIO/ESTADprechj3 	 / RS 

CNR" CPF' 	(1,816.578/0001-37 	 FONE: 54 33212914 
	

BANCO: Banco do Estado do Rio WNTA:06.086546,0-2 
Ii  



CLAUDIA CECILIA ZANELLA FARINA ME 

Rua Aratiba 

11.816.578/0001-37 

MUNICIPIO/ESTADO
Erechim 

BANCO. 
Banco do Estado do Rio gTA  

Aüncia 2105-9 

NP 

! RS 

06.086546.0-2 

13673 
,E DOR 

DEREÇO 

Pá / CPF: FONE 
(541 33212914 

Isento 
I TAÇÃO 

DATA. 

PREÇO UNITÁRIO RS 	PBEÇOTOTALR 

80,0000 80,00 

  

ATA 
18/10/2011 

-ESTO QUE RECEBI E CONFERI OS 	RIAI 	RVIÇOS E 

STÃO DE ACORDO COMO ESPECIFIC 

DME 

glinei Antônio Rigatti 
tretor de Oficina - SMOPH 

Portaria 076/2009 

VISTO DO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDAD 

EIS 

Rs 

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PRAÇA DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 
CNPJ 87.613.477/0001-20 - FONE: (4) 3520-7000 - FAX: (54) 3520-7070 

Empenho Nr, 12966 	Ordinário 	 2011 	2011 1 	3648 
NOTA DE 	 EXERCÍCIO RMS NP 

Folha 	0001 

DÃO 	
SEC, MUN. DE AGRICULTURA, ABASTEC1MENTOE SEGURANÇA ALIMENTAR 

SEC, MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE SEGURANÇA ALIMENTAR 
IDADE ORÇAMENTARIA 

Patrulas Apricolas e Estradas Vicinais 
0.1ER) ,  ATIVIDADE 

7 
CÓDIGO: 

07.01 CÓDIGO: 

CLAS FUNC. PROGRAM.. 20.606.(073.2028 

TEGORA ECONÓMICA 
6350-9 Manutencao E Conservacao De Veiculas 

7 7 9n -79 19 
CÓDIGO: 

        

        

NTE 
1 Recurso Livre 

RECURSOS. 

   

FORMA DE PAGAMENTO- 

OI.JANTIDADE UNID. 	 ESPECIFICAÇÃO ' 

••• 

)0 UN 

Empenho referente 'Placas para '0 caminho C-46 

Serviço de despachante 

reembolso referente confec âo de placs para o caminho C-46 

,.[ 	#A-> 
Gilberto Luiz L.ampagna 

Diretor de Máquinas e Equipamentos 
Secretaria de Agricultura, Abastecimento 

e Segurança Alimenter 

1,0 

VALOR TOTAL RS: 

iNT7RRYANSIIMMOIMMOMMUMIIMMIIMIIIMM#IMItitittlIttStiMM 
ISOUIMMOttIOSIMItitttlIMMIVIMIUMMSMOMIUMIISOMWISOMM$ 

80,00 

	

NÚMERO 	1 • EMPENHOS ANTERIORES 

	

2966 	 194.054,96 

EM 	18 / 10 / 2011  

Her 

SALDO DA DOTAÇÃO 

4 .945,04 

ITANTE 

menskl 
0101.1 RESPONSAVEL 

VALOR DESTE EMPENHO 	 SALDO DISPONÍVEL 

80,00 

AU TORIZO A PRESENTE 

„GAI

D 	/13SERVADAS 

LSI1  

AS FORMALIDADES LEGAIS// 

Her 	manski 
Secretário 

Secr. kipabastfSemettraentar 

CONFERIDO E EMPENHADO 

Portaria 929 

PAGUE-SE EM.  _  

wOrta,Itt 8251/2011  

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFIE PARA A LIQUIDAÇÃO. 

(-1 ESTORNO NP 

VALOR TOTAL A PAGAR 

i_L 	 
RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

ERECHIM 
	 / 	/ 

011 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO R$ 

P  
NOME: 

IDENTIDADE: 

I

23 Mi  2jil ValdemarkrOothoch 
	---seefet~.4.~-nda_  

Portaria 002/2009 NOTAÇÕES: 

121(1'1i 45 23,11/11 17,21 



/ui: VERSO 

DESPACHANTE FARINA 
NOTA FISCAL 

1,  

Via de Transporte: 

Nat. da Operação.  

Data da Emissão.  

DE SERVIÇO SÉRIE 1' 

	

-1  r . • 	- 	- 

	

VIA - ao 	10 7 ' 
•Cláudiat'ecilia ZaTielia Farina

Fone: (54) 3321-2914
_ 

Rua Aratiba, 310 - Centro - CEP: 99.700-000 - Erechim/ RS e6-6111  301-5 O 

02-5 	1 1.0 Izo(_ 1 
CNPJ: 11.816.578/0001-37 	 lua. Mun.: 36698/59040 

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 

NOmE: 	eg 6- tcC-.1-1-‘) e. A 	fr (I ív i C /At 	(-,3  . e &C h ; (-67n - es . 

ENDEREÇO: 

CNPJ: /59 

P g trC /1 	O A 	ic (mio c-..rit - A * 	 N°: 	95-11 

MUNICIPIO: -(:-:: 4 e i h '' rent-) 	 EST.: RS 

6'3' Lt.11/oxi-  ZO. 	INSCR EST./MUN.: 

QUANT. UNID DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 

191A-c 4. 
ÇOI  oo. 

	9 Serv.-  c<9 	EmP1- 4  cirtnewra 1-00o 

v49,4-uAio 	• C-Lt(a 

OR. r)e-on 	copi P n A 

''3( ,É{g / 101 )  

• 

.).„tur .,' J.- -.51.1 	ia ”- " a\. -̀ ,Ári4'414,"--, 

.3.) )ta 

t, CMith;1(31:1  

)ili.:3qaxe O rstp,: 

Wil 

i-v•lorr • ut:Iiil).;;;,- .•.g4Êtr..:19,M \: 	-1° 	.. 
,- 	•‘, 	:-:: Ir. 1, 	'1 

, 
,,.• 	,r-', 	i'ç 	:I' 

ol, 	 TOTAL R$ 	1 512 00 • 

Tray 	,rtes Gráficas Ltda. -Rua Henrique Schwedn, 479 - Centro - Fone: (54)3321-9727 CNPJ 02.781,274/0001,90 

Inscr. Esi: 039/0096210- 001 a 050 - 25 a 	 101 a 16o Aut. Man. 98681817 



Função: Chefe da Divisão de Documentação 

Cód. Ref. Proventos Valor I Cód. 

0023 50 Adiantamento 130. Salário 1.053,94 	I 

** Total ** . 	1.053,94 	I 

Descrição das Bases de Cálculo 	 

0250 30,0000 	Cargo em Comissão 2.107,89 

	

CBO: 1231-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 2.107,89 

Ref. 	Descontos 

** Total ** 

Valor 

0,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - 1 

Administração de Pessoal 

Folha de Pagamento Analítica - Referência.: 01/2011 a 12/2011 

Data: 27/04/2012 

Hora: 14:26:04 

Pág.: 0002 

ADROALDO VIEGAS NANFREDINI 	 -14680 No.Registro: 14680 Data Pgto: 15/06/11 - 06/2011 Tipo: Adiantamento 13o.Salário 

Sal.Líquido: 1.053,94 

ADROALDO VIFOlq NANPREDINI 	 -14680 No.Registro: 14680 Data Pgto: 30/06/11 - 06/2011 Tipo: Folha de Pagamento 

Função: Chefe da Divisão de Documentação 
	

CBO: 1231-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 2.107,89 

Cód. Ref. 	Proventos 	 Valor I Cód. Ref. 	Descontos 	 Valor 

0250 30 	Cargo em Comissão 	 2.107,89 I 0507 11 	INSS 	 231,86 

	

I 0508 7,50 	Imposto de Renda 	 11,40 

** Total ** 	 2.107,89 I 	 ** Total ** 	 243,26 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1..876,03 
	

Sal.Contribuição: 2.107,89 	Sal.Líquido: 1.864,63 

ADROALDO =nas MANFREDINT 	 -14680 No.Registro: 14680 Data Pgto: 08/07/11 - 07/2011 Tipo: Férias 

Função: Chefe da Divisão de Documentação 	 CBO: 1231-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 2.107,89 

Férias 	• Gozo de 11/07/2011 a 30/07/2011 

Cód. Ref. Proventos 

0029 20 	Remuneração 1/3 de Férias 

** Total **  

Valor I Cód. Ref. 	Descontos 	 Valor 

	

468,42 I 0507 8 	INSS 	. 	 37,47 

I 0518 	Adiantamento 1/3 de Férias 	 430,95 

	

468,42 I 	 ** Total ** 	 468,42 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 430,95 
	

Sal.Contribuição: 468,42 	Sal.Líquido: 0,00 

ADROALDO VIEGAS MANFREDINT 	 -14680 No.Registro: 14680 Data Pgto: 29/07/11 - 07/2011 Tipo: Folha de Pagamento 

Função: Chefe da Divisão de Documentação 	 CBO: 1231-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 2.107,89 

Férias 	• Gozo de 11/07/2011 a 30/07/2011 

Cõd. Ref. 	Proventos 	 Valor I Cód. Ref. 	Descontos 	 Valor 

0250 30 	Cargo em Comissão 	 2.107,89 I 0507 11 	INSS 	 245,92 

	

I 0508 7,50 	Imposto de Renda 	 10,35 

** Total ** 	 2.107,89 I 	 ** Total ** 	I 	 256,27 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1.861,97 
	

Sal.Contribuição: 2.107,89 	Sal.Líquido: 1.851,62 

ADROALDO VIEGAS MANFREDINI 	 -14680 No.Registro: 14680 Data Pgto: 31/08/11 - 08/2011 Tipo: Folha de Pagamento 

Função: Chefe da Divisão de Documentação 

Cód. Ref. Proventos 

0250 30 	Cargo em Comissão 

** Total ** 

CBO: 1231-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 2.107,89 

	

Valor I Cód. Ref. 	Descontos 	 Valor 

	

2.107,89 I 0507 11 	INSS 	 231,86 

	

I 0508 7,50 	Imposto de Renda 	 11,40 

	

2.107,89 I 	 ** Total ** 	 243,26 

Base FGTS: 0,00 	 Valor FGTS: 0,00 
	

Base IRRF: 1.876,03 	Sal.Contribuição: 2.107,89 	Sal.Líquido: 1.864,63 

ADROALDO VIEGAS MANFREDINI 	 -14680 No.Registro: 14680 Data Pgto: 30/09/11 - 09/2011 Tipo: Folha de Pagamento 

Função: Chefe da Divisão de Documentação 

Cód. Ref. Proventos 

0250 30 	Cargo em Comissão 

** Total ** 

CEO: 1231-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 2.107,89 

	

Valor I Cód. Ref. 	Descontos 	 Valor 

	

2.107,89 I 0507 11 	INSS 	 231,86 

	

I 0508 7,50 	Imposto de Renda 	 11,40 

	

2.107,89 I 	 ** Total ** 	 243,26 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1.876,03 
	

Sal.Contribuição: 2.107,89 	Sal.Líquido: 1.864,63 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - 1 

Administração de Pessoal 

Folha de Pagamento Analítica - Referência.: 01/2011 a 12/2011 

Trui-,.-AL nu. co 

:vZ (i I 
Ruh. 

Data: 27/04/2012 

Hora: 14:26:04 

Pág.: 0003 

ADROALDO VIEGAS MANFREDINI 	 -14680 No.Registro: 14680 Data Pgto: 28/10/11 - 10/2011 Tipo: Folha de Pagamento 

Função: Chefe da Divisão de Documentação 

Cód. Ref. Proventos 

0250 30 	Cargo em Comissão 

** Total ** 

CBO: 1231-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 2.107,89 

	

Valor 1 Cód. Ref. 	Descontos 	 Valor 

	

2.107,89 1 0507 11 	INSS 	 231,86 

	

1 0508 7,50 	Imposto de Renda 	 11,40  

	

2.107,89 1 	 ** Total ** 	 243,26 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1.876,03 
	

Sal.Contribuição: 2.107,89 	Sal.Líquido: 1.864,63 

ADROALDO VIPGzS MANFREDINI 	 -14680 No.Régistro: 14680 Data Pgto: 30/11/11 - 11/2011 Tipo: Folha de Pagamento 

Função: Chefe da Divisão de Documentação 
	

CSO: 1231-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 2.107,89 

Cód. Ref. 	Proventos 	 Valor 1 Cód. Ref. 	Descontos 	 Valor 

0250 30 	Cargo em Comissão 	 2.107,89 1 0507 11 	INSS 	 231,86 

	

1 0508 7,50 	Imposto de Renda 	 11,40 

** Total ** 	 2.107,89 1 	 ** Total ** 	 243,26 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1.876,03 
	

Sal.Contribuição: 2.107,89 	Sal.Líquido: 1.864,63 

ADROALDO VIEGAS MANFREDINI 	 -14680 No.Registro: 14680 Data Pgto: 09/12/11 - 12/2011 Tipo: Férias 

Função: Chefe da Divisão de Documentação 	 CBO: 1231-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 2.107,89 

Férias 	• Gozo de 01/12/2011 a 30/12/2011 

Cód. Ref. 	Proventos 	 Valor 1 Cód. Ref. 	Descontos 	 Valor 

0029 30 	Remuneração 1/3 de Férias 	 702,63 1 0507 8 	INSS 	 56,21 

1 0518 	Adiantamento 1/3 de Férias 	 646,42 

** Total ** 	 702,63 1 	 ** Total ** 	 702,63 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 646,42 
	

Sal.Contribuição: 702,63 	Sal.Líquido: 0,00 

ADROALDO VIPGaq MANFREDINI 	 -14680 No.Registro: 14680 Data Pgto: 15/12/11 - 12/2011 Tipo: 13o. Salário 

Função: Chefe da Divisão de Documentação 

Cód. Ref. Proventos 

0025 12 	130. Salário 

	

CBO: 1231-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 2.107,89 

	

Valor Cód. Ref. Descontos 	 Valor 

	

2.107,89 	0505 	Desconto Adiantamento 130. Salário 	1.053,94 

0516 11 	INSS 130. Salário 231,86  

0522 7,50 	Imposto de Renda 130. Salário 	 11,40 

	

2.107,89 	 ** Total ** 	 1.297,20 ** Total ** 

	 Descrição das Bases de Cálculo 

0250 30,0000 	Cargo em Comissão 

 

 

2.107,89 

se FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base 'RAF: 1.876,03 
	

Sal.Contribuição: 2.107,89 	Sal.Líquido: 810,69 

ADROALDO VIPealq MANFREDINI 	 -14680 No.Registro: 14680 Data Pgto: 28/12/11 - 12/2011 Tipo: Folha de Pagamento 

Função: Chefe da Divisão de Documentação 	 CBO: 1231-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 2.107,89 

Férias 	• Gozo de 01/12/2011 a 30/12/2011 

Cód. Ref. 	Proventos 	 Valor 1 Cód. Ref. 	Descontos 	 Valor 

0250 36 	Cargo em Comissão 	 2.107,89 1 0507 11 	INSS 	 252,94 

** Total ** 	 2.107,89 1 252,94 ** Total ** 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1.854,95 
	

Sal.Contribuição: 2.107,89 	Sal.Líquido: 1.854,95 



_ 
Data: 27/04/2012 

Hora: 14:40:36 

Pág.: 0001 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - 1 

Administração de Pessoal 

Folha de Pagamento Analítica - Referência.: 01/2011 a 12/2011 

RODRIGO BIOLO 	 -14622 No.Registro: 14622 Data Pgto: 31/01/11 - 01/2011 Tipo: Folha de Pagamento 

Função: Chefe do Setor de Controle de Frota 
	

CBO: 1416-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 1.688,00 

Cód. Ref. 	Proventos 
	

Valor 1  Cód. Ref. 	Descontos 	 Valor 

0250 30 	Cargo em Comissão 
	

1.688,00 	0507 9 	INSS 	 151,92 

0530 6,60 	Convénio IPERGS SAUDE 	 111,40 

0790 	Consignação BANRISUL 	 462,29 

** Total ** 
	

1.688,00 1 	 ** Total ** 	 725,61 

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1.536,08 Sal.Contribuição: 1.688,00 	Sal.Líquido: 962,39 

RODRIGO BIOLO 	 -14622 No.Registo: 14622 Data Pgto: 16/02/11 - 02/2011 Tipo: Férias 

Função: Chefe do Setor de Controle de Frota 	CBO: 1416-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 1.688,00 

Férias 	 Gozo de 28/02/2011 a 29/03/2011 

Cód. Ref. 	Proventos 	 Valor 1 Cód. Ref. 	Descontos 	 Valor 

0029 30 	Remuneração 1/3 de Férias 	 562,67 1 0507 8 	INSS 	 1,50 

1 (me 	Adiantamento 1/3 de Férias 	 561,17 

** Total ** 	 562,67 1 	 ** Total ** 	 562,67 

	

-ise FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 
	

Base IRRF: 561,17 
	

Sal.Contribuição: 18,76 	Sal.Líquido: 0,00 

	

,se FGTS: 0,00 
	

Bas.Saúde. 0,00 
	

Sal.Contribuição: 543,91 	<-- Para o Próximo Mês 

RODRIGO BIOLO 	 -14622 No.Registro: 14622 Data Pgto: 28/02/11 - 02/2011 Tipo: Folha de Pagamento 

Função: Chefe do Setor de Controle de Frota 	CBO: 1416-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 1.688,00 

Férias 

Cód. 	Ref. 

Gozo de 28/02/2011 

Proventos 

a 29/03/2011 

Valor 1 Cód. Ref. Descontos Valor 

0250 30 Cargo em Comissão 1.688,00 	1 0507 9 INSS 152,10 

1 0530 6,60 Convênio IPERGS SAUDE 111,40 

** Total ** 1.688,00 	1 ** Total ** 263,50 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1.535,90 
	

Sal.Contribuição: 1.688,00 	Sal.Líquido: 1.424,50 

RODRIGO BIOLO 	 -14622 No-Registro: 14622 Data Pgto: 31/03/11 - 03/2011 Tipo: Folha de Pagamento 

Função: Chefe do Setor de Controle de Frota 	CBO: 1416-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 1.823,04 

Férias 	• Gozo de 28/02/2011 a 29/03/2011 

Cód. Ref. 	Proventos 	 Valor 1  Cód. Ref. 	Descontos 	 Valor 

0250 30 	Cargo em Comissão 	 1.823,04 1  0503 	Contribuição Sindical art. 8 CF. 	 60,77 

0507 11 	INSS 	 260,36 

0530 6,60 	Convênio IPERGS SAUDE 	 120,32 

** Total ** 	 1.823,04 1 	 ** Total ** 	 441,45 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1.562,68 
	

Sal.Contribuição: 2.366,95 	Sal.Líquido: 1.381,59 

Base FGTS: 0,00 
	

Bas.Saúde: 0,00 
	

Sal.Contribuição: 543,91 	 Férias do Mês Anterior 

RODRIGO BIOLO 

Função: Chefe 

Cód. 	Ref. 

-14622 No.Registro: 14622 	Data Pgto: 

CBO: 1416-05 	Admissão: 

Valor 1 Cód. 	Ref. 

29/04/11 - 04/2011 	Tipo: Folha de Pagamento 

01/01/2009 	Salário Contratual: 1.823,04 

Descontos 	 Valor 

do Setor de Controle de Frota 

Proventos 

0250 30 1.823,04 	1 0507 9 INSS 164,07 Cargo em Comissão 

1 0530 6,60 Convênio IPERGS SAUDE 120,32 

** Total ** 1.823,04 	1 ** Total ** 284,39 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1.658,97 
	

Sal.Contribuição: 1.823,04 	Sal.Líquido: 1.538,65 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - 1 

Administração de Pessoal 

Folha de Pagamento Analítica - Referência.: 01/2011 a 12/2011 

Data: 27/04/2012 

Hora: 	14:40:36 

Pág.: 	0002 Z 

RODRIGO BIOLO 	 -14622 

Função: Chefe do Setor de Controle de Frota 

Cód. 	Ref. 	Proventos 

No.Registro: 14622 	Data Pgto: 

CBO: 1416-05 	Admissão: 

Valor 1 Cód. 	Ref. 

31/05/11 - 05/2011 	Tipo: Folha de Pagamento 

01/01/2009 	Salário Contratual: 1.823,04 

Descontos 	 Valor 

0250 30 Cargo em Comissão 1.823,04 	1 0507 9 INSS 164,07 

1 0530 6,60 Convênio IPERGS SAUDE 120,32 

** Total ** 1.823,04 	1 ** Total ** 284,39 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1.658,97 
	

Sal.Contribuição: 1.823,04 	Sal.Líquido: 1.538,65 

RODRIGO BIOLO 	 -14622 No.Registro: 14622 Data Pgto: 15/06/11 - 06/2011 Tipo: Adiantamento 13o.Salário 

Função: Chefe do Setor de Controle de Frota 
	

CBO: 1416-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 1.823,04 

Cód. Ref. 	Proventos 	 Valor 1 Cód. Ref. 	Descontos 	 Valor 

0023 50 	Adiantamento 130. Salário 	 911,52 1 

** Total ** 	 911,52 1 	 ** Total ** 	 0,00 

	 Descrição das Bases de Cálculo 	  

0250 30,0000 	Cargo em Comissão 	 1.823,04 

Sal.Líquido, 911,52 

RODRIGO BIOLO 	 -14622 

Função: Chefe do Setor de Controle de Frota 

Cód. 	Ref. 	Proventos 

No.Registro: 14622 	Data Pgto: 

CBO: 1416-05 	Admissão: 

Valor 1 Cód. 	Ref. 

30/06/11 - 06/2011 	Tipo: Folha de Pagamento 

01/01/2009 	Salário Contratual: 1.823,04 

Descontos 	 Valor 

0046 Diferença de Férias 45,01 	1 0507 11 INSS 205,48 

0250 30 Cargo em Comissão 1.823,04 	1 0530 6,60 Convênio IPERGS SAUDE 123,29 

** Total ** 1.868,05 	1 ** Total ** 328,77 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1.662,57 
	

Sal.Contribuição: 1.868,05 	Sal.Líquido: 1.539,28 

RODRIGO BIOLO 	 -14622 No.Registro: 14622 Data Pgto: 29/07/11 - 07/2011 Tipo: Folha de Pagamento 

Função: Chefe do Setor de Controle de Frota 
	

CBO: 1416-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 1.823,04 

Cód. Ref. Proventos Valor 1 Cód. Ref. Descontos Valor 

0250 30 1.823,04 	1 0507 9 INSS 164,07 Cargo em Comissão 

1 0530 6,60 Convênio IPERGS SAUDE 120,32 

** Total ** 1.823,04 	1 ** Total ** 284,39 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1.658,97 
	

Sal.Contribuição: 1.823,04 	Sal.Líquido: 1.538,65 

RODRIGO BIOLO 	 -14622 No.Registro: 14622 Data Pgto: 31/08/11 - 08/2011 Tipo: Folha de Pagamento 

Função: Chefe do Setor de Controle de Frota 	CBO: 1416-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 1.823,04 

Ref. Proventos Valor 1 Cód. Ref. Descontos Valor 

0250 30 1.823,04 	1 0507 9 INSS 164,07 Cargo em Comissão 

1 0530 6,60 Convênio IPERGS SAUDE 120,32 

** Total ** 1.823,04 	1 ** Total ** 284,39 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1.658,97 
	

Sal.Contribuição: 1.823,04 	Sal.Líquido: 1.538,65 

RODRIGO BIOLO 	 -14622 No.Registro: 14622 Data Pgto: 30/09/11 - 09/2011 Tipo: Folha de Pagamento 

Função: Chefe do Setor de Controle de Frota 	CBO: 1416-05 Admissão: 01/01/2009 	Salário Contratual: 1.823,04 

Cód. Ref. Proventos Valor 1 Cód. Ref. Descontos Valor 

0250 30 Cargo em Comissão 1.823,04 	1 0507 9 INSS 164,07 

1 0530 6,60 Convênio IPERGS SAUDE 120,32 

** Total ** 1.823,04 	1 ** Total ** 284,39 

Base FGTS: 0,00 
	

Valor FGTS: 0,00 	Base IRRF: 1.658,97 
	

Sal.Contribuição: 1.823,04 	Sal.Líquido: 1.538,65 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO n° 186/2009 

PROCESSO n° 5088/2009 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 1347/2009  

DISPENSA DE LICITAÇÃO - ARTIGO 24, INCISO VIII, LEI FEDERAL 8.666/93 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- 

Contrato Administrativo que fazem entre si como: 

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°, 
87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n°  3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário 
Municipal de Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado nesta 
cidade. 

CONTRATADA - BANRISUL SERVIÇOS LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n
°  92.934.215/0001- 06, com sede na Rua Caldas Júnior, 120, 150 

 andar, na cidade de Porto Alegre-RS, por seu representante legal no fim assinado, 
doravante denominada REFEISUL. 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento de CARTÕES ALIMENTAÇÃO REFEISIJL, na modalidade de CARTÃO 

MAGNÉTICO, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimentícios "in natura" na rede 

de estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com a legislação do PAT (Programa de Alimentação do 

Trabalhador) apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusivo e intransferível. 
1.2. Informações Operacionais: 

- Local de entrega: Agência; 

- Custo: isento; 

- Quantidade de servidores: 1.726; 

- Agência numero/nome: 0210-Banrisul — Número da Conta Corrente: 0400214208; 
- Valor da Fatura: isento; 

- Forma de Pagamento das Faturas 07 (sete) dias a contar da disponibilização dos créditos; 
- Créditos no dia 30 de cada mês; 

- Valor de créditos por cartão: R$ 8,00 (oito reais); 

- Taxa de disponibilização de crédito: isento; 

- Taxa de carga de cartão: isento; 

- Taxa de emissão de cartão: isento; 

- Taxa 2 via cartão: R$ 3,00 (três reais); 

- Data do Crédito Automático: Sim. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OPERACIONALIDADE 

2.1. O REFEISUL fornecerá aos usuários da CONTRATANTE, urn cartão com tarja magnética e senha atribuída, para utilização 

na rede, previamente cadastrada, conforme a modalidade definida no contrato e o limite estipulado pela CONTRATANTE. 

2.2. Nenhuma transação será efetuada sem a autorização do podador do CARTÃO ALIMENTAÇÃO. Para utilização do cartão, o 

mesmo deverá ser apresentado junto ao estabelecimento ciédenciado, o qual após leitura e digitação da senha, verificaré a 
validade e o limite do cartão. 

2.3. O cartão Refeisul é pessoal e intransferivel. A senha é atribuida e não poderá ser trocada ou, alterada. Para que 
seio 

processada e comprovada a transação, o usuário do cartão deverá apresentar o mesmo ao estabelecimento credenciado, digitar 
sua senha, conferir o valor indicado no respectivo comprovante de débito e assinar. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 186/2009, PÁG. I 
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2.4. O cartão terá o limite estipulado pela CONTRATANTE. A alteração desse limite deverá ser solicitada pela CONTRATANTE e 

autorizada pela Agência. 

2.5. Em caso de perda, roubo ou extravio do cartão, a ocorrência deverá ser comunicada imediatamente ao REFEISUL, 

permanecendo o usuário como responsável pela utilização indevida, até a data da comunicação. 

2.6. O REFEISUL não se responsabiliza por reclamações relativas aos produtos adquiridos pelo usuário junto ao estabelecimento 
credenciado. 

2.7. Os cartões estarão automaticamente desbloqueados na data estabelecida pelo CONTRATANTE, onde os créditos ficam 

liberados, não necessitando de desbloqueio prévio. 

2.8. Os dados cadastrais dos funcionários serão fornecidos e atualizados via internet ou via arquivo padrão definidos pela Refeisul 

e encaminhados pela CONTRATANTE, os quais serão utilizados apenas para identificação do usuário quando necessário, e 

mantidos no mais absoluto sigilo. 

2.9. O REFEISUL disponibilizará ao responsável autorizado pela CONTRATANTE, acesso para gerenciamento do sistema, 

através de senha pessoal, ficando sob sua inteira responsabilidade toda e qualquer alteração efetuada, tais como: valor dos 

créditos, inclusão de usuários, solicitação de 2 via, extratos, cancelamento, bloqueio, desbloqueio, monitoração bem como o 
controle e utilização dos cartões. 

2.10. O extrato contendo o valor das despesas efetuadas pelos usuários está disponível no site do Refeisul para eventuais 

consultas. O pagamento ao REFEISUL ocorrerá no prazo e forma estipulados no item 1.2. do presente contrato. 

2.11. Em caso de infração contratual, o REFEISUL imediata e independentemente de notificação prévia, bloqueará a utilização 

dos cartões magnéticos, que não poderão ser utilizados até sanadas as irregularidades constatadas. 

2.12. A CONTRATANTE responderá, frente ao REÇEISUL, pelos valores relativos as transações efetuadas pelos usuários 
autorizados, no âmbito do presente contrato. 

2.13. A data da liberação dos créditos é estabelecida em contrato, entretanto, há 02 (duas) horas de renovação dos mesmos, são 
elas: 

Renovação de forma manual: Contratos onde os créditos variam mensalmente, a CONTRATANTE deve efetuar a 

atualização dos valores com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data prevista para disponibilização do crédito e enviar um 
e-mail ao refeisulatendimentoebanrisulcom.br  informando a efetiva atualização dos valores e confirmando a data dos créditos. 

Renovação de forma automática: Nesta modalidade, o sistema disponibilizará os créditos nos cartões exatamente 

iguais ao do mês anterior. Caso a CONTRATADA tenha algum ajuste, este deverá ser feito pelo responsável com antecedência 

mínima de 05 (cinc) dias úteis antes da data prevista para disponibilização do crédito. 

2.14. Todo cartão e/ou senha adicional solicitado na primeira quinzena de cada mês, será entregue na quinzena seguinte, e assim 
sucessivamente. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO PREÇO 

3.1. Pelos serviços objetos do presente contrato, a CONTRATANTE remunerará ao REFEISUL a titulo de Taxas de Administração 

os percentuais e/ou valores dispostos no item 1.2. do presente contrato. 

CLÁUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO 

4.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento total dos valores indicados para crédito nos CARTÕES ALIMENTAÇÃO REFEISUL, 

no prazo estipulado no item 1.2. do presente contrato, adicionados dos custos administrativos, emissão de cartões, 2' via, cargas 

e cargas adicionais e demais taxas, através de cobrança bancária ou forma que vier a ser estabelecida entre as partes. 

4.2. A disponibilização dos créditos nos CARTÕES ALIMENTAÇÃO REFEISUL, requisitados durante o período de inadimplência 
ficarão suspensos, até que seja quitado o débito. 

4.3. Ocorrendo à falta de pagamento na data convencionada , o valor devido será acrescido de juros de mora de 1,00% (um por 

cento) ao mês e multa de 2,00% (dois por cento) sobre total do débito. 

4..4. Ocorrendo à falta de pagamento de qualquer fatura no seu vencimento, a liberação dos créditos nos Cartões ficará bloqueada 

até a regularização da(s) fatura(s) vencida(s), independente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, podendo 
inclusive ser bloqueada a Contratante. 

4.5. Havendo necessidade de recorrer à cobrança judicial ou extrajudicial de valores devidos em decorrência de débitos 

existentes, a CONTRATANTE será responsável pelas custas e despesas de processos, inclusive honorários advocaticios, sem 
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prejuízo de multa de valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do débito. A multa é simplesmente moratória, não 
excluindo os demais encargos e eventuais cabíveis por força deste contrato e/ou decorrentes de lei. 

4.6. Pagamento em atraso, desde que justificado, implica na observância do prazo de 03 (três) dias úteis para a efetiva recarga 
dos Cartões, a contar da data imediatamente posterior à regularização do débito. 

CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO E DA RESCISÃO 

5.1. O prazo de vigência do 'presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado 

anualmente até o limite de 60 (sessenta) meses, exceto se uma das partes comunicar por escrito a outra sua intenção de não 

prorrogar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, condicionada esta à quitação das faturas existentes. 

5.1.1. O presente contrato poderá ser descontinuado por qualquer das partes a qualquer momento, mediante 

comunicação formal, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não se considerando o mês da notificação para 
efetiva suspensão dos serviços e acompanhada do(s) último(s) créditos sendo que: 

I — se a decisão de rescisão partir do REFEISUL, este reembolsará a CONTRATANTE às anuidades ou frações de 
anuidades ainda vigentes, se houver; 

II  
— se a decisão de rescisão for da CONTRATANTE, esta perderá o direito de reembolso das anuidades ou frações 

de anuidades ainda vigentes, se houver. 

5.1.2. Além do descumprimento de qualquer das condições estabelecidas neste instrumento, constitui-se causa de 
rescisão do contrato: 

I inadimplência no pagamento pontual de uma fatura; 

— falência, concordata ou insolvência da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA — PENALIDADES E MULTAS 

6.1. O descumprimento de qualquer cláusula e/ou condição estabelecida no presente contrato incidirá o pagamento de multa Po 

valor correspondente ao número de meses que faltam para o término do presente contrato, multiplicado pelo valor obtido da 

média aritmética dos custos de administração cobrados nos 03 (três) meses imediatamente anteriores ao da ocorrência do fato 

gerador e descriminadas nas Notas Fiscais/Faturas, multa essa que será exigida em caráter compensatório de perdas e danos, 
sem prejuízo das demais penalidades legais. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO REFEISUL 

7.1. Administrar e gerenciar o Cartão Alimentação REFEISUL junto à CONTRANTE; 

7.2. Emitir os Cartões Alimentação REFEISUL, entregando-os na quantidade requisitada pela CONTRATANTE, juntamente com a 

senha a ser utilizada pelo usuário, com um prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis contados da data da solicitação; 

7.3. Disponibilizar mensalmente o credito indicado pela CONTRATANTE para cada Cartão, no prazo estipulado no item 1.2 do , 
presente contrato; 

7.4. Disponibilizar rede de estabelecimentos comerciais credenciados reembolsando-os, via conta corrente, nos prazos e 
condições estabelecidas em contrato; 

7.5. Disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, extrato de utilização do Cartão, 

7.6. Orientar, em conjunto com a CONTRATANTE, na conscientização dos servidores quanto à correta utilização do Cartão, em 
atendimento às exigências do PAT; 

7.7, Repor Cartões, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, quando ocorrer perda, extravio, furto, roubo ou dano, bem como 

reemissão de senhas, ou qualquer outro evento que impossibilite a utilização do Cartão, conforme condições estipuladas no item 
1.2. do presente contrato, com entrega em até 10 (dez) dias úteis; 

7.8. Substituir os Cartões com defeitos de origem que impossibilitem a sua utilização, sem qualquer despesa para a 
CONTRATANTE, num prazo de até 10 (dez) dias do recebimento da solicitação; 

7.9. Cancelar os Cartões de servidores da CONTRATANTE que dela forem desligados, no prazo de 90 (noventa) dias contados 

do recebimento da solicitação, sendo esse o período em que os créditos estarão disponíveis nos Cartões, contados da data da 

última disponibilização. Após o vencimento do user-name e senha de acesso, este cancelamento deverá ser feito pelo 
responsável autorizado pela CONTRATANTE; 

7.10. Emitir e remeter à CONTRATANTE, novos Cartões, quando expirado o prazo de durabilidade do material solicitado; 

7.11. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos referentes ao PAT — Programa de Alimentação do Trabalhador e seus regulamentos; 

^^N "MA TC Ar.;;;47i4137-R.4 Moro 
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7.12. Emitir nota fiscal/fatura dos serviços prestados, que será enviada à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. 

Requisitar via internet ou e-mail os cartões contendo os dados dos usuáriós, tais como: nome completo, data de nascimento, 

no mais absoluto sigilo; 
CPF, matricula ou código funcional, os quais serão utilizados apenas para identificação do usuário quando necessário, e mantidos 

8.1.1. 
O REFEISUL disponibilizará ao responsável autorizado pela CONTRATANTE, acesso para gerenciamento do 

sistema, através de senha pessoal, ficando sob sua inteira responsabilidade toda e qualquer alteração efetuada, tais como: valor 
dos créditos, inclusão de 

usuários, solicitação de 2a via, extratos, cancelamento, bloqueio, desbloqueio, monitoração bem como o controle e utilização dos cartões;  
8.2. 

A CONTRATANTE deverá comunicar ao REFEISUL toda e qualquer alteração havida nas informações referentes aos 
usuários do sistema, respondendo por eventuais prejuízos decorrentes da sua omissão; 
8.3. 

Os cartões estarão automaticamente desbloqueados na data estabelecida pela CONTRATANTE, onde os créditos ficam 
liberados, não necessitando de desbloqueio prévio; 
8.4. 

A CONTRATANTE deverá informar mensalmente ao Refeisul através de e-mail ao refeisulatendimento banrisul com.br, a 
data da liberação dos créditos quando a renovação ocorrer de forma manual; 

8.4.1. 
Toda e qualquer alteração ou atualização de valores deverá ser feita pela CONTRATANTE com antecedência 

minima de 05(cinco) dias da data prevista do crédito; 
8.5. 

Orientar ainda seus servidores sobre possível fiscalização, que será exercida junto aos estabelecimentos credenciados por 
representantes legais do REFEISUL, 

devidamente' autorizados, para verificação quanto ao uso adquado do CARTÃO 
ALIMENTAÇÃO REFEISUL, podendo, inclusive, exigir sua identificação; 
8.6. 

Efetuar a entrega do Cartão e respectiva senha aos seus servidores, mediante protocolo que se obriga a manter em seu 
poder, guarda e responsabilidade, orientando-os a efetuarem a conferência dos dados nele inseridos; 
8.7. 

Protocolar à CONTRATANTE, através de preposto identificado e autorizado, o recebimento dos Cartões e respectivas senhas;  

8.8. 
Orientar seus servidores, usuários do Cartão, quanto à obrigação de comunicar imediatamente a perda, extravio, roubo ou 

furto do Cartão ou senha, ficando sob sua responsabilidade quaisquer prejuízos causados ao REFEISUL ou a terceira a não 

evento; observância do aqui disposto ou na demora de comunicação, bem como por transações efetuadas antes da comunicação do 

8.9. Efetuar o pagamento integral dos valores disponibilizados nos Cartões, no prazo estipulado no item 1.2. do presente contrato, 

acrescido dos valores eventualmente devidos em caso de emissão, cancelamento ou substituição de Cartões e Senhas: 8.10. 
Entregar ao REFEISUL, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados do prazo de validade, os Cartões vencidos 

para troca, ou se preferir, responsabilizar-se pela sua destruição, presumindo-se a segunda hipótese se a comunicação não for 
feita no prazo assinalado:  

8.11. Manter sob sua guarda e responsabilidade, os Cartões e respectivas senhas, enquanto não forem distribuidas aos seus 

servidores, isentando-se o REFEISUL de qualquer responsabilidade quanto ao ressarcimento ou substituição dos Cartões 
indevidamente utilizados;  

8.12. Informar ao REFEISUL, de imediato e por escrito, o desligamento de qualquer servidor usuário do Cartão; 

8.13. Receber as notas fiscais/faturas dos serviços prestados pelo REFEISUL, assinando o respectivo comprovante da prestação 

dos serviços, e devolvendo o protocolo de recebimento ao REFEISUL, que para todos os efeitos de direito, valerá como 

documento hábil e comprobatório da prestação de serviços, objeto do presente contrato, na forma de legislação aplicável. 

CLÁUSULA NONA — DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. 

O REFEISUL remeterá à CONTRATANTE, a nota fiscal ou fatura referente aos valores solicitados, juntamente com o 

comprovante de entrega, que deverá ser assinado e devolvido ao REFEISUL, Será disponibilizado por meios magnéticos o total 

dos créditos disponibilizados, constando também o valor das despesas ocorridas decorrentes das demais taxas mencionadas no 

presente instrumento. Os abatimentos e deduções de créditos indevidos serão efetuados na próxima fatura. 
9.1.1. 

Ao receber a nota fiscal ou fatura, a CONTRATANTE deverá efetuar a conferência dos valores ali constantes 
no prazo de 02 (dois) dias Úteis, e no mesmo prazo efetuará a devolução ao REFEISUL, do respectivo comprovante de entrega 
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da prestação de serviços devidamente assinado, o qual valerá, juntamente com o extrato da disponibilização de créditos nos 

Cartões e dos serviços prestados, como documento hábil e comprobatório da prestação dos serviços objeto do presente contrato. 

3.1.2. O não recebimento pelo REFEISUL do comprovante de prestação de serviços no prazo assinalado, 
devidamente assinado, implicará e m reconhecimento dos serviços prestados, conforme discriminados. 

9.1.3. Juntamente com a nota fiscal ou fatura, o REFEISUL emitirá o bloqueto bancário de pagamento, onde estarão 
indicados os valores devidos relativos à nota fiscal ou fatura, bem como os encargos de mora em caso de pagamento com atraso, 
de acordo com o indicado no presente contrato. 

9.1.4. À vista do contido no presente instrumento, a CONTRATANTE reconhece como divida líquida certa e exigível o 
valor discriminado na nota fiscal ou fatura e autoriza o REFEISUL a sacar respectiva duplicada de serviços. 

9.2. A CONTRATANTE deverá informar ao REFEISUL a discordância de quaisquer de seus servidores, usuários portadores, com 

relação aos débitos efetuados no Cartão Alimentação Refeisul, no prazo de 60 (sessenta) dias contados data da referida transação. 

9.3. Ocorrendo à solicitação de reposição, devolução ou cancelamento dos Cartões Alimentação Refeisul, dentro do prazo de 180 
(cento e oitenta) dias contados da emissão dos cartões e diante da impossibilidade de 

sua reutilização, a CONTRATANTE arcará, a titulo de reembolso dos custos de produção, com o valor definido no presente instrumento. 

9.4. O leiaute, bem como a utilização dos Cartões Alimentação Refeisul, são de propriedade exclusiva do Refeisul, podendo este 
modificá-los, alterá-los ou substituí-los, segundo seu critério, sem qualquer consulta prévia à CONTRATANTE. 

9.5. O REFEISUL não se responsabilizará, perante à CONTRATANTE, sob hipótese alguma, pelo reembolso dos CARTÕES 

ALIMENTAÇÃO REFEISUL eventualmente perdidos, furtados, roubados ou que tenham por qualquer outra forma saído de sua posse. 

9.6. O prazo de validade das senhas obedecera ao disposto no artigo 17, inciso V, da portaria n° 3 de 1° de março de 2002 da 
legislação do PAT — Programa de Alimentação do Trabalhador. 

9.7. A CONTRATANTE poderá, a seu critério, beneficiar-se dos incentivos fiscais decorrentes da lei 6.321/76 que deu origem ao 

PAT, ficando sob sua responsabilidade o cadastramento no programa PAT, através do sitewww.mte ov br ou através de 
formulário adquirido nos correios. 

9.8. Se a CONTRATANTE optar pelo beneficio, o REFEISUL poderá assessora-to no cadastramento de adesão ao PAT, bem 

como poderá esclarecer e orientar sobre a legislação específica do PAT e assuntos relativos à alimentação e nutrição. 

9.9. Faculta-se, ainda, a rescisão do presente, em caso de falência, concordata ou insolvência de qualquer das partes. 

9.10. As condições pactuadas poderão ser revistas sempre que eventos oriundos de mudança de legislação Fiscal Econômica, ou 

mesmo pertinente ao conteúdo da prestação de serviços venham a alterar, substancialmente, as condições de contratação aqui definidas. 

9.11. Fica facultada às partes a revisão das condições deste contrato, em caso de alteração na legislação 

fiscal/tributária/econômica, ou na ocorréncia de qualquer evento que venha a tornar impraticável, o atendimento às condições ora ajustadas. 

9.12. Qualquer tolerância das partes quanto às condições do presente contrato, constituir-se-á em mera liberalidade, não se 
podendo invocar a novação ou renúncia, não implicando em qualquer alteração contratual. 

9.13. A CONTRATANTE terá custos adicionais nas seguintes situações: 

- Cancelamento de fatura/boleto: 

- Cancelamento de crédito; 

Desmembramento de faturas; 

- Créditos adicionais ou extras. 

9.14. Débito em Conta: A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA neste ato, de forma irrevogável e irretratável a debitar de 

sua conta corrente os valores devidos, referentes à execução dos seniiços prestados pelo REFEISUL, comprometendo-se a 

manter saldo disponível na data dos respectivos vencimentos, ficando a CONTRATADA exonerada de qualquer responsabilidade 
pela não realização desses pagamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO FORO 

10.1. As partes elegem com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro Central da Cidade de Porto 
Alegre/RS, para a solução de dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato. 
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Erechim, 27 de abril de 2009. 

/ / l',/ J / 	• 

.A nt(5114(C 	.1 iNfÉS': 1798 	;11J717J.7-Ãíii -el cavatkc,,  
,,Iyet in et: ente Executivo ' 	i  '' zi  cl 	 (--;eren te Executiv,D 

CRSON LEANDRO BERTI 

Secretario Municipal de Administração 

Testemunhas: 

.„ 

RENATO tJ4tR TOSO 

CPF: 000.8495j-41 

BANRISUL SERVIÇOS LTDA. 

) 

IVELISE SUSAN WECHWERT 

CPF: 000.594.530-52 

AUTORIZACAO PARA DÉBITO EM CONTA  

CNPJ: 87.613.477/0001-20 - RESPONSÁVEL: JAQUELINE MIOLO - CPF: 007.003.310-26 

AGENCIA: 0210 - N° DA CONTA CORRENTE: 0400214208 - DATA: 07 dias após a disponibilização dos créditos. 
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ADITIVO N°157/2010 

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO n° 186/2009 

PROCESSO n° 5088/2009 — SOLICITAÇÃO DE DESPESA NI° 1347/2009 

DISPENSA DE LICITAÇÃO — ARTIGO 24, INCISO VIII, LEI FEDERAL 8.666/93 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- 

CONTRATANTE — MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 87.613,477/0001-20, 

neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário Municipal de Administração, Senhor 

GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado nesta cidade. 

CONTRATADA — BANRISUL SERVIÇOS LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° 92.934.215/0001-06, com 

sede na Rua Caldas Júnior, 120, 15° andar, na cidade de Porto Alegre-RS, por seu representante legal no fim assinado, doravante 

denominada REFEISUL. 

Através do Processo n° 4457/2010, e estando as partes em comum acordo, prorroga-se o prazo de vigência e inclui-se cláusula 

de gestor do Contrato Administrativo n° 186/2009, cujo objeto é o fornecimento de CARTÕES ALIMENTAÇÃO REFEISUL, na modalidade de 

CARTÃO MAGNÉTICO, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de gêneros alimenticios "in natura" na rede 

de estabelecimentos comerciais credenciados, nos seguintes termos: 

A CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO E DA RESCISÃO, item 5.1.3, nos seguintes termos: 

"CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO E DA RESCISÃO - 

5.1.(...) 

5.1.1.(...) 

5.1.2.(...) 

5.1.3. O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 27 de abril de 2010 até 26 de 

abril de 2011, podendo ser prorrogado anualmente até o limite de 60 (sessenta) meses, exceto se urna das partes comunicar 

por escrito a outra sua intenção de não prorrogar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, condicionada esta â quitação 

das faturas existentes." 

A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO GESTOR DO CONTRATO, item 11.1, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO GESTOR DO CONTRATO - 

11.1. Será gestora do presente contrato, a Senhora FERNANDA MASCARELLO, nos termos do art. 60  do Decreto Federal n° 

2.271 de 07 de julho de 1997, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao 

registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados 

previstos no contrato." 

As demais cláusulas e condições continuam vigorando assim como se encontram expressas no Contrato Administrativo n° 

186/2009. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 	O DE ABR DE 2010. 

GERS N LEANDRO BERTI 
Secretário unIcipal de Administração 

Anui, 	 S1798 	ntônio Miguel Cavareto - 2818 
Si erinte dente Executivo 

BANRISUL SERVIÇOS LTD
perente Executivo  

CNPJ N° 92.934.21510001-06 

TESTEMUNHAS: 

 

,(12  
FERNANDA 	EL 

Gestora do Contrato 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-RS, 18 D BRIL DE 201 
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ADITIVO N°11412011 

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO n° 186/2009 

PROCESSO n°  508812009- SOLICITAÇÃO DE DESPESA R° 1347/2009 

DISPENSA DE LICITAÇÃO - ARTIGO 24, INCISO VIII, LEI FEDERAL 8.666193 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- 

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 87.613.477/0001-20, 

neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário Municipal de Administração, Senhor 

GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado nesta cidade, 

CONTRATADA - BANRISUL SERVIÇOS LTDA., Pessoa Juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° 92.934.215/0001-06, com 

sede na Rua Caldas Júnior, 120, 15° andar, na cidade de Porto Alegre-RS, por seu representante legal no fim assinado, doravante 

denominada REFEISUL. 

Através do Processo n° 04944/2011, e estando as partes em comum acordo, prorroga-se o prazo de vigência e altera-se o gestor 

do Contrato Administrativo n° 186/2009, cujo objeto é o fornecimento de CARTÕES ALIMENTAÇÃO REFEISUL, na modalidade de CARTÃO 

MAGNÉTICO, que serão utilizados pelos servidores da CONTRATANTE na aquisição de géneros alimenticlos "in natura" na rede de 

estabelecimentos comerciais credenciados. nos seguintes termos: 

A CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E DA RESCISÃO, item 5.1.3, nos seguintes termos: 

"CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E DA RESCISÃO - 

5.1.(...) 

5.1.1.(...) 

5.1.2(...) 

5.1.3. O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 27 de abril de 2011 até 26 de 

abril de 2012, podendo ser prorrogado anualmente até o limite de 60 (sessenta) meses, exceto se uma das partes comunicar 

por escrito a outra sua intenção de não prorrogar com antecedência mínirrla de 30 (trinta) dias, condicionada esta à quitação 

das faturas existentes." 

A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO GESTOR DO CONTRATO, item 11.1, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO GESTOR DO CONTRATO - 

11.1. Será gestora do presente contrato, a Senhora ELIZANGELA GALLI, nos termos do art. 6° do Decreto Federal n°2.271 de 

07 de julho de 1997, que será responsável peto acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das 

ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 

contrato." 

As demais cláusulas e condições continuam vigorando assim como se encontram expressas no Contrato Administrativo n° 

186/2009. 

;Int (mio Ca 
Super: 

GERS N LEANDRO BERTI 

Secretário M nicIpal de Administração 

IS 	
ecutiv‘, 

,Antônio 	Cavakto - 2818 
Gerente Executivo 

/ 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ N° 92.934.215/0001-06 

\E: 
ELIZÃNGELA GALLI 

Gestora do Contrato 

TESTEMUNHAS: 

 

uc, 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 222/2011  

PROCESSO N.° 0504212011—SOLICITAÇÃO DE DESPESA N.°1295/2011  

DISPENSA DE LICITAÇÃO — ARTIGO 24, INCISO VIII, LEI FEDERAL 8.666/93 

CARTÃO COMBUSTÍVEL 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- 

Contrato Administrativo que fazem entre si como: 

' CONTRATANTE — MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 

87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário 

Municipal de Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado nesta 

cidade. 

CONTRATADA — BANRISUL SERVIÇOS LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° 92.934.215/0001-

06, com sede na Rua Caldas Júnior, 120, 15° andar, na cidade de Porto Alegre-RS, por seu representante legal no fim assinado, 

doravante denominada CONTRATADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1.0 presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento da frota de veículos 

através de CARTÃO MAGNÉTICO, possibilitando a aquisição de produtos na rede de estabelecimentos credenciados. 

1.2. Informações Operacionais: 

Local de entrega: Agência; 

Custo: Isento; 

Prazo para pagamento: 07 (sete) dias após o faturamento mensal; 

Quantidade de senhas:153 (cento e cinquenta e três); 

Quantidade de veículos: 85 (oitenta e cinco) veículos e 6 (seis) equipamentos; 

Limite por veículo: R$ 1.000,00 (um mil reais) veículos/R$ 100,00( cem reais) equipamentos; 

Custo emissão do cartão: isento; 

Custo 2." via dado cartão: R$ 5,00; 

— 	Valor da Fatura: Variável; 

Renovação dos limites: Dia 01; 

— 	Setorizar: Veículos; 

— 	Anuidade do cartão:Isento; 

Faturamento/Corte: Mensal; 

Tipo de Contrato: Novo; 

Verificar Kilometragem: Sim; 

Verificar quantidade abastecida: Sim; 

Verificar intervalo entre os abastecimentos: Sim; 

Tempo mínimo entre os abastecimentos: 5 horas; 

Produtos/Serviços: Gasolina Comum. 

CLÁUSULA SEGUNDA — OPERACIONALIDADE 

2.1. A CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE, um cartão com tarja magnética em nome do veiculo e senha em nome dos 

condutores autorizados para abastecimento na rede credenciada. Por ser atribuída a senha do condutor não poderá ser aiterada. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 222/2011, PÁG. I 
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2.2. Para utilização do cartão o usuário deverá apresentá-lo junto ao estabelecimento credenciado, que após leitura e digitação da 

senha, verificará a validade e o limite do cartão. 

2.3. Para que a transação seja processada e comprovada, o usuário do cartão deverá informar no ato do abastecimento a placa 

do veiculo, o hodômetro, o tipo de combustível, a litragem, a matrícula, o valor e após informar a senha atribuída assinar o 

comprovante de débito reconhecendo o documento que se constitui em título executivo extrajudicial comprobatório da transação 

efetuada. 

2.4. Em caso de perda, roubo ou extravio do cartão, o usuário deverá informar imediatamente a CONTRATADA por meio de 

telefone, e-mail, fax qualquer outro meio, permanecendo o usuário como responsável pela utilização indevida, até a efetiva data 

da comunicação. 

2.5. A CONTRATADA não se responsabiliza pela recusa de um estabelecimento credenciado em aceitar o cartão e/ou eventual 

restrição de estabelecimentos ao uso do cartão, por vícios ou defeitos, pela qualidade e/ou quantidade de bens ou serviços 

adquiridos, por diferenças de preço ou quando a placa do veículo que está sendo abastecido não coincidir com a placa grafada no 

cartão, cabendo unicamente ao usuário, sob sua conta e risco, qualquer reclamação contra os estabelecimentos. Os CARTÕES 

COMBUSTIVEL GESTÃO DE FROTAS são um meio de pagamento para aquisição de bens e/ou serviços em estabelecimentos 

credenciados. 

2.6. A CONTRATADA não se responsabiliza pela recusa de um estabelecimento em aceitar o cartão e/ou eventual restrição fr 

estabelecimentos ao uso do cartão, por motivo de força maio, caso fortuito, para sistêmica, motivos exógenos — tais como: defeito 

do equipamento de leitura do cartão ou no sistema operacional do mesmo, defeito na linha telefônica, que fujam do controle 

operacional da contratada. 

2.7. A CONTRATANTE permanecerá na condição de BLOQUEADA até a notificação formalizada ao e-mail  

refeisulcomercial@banrisulcom.br  para desbloqueio e liberação dos limites; 

2.8. Os cartões estarão automaticamente desbloqueados na data estabelecida pela CONTRATANTE. Após conferencia e entrega 

aos usuários os limites serão liberados, não necessitando de desbloqueio prévio; 

2.9. A renovação dos limites dar-se-á mensalmente, sempre no dia 01 (mesmo que esta venha ser dia não útil) de cada 

mês, independente do faturamento/corte, que poderá ser quinzenal ou mensal; 

2.10. Será fornecido um modelo de arquivo para cadastro de condutores e outro para cadastro de veículos, que deverão 

retornarão e-mail refeisulcomercial@banrisulcom.br   devidamente preenchidos, em layout definido pelo Banrisul. Os nomes dos 

condutores deverão conter no máximo 19 caracteres, sem acentuação, cedilha, til, etc.... 

2.10.1. Para cadastros dos veículos deverão ser informados: placa, modelo, marca, capacidade de litros, ano de 

fabricação, tipo de combustível e setor. 

2.11. Os cartões e senhas estarão disponíveis na agencia ou em local previamente definido em contrato no prazo de até 10 dias 

úteis, após o recebimento do arquivo; 

2.12. A CONTRATADA disponibilizará ao responsável autorizado pela CONTRATANTE, acesso ao site www.refeisutcom.br   

para controle efetivo e gerenciamento do sistema, através de senha pessoal, ficando sob sua inteira responsabilidade toda e 

qualquer alteração efetuada no sistema, tais como; 

a)inclusão de veículos, alteração delimites, inclusão de usuários, cadastramento de setores, solicitação de 2. via, visualização de 

extratos, cancelamento, bloqueio, desbloqueio de cartões e senhas, controle, monitoramento , gestão e utilização dos cartões. 

2.13. O relatório contendo as despesas efetuadas pelos condutores estará disponível no site da CONTRATADA para eventuais 

consultas. O pagamento à CONTRATADA, ocorrerá em data e forma identificada nas Informações Operacionais deste contrato; 

2.14. Em caso de infração contratual, a CONTRATADA imediata e independentemente de notificação prévia, bloqueará a 

utilização dos cartões magnéticos, que não poderão ser utilizados até sanadas as irregularidades constatadas; 

2.15. A CONTRANTE responderá, frente à CONTRATADA, pelos valores relativos as transações efetuadas pelos condutores 

autorizados, no âmbito do presente contrato; 

2.16. O sistema de gerenciamento e gestão de frotas está parametrizado para efetuar os seguintes controles como segue: 

Tipo de combustível - Não serão abastecidos os veículos cuja informação de tipo de combustível for incompativel com 

a informada no abastecimento. 

Hodômetro — Não efetuarão abastecimento os veiculos que informarem quilometragem inferior ao último abastecimento. 

Intervalo de abastecimento - Não será permitido o abastecimento de um mesmo veículo em intervalo inferior a 3 horas. 

Tancagem — Não será permit'dó informar a quantidade de litros superior à cadastrada no sistema. 

/t 4 
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CLÁUSULA TERCEIRA — DO PREÇO 

3.1. Pelos serviços objetos do presente contrato, a CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA, a titulo de Taxas de 

Administração os percentuais e/ou valores dispostos nas informações operacionais constantes deste contrato. 

CLÁUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO 

4.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento total dos valores indicados para crédito nos CARTÕES COMBUSTÍVEL à 

CONTRATADA nos prazos no preâmbulo deste contrato, adicionados dos custos administrativos, cargas, emissão de cartões, 

emissão de cartões, 2° via de cartões, cargas adicionais e demais taxas, através de cobrança bancária ou forma que vier a ser 

estabelecida entre as partes. 

4.2. A disponibilização dos créditos nos CARTÕES COMBUSTÍVEL, requisitados durante o período de inadimplência, ficará 

suspensa até que seja quitado o débito. 

4.3. Ocorrendo à falta de pagamento na data convencionada , o valor devido será acrescido de juros de mora de 1,00% (um por 

cento) ao mês e multa de 2,00% (dois por cento) sobre total do débito. 

4.4. Ocorrendo à falta de pagamento de qualquer fatura no seu vencimento, a liberação dos limites nos Cartões ficará bloqueada 

até a regularização da(s) fatura(s) vencida(s), independente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, podendo 

inclusive ser bloqueada a própria Contratante. 

4.5. Havendo necessidade de recorrer à cobrança judicial ou extrajudicial de valores devidos em decorrência de débitos 

existentes, a CONTRATANTE será responsável pelas custas e despesas de processos, inclusive honorários advocaticios, sem 

prejuízo de multa de valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do débito. A multa é simplesmente moratória, não 

excluindo os demais encargos e eventuais cabíveis por força deste contrato e/ou decorrentes de lei. 

4.6. Pagamento em atraso, desde que justificado, implica na observância do prazo de 03 (três) dias úteis para a efetiva liberação 

dos limites, a contar da data imediatamente posterior à regularização do débito. 

4.7. Os abatimentos e deduções de créditos indevidos serão efetuados na próxima fatura. 

CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO E DA RESCISÃO 

5.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, e começará a contar a partir da data da assinatura das 

partes, podendo ser prorrogado anualmente até o limite de 60 (sessenta) meses, exceto se uma das partes comunicar por escrito 

a outra sua intenção de não prorrogar com antecedência minima de 30 (trinta) dias, condicionada esta à quitação das faturas 

existentes. 

5.1.1. O presente contrato poderá ser descontinuado por qualquer das partes a qualquer momento, mediante 

comunicação formal, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não se considerando o mês da notificação para 

efetiva suspensão dos serviços e acompanhada do(s) último(s) créditos sendo que: 

I — se a decisão de rescisão partir da CONTRATADA, esta reembolsará a CONTRATANTE às anuidades ou frações 

de anuidades ainda vigentes, se houver; 

II — se a decisão de rescisão for da CONTRATANTE, esta perderá o direito de reembolso das anuidades ou frações 

de anuidades ainda vigentes, se houver. 

5.1.2. Além do descumprimento de qualquer das condições estabelecidas neste instrumento, constitui-se causa de 

rescisão do contrato: 

I — inadimplência no pagamento pontual de uma fatura; 

II — falência, concordata ou insolvência da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA — PENALIDADES E MULTAS 

6.1. O descumprimento de qualquer cláusula e/ou condição estabelecida no presente contrato incidirá o pagamento de multa no 

valor correspondente ao número de meses que faltar para o término do presente contrato (conforme item 32 das Informações 

Operacionais), multiplicado pelo valor obtido da média aritmética dos CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO cobrados nos 03 (três) 

meses imediatamente anteriores ao da ocorrência do fato gerador e descriminadas nas Notas Fiscais/Faturas, multa essa que 

será exigida em caráter compensatório de perdas e danos, sem prejuízo das demais penalidades legais. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

71. Administrar e gerenciar o CARTÃO OMBUSTIVEL GESTÃO DE FROTAS junto à CONTRANTE; 
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8.12. Receber as notas fiscais/faturas dos serviços prestados pela CONTRATADA, assinando o respectivo comprovante da 

prestação dos serviços, e devolvendo o protocolo de recebimento pela CONTRATADA, que para todos os efeitos de direito, valerá 

como documento hábil e comprobatório da prestação de serviços, objeto do presente contrato, na forma de legislação aplicável. 

CLÁUSULA NONA — DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A CONTRATADA remeterá à CONTRATANTE, a nota fiscal ou fatura referente aos valores utilizados, juntamente com o 

comprovante de entrega, que deverá ser assinado e devolvido pela CONTRATADA, Será disponibilizado por meios magnéticos o 

total dos valores utilizados, constando também o valor das despesas ocorridas decorrentes das demais taxas mencionadas nas 

Informações Operacionais. 

9.1.1. Ao receber a nota fiscal ou fatura, a CONTRATANTE deverá efetuar a conferência dos valores ali constantes 

no prazo de 02 (dois) dias úteis, e no mesmo prazo efetuará a devolução pela CONTRATADA, do respectivo comprovante de 

entrega da prestação de serviços devidamente assinado, o qual valerá, juntamente com o extrato da disponibilização de créditos 

nos Cartões e dos serviços prestados, como documento hábil e comprobatório da prestação dos serviços, objeto do presente 

contrato. 

9.1.2. O não recebimento pela CONTRATADA do comprovante de prestação de serviços no prazo assinalado, 

devidamente assinado, implicará em reconhecimento dos serviços prestados, conforme discriminados. 

9.1.3. Juntamente com a nota fiscal ou fatura, a CONTRATADA emitirá o bloqueto bancário de pagamento, onde 

estarão indicados os valores devidos relativos à nota fiscal ou fatura, bem como os encargos de mora em caso de pagamento 

com atraso, de acordo com o indicado no preâmbulo deste contrato. 

9.1.4. A vista do contido nas Informações Operacionais, a CONTRATANTE reconhece como divida liquida, certa e 

exigível o valor discriminado na nota fiscal ou fatura e autoriza a CONTRATADA sacar respectiva duplicada de serviços. 

9.2. O layout, bem como a utilização dos CARTÕES COMBUSTÍVEL GESTÃO DE FROTAS, são de propriedade exclusiva do 

Refeisul, podendo este modificá-los, alterá-los ou substituí-los, segundo seu critério, sem qualquer consulta prévia à 

CONTRATANTE. 

9.3. A CONTRATADA não se responsabilizará, perante a CONTRATANTE, sob hipótese alguma, pelo reembolso dos CARTÕES 

COMBUSTÍVEL GESTÃO DE FROTAS, eventualmente perdidos, furtados, roubados ou que tenham por qualquer outra forma 

saído de sua posse. 

9.4. A CONTRATADA não se responsabiliza por reclamações relativas aos produtos adquiridos pelo usuário junto ao 

estabelecimento credenciado;bem como pela má utilização dos cartões e senhas ou troca de cartões entre veículos; 

9.5. Fica facultada às partes a revisão das condições deste contrato, em caso de alteração na legislação 

fiscal/tributária/económica, ou na ocorrência de qualquer evento que venha a tornar impraticável, o atendimento às condições ora 

ajustadas. 

9.6. Qualquer tolerância das partes quanto às condições do presente contrato, constituir-se-á em mera liberalidade, não se 

podendo invocar a novação ou renúncia, não implicando em qualquer alteração contratual. 

9.7. O presente contrato é firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser 

prorrogado por uriguais períodos independentemente de aditamento; 

9.8. A CONTRATANTE terá custos adicionais nas seguintes situações: 

- Cancelamento de fatura/boleto; 

- Cancelamento de limite; 

- Desmembramento de faturas; 

- Créditos adicionais ou extras. 

9.9. Débito em Conta: A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA, neste ato, de forma irrevogável e irretratável a debitar de 

sua conta corrente os valores devidos, referentes à execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, comprometendo-se a 

manter saldo disponível na data dos respectivos vencimentos, ficando a CONTRATADA exonerada de qualquer responsabilidade 

pela não realização desses pagamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO FORO 

10.1. As partes elegem com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro Central da Cidade de Porto 

Alegre/RS, para a solução de dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato. 

71. 

)///. 	
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7.2. Emitir os CARTÕES COMBUSTÍVEL GESTÃO DE FROTAS, entregando-os na quantidade requisitada pela CONTRATANTE, 

juntamente com a senha a ser utilizada pelo usuário/condutor, com um prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis contados da data da 

solicitação; 

7.3. Disponibilizar mensalmente o limite por veículo indicado pela CONTRATANTE para cada Cartão, conforme disposto nas 

Informações Operacionais deste contrato; 

7.4. Disponibilizar rede de estabelecimentos comerciais credenciados reembolsando-os, via conta corrente, nos prazos e 

condições pactuadas em contrato; 

7.6. Disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, extrato de utilização do Cartão; 

7.6. Orientar, em conjunto com a CONTRATANTE, na conscientização dos condutores quanto à correta utilização do Cartão. 

7.7. Repor Cartões, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, quando ocorrer perda, extravio, furto, roubo ou dano, bem como 

reemissão de senhas, ou qualquer outro evento que impossibilite a utilização do Cartão, conforme disposto nas Informações 

Operacionais deste contrato. Entrega em até 10 (dez) dias úteis; 

7.8. Substituir os Cartões com defeitos de origem que impossibilitem a sua utilização, sem qualquer despesa para a 

CONTRATANTE, num prazo de até 10 (dez) dias do recebimento da solicitação; 

7.9. Cancelar imediatamente os Cartões dos veículos que forem desligados da CONTRATANTE. Após o vencimento do user-

name e senha de acesso, este cancelamento deverá ser feito pelo responsável autorizado pela CONTRATANTE; 

7.10. Emitir e remeterá CONTRATANTE, novos Cartões, quando expirado o prazo de durabilidade do material utilizado; 

7.11. Emitir nota fiscal/fatura dos serviços prestados, que será enviada à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Requisitar via internet ou e-mail os cartões dos veículos e as senhas dos condutores/usuários, devidamente preeenchidos em 

layout definido pelo Banrisul, contendo: nome completo, nome abreviado até 19 caracteres, CPF, matricula ou código funcional, 

setor, código do setor, os quais serão utilizados apenas para identificação do usuário quando necessário, e mantidos no mais 

absoluto sigilo; 

8.1.1. A CONTRATADA disponibilizará ao responsável autorizado pela CONTRATANTE, acesso para gerenciamento 

do sistema, através de senha pessoal, ficando sob sua inteira responsabilidade toda e qualquer alteração efetuada, tais como: 

limite por veículo, inclusão de usuários, inclusão de setor, inclusão de veiculo, solicitação de 2 via, extratos, cancelamento, 

bloqueio, desbloqueio, monitoração bem como o controle e utilização dos cartões; 

8.2. Caso os condutores não obtiverem matricula ou código funcional, serão utilizados os 06 primeiros dígitos do CPF; 

8.3. Será fornecido um modelo de arquivo para cadastro de condutores e outro para cadastro de veículos, os quais deverão 

retornar ao refeisulcomercial@banrisul.com.br   devidamente preenchidos, em layout definido pelo Banrisul. Os nomes dos 

condutores deverão conter no máximo 19 caracteres, sem acentuação, cedilha, til, etc.... 

8.4. Os veículos e condutores poderão ser identificados por setor, permitindo assim maior controle dos gastos e emissão de 

relatórios setorizados, desde que sejam informados nos arquivos enviados pela CONTRATANTE. 

8.5. A CONTRATANTE deverá comunicar a CONTRATADA toda e qualquer alteração efetuada nas informações referentes aos 

usuários do sistema, veículos, serviços disponíveis e adicionais, respondendo por eventuais prejuízos decorrentes da sua 

omissão. 

8.6. Os cartões estarão desbloqueados automaticamente na data estabelecida pela CONTRATANTE, onde os créditos ficam 

liberados, não necessitando de desbloqueio prévio. 

8.7. Orientar aos usuários do Cartão, quanto a obrigação de comunicar imediatamente a perda, extravio, roubo ou furto do Cartão 

ou senha, ficando sob sua responsabilidade quaisquer prejuizos causados a CONTRATADA ou a terceira; 

8.8. Informara CONTRATADA, de imediato e por escrito, o desligamento de qualquer empregado usuário da senha ou veiculo; 

8.9. Efetuar o pagamento integral dos valores disponibilizados nos Cartões, no prazo definido no preâmbulo deste, acrescidos dos 

valores eventualmente devidos em caso de emissão, cancelamento ou usubstituição de Cartões e senhas; 

8.10. Entregará CONTRATADA, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados do prazo de validade, os Cartões vencidos 

para troca, ou se preferir, responsabilizar-se pela sua destruição, presumindo-se a segunda hipótese se a comunicação não for 

feita no prazo assinalado; 

8.11. Manter sob sua guarda e responsabilidade, os Cartões e respectivas senhas, enquanto não forem distribuidas aos seus 

servidores, isentando-se a CONTRATAWde qualquer responsabilidade quanto ao ressarcimento ou substituição dos Cartões 

indevidamente utilizados; 

/1 4 	
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DOS GESTORES DO CONTRATO 

11.1. Serão gestores do presente contrato, o Senhor RODRIGO BIOLO e a Senhora JOSIELE KEMPKA, nos termos do art. 6° 

do Decreto Federal n° 2.271 de 07 de julho de 1997, que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da sua 

execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por 

parâmetro os resultados previstos no contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente mediante cláusulas e condições estipuladas, do inteiro 

conhecimentos das partes, que aceitam e se obrigam a cumpri-Ias integralmente, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas abaixo. 

Erechim, 02 de maio de 2011. 

GElàS LEANDRO BERTI 

Secretário Mu ipal de Administração 

Testemunhas: 

JANICE TERE"IN! :OLLER 

CP F: 980.647.110-53 

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA 

CNPJ: 87.613.477/0001-20 - RESPONSÁVEL: JAQUELINE MIOLO - CPF: 007.003.310-26 

AGÊNCIA: 0210 - N° DA CONTA CORRENTE: 0400214208 - 
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SERVIÇOS LTDA 
° 92.934.215/0001-06 
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Gerente Executivo 

Ant 

'Diretor 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

ADITIVO N°150/2012 

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°222/2011 

PROCESSO N.° 05042/2011- SOLICITACÃO DE DESPESA N.°1295/2011  
DISPENSA DE LICITAÇÃO - ARTIGO 24, INCISO VIII, LEI FEDERAL 8.666/93 

CARTÃO COIVIBUSTiVEL 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- 

CONTRATANTE — MUNICIPIO DE ERECHIM, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita rio CNPJ sob ri°. 87.613.477/0001-20 neste ato 

representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretario Adjunto de Administração, Senhor RENATO ALENCAR 
TOSO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade. 

CONTRATADA — BANRISUL SERVIÇOS LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° 92.934.215/000106, com sede na Rua 
Caldas Júnior, 120, 15° andar, na cidade de Porto Alegre-RS, por seu representante legal no fim assinado, doravante denominada CONTRATADA. 

Através do Processo n.° 06709/2012, e estando as partes em comum acordo, prorroga-se o prazo de vigência do Contrato Administrativo 

n.° 222/2011, cujo objeto é a prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento da frota de veículos através de CARTÃO 

MAGNÉTICO, possibilitando a aquisição de produtos na rede de estabelecimentos credenciados, nos seguintes termos: 

A CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO E DA RESCISÃO, item 5.1., nos seguintes termos: 

"CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO E DA RESCISÃO - 
5.1. O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 02 de maio de 2012 até 01 de maio de 2013, 
podendo ser prorrogado anualmente até o limite de 60 (sessenta) meses, exceto se uma das partes comunicar por escrito a outra Sua 

intenção de não prorrogar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, condicionada esta à quitação das faturas existentes." 

As demais cláusulas e condições continuam vigorando assim como se encontram expressas no Contrato Administrativo n.° 222/2011. 

FEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-RS, 27 DE ABRIL DE 2012 

Testemunhas: 

 

  

KE(LY CADORE 

CPF: 589.178.880-20 

  

J NICE TERESINHA BOLLER 

CPF: 980.647.110-53 

ADITIVO CONTRATUAL N° 150/2012, PÁG. 1 
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Data: 24/04/2012 
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 

	 Hora: 14:53:03 
Relatório Gerencial do Extrato de Dotação 	De: 01/01/2011 à 31/12/2011 

	
Pag.: 0001 

Data 	Empenho Credor 	 Adições/Reduções 	Empenhado 	Liquidado 	 Pago 	Saldo da Verba 

Dotação: 4735 - 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO 	 .....,....., 

03/01/11 	 Valor Orçado 	 75.000,00 	 0,00 	 0,00 	.TRISUAL E5F.i f.'15.1.`áRii 

Rub. R 

13/01/11 	599 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA • 	 48.000,00 	48.000,00 	1.40,806, 	00 	.=••••-1-CP,E0C--;68.1  

(4736) 01.01.01.031.0001.200.3.3.90.46.01.00.00=> Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de vale alimentação para servidores da Câmara Municipal, para o exercicio de 2011. Cfe. SD 28/11 

09/09/11 	11411 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA 
	

27.000,00 	27.000,00 

(4736) 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.01.00.00 => Indenizada° Auxilio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de vale alimentacão da Câmara Municipal. Cfe. SD 218/11 

05/12/11 	 Suplementacao 	 7.200,00 	 0,00 
	

0,00 

14/12/11 	15424 	I1ANRISUL SERVIÇOS LTDA • 
	

7.134,00 	7.134,00 

	

27.000,00 	 0,00 

	

0,00 	 7.200,00 

	

7.134,00 	 66,00 

(4736) 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.46.01.00.00 => Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho referente pagamento de despesa com auxilio-alimentação dos servidores da Câmara, relativo ao mês de dezembro/11 Cfe SD 299/11 

• 
TOTAL DA DOTAÇÃO ==> 	 82.134,00 

	
82.134,00 	82.134,00 

Dotação: 5441- 02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO 

03/01/11 	 Valor Orçado 	 80.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	80.000,00 

03/01/11 	18 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA • 	 80.000,00 	80.000,00 	80.000,00 	 0,00 

(659) 02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.46.01.00.00 => Indenizam. Auxilio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio alimentação, referente exercicio de 2011 - Gabinete do Prefeito Cfe. SD 329/10 

03/11/11 	 Suplementação 	 8.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 8.000,00 

01/12/11 	14876 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA 	 8.000,00 	8.000,00 	8.000,00 	 0,00 

(659) 02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.46.01.00.00=> Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho referente complementação do NE 18/11, para pagamento de auxilio-alimentação, para servidores do Gabinete do Prefeito Cfe. SD 342/11 

05/12/11 	 Suplementação 	 700,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 700,00 

13/12/11 	15377 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA • 
	

613,00 	 613,00 
	

613,00 	 87,00 

(659) 02.01.04.122.0004.2004.3.3.90.46.01.00.00 => Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho referente pagamento de auxilio-alimentação para servidores do Gabinete do Prefeito. Cfe SD 353/11 

TOTAL DA DOTAÇÃO ==> 	 88.613,00 
	

88.613,00 	88.613,00 

Dotação: 3446- 03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.46.00.00.00 - AUxILIO-ALIMENTACAo 

03/01/11 	 Valor Orçado 	 20.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	20.000,00 

03/01/11 	19 	BANR1SUL SERVIÇOS LTDA • 	 17.560,10 	17.560,10 	17.560,10 	 2.439,90 

(1612) 03.01.04.121.0002.2012.3.3.90.46.01.00.00 => Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio alimentação, referente exercicio de 2011 - Sec Coordenação e Planejamento Cfe. SD 72/10 

TOTAL DA DOTAÇÃO ==> 	 17.560,10 
	

17.560,10 	17.560,10 

Dotação: 3389- 04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILio-ALIMENTACAo 

03/01/11 	 Valor Orçado 	 1/2.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	172.000,00 
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03/01/11 	20 20 	BANRISUL SERVIÇOS LIDA ' 	 171.966,00 	171.968,00 	17  r'? (90  

(1509) 04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.46.01.00.00 =2 Indenizacao Auxilio-alimentacao 
r 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio alimentação, cfe, contrato administrativo n.  186/2009 referente eXercici 

Administração Cfe. SD 273/10 

	

9 

12/01/11 	569 	NELITA LOURDES PIRAN KOZAK 	 32,00 	 32,00 
	

0,00 	 0,00 

(1509) 04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.46.01.00 00 =, Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho referente pagamento de 04 dias do auxilio alimentação da servidora, tendo em vista rescisão de contrato 	Cfe. SD 36/11 

05/12/11 	 Suplementaçâo 	 1.100,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 1.100,00 

12/12/11 	15206 	BANRISUL SERVIÇOS LIDA 
	

1.057,35 	 1.057,35 
	

1.057,35 	 42,65 

(1509) 04.01.04.122.0010.2014.3.3.90.46.01.00.00 =2 Indenizacao Auxilio-alinntacao 

Empenho referente pagamento de auxilio-alimentação para servidores da Sec. de Administração, cfe, contrato n.  186/2009. Cfe SD 250/11 

TOTAL DA DOTAÇÃO ==> 	 173.057,35 
	

173.057,35 	173.025,35 

Dotação: 5406- 05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO 

03/01/11 	 Valor Orçado 	 100.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	100.000,00 

03/01/11 	21 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA a 	 100.000,00 	100.000,00 	100.000,00 	 0,00 

(548) 05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.46.01.00.00 => Indenizacao Auxiíio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio alimentação, cfe. contrato administrativo n.  186/2009 referente exercício de 2011 - Sec. 

Fazenda 

05/12/11 	 Suplementação 	 5.600,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 5.600,00 

09/12/11 	15148 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA ' 	 5.565,84 	 5.565,84 	 5.565,84 	 34,16 

(548) 05.01.04.123.0012.2016.3.3.90.46.01.00.00 -> Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho complementar referente NE 21/11 para pagamento do auxilio-alimentação para os servidores da Sec. Fazenda Cfe. SD 60/11 

TOTAL DA DOTAÇÃO ==> 	 105.565,84 
	

105.565,84 	105.565,84 

Dotação: 3646- 06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAD 

03/01/11 	 Valor Orçado 	 40.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 40.000,00 

0' 	11 	29 	BANRISUL SERVIÇOS LIDA 
	

40.000,00 	40.000,00 
	

40.000,00 	 0,00 

(590) 06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.46.01.00.00 =, Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio alimentação, cfe. contrato administrativo n.  186/2009 referente exercício de 2011. - Sec. 

Desenvolvimento Econômico Cfe. SD 11/11 

05/12/11 	 Suplementacão 	 5.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 5.000,00 

05/12/11 	14989 	BANRISUL SERVIÇOS LIDA . 	 4.782,30 	 4.782,30 	 4.782,30 	 217,70 

(590) 06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.46.01.00.00 =s Indenizacao AUXilio-alimentaCao 

Empenho referente pagamento de despesas com auxílio-alimentação dos servidores da Sec Desenvolvimento Econômico, para os meses de novembro 

e dezembro/li. Cfe. SD 96/11 

TOTAL DA DOTAÇÃO ==> 	 44.782,30 
	

44.782,30 	44.782,30 

Dotação: 6240- 07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO 

03/01/11 	 Valor Orçado 	 85.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 85.000,00 

03/01/11 	22 	BANRISUL SERVIÇOS LIDA . 	 85.000,00 	85.000,00 	85.000,00 	 0,00 
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05/12/11 

(6254) 07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.46.01.00.00 -> Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio alimentação, cfe. contrato' administrativo n.  186/2009 referente exercicio de 2011 - Sec. 

',; 	 ,. • 

r}  9 
Suplementação 	 3.900,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 22900:00°  

Agricultura Cfe. SD 267/10 

1/43 

15/12/11 	15464 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA 	 3.840,06 	 3.840,06 	 3.840,06 	 59,94m  

(6254) 07.01.04.122.0073.2024.3.3.90.46 01.00.00 	Indenizacao Ausilio-alimentacao 

Empenho complementar referente NE 22/11 para pagamento de auxilio alimentado dos servidores da Sec. Agricultura. Cfe SD 418/11 

TOTAL DA DOTAÇÃO ==> 	 88.840,06 
	

88.840,06 	88.840,06 

Dotação: 5417- 08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAD 

03/01/11 	 Valor Orçado 
	 65.000,00 

	
0,00 	 0,00 
	 mo 	65.000,00 

10/01/11 	357 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA 	 65.000,00 	65.000,00 	65.000,00 	 0,00 

(626) 08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.46.01.00.00 => Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio-alimentação para servidores da Sec. Cultura, exercicio 2011. 

05/ic/11 	 Suplementaçâo 	 1.800,00 	 0,00 	7 	 0,00 	 0,00 	 1.800,00 

12/12/11 	15304 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA ''' 	 1.770,75 	 1.770,75 	 1.770,75 	 29,25 

(626) 08.01.13.392.0056.2030.3.3.90.46.01.00.00 => Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho complementar referente NE 357/11 para pagamento de auxilio-alimentacão para servidores da Sec. Cultura Cfe. SD 280/11 

TOTAL DA DOTAÇÃO 	==> 	 66.770,75 
	

66.770,75 	66.770,75 

Dotação: 6048- 09.01.10.301.0032.2038.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO 

03/01/11 	 Valor Orçado 	 25.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 25.000,00 

05/12/11 	14995 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA a 	 20.034,00 
	

20.034,00 
	

20.034,00 	 4.966,00 

(6916) 09.61.10.301.0032.2038.3.3.90.46.01.00.00 => Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho referente pagamento de auxilio-alimentação dos servidores do CEREST. Cfe. SD 881/11 

TOTAL DA DOTAÇÃO 	==> 	 20.034,00 
	

20.034,00 	20.034,00 

Dot.,ão, 5423- 09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO 

03/01/11 	 Valor Orçado 	 800.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	800.000,00 

05/01/11 	165 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA ' 	 741.337,83 	741.331,83 	741.331,83 	 58.668,17 

(584) 09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.01.00.00 => Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio-alimentação de servidores da Sec. Saúde, para o exercício de 2011 

04/04/11 	 Redução Orçamentária 	 4.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 54.668,17 

04/04/11 	 Redução Orçamentária 	 46.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 8.668,17 

15/06/11 	10164 	BAIANA FÁTIMA LANFREDI 	 45,00 	 45,00 	 45,00 	 8.623,17 

(584) 09.01.10.301.0032.2042.3.3.90.46.01.00.00 -> Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho referente pagamento de cinco dias de vale alimentação para a servidora, que trabalhou de 01 á 05.08.11. Cfe SD 706/11 

TOTAL DA DOTAÇÃO ==> 	 741.376,83 
	

741.376,83 	741.376,83 

Dotação 1209- 10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO 
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03/01/11 Valor Orçado 130.000,00 	 0,00 0,00 

Flsiz8 . 1  

03/01/11 23 BANRISUL SERVIÇOS LTDA ' 130.000,00 130.000,00 
..........., 	u,.. ._

....:._..). 

130.000,00 	

.... 

 

(553) 	30.01.04.122.0004.2048.3.3.90.46.01.00.00=> Indenixacao Auxilio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio alimentação, 	cfe. contrato administrativo n.  186/2009 referente exercido de 2011 - Sec. 

Cidadania Cfe. SD 54/11 

03/11/11 Suplementactio 20.000,00 	 0,00 0,00 0,00 	 20.000,00 

30/11/11 14759 BANRISUL SERVIÇOS LTDA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 	 0,00 

(553) 	10.01.04.122.0004.2048.3.3.90.46.01.00.00 => Indenixacao Auxilio-alimentacao 

Empenho complementar a NE 23/11 para pagamento de vale refeição dos servidores da Sec. de Cidadania. Cfe 	SD 457 /11 

05/12/11 Suplementacâo 1.700,00 	 0,00 0,00 0,00 	 1.700,00 

12/12/11 15205 BANRISUL SERVIÇOS LTDA • 1.699,52 1.699,52 1.699,52 	 0,48 

(553) 	10.0104.12.0004.2048.3.3.90.46.01.00.00=> Indenizacao Ausilio-alimentacao 

Empenho complementar referente NE 14759/11 para pagamento de auxilio-alimentação dos servidores da Sec. Cidadania. Cfe. SD 468/11 

TOTAL DA DOTAÇÃO. 	==> 151.699,52 151.699,52 151.699,52 

Dotação( 1203- 11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALImENTACAO 

03/01/11 Valor Orçado 800.000,00 	 0,00 0,00 0,00 	 800.000,00 

03/01/11 30 BANRISUL SERVIÇOS LTDA 720.340,67 720.340,67 720.340,67 	 79.659,33 

(462) 	11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.46.01.00.00 => Indenixacao Auxilio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio alimentação, 	cie. contrato administrativo n.  186/2009 referente exercicio de 2011 - Sec. 

Educa cão 

06/06/11 Suplementação 300,00 	 0,00 0,00 0,00 	 79.959,33 

09/06/11 7346 JENIFER BUENO IRES 108,00 108,00 108,00 	 79.851,33 

(462) 11.01.12.361.0048.2060.3.3.90.46.01.00.00 => Indenixacao Auxilio-alimentacao 

Dotação: 1204- 

Empenho referente pagamento de 12 dias de 19.05 a 03.06.11 de vale- almentação que trabalhou no cargo de Professor de Educação Infantil-

Séries Iniciais. 

TOTAL DA DOTAÇÃO 	==> 	 720.448,67 	720.448,67 	720.448,67 

11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALImENTACAO 

03/01/11 Valor Orçado 	 500.000,00 	 0,00 0,00 0,00 500.000,00 

03/01/11 24 	BANR1SUL SERVIÇOS LTDA 	 463.538,03 463.530,03 463.538,03 36.461,97 

(465) 	11.01.12.361.0048.2063.3.3.90.46.01.00.00 => Indenixacao Auxilio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio alimentação, cfe. contrato administrativo n.  186/2009 referente exercicio de 2011 - Sec. 

Educação 

03/11/11 Redução Orçamentaria 	 20.000,00 	 0,00 0,00 0,00 16.461,97  

05/12/11 Redução Orçamentaria 	 16.000,00 	 0,00 0,00 0,00 161,97 

TOTAL DA DOTAÇÃO 	==> 	 463.538,03 463.538,03 463.538,03 

Dotação: 1208- 11.02.12.363.0045.2012.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO 

03/01/11 Valor Orçado 	 67.000,00 	 0,00 0,00 0,00 67.000,00 
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E:jE CM. Tál 
03/01/11 	25 	BANRISUL SERVIÇOS LIDA . 	 67.000,00 	67.000,00 	67.000,00 	 O, ,0 

I, 
(466) 11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.46.01.00.00 => Indenizacao Auxilio-alimentacao

i 	h 	1 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio alimentação, cfe. contrato administrativo ri.  186/2009 refere ex rcicio 	2411, 

cfe.preve a Lei Municipal 4.460 de 14.04.09 - Escola de Belas Artes 

03/11/11 	 Suplementação 	 3.000,00 	 0,00 	 0,00 

30/11/11 	14757 	BANRISUL SERVIÇOS LIDA . 	 1.941,64 	 1.941,64 	 1.941,64 	 1.058,36 

(466) 11.02.12.363.0045.2072.3.3.90.46.01.00.00 => Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho complementar a NE 25/11 para pagamento de auxílio alimentação, cfe, contrato administrativo n.  186/09 e Lei Municipal n.  4.460 de 

14.04.09 para os servidores da Escola Municipal de Belas Artes Osvaldo Engel. Cfe. SD 572/11 

TOTAL DA DOTAÇÃO 	=a> 	 68.941,64 	68.941,64 	68.941,64 

Dotação: 4764- 12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO 

03/01/11 	 Valor Orçado 	 350.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	350.000,00 

03/01/11 	26 	BANRISUL SERVIÇOS LIDA . 	 350.000,00 	350.000,00 	350.000,00 	 0,00 

(1304) 12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.46.01.00.00 => Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio alimentação, cfe, contrato administrativo n.  186/2009 referente exercício de 2011 - Sec. 

Obras Cfe. SD 23/11 

05/12/11 	 Suplementação 	 35.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 35.000,00 

08/12/11 	15090 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA 
	

35.000,00 	35.000,00 
	

35.000,00 	 0,00 

(1304) 12.01.04.122.0010.2073.3.3.90.46.01.00.00 => Indeniza.° Auxilio-alimentacao 

Empenho referente pagamento de auxilio-alimentação para os servidores da Ser, de Obras, relativo ao mês de dezembro/11 

TOTAL DA DOTAÇÃO ==> 	 385.000,00 
	

385.000,00 	385.000,00 

Dotação: 5438- 12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO 

03/01/11 	 Valor Orçado 	 26.000,00 	 0,00 	 0,00 
	

0,00 	 26.000,00 

03/01/11 	27 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA 	 25.936,65 	25.936,65 	25.936,65 	 63,35 

(1312) 12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.46.01.00.00 => Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio alimentação, cfe. contrato administrativo n.  186/2009 referente exercício de 2011 - Depto 

de Habitação Cfe. SD 24/11 

05/12/11 	 Suplementação 	 2.700,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 2.763,35 

08/12/11 	15091 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA 	 2.500,00 	 2.500,00 	 2.500,00 	 263,35 

(1312) 12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.46.0 00.00 -> Indenizacao Auxilio-alimentacao 

Empenho referente pagamento de auxilio-alimentação para os servidores do Delito de Habitação, relativo ao mês de dezembro/11, cfe contrato 

n.  186/09. Cfe. SD 350/11 

12/12/11 	15204 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA 	 158,11 	 158,11 	 158,11 	 105,24 

(1312) 12.05.16.482.0062.2081.3.3.90.46.01.00.00 =5 Indenizacao Auxilio-alimentacac 

Empenho complementar referente NE 15091/11 para pagamento de auxilio-alimentação dos servidores do Depto de Habstação. Cfe. SI) 355/11 

TOTAL DA DOTAÇÃO ==> 	 28.594,76 	28.594,76 	28.594,76 

0,00 	 3.000,00 

Dotação: 4763- 13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO 

03/01/11 	 Valor Orçado 	 85.000,00 	 0,00 	 '0,00 	 0,00 	 85.000,00 
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06/01/11 	299 	BANRISUL SERVIÇOS LIDA 	 85.000,00 	 85.000,00 	 85.000,Ú0 

(571) (571) 13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.46.01.00.00 => Indenitacao Auxilio-alimentacao 

Empenho por estimativa para atender o auxilio alimentação dos servidores da Set. Meio Ambiente, para o exercício 	 cie. 

05/10/11 	 Suplementação 	 20.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 20.000,00 

19/10/11 	12978 	BANRISUL SERVIÇOS LIDA 	 19.769,88 	 19.769,88 	 19.769,88 	 230,12 

(571) 13.01.16.541.0059.2086.3.3.90.46.01.00.00 => Indenitacao Auxilio-alimentacao 

Empenho complementar a NE 299/2011 para pagamento de auxilio alimentação de servidores desta Secretaria até o ficai do ano. 

03/11/11 	 Suplementação 	 10.500,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 10.730,12 

30/11/11 	14766 	BANRISUL SERVIÇOS LIDA ' 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 10.730,12 

(571) 13.01.18.541.0059.2086.3.3.90.46.01.00.00 => indenimacao Auxilio-alimentacao 

Empenho referente pagamento do auxílio alimentação dos servidores da Sec. de Meio Ambiente. de. SI) 122/11 

TOTAL DA DOTAÇÃO 	==> 	 104.769,88 
	

104.769,88 	104.769,88 

Dot.,ao: 5151- 14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO 

03/01/11 	 Valor Orçado 	 100.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 100.000,00 

03/01/11 	28 	BANRISUL SERVIÇOS LIDA 	 100.000,00 	100.000,00 	100.000,00 	 0,00 

(1510) 14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.46.01.00.00 => Indenitacao Auxalio-alimentacao 

Empenho por estimativa para pagamento de auxilio alimentação, cfe. contrato administrativo n°  186/2009 referente exercício de 2011 - Sec. 

Segurança Cfe. SI) 27/11 

05/10/11 	 Suplementação 	 30.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 30.000,00 

19/10/11 	12982 	BANRISUL SERVIÇOS LIDA 	 30.000,00 	 30.000,00 	 30.000,00 	 0,00 

(1510) 14.01.04.122.0022.2093.3.3.90.46.01.00.00 => Indenitacao Auxilio-alimentacao 

Empenho complementar a NE 28/2011 para atender despesas com o Auxilio Alimentação. 

05/12/11 	 Suplementação 	 2.600,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 2.600,00 

14/12/11 	15436 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA 	 2.543,10 	 2.543,10 	 2.543,10 
	

56,90 

(1510) 14.00,04.122.0022.2093.3.3.90,46.01.00.00 =5 Indenitacao Auxilio-alimentacao 

Empenho complementar referente NE 12982 para pagamento de auxilio-alimentação dos servidores da Sec. Segurança. Cfe. SD 205/11 

TOTAL DA DOTAÇÃO 	==> 	 132.543,10 
	

132.543,10 	132.543,10 

TOTAL GERAL 	==> 	 3.484.269,83 
	

3.484.269,83 	3.484.237,83 



TM!!!".." ,..-  ". ' . ' 	' • 

I 

Filtro: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 
CD RUBRICA=000339030010000 
ANb EMPENHO= 201 lAND IDENTIFICADOR diferente de 02 
CREDOR Como *Banrisul* 
RUBRICA=COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 

Classificado por: NR_EMPENHO 

NR_EMPENHO DATA NM -
CREDOR 

VALOR_ 
T RANSACAO 

VALORES RS 
H ISTORICO  

EMP LIQ • PAGO 

2011000006036 18/05/2011 
BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

15.853'33 

PARTE DO VALOR A SER 
EMPENHADO PARA 
AQUISICAO DE 
GASOLINA COMUM 
PARA A FROTA DA 
SECRETARIA 
CIDADANIA. CFE. 
PROCESSO NO 5042/11 

2.134,62 2.134,62 2.134,62 

2011000006037 18/05/2011 1.585,33 BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

AQUISICAO DE 
 

PARTE DO VALOR A SER 
EMPENHADO PARA 

GASOLINA COMUM 
PARA A FROTA DA 
OFICINA CFE. PROCESSO 
NO 5042/11 

1.585,33 1.273,74 1.110,12 

2011000006038 18/05/2011 LTDA 
BANRISUL SERVICOS 

* 
1.585,33 

AQUISICAO DE 
 

PARTE DO VALOR A SER 
EMPENHADO PARA 

GASOLINA COMUM 
PARA A FROTA DA SEC. 
CULTURA CFE. 
PROCESSO NO 5042/11 

1.585,33 1.255,03 1.091,5 

2011000006039 18/05/2011 
BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

20.609,33 
AQUISICAO DE 

 

PARTE DO VALOR A SER 
EMPENHADO PARA 

GASOLINA COMUM 
PARA A FROTA DA SEC. 
MEIO AMBIENTE CFE. 
PROCESSO NO 5042/11 

20.609,33 15.837,75 13.766,92 

2011000006040 18/05/2011 
BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

4.756'00 

PARTE DO VALOR A SER 
EMPENHADO PARA 
AQUISICAO DE 
GASOLINA COMUM 
PARA A FROTA DA SEC. 
DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO CFE. 
PROCESSO NO 5042/11 

4.756,00 3.714,09 3.223,6,  

2011000006041 18/05/2011 7.926,66 BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

AQUISICAO DE 
 

PARTE DO VALOR A SER 
EMPENHADO PARA 

GASOLINA COMUM 
PARA A FROTA DA SEC. 
EDUCACAO CFE. 
PROCESSO NO 5042/11 

7.926,66 6.196,19 5.378,7 

2011000006042 
BANRISUL SERVICOS 

18/05/2011 LTDA * 
31.706

'
73 

PARTE DO VALOR A SER 
EMPENHADO PARA 

25.706,73 24.809,791 21.540,0 

1 



31.706,73 24.809,79 	21.540,0( 

15.853,27 	12.297,88 ' 	10.663,02 

14.986,52 13.079,1E 

  

8.026,19 	6.936,2E 

726,501 

	

644,7( 

1.444,13 1 389,64 

20.786,62 15.010,1( 

4.404,14 3.859,15 

18/05/2011 2011000006045 

BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

2011000006043 

2011000006044 

2011000006046 	18/05/2011 

2011000006047 

2011000006048 

18/05/2011 

18/05/2011 

.„. 2011000006049 	18/05/2011 

2011000006196 	23/05/2011 

BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

18/05/2011 

18/05/2011 

vs.le...,,r4INv..........-,, 

GC C:.'  IS') 

... -....... .... ,... s  

STO 

AQUISICAO DE 
GASOLINA COMUM 
PARA A FROTA DA SEC. 
SAUDE CFE. PROCESSO 
NO 5042/11 
PARTE DO VALOR A SER 
EMPENHADO PARA 
AQUISICAO DE 
GASOLINA COMUM 
PARA A FROTA DA SEC. 
SAUDE CFE. PROCESSO 
NO 5042/11 
PARTE DO VALOR A SER 
EMPENHADO PARA 
AQUISICAO DE 
GASOLINA COMUM 
PARA A FROTA DA SEC. 
SAUDE CFE. PROCESSO 
NO  5042/11  
PARTE DO VALOR A SER 
EMPENHADO PARA 
AQUISICAO DE 
GASOLINA COMUM 
PARA A FROTA DA SEC. 
AGRICULTURA CFE. 
PROCESSO NO 5042/11 
PARTE DO VALOR A SER 
EMPENHADO PARA 
AQUISICAO DE 
GASOLINA COMUM 
PARA A FROTA DA SEC. 
ADMINISTRACAO CFE. 
PROCESSO NO 5042/11 

31.706,73 

15.853,27 

20.609,33 

9.512,00 

20.609,33 

9.512,00 

PARTE DO VALOR A SER 
EMPENHADO PARA 
AQUISICAO DE 
GASOLINA COMUM 	 951,20 
PARA A FROTA SEC. 
SAUDE- CEREST CFE. 
	PROCESSO NO 5042/11 
PARTE DO VALOR A SER 
EMPENHADO PARA 
AQUISICAO DE 
GASOLINA COMUM 
PARA A FROTA SEC. 
FAZENDA CFE. 
	PROCESSO 	NO 5042/11 	 
PARTE DO VALOR A SER 
EMPENHADO PARA 
AQUISICAO DE 
GASOLINA COMUM 
PARA FROTA DA 
DIRETORIA DO 
TRANSITO CFE. 
PROCESSO NO 5042/11  
AQUISICAO DE 

6.341,33 GASOLINA COMUM 
PARA USO DA FROTA DA 
SECRETARIA OBRAS CFE. 

951,20 

4.756,00 

23.780,00 

6.341,33 

4.756,00 

23.780,00 

2 



TRIBUNAL DE cv: 
t.h.ü., 1 

NR_EMPENHO DATA NM CREDOR - 
VALOR 

TRANSAC-A0 
VALORES RS 

HISTORICO 
EMP L1Q PAGO 	' 

PROCESSO NO 5042/11 

2011000006197 23/05/2011 
BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

3.170,66 

AQUISICAO DE 
GASOLINA COMUM 
PARA USO DA FROTA DA 
CENTRAL BRITAGEM 
CFE. PROCESSO NO 
5042/11 

3.170,66 2.838,82 2.157.6: 

2011000006198 23/05/2011 4.756,00 BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

AQUISICAO DE 
GASOLINA COMUM 
PARA USO DA FROTA 
SERVICOS URBANOS 
CFE. PROCESSO NO 
5042/11 

4.756,00 3.997,95 3.452,9£ 

2011000006199 23/05/2011 
BANRISUL SERVICOS 
LTDA* 1.585,3 3 

AQUISICAO DE 
GASOLINA COMUM 
PARA USO DA FROTA DO 
DEPTO HABITACAO CFE. 
PROCESSO NO 5042/11 

1.585,33 1.255,01 1.091,52 

2011000006200 23/05/2011 
BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

7.926,66 

AQUISICAO DE 
GASOLINA COMUM 
PARA USO DA FROTA DA 
SMOP CFE. PROCESSO NO 
5042/11 

7.926,66 6.196,18 5.378,7f 

2011000007685 20/06/2011 10.000,00 BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

EMPENHO POR 
ESTIMATIVA P/ 
COMBUSTIVEL - SEC. 
SAUDE CFE. SD  1736/11 

10.000,00 8.967,74 6.244,9i 

2011000007686 20/06/2011 1.500,00 BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

EMPENHO POR 
ESTIMATIVA P/ 
COMBUSTIVEL - CEREST 
CFE. SD  1737/11 

1.500,00 179,83 179,82 

2011000007707 21/06/2011 
BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

3.000,00 

AQUISICAO DE 
COMBUSTIVEL QUANDO 
EM VIAGENS CFE. SD  
1763/11 

3.000,00 1.584,45 1.420,9i 

2011000007762 22/06/2011 500,00  BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

ESTIMATIVA PARA 
GASTOS COM 
COMBUSTIVEL - SEC. 
ADMINISTRACAO CFE. 
SD  1772/11 

500,00 500,00 500,0C 

2011000007763 22/06/2011 
BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

500,00 

ESTIMATIVA PARA 
GASTOS EM 
COMBUSTIVEL - SEC. 
FAZENDA CFE. SD  1773/11 

500,00 343,68 289.15 

r 

2011000007802 27/06/2011 1.000,00  BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

ESTIMATIVA PARA 
GASTOS COM 
COMBUSTIVEL- SEC. 
CIDADANIA CFE. SD  
1791/11 

1.000,00 512,60 349,12 

2011000008459 04/07/2011 
BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

500,00 

ESTIMATIVA PARA 
AQUISICAO DE 
COMBUSTIVEL CFE. SD  
1802/11 

500,00 500,00 500,0( 

2011000008460 04/07/2011 
BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

1.000,00 

ESTIMATIVA PARA 
AQUISICAO DE 
COMBUSTIVEL CFE. SD  
1808/11 

1.000,00 755,60 701,11 

698,2! 2011000008464 
BANRISUL SERVICOS 

04/07/2011 LTDA * 
2.000,00 

MPENHO POR 
ESTIMATIVA PARA 

2.000,00 807,24 

3 



Eb.

TRIBUNAL DE. GUITAS -
H, /.2:9V1  

NR_EMPENHO DATA NM —
CREDOR 

VALOR_ 
TRANSACAO 

HISTORICO 
VALORES RS 

EMP LIQ PAGO 

AQUISICAO DE 
COMBUSTIVEIS CFE. SD  
1834/11 

2011000008465 04/07/2011 1.500,00 BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

MPENHO POR 
ESTIMATIVA PARA 
AQUISICAO DE 
COMBUSTIVEIS CFE. SD  
1830/11 

1.500,00 1.314,78 1.096,8( 

2011000008476 04/07/2011 1.500,00 BANRISUL SERVICOS 
LTDA * 

EMPENHO POR 
ESTIMATIVA PARA 
AQUISICAO DE 
COMBUSTIVEL CFE. SD  
1836/11 

1.500,00 1.172,95 982,2-4 

2011000009052 19/07/2011 9.999,49 BANRISUL SERVICOS 
LTDA* 

ESTIMATIVA PARA 
PAGAMENTO DE 
GASOLINA - SEC. 
CIDADANIA CFE. SD  
1943/11 

9.999,49 9.999,49 9.970,2! 

2011000009053 19/07/2011 3.719,19 BANRISUL SERVICOS 
LTDA* 

ESTIMATIVA PARA 
PAGAMENTO DE 
GASOLINA - SEC. 
CIDADANIA CFE. SD  
1944/11  

3.719,19 3.719,19 3.719,15 

DESPESA TOTAL' 231.971,19 187.348,49 160.100,71 

Fonte: Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas - SIAPC 

4 
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Estada da R19,ranCle do Sul 
MUMOI , pe:EFiegOirÁ 

.prkEÈËit' IkiC,MÜN(C,112'4L 

F---------  

Secretaria MunIcJparde Mmlnistraçõo 
Departamento de tonipras e Licitações 

PROCESSO 

Data 	 
N° SAPI 	

14 06/2011 

Date. Abert.: 	2  of, 
171 	11_1: 'Minuta 	  

Dat  N° Portal.: 	
• 	J 

Hora 	00 i 	Contrato 	 
SD 1390 

Data de Abert. de Propostas: 	 / 
	 2 	  

?rocesso N°: 0777E/2011 

toWla  

1 

Objero: Contratação de empresa especializada em realizar4 
serviços de varrição manual, capina de meio-fio e a limpeza' 
e higienização diária dos banherios públicos, roçagam 
mecanizada, com recolhimento . e transporte dos resíduos,  
resulrantes destas atividades. t 

Sec.cataria Municipal ae Meio AmDiente. 

Iffjp46, 

Nesta data procedi a abertura do pietênte Pr6cestá apedido da parte, 
Interessada. 

Erechirn, 	de 	 de 40 

PepartarnOnto de Compras e Licitações. 

r PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL N*11//2011 



ORGÃO/UNID.ORÇ. FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO/ ELEMENTO  
ATIVIDADE DESPESA 

RECURSOS 

Próprios 15 	452 066 	2083 3390.39.00.00 13.01 

Erechim, 03 de maio de 2011. 
/9 RECEBIDO 

13 .111N. 2011 
Secretário Municipa 

Horap.3eAss:  f 	 Valdemar Artu Loch 
Divisao de Licita ões 

Portaria 002/200.9 
Secretário da F,enda 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 1390/2011 (roçagem e varrição) 

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

c,o.NTA 

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro para atender a SD 1390/2011, da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, em cumprimento ao disposto nos Arts. 16 e 17 da Lei Complementar 101/200. 
As metas e prioridades elencadas na LDO; o comportamento da Receita e da Despesa do Município, no Exercício em 
curso: as informações prestadas pela Secretaria de origem e as existentes no Serviço de Contabilidade do Município 
nos conduzem à emissão do seguinte parecer: 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

FONTES DE ATENDIMENTO 	 EXERCÍCIO 

RECURSOS 2011 2012 2013 

;Dotação Orçamentária Atualizada R$ 3.900.000,00 

1 Empenhado no Exercício R$ 2.067.500,88 

, Comprometido (Processos em andamento) 

Valor estimado deste Processo R$ 487.092,45 
f- 	 - 

TOTAL TOTAL INCLUSIVE ESTE PROCESSO R$ 2.554.593,33 I 

SALDO LIVRE RESULTANTE R$ 1.345.406,67 

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA 
O Secretário Municipal de Meio Ambiente, designado ordenador da Despesa da Pasta correspondente, 

pelo Decreto n° 3.100/06, no uso de atribuições e em cumprimento às determinações contidas no Inciso II do Artigo 
16, da Lei Complementar 101/2000, DECLARA existirem recursos orçamentários para a realiza d 	esa supra 
citada, estando a mesa adequada a Lei Orçamentária Anual e compatível com o P1 	 O. 

Wa 	r eltor 1 mfeld 
Secretário Mun. de Meio bie,nte 

Secretário MunicirçOIMW• Ambiente 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE FINANCEIRA 
Com base na programação financeira e no fluxo de caixa, a despesa supra tem cobertura financeira para a 
sua efetivação. 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 



Erechim, 29 de março de 2011. 

Oh. 
E 	*ie.,' • 	va 

Direta da inanaamenlo e Senirios ~das.  

da Secrettria Municipal de meto Agente 
PonNia 0182009 

Servidor emitente da SD Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Preenchimento pela Secretaria Municipal da Fazenda; 

Empenho N°: 

Sec. Mun. da F: nda oa mo 2011  

Hora:415 Ass 
;  Setor cie Compras 4 

Preenchimento pelo Depto de Compras e Licitações; 

Solieitaçào de Empenho N°: 

Data 	/ 	/2011. 

Depto. Compras e Licitações 

MUNICÍPIO DE ERECHLM-RS 
SECRETARIA MUN. DE MEIO 
AMBIENTE 

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 

Para informações e encaminhamento. 

Discriminação da Despesa e justificativa de sua necessidade Cronograma 
Exectição/Utilizaçâo 

Imediato 

Solicitamos empenho para contrato de empresa especializada em realizar 
serviços de varrição manual, capina de meio-fio e a limpeza e higienização diária dos 
banheiros públicos, roçagem mecanizada, com recolhimento e transporte dos resíduos 
resultantes destas atividades. 

Gestor do contrato: Edson da Silva. 
Em anexo: Projetos básicos; mapas e relação das áreas verdes públicas sujeitas ao 

trabalho de roçagem; planilha dos custos para varrição, limpeza dos banheiros, capina e 
roçagem; relação dos locais que deverão ser varridos, entre outros. 
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios 

GESTOR DO CONTRATO: 
(Responsável pela compra ou recebimento) 

Edson da Silva 

CUSTO ESTIMADO (preenchimento pelo Dpto. De Compras e Licitações) 
R$  97, if-15 gq )<,._Ó-  

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DA DOTAÇÃO. 
DATA TOTAL EMPENHADO 

NO EXERCÍCIO 
RESERVA DE DOTAÇÃO 
(preenchimento pela Sec. da 
Fazenda) 

SALDO DISPONÍVEL 
NESTA DATA 

CLASSIF.ORÇAMENTÁRIA 
PROJETO E/OU 

ATIVIDADE 
CATEGORIA ECONÔMICA DA DESPESA 

29/03/2011 20n 3390.39.78 

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secretaria da Fazenda — Contabilidade. 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE COMPATIBILIDADE COMO 
PLANO PLURIANUAL E COM A LDO. 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar n°  101/2000-LRF e considerando as Metas e Prioridades elencadas na LDO, é viável a aquisição supra 
descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas para o Exercício, apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária 
Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a LDO. 



DOS Sá.VIÇOS DE 
VARRIOTO DE .V/AS. • 

t; 

ANEXO V. PLANILHA OE CÁLCULO DO CUSTO, ESTIMADO, 
ROÇA CEM, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS, 

PÚBLICAS E CAPINA DE MEIO FIO. 

1- MÃO.- 0E-OBRA 

DISCRIMINAÇÃO 	' 'UNIDADE ' .QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO SUS TOTAL TOTAL, 	1 

Salário Normal,  hora , 220 5,50 ' 	1210,00 

• 

, 

• 

230,74 

Horas Extras 	" nora - O "0,00 0,00: 	. 	- 

Adickoral de losalubndade ., ' O . 	0,00 	, 0,00 

Soma 	• 	 , 	
. 

1219,00. 

Encargos Sociais 	• „,' 	. 97 	1 	1210,00 ' i17$,70 	• 

lotai por Motorista , 2383,70 

Total dg Efetivo 	_ homem 	1 1, 	1 	2383,70 2383,70 

, 

; 	D;s23tm4N4ÇÁo - 	, 'UNIDADE ,., ' QUANTIDADE , PREÇO uNITARio 8u13-"roTAL , \ TOTAL 	1 

Selara Normal hora , 	220, 4,20 • 924,00., 

-- t 

0,00 	. 
 

Horas Extras hora, O, 6,30 

Adicio. 	nal de Insatubndad,a a  O 924,00 0,00 i . 
Soma 924,00 

Encargos Sociais '4 	 97 	 924;00 896,28 

Total por Motorista 1820,28 " 

otaI dp Efetivo homem 	1 	1 	E 	1620,28 
. 

1820,28 

1820.2 

- 	 ribeiras e ro das _ 

DISCRiMINAÇÁO UNIDADE QUANTIDADE • PREÇO UN/TÁRIt5 31.1I3,TOTAt TerrA,. 	I 

Saiam; Normal • hora 220 2',83 022.60 
.. 

.. 
.. 

, 

, 	• 

58873,0,61 

's Horas Extra hora o -7 . 4,25' . '0,00 	' 

Mitigas! de Insalubridade °,1 O 622,60 0,00 ' 

Sorna * 622,60 

Encargos Sociais 97 '1 62260 603,92 

-Total por Gan 	• . . 	1226,52 

Total do Efetivo homem 	1 	48 1 	'. 1226,52.  58873,06 

2- UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAI, • 

. 	
.. csirmaxiko dtS uNipADE r  QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO - SUB,TUTÁt. , TOTAL 	1 

Camisetas unidade 1/2 	' 	, -12,00 6,00 . 

• 

s 
.. 

. 

..1 

- 
Jaquetas unidade 1/6 ' 	40,00 6,67 

Cinto para roçadeiras o/148de 1/6 .47.0p . , 	7,84 

Perneiras - unidade 1/2  -. 	20,00 5,00 

."-icuiris cte proteção ' 	unidade 	' 1/6 25,00 4,16 

G".as té-  ntd?cl . 	1ra " 	. 20.0P 	_ 4,62 

Seri-iludas unidade 1/3 11,00 3,67 

Borlas 	, unidade. ' 	1/5 5,00 1,00 

Meias 	 , ' unidade 1,/3 2,00 - 	'0,67 

. anis/botina _ unidade 1/7 35,00 500 
5 

uvas-de Prote00 unidade 1/6 5 . 	00 W83' - 

Capas dd Chuva Unidade 118 15,00 1,88 	' 

Colete Reflexivo unidade 1/9 	. 1,2,00 1.33 

-rolai por opera.nQ 480. 

Total para o efetivo hooleo4 50 	- 48,66 	, 	• R4UNI.. 	' 
' .2.433,0e. 1 



PREÇO..140tARO 	4k/15)-70TAL 	J0.3'At.--. I • .• 

unidade 1 240000,00' 	240000,00 

%, 0,5 240000,00 	1200,00 

t•io.  

3.2 - ReMunerMo do Capital lovesttdo 

„oiségiMtm0)--- . 
Custo do veicuTo/chassis•com ,carrocena 

Remuneração mensal de capital 

,.‘510410*Acte- 

a 

(24n,o8( 'TOTAL DE UNIFORMES E EPI't 

3- EQUIPAMENTOS 

‘Z-\_ 

J. I 	, VC/l4.3.V. s-navala;;lycau• .v................. 

citàtikituINACÃo 	 •-"iAtib-A.b.t .  :"..tiii5ArergiÁláÊ ORCO .06iiVirlib .... §,waâtIAL: I -  .1"bui.-  1 

Custo de de aquisição do,veiculo/chassis com carro(  unidade 1 " 160000,00 160000,00 

'',L 
. 

-.„ 

'..,,,,;.,,,, 	1 

Custo de aquisição equipameMos (Munk, garra c(  unidade  1 . 
8000000 '' 80000;00, 

Depreciaçãodo chassis,(60ine'ses)'  % 60 160000,00 96000,00 '. 

Depreciação dos• equipanientos.(60. meses)  % 	. 50 , 80000,00 . 40000,00 

Depreciação geral 	. 	‘ mós , 	60 136000;00 2266,67' 

J.o - IfTliNJblUb C .cirjuiv. 

ptãOR4NAÇA9 , 	. ' 10.41Nste'  !'ÇlV,AtTrpÁln . PRg$c)  L1Ntré02 :.Atif -ToT,At.  fols.. -1 

IPVA  unidade 1 1700;00 1700,06 

i 

325'iótl 

Segurb  unidade 1 100,00 100,00 

Licenciamento  unidade 1 200,00 , , 	200,00,  - 

Seguro bOtitfaterceiros  ' unidade 1 1900,00' 1900,00 

Impostos e Seguros mensais  mês 	; 12 • 3900,00 " 325,00 

' 

- uonstimu 

. 	s:biátRIWNA-Ogr...".  . 	' ;...sfitif:›AbÉ,' ,tiAel.oinik . ei3.rldé umitgoer _.8ig3-td,rAL  tarAl, 

Custo do deo Diesel/km rodado,  iCrri/1 2,80 1,95 ' 0,70 

. 	,. 
.- 	• 

.• 
., 

, 

iso4 nsi 

Custo Mental com Dled DieSel ' km .. 	2000 oyo , - 1392,86  

C de óleo do motor/1000km iodados  I/1000km 8;00 6,00 3600 

Custo Mental-  com óleo Motor  km 2. 3600 7200  

C. de óleo•da transmissão  1/1000km _ 	9,6o 6,00 3,60 • 

Custo Mensal comi:Ne° TransrnissãO  km 2 	. • 3,60: 7,20 

C. de Óleo hidráulico  I/1000km 0,00
.  

6,00 48,00 ', 

Cuslo Mensar com óleo iiidraulico  ,li.m 2 
. 

48,00  96A0 

Custo de graxa/ 1000Km rodados „  kg/10.00km  2,00 9,00 _ 18,00,  

Custo Mensal com graxa 'km, 2 18,00 , 36,00 .' 
. 

'.5.b - manutençao 

CSISGÉMNAÇÃO. :" . 	"""  tilAt/A0t: ''e2l./MAbADÉ' .,, RRE'0 efIll"TAi20: ,, Sláttlit bTAL .. ?AL 	I 

Custo de aquisição do veiculo/ohassis com carros unislede 1 160000,00 160000,00 
, 	„ 	. 
.i-• - 

'' 

1200,001 

Custo de equisição.equipamentos (munk, garra c. , 	unidade 1 80000,00 80000 00 . 	. 

Custo est de manutenção (5anos) °A 30 240000,00 

72000,00' 

72000,00 
 

1200 00 	, , 	. 
Custo mensal de manutenção Més  60 

-.3.b - 	neus e UdIfliilei 

' 	- DiSeálIVONACAO . 	'  - kffià/19.É i  bLtA0t#PAÓ•E ':-ÉfAid tINTARIG ' . tile;:t01At. 

4800.00 

, TOTAL 1 

` 	t• 

906;001 

# 
Custo do jogo de Pne

.
us 	- " 	unidade 6,00 800,00 

Custo logo cãnaras aro 20  unidade 6,00 50,00 300,00 

Custo do Jogo deprotetor de‘prieus 	, unidade ' 	600 36,00 216,00 	' 

Cul(' do )cigo completo/km rodado  km)ogo 40000 5316,00 0,13 

Custo Mensal com Pneus e"Cãmeras km  2000 0,45 • 900,00  

, 

3 7- Equipamentot e Ferramentas Diversas  

r 	____ 	.I.R.„,,,,,A,A. , 	. 11.1á1DA:oe 16kAtalorgIE PR,40 UNITÁRIO 1:§1.113,40,-TA4  11-QT4ai.  

¡Carrinho de coleta tipo Lutocar 	 1 Carrinho 	24 . 	 1  . 	
300 	., „.,..., 7200 '. • • . .600,00 ,  

. 	 ' 	' 	''.  
, . 

; 

•••• 	- 
• 



108 

56 

168 

4 

6000 

168 

DlSCIrid,11NAÇ.À0 

'Lucrativuladu 

TOTAL DOS CUSTOS 

UNIDADE I QUANTIDADE 	PREÇO L/N1TAR10 I DE-TO TAL 
78897 35, 	7889 731 

_ 	 7889,I3 
10.00 

.1:10Cotins (9.25.Totah 

- 
1'15-5.6N (3'7 do Total de Custos) 86787,08 	2603,61 ' 

6767 08 	8027,80 + 	 4.— 

Wigrr" 
Cnsttano a nv Moreira 

Assessor I da 
. Secratana 	delha Ambersts 

Podada 011/2C59 

E 
rt-s,,p-• • • a Silva 

,Irt-3 e 8641;p3s4.,,,,,m  
(1,19e3r3,31.1,+:,k  

I:r1g101f/2009 

iC54 .  

'Ropdereas 

,.Fio de hyron as ocadeiras (rotos 315 m 

Rasteis 

'Garfos 

1,r5 de imo com cabo dobravei 

Vassoura 40cm 

'.Produtos de hidene e . 1,tmpeza banheiros 

Sacos de riaro 

„2".11tiassoura normat 

3 8 - Sistema de Frscalizaçado por GPS 
bISCRWINAÇÃO 
Estrhativa loc.w.ao  u+en-,ai  

Roçadeira 

Roro -4 
Rastel 

Gado 

pa 4- 
Vassoura 

4. 
Banheiro 

Saco 

Vassoura 

I UNiDADE 

S•stema 

• 

_ 	_ _ 	 •• • 	r 	__-_ 	 _—_ 

	

12 	i 	2000 ., 	24000 	2000,00  + 	 __ + 	 — 

	

22 	 115 	 2530 	2110 

	

. _ 	 . _ 	 _ -- . - 

	

24 	 17,5 	 420 	 35,00 

	

- 	 _ 

‘ 
15,5 	 1674 	139,50 

13,5 	 756 	 63,00 _  
20 	 .... 3260 	280,00  

250 	 1000 	1000,00 

045 	 2700 	* 225,00 + 	 - 	- "- 
12 	 2016 	.1., 	188,00 

	

. 1 	4721 501 .i.  

,.. — 	...4..._ __ 
t- 

PREÇO UNITARIO 	SLIB-T O 	rA1 TO TAL QUANTIDADE 	

65 	 117.0 	_ L 1170091 - _.,.......,. 

rrOTAL DE EQUIPAMENTOS 
	

178897,351  

4- CUSTOS 

4 1 - A0mnstraçâo e /ucros 

5-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 
5 t - Pmpostos e ContnloK.OeS 

  

uscRe.1".A.;:.zoo .  unicA.DÇ I QUANTICAW.8 1 PREÇO UNIT 	1 SUE-1 OTAL 	T 

 

  

     

-••••• 
4. 

_ 10631 41 — 	— _ 

TOTAL GERAL 
	

197418,4í  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM em 20/07/11. 

Adarlan Dedonatto Pedroso 
Chefe Divisão de Licita 
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Termo de Solicitação de Abertura da Licitação 

Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Administração. 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência 
autorize a abertura de procedimento licitatório, nos termos da legislação em vigor, após parecer da 
existência de recursos orçamentários, com o seguinte objetivo e descrição dos materiais e/ou serviços a 

serem adquiridos/contratados. 

Objetivo: Contratação de empresa especializada em realizar serviços de varrição manual, capina 
de meio-fio, limpeza e higienização diária dos banheiros públicos, roçagenn mecanizada, com 
recolhimento e transporte dos resíduos resultantes destas atividades, através da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, com recursos próprios. 
Materiais/Serviços: 

Item 
	Quantidade Un. Especificação 

1 	
1,0000 UN Contratação de empresa especializada em realizar serviços de varrição manual, 

capina de meio-fio, limpeza e higienização diária dos banheiros públicos, roçagem mecanizada, com 
recolhimento e transporte dos resíduos resultantes destas atividades. 

Valor Mensal: R$ 

Conforme verificação na lei-de-meios em execução, ficam consi • ados os recursos orçamentários 

na seguinte dotação orçamentária: 

13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.39.78.00.00  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM em c9.) /0-+  ,t )  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
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TERMO DE ABERTURA 

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe confere a 

legislação em vigor, resolve: 

01 - Autorizar a Abertura do presente processo administrativo de licitação, assim 

identificado: 

Modalidade: Pregão Presencial. 

Número ...: 127/2011. 

Objetivo..: Contratação de empresa especializada em realizar serviços de varrição 
manual, capina de meio-fio, limpeza e higienização diária dos banheiros públicos, roçagem 
mecanizada, com recolhimento e transporte dos resíduos resultantes destas atividades, 
através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com recursos próprios. 

02 - Identificação dos Recursos - Dotação Orçamentária: 
13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.39.78.00.00  

03 - Designar o(a) servidor(a) MIRIAM DE LOURDES FLACH como Pregoeiro(a) do 
presente processo licitatório, autorizando-o(a) a realizar todos os atos pertinentes a 
elaboração do edital e termo de referência, além das atribuições previstas na legislação em 

vigor. 

Secretaria Municipal de Administração, em 20/07/11. 

GERSbN LEANDRO BERTI 
Secretário Muiicipal de Administração 
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Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Compras e Licitações 

- Divisão de Licitações - 

PROCESSO No 7776/2011 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.o 127/2011 

TIPO: MENOR PREÇO 

O Município de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração, torna público aos interessados que, de acordo com a Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, Lei n.o 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão e Decreto Municipal 

n.o 3.198 de 25 de Li.lho ge 2007, encontra-se aberta a licitação sob a modalidade de PREGÃO, tipo MENOR 

PREÇO, e que, emAIZ.,,.,,, ,tafj,.00.ãO,~hokak na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na 

Avenida Farrapos, n°. 509, Bairro Centro, junto ao Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Erechim, 

estará recebendo propostas e documentação para a contratação de empresa especializada para realizar 

serviços de varrição manual, capina de meio-fio, limpeza e higieniza ção diária dos banheiros 

públicos, roça gem mecanizada, com recolhimento e transporte dos resíduos resultantes destas 

atividades através de Pregoeiro nomeado pela Portaria n.o 170/2011. 

1.?00 OBJETO 

f 1.1. A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 

visando a contratação de empresa especializada para realizar serviços de varrição manual, capina de meio-fio, 

limpeza e higieniza ção diária dos banheiros públicos, roçagem mecanizada, com recolhimento e transporte dos 

resíduos resultantes destas atividades, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com recursos 

próprios, conforme descritos e especificados nos anexos constantes deste Edital. 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

Deverão ser entregues, ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na data, horário e 

endereço referidos, 2 (dois) envelopes com as seguintes indicações externas: 

No primeiro envelope: 

Ao Município de Erechim 

Divisão de Licitações 

Pregão Presencial n.o 127/2011 

Envelope n.° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

Abertura: data e hora da abertura da licitação 

Licitante: (denominação social completa da empresa e n.o do CNPJ) 

No segundo envelope: 

Ao Município de Erechim 

Divisão de Licitações 
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Pregão Presencial n.0  127/2011 

Envelope n.* 2- DOCUMENTAÇÃO 

Abertura: data e hora da abertura da licitação 

Licitante: (denominação social completa da empresa e n.o do CNP.7) 

IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1. As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para o recebimento das propostas. 

3.1.1. Caberá ao Pregoeiro encaminhá-las à autoridade competente, que decidirá no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

3.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização 

do certame. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em 

processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação. 

4.2. Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com 

a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidemeas. 

4.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII do art. 70  da Constituição e na Lei n.o 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a 

comprovação a qualquer tempo. 

4.4. A empresa de pequeno porte e microem presa que pretender se utilizar dos benefícios previstos 

nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, bem como as cooperativas que tenham auferido, 

no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 2.400.000,00 (conforme disposto no art. 34 

da Lei 11.488/2007), deverão comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica através de 

Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial (conforme artigo 80  da Instrução 

Normativa n*. 103 de 30/04/2007), que será considerada válida até 01 (um) ano após a 

data de sua emissão. 

4.4.1. A Certidão mencionada no item anterior deverá ser entregue no início da sessão pública de 

Pregão ao Pregoeiro, fora dos envelopes de preços e da documentação. juntamente com o 

credendamento.  
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4.4.2. O credenciamento da licitante como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa (enquadrada nas exigências do artigo 34 da Lei 11.488/07), somente será procedido 

pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, se o interessado comprovar tal situação jurídica, na forma 

estabelecido no Item 4.4 deste Edital. 

4.4.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como ME, EPP ou Cooperativa, na forma 

estabelecido no item 4.4 deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o 

Pregoeiro da aplicação dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, aplicáveis ao presente 

certame. 

4.4.4. A responsabilidade pelo enquadramento conforme previsto nos itens anteriores é única e 

exclusiva da licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências legais que possam advir de 

um enquadramento falso ou errôneo. 

5. CREDENCIAMENTO 

5.1. A licitante deverá fazer-se presente junto ao Pregoeiro mediante somente um representante 

legal, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame. 

5.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, atribuindo ao credenciado poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos 

os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente, juntamente com cópia o contrato 

podai da empresa.  

5.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.4. Tanto na Credencial como na Procuração deverão constar, expressamente, os poderes para 

formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e 

desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

5.5. O Credenciamento, juntamente com os documentos da sua comprovação, não serão devolvidos e 

deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão ao Pregoeiro, fora dos envelopes de 

preços e da documentação.  

5.6. Para exercer o direito de participar do Pregão, é obrigatória a presença de representante legal da 

licitante à sessão pública referente ao mesmo, sob pena do não recebimento dos envelopes. 

5.7. Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que não participem do mesmo 

item, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido item. 
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5.8. O representante, munido de documento de Identidade, deverá apresentar um credenciamento para 

cada empresa que irá participar do certame. Não será aceito um único credenciamento contemplando 

duas ou mais empresas. 

6. DA PROPOSTA - Envelope n.* 1: 

6.1. A proposta de preço deverá ser baseada nos Projetos Básicos e demais informações contidas neste 

Edital, e deverá constar: 

6.1.2. PREÇO GLOBAL MENSAL PROPOSTO (ESPECIFICAR SEPARADAMENTE O VALOR DO 

MATERIAL/EQUIPAMENTOS E VALOR DA MÃO-DE-OBRA). 

6.1.3. PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL DISCRIMINANDO OS ITENS DOS SERVIÇOS, onde 

deverão constar os quantitativos, preços unitários e totais dos serviços, indicando 

separadamente os preços de material/equipamentos e mão-de-obra. 

6.1.4. Declaração expressa de que aceita as condições do Edital e que, se vencedora da 

Licitação, executará o serviço pelo preço proposto e de acordo com as normas específicas 

vigentes neste Município. 

6.1.5. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 

abertura. 

6.1.6. Local, data e assinatura do responsável. 

6.2. Os preços ofertados devem se cotados em moeda corrente nacional, contendo até duas casas 

decimais. 

6.3. Em caso de omissão do prazo de validade da proposta, será implicitamente considerado o prazo 

acima estabelecido. 

6.4. Nos preços cotados devem estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: 

despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais 

e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e 

todos os ônus diretos. 

6.5. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta 

poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim 

concordar. 
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6.6. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o 

interesse público e da Administração. 

6.7. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a aquisição dos 

produtos/serviços, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento 

adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. 

7- DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

7.1. Será considerado excessivo, acarretando a DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, O PREÇO 

GLOBAL MENSAL superior ao PREÇO ORÇADO (P.O.) que é de R$ 111.012,49 (cento e onze mil e, 

doze reais com quarenta e nove centavos). 

8 - DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope n.o 2: 

8.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

W.Pregistro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 

contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por 

ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual 

administração, registrados e publicados; 

'0) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 

ÍO prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da Certidão 

Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão Negativa de Dívida' y 
Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

d) certidão que comprove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição 

fiscal do estabelecimento do licitante; 
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certidão que comprove a regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

W) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, ou Alvará de Funcionamento, da 

empresa participante do certame. 

8.1.3. CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7°, XXXIII DA CF E INEXISTÊNCIA DE 

FATOS IMPEDITIVOS: 

iirgdeclaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

art. 70  da Constituição Federal; 

.-0) declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação. , 

8.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

ã) certidão de inscrição da empresa no CREA; 

Na hipótese da licitante ser declarada vencedora e não possuir registro ou visto no CREA-RS, a 

mesma deverá providenciá-lo antes do início da execução do contrato. 

O) comprovação de que a licitante possui vínculo com profissionais de nível superior com 

habilitação específica para os serviços ora licitados, que serão os responsáveis pela execução dos 

serviços durante a execução do contrato: 

- Engenheiro Civil ou equivalente (varrição) 

- Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Ambiental ou Biólogo (podas/roçagem)cw 

é) certidão de inscrição dos responsáveis técnicos (profissionais indicados na letra anterior) na 

entidade competente; 
Na hipótese da licitante ser declarada vencedora e os responsáveis não possuírem registro ou visto 

no CREA-RS/CRBio-3,3  Região, a mesma deverá providenciá-los antes do início da execução do 

contrato. 

	

atestados de "Capacltação Técnico-Profissional", em nome dos RESPONSÁVEIS TÉCNICOS da 	\ 

	

empresa, Indicados (conforme letra "8" — item 8.1.4.) registrados na entidade competente, 	\\-1  

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executaram, 

satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado; 

ê) atestado de visita, fornecido pela Prefeitura Municipal de Erechim/RS, declarando que a 

licitante tomou conhecimento dos locais e condições em que os serviços serão executados, (V 

devido a complexidade dos mesmos. A referida visita somente poderá ser efetuada até o 2° 
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(segundo) dia útil anterior a data da abertura dos envelopes (**/**/2011), acompanhada por 

servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

8.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

ií) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, com Indicação do número do Livro Diário e Termo de Abertura e 

Encerramento, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se 

encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices 

mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula: 

* LIQUIDEZ GERAL 	• LG = ( AC+ARLP) / ( PC+PELP) = índice mínimo: 1,00 

* LIQUIDEZ CORRENTE..: LC = ( AC/PC) = índice mínimo: 1,00 

* SOLVÊNCIA GERAL 	• SG = ( AT) /( PC+PELP) = índice mínimo: 1,50 

ONDE: 

AC = Ativo Circulante 

AD = Ativo Disponível 

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 

AP = Ativo Permanente 

AT = Ativo Total 

PC = Passivo Circulante 

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo 

PL = Patrimônio Líquido 

Observação: É vedada a substituição do balanço por balancetes ou balanço provisório, podendo 

aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 ( três) meses da data 

de apresentação da proposta. 

6) comprovação de patrimônio líquido mediante apresentação do Balanço Patrimonial do último 

exercício social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor do P.O. X 12 meses; 

É') certidão negativa de falência ou concordata expedida pela Comarca do distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. Entende-se como sede da Pessoa Jurídica a matriz do estabelecimento. 

8.1.6. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO 

relação e declaração de disponibilidade dos veículos automotores (dois caminhões), indicando 

marca, modelo, capacidade e ano de fabricação, conforme a relação mínima estimada nos 

Projetos Básicos. 
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e) relação e declaração de disponibilidade dos equipamentos exigidos (rOçadeiras), indicando 

marca, modelo, capacidade, conforme descrição mínima estimada nos Projetos Básicos. 

8.2. DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO 

8.2.1. Somente poderão participar da licitação, as cooperativas de trabalho que atuem, 

exclusivamente, em um único ramo de atividade, coincidente com aquela a ser contratada pelo 

Município. 

8.2.2. As cooperativas, além de atenderem as exigências anteriores, pertinentes a habilitação, 

deverão apresentar os seguintes documentos, por força da Lei no. 5764/71, combinada com o 

Inciso IV do art. 30 da Lei Federal no. 8.666/93: 

Estatuto social, com ata da assembléia de aprovação, conforme a Lei no. 5764/71, que 

comprove que a cooperativa tem como objeto a prestação de serviços exigidos nesta licitação. 

Regimento Interno (com a ata de assembléia que o aprovou). 

Registro na Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul - OCERGS e 

Certidão de Regularidade expedido pela mesma. 

Ata de fundação da cooperativa, devidamente registrada na Junta Comercial. 

Atas de eleição dos dirigentes e conselheiros fiscais, realizadas através de assembléias gerais 

ordinárias. 

Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados (com ata da assembléia que o aprovou). 

Registro de presença dos cooperados em assembléias gerais. 

Certidão Negativa de Processo Administrativo junto ao Ministério Público do Trabalho. 

I) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho de que não há condenação trabalhista de associados 

contra a cooperativa reconhecendo vínculo de emprego e/ou condenando solidária ou 

subsidiariamente o tomador de serviços. 
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8.2.3. As Cooperativas deverão prestar caução de 5% (cinco por cento) do valor global do 

contrato, que ficará depositado por dois anos nos cofres públicos após encerramento do mesmo. 

8.3. As empresas portadoras de CRC (Certificado de Registro Cadastral) expedido pela Comissão 

Permanente de Licitações do Município de Erechim, em vigor, poderão utilizá-lo em substituição aos 

documentos exigidos nos subltens 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. e 8.1.5 "c". O CRC não será considerado 

para efeito de habilitação quando apresentar documentação com prazo de validade vencido, salvo se a 

empresa apresentar junto ao CRC, os documentos atualizados. 

8.4. No caso de certidões sem data de validade expressa, será considerado o prazo de 03 (três) meses 

a contar da data e emissão. 

9- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES 

9.1. Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do 

Pregão, o Pregoeiro receberá os envelopes n.o 1 - Proposta e n.o 2 - Documentação e procederá a 

abertura dos envelopes contendo as propostas, verificando a aceitabilidade quanto ao objeto, 

classificando o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a de menor preço. 

9.1.1. As empresas que ofertarem produtos em desacordo com o solicitado em Edital, terão as suas 

propostas desclassificadas, sendo excluídas da fase de lances. 

9.2. Quando não forem verificadas no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem 9.1, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo 

de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas. 

9.3. Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser 

formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

9.4. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a 

apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em 

ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais 

lances de menor preço, será realizado o sorteio. 

9.4.1. Os lances serão pelo MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL. 

9.5. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos os envelopes 

n.o 1 - Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste Edital. 
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9.6. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para 

efeito de posterior ordenação das propostas. 

9.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado pela Administração. 

9.7.1. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e seu preço seja 

compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, podendo o Pregoeiro negociar 

para que seja obtido o preço melhor. 

9.8. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, 

§2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem 

ao disposto no Item 4.4 deste Edital. 

9.8.1. Entende-se como empate Acto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 

superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

9.8.2. Ocorrendo empate ficto, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

A microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, detentora da proposta de 

menor valor, poderá apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será considerada vencedora do 

certame. 

Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais microem presas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9.8.1 deste Edital, a apresentação de 

nova proposta, no prazo previsto na alínea "a" deste item. 

9.9. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as exigências do 

item 9.8.2 deste Edital, será considerado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 

9.10. O disposto nos itens 9.8 a 9.9 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor tiver 

sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 



9 5 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Compras e Licitações 

- Divisão de Licitações - 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a respeito. 

10.2. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

10.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o item do certame. 

10.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitató rias, o Pregoeiro 

examinará as ofertas subsequentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do 

proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o item. 

10.5. Nas situações previstas nos subitens 10.3 e 10.4, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com 

o proponente para que seja obtido preço melhor. 

10.6. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica. 

10.7. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

Intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o 

término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.7.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 

que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

10.8. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

10.9. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará e homologará o item à licitante vencedora do certame. 

10.10. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as 

fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos 

representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às licitantes na 

reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos, na 



OO(96 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Compras e Licitações 

- Divisão de Licitações - 

qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, sob pena de desclassificação da proposta 

e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recursos. 

10.11. A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 4.4 

deste Edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no 

item 8.1.2, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a 

sua regularidade em 2 (dois) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do 

certame. 

10.12. O prazo que trata o item anterior poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que 

seja requerido pelo interessado e que sua concessão não interfira no procedimento licitatório. O pedido 

deverá ser feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.12.1 A não regularização da documentação no prazo fixado no item 10.11, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 

do contrato, ou revogar a licitação. 

10.13. O benefício de que trata o item 10.11 não eximirá a microempresa, empresa de pequeno porte 

ou a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

10.13.1. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 

10.14. Havendo conveniência da Administração, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, testes e 

análises dos produtos/serviços entregues/prestados junto à Administração, cujas despesas correrão por 

conta do licitante. 

10.14.1. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo 

Pregoeiro, estará sujeito a desclassificação do item proposto. 

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 

houver recurso. 

11.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do 

Decreto Municipal no. 3.198 de 25 de julho de 2007 e artigo 49 da Lei Federal 8.666/93. 

11.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 

realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro. 
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12. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

12.1. Além Além das disposições contidas no projeto básico, a contratada estará sujeita às seguintes 

obrigações: 

Efetuar o ressarcimento de quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

funcionários em serviço, causados a terceiros ou ao patrimônio público, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, contados da notificação ou comunicação efetuada pela fiscalização; 

Atender a todas as solicitações feitas pela SMMA para o fornecimento de informações e dados 

sobre os serviços, Indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes à gestão de medicina e 

segurança do trabalho, dentro dos prazos estipulados; 

Sanar, no prazo máximo de 08 (oito) horas, contadas da notificação ou comunicação, quaisquer 

Irregularidades ou defeitos verificados pela SMMA; 

Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população; 

Fornecer aos supervisores telefone celular, que deverá permanecer ligado enquanto houver 

serviços em execução; 

Não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais de qualquer 

espécie, da população beneficiada pelo serviço, mesmo quando da ocorrência de datas festivas; 

Não permitir que seus funcionários promovam à triagem de resíduos; 

Cumprir todas as disposições legais pertinentes à segurança do trabalho às quais estão sujeitos 

contratos de trabalho regidos pela CLT, independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se nesta 

situação; 

f) Substituir, Imediatamente, qualquer veículo coletor ou equipamento que, a critério da SMMA, não 

estiver em condições de prestar serviço; 

k) Manter Instalado no conjunto carrinho de varrição/gari, equipamento de GPS tipo RASCOL ou 

similar de mesma eficiência, de modo que a contratada possa monitorar e gerar relatórios de 

controle à Contratante, no que tange os seguintes aspectos (planejamento da varrição, relatório de 

% do cumprimento do circuito de varrição, relatório de paradas, relatório de itinerário). 

13— DOS PRAZOS 
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13.1. Os serviços objetos desta licitação deverão ser iniciados imediatamente, após a assinatura do 

contrato, conforme necessidade e solicitação da Prefeitura Municipal de Erechim, através da emissão 

da Ordem expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

13.2. O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da emissão da respectiva 

Ordem para início, podendo ser renovado até o limite de 60 (sessenta) meses, havendo a concordância 

entre as partes, ou rescindido mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias. 

13.3. A CONTRATADA deverá apresentar ANOTAÇÃO DE RESPONSABIUDADE TÉCNICA - ART de 

execução, relativa ao serviço, em nome dos responsáveis técnicos indicados para habilitação da 

empresa, no momento da emissão da Ordem de início dos serviços. 

13.4. Havendo renovação do contrato, este será reajustado pelo índice IPC-FIPE, ou outro que vier a 

substituí-1o. 

14- PAGAMENTO 
f 

je

4.1. Os pagamentos serão efetuados até o 50  (quinto) dia útil do mês subsequente ao prestação dos 

rviços, mediante apresentação de nota fiscal e atestado de execução emitido pelo gestor do contrato. 

Para tanto, a empresa deverá, obrigatoriamente, emitir a nota fiscal de cobrança até o dia 25 do mês 

anterior ao respectivo pagamento, a fim de que os trâmites internos sejam agilizados. 

1
$4.2. Haverá retenção previdenciária nos termos da legislação vigente, com repasse dos percentuais do 

INSS e entrega da respectiva guia de recolhimento a Contratada, assim como, quando for o caso, será 

retido o Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação pertinente. 

1(4.3. O licitante que vier a contratar com a Administração, comprometer-se-á a efetuar, com rigorosa 

pontualidade, os recolhimentos legais relativos ao INSS, PIS, FGTS, etc., fornecendo antes do 

recebimento dos valores a que tem direito, cópia autenticada dos respectivos comprovantes do mês 

anterior, devidamente quitados, sem o que não serão liberados os valores da parcela correspondente. 

14.4. Será obrigatória a comprovação mensal pela contratada à contratante, do recolhimento dos 

encargos advindos da Previdência Social - INSS, com o quadro funcional da contratada que vier a 

atender ao objeto do presente Edital, eis que assume responsabilidade exclusiva, sob pena de rescisão 

contratual. 

14.5. A contratada deverá fornecer uma relação do pessoal que trabalha na prestação dos serviços 

contratados, para o recebimento de cada parcela, juntamente com os comprovantes dos pagamentos 

previdenciários e trabalhistas de cada um. Das pessoas não constantes nas relações subseqüentes, 

deverá ser apresentada a respectiva rescisão, se não comprovado que continua na empresa em outra 

atividade. 
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.1/$.6. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
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15- PENALIDADES 

15.1. O não cumprimento das obrigações dispostas nos projetos básicos sujeitará a Contratada, 

inicialmente, a aplicação da pena de advertência por escrito. Na hipótese de reincidência de qualquer 

tipo de transgressão, serão aplicadas as seguintes penalidades pecuniárias: 

Por deixar de efetuar a varrição nos dias e turnos previstos no planejamento dos locais, 

conforme mapa de frequência e periodicidade. Multa de 10 a 20 vezes o preço unitário do contrato, 

por turno ou dia não executado; 

Por deixar de efetuar a roçagem nos dias e turnos previstos no planejamento dos locais, 

conforme ordens de serviço emitidas. Multa de 10 a 20 vezes o preço unitário do contrato, por turno 

ou dia não executado; 

e) Por não executar corretamente o roteiro de varrição estabelecido pela SMMA. Multa de 10 a 20 

vezes o preço unitário do contrato, por roteiro não executado corretamente; 

Por não efetuar corretamente os trabalhos de roçagem. Multa de 10 a 20 vezes o preço unitário 

do contrato. 

Por deixar de efetuar ou não efetuar corretamente os trabalhos de capina. Multa de 10 a 20 

vezes o preço unitário do contrato. 

Por quaisquer descumprimentos das demais regras estabelecidas. Multa de 5 a 15 vezes o preço 

unitário do contrato; 

15.2. Para graduação das penalidades pecuniárias, serão adotadas as seguintes escalas: 
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Na segunda e na terceira ocorrência de mesma natureza valor mínimo previsto; 

Na quarta e na quinta ocorrência de mesma natureza, 5 (cinco) vezes o valor mínimo previsto; 

A partir da sexta ocorrência de mesma natureza, para cada ocorrência, o valor máximo previsto. 

15.3. Além de outros previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, em especial constituem motivos para a 

rescisão do contrato, por ato unilateral: 

O não cumprimento, ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e 

prazos; 

A lentidão no cumprimento do contrato; 

O atraso no início da prestação do serviço; 

A paralisação total ou parcial do serviço; 

A sub-contratação parcial ou total do serviço; 

O desatendimento das determinações; 

O cometimento reiterado de faltas. 

16 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A aplicação de sanções à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do 

Capítulo IV - Das Sanções Administrativas da Lel 8.666/93 e conforme o art. 24 do Decreto Municipal no 

3.018/05. 

16.1. Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer/prestar o objeto contratado, sem motivo 

justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, 

Isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração; 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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16.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar 

justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto/prestação dos serviços 

ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 

16.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da data 

limite. 

16.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicadas as sanções de que trata o 

subitem 16.1, sem prejuízo da aplicação do contido no subitem 16.2. 

16.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade 

cometida pela CONTRATADA acarrete conseqüências de pequena monta. 

16.1.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato, podendo aplicar 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

16.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor global do contrato. 

16.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou 

prejuízos à Administração, será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar 

de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou 

fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inklõneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo 

de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia 

defesa, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato, e das demais cominações legais. 

16.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a 

sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 

16.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global 

contratado a título de mora, por descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no 

cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento contratual, independente da notificação 

prevista no subitem 16.1.2. 
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16.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados às Instalações da CONTRATANTE, pela CONTRATADA, 

serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da CONTRATANTE, 

ou cobrados judicialmente. 

16.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no 

subitem anterior. 

16.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a CONTRATANTE 

aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 16.1. 

16.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida 

de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

CONTRATO 

17.1. Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Administração, convocará no prazo de até 

05(cinco) dias, o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para assinatura do contrato, sob 

pena de decair no direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.o 

8.666/93. 

17.2. Caso a firma adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, o Pregoeiro 

poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até 

chegar a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação independentemente da cominação 

prevista no artigo 81, da Lei n.o 8.666/93. 

RESCISÃO 

A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que 

estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.o 8.666/93. 

18.1. RESCISÃO — SOCIEDADES COOPERATIVADAS: 

O presente contrato será rescindido em virtude de condenação da Cooperativa em processo 

ajuizado por seus associados, onde tenha o reconhecimento do vínculo de emprego e/ou 

condenação solidária ou subsidiária do Município, em decisão transitada em julgado. 

O presente contrato será rescindido por constatação, através de via administrativa, de que 

sua execução demande a realização de trabalho dos cooperados em estado de subordinação à 

Cooperativa. 
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19- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados: 

13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.39.78.00.00  

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. É facultado ao Pregoeiro Oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da 

licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

Inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

20.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou 

supressões, de acordo com o artigo 65, § 10, da Lei n.o 8.666/93. 

20.3. A apresentação da proposta de preços implica aceitação plena e total das condições deste Pregão, 

sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.o 8.666/93. 

20.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos ao procedimento licitatório serão 

prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Erechim, 

estado do Rio Grande do Sul, situada na Av. Farrapos, 509, Erechim - RS, CEP 99700-000, telefone 

(54)3522-4443. 
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aéwra.êrlwawmw..eã..féi.7,rdsw:OW~éj.k'áKÃM.(iOYWí.Á.M.Wtè,ã8*MOOÉ OÉÉ3; 

20.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 

20.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 

CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

20.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Erechim, na data marcada, a reunião realizar-

se-á no primeiro dia útil subseqüente na mesma hora e local. 

20.8. O Município de Erechim se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total 

ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

20.9. Integram este Pregão: 

Termo de Referência 

Mapas 

Dados Georreferendados 

Projetos Básicos 
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MIRIAM IjkiL 	ES FLACH 

PregoVra Ofidala 

át Cristiano Daniel Moreira 
Assemr 1 da 

Secretaria Mim. a, Maio Ambiente 
Pcitaná 011,2009 
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Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Compras e Licitações 

- Divisão de Licitações - 

/ 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO 7776/2011 

PREGÃO PRESENCIAL N.o 127/2011 

1 — OBJETO 

A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, visando a contratação de empresa especializada para realizar serviços de varrição manual, 

capina de meio-fio, limpeza e higieniza ção diária dos banheiros públicos, roçagem mecanizada, com 

recolhimento e transporte dos resíduos resultantes destas atividades, através da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, com recursos próprios. 

2— JUSTIFICATIVA 

A contratação de empresa se faz necessária em função da tamanha importância observada 

na prestação dos serviços de varrição das ruas da cidade, bem como, na limpeza e higieniza ção diária dos 

banheiros públicos e da roçagem, na medida em que atendem aos anseios da população. Tratam-se de 

serviços essenciais, indispensáveis à manutenção da própria ordem pública, sendo impossibilitados de serem 

prestados diretamente pelo Município, em face de sua complexidade. 

3- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

ITEM Serviços VALOR 

i Contratação de empresa especializada para realizar 

serviços de varrição manual, capina de meio-fio, 

limpeza e higienização diária dos banheiros públicos, 

roçagem mecanizada, com recolhimento e transporte 

dos resíduos resultantes destas atividages. 

Valor global mensal proposto 

MIRIAM 	 S FLACH 
preàbeira Ofidala 
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APÊNDICE B : Banco de dados georreferenciados das Áreas Verde Públicas de 

Erechim, RS. 

Convenções: 

Id_Área: Identificador (número) da área 

Coord_X e Coord_Y: Coordenadas geográficas em UTM (Universal Tranversa de 

Mercator) 

Grupos: A - Áreas Pertencentes ao sistema viário em região urbanizada 

B1 - Verde de acompanhamento viário 

B2 - Áreas potencialmente coletivas 

C - Áreas verdes de uso coletivo 

Id_Área Área (m2) 
Perímetro 

(m) Coord X Coord Y Classe Grupo 
1 125.71 52.5618 374127 6940156 1111 A 
2 88.6157 46.31 374095.8 6940172 1111 A 
3 50.8679 38.5424 374088.3 6940192 1111 A 
4 90.02 45.6659 374154.2 6940198 1111 A 
5 681.991 106.977 374124.5 6940182 1111 A 
6 210.145 73.7644 374115.6 6940203 1111 A 
7 70.444 38.4585 374124.9 6940222 1111 A 
8 263.047 73.1157 375605.2 6940447 1111 A 
9 275.228 72.1306 375597 6940435 1111 A 
10 1461.48 262.676 375518.9 6940510 1111 A 
11 7434.2 331.937 375632.5 6940480 1111 A 
12 2482.19 310.843 375676.5 6940545 1111 A 
13 2861.98 323.341 375582.4 6940541 1111 A 
14 1782.05 280.398 375245.8 6940636 1111 A 
15 238.226 78.8639 377871.4 6944035 1111 A 
16 364.486 89.492 377911.7 6944031 1111 A 
17 460.625 86.6673 377897.2 6944055 1111 A 
18 255.401 74.7214 377887.1 6944077 1111 A 
19 279.194 81.1998 377927.2 6944072 1111 A 
20 562.414 273.523 374576.2 6941404 12221 B1 
21 304.096 158.857 374175.3 6941505 12221 B1 
22 610492 287.737 374257.4 6941444 12221 B1 
23 183.961 87.709 374254.7 6941539 12221 B1 
24 202.491 92.7359 374300.2 6941559 12221 B1 

Continua... 
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Id Área Área (m2) 
Perímetro 

(m) Coord X Coord_Y Classe 

, 

Grupo 
25 291.258 137 374612.9 6941558 12221 131 
26 177.172 114.484 374205 6941565 12221 131 
27 310.648 147.041 374581.6 6941627 12221 B1 
28 172.523 87.455 374364.6 6941902 12221 B1 
29 230.563 105.737 374405.2 6941941 12221 B1 
30 79.1563 50.2755 374463.6 6941966 12221 B1 
31 297.766 127.078 374506.3 6941986 12221 81 
32 233.75 109.546 374563.4 6942012 12221 B1 
33 77.3906 46.1474 374601.8 6942028 12221 B1 
34 140.797 79.3497 376045.4 6942100 12221 B1 
35 160.156 97.3694 376021.6 6942162 12221 B1 
36 120.852 84.4149 376000.1 6942212 12221 B1 
37 74.1953 57.6736 375979.9 6942256 12221 81 
38 279.516 197.275 373913 6942246 12221 B1 
39 59.6953 52.238 375968.6 6942285 12221 B1 
40 215.836 203.851 373674.2 6942333 12221 B1 
41 108.281 83.236 375947.3 6942331 12221 B1 
42 191.352 199.742 374062.3 6942378 12221 B1 
43 105.039 74.16 375928.8 6942374 12221 B1 
44 236.977 171.657 373867.5 6942354 12221 B1 
45 111.5 87.1375 373991.8 6942383 12221 81 
46 88.4688 90.5431 373476 6942421 12221 B1 
47 131.828 99.7877 373522.8 6942441 12221 B1 
48 95.9375 , 70.0253 375910 6942421 12221 B1 
49 45.125 44.0116 374206.1 6942440 12221 B1 
50 75.9063 74.7743 373973.2 6942423 12221 81 
51 82.9922 62.9309 373831.1 6942435 12221 131 
52 227.586 199.562 373610.1 6942479 12221 B1 
53 96.9688 68.0466 375893.9 6942458 12221 B1 
54 66.6641 49.7246 373818.1 6942466 12221 B1 
55 149.969 170.275 374099 6942452 12221 B1 
56 450.617 217.931 375093.2 6642448 12221 B1 
57 75.6797 52.3454 373804.3 6942497 12221 B1 
58 112.758 80.2641 373697.4 6942516 12221 B1 
59 58.4063 60.7693 374124.8 6942525 12221 B1 
60 114.617 79.414 375873.1 6942508 12221 B1 
61 147.172 92.4432 373747.1 6942537 12221 81 
62 97.7656 70.9401 374159.6 6942540 12221 81 
63 69.4063 52.6279 373790.5 6942527 12221 B1 
64 153.109 148.153 374233.9 6942570 12221 B1 
65 104.555 71.9088 375857 6942545 12221 B1 
66 199.883 192.264 373838.6 6942579 12221 B1 
67 48.5625 47.3287 374285.7 6942592 12221 B1 



Id Área Área (m2) 
Perímetro 

(m) Coord_X Coord_Y Classe Grupo 
68 233.656 197.846 373953.4 6942627 12221 B1 
69 84.2969 62.3856 374035.8 6942665 12221 61 
70 67.6016 54.6045 374472.7 6942679 12221 B1 
71 43.5313 31.5886 374059.3 6942675 12221 131 
72 61.7344 49.8269 374499.3 6942689 12221 B1 
73 70.7266 46.8662 374081.3 6942685 12221 B1 
74 344.648 147.608 375002.6 6942665 12221 B1 
75 50.6953 45.4509 374524.1 6942699 12221 B1 
76 55.6172 44.5281 374549.6 6942710 12221 81 
77 83.1328 68.611 374175.7 6942721 12221 81 
78 17.4219 18.1635 374199.2 6942731 12221 131 
79 16.3828 18.3374 374216.5 6942739 12221 131 
80 113.982 92.1426 373870.8 6942754 12221 131 
81 11.7031 15.8677 374235.4 6942747 12221 61 
82 16.8438 17.8028 374250.7 6942755 12221 131 
83 75.9375 65.2302 374276.3 6942766 12221 131 
84 133.422 112.082 374764.1 6942802 12221 131 
85 60.8125 44.176 374346.6 6942797 12221 131 
86 152.094 86.7125 3739828 6942801 12221 131 
87 29.9297 28.3811 374365.5 6942805 12221 131 
88 266.836 172.231 374826.6 6942770 12221 131 
89 412.875 236.198 373692.5 6942758 12221 B1 
90 122.188 78.28 374949.2 6942795 12221 61 
91 11.6094 14.1443 374383 6942813 12221 131 
92 165.188 85.3579 374029.4 6942824 12221 131 
93 691.172 339.096 375168.8 6942853 12221 131 
94 6.98438 11.6542 374408.8 6942824 12221 (31 
95 9.85938 13.2815 374428.5 6942833 12221 Bi 
96 66.2656 52.2544 374460.1 6942844 12221 81 
97 105.758 58.6311 374089.1 6942845 12221 131 
98 133.078 82.6339 374931.4 6942836 12221 131 
99 534.875 284.215 374173 6942882 12221 131 

100 354.227 125.95 376315.9 6942839 12221 B1 
101 39.1797 34.2152 374552.1 6942888 12221 81 
102 158.977 86.2738 375292.8 6942805 12221 131 
103 173.984 89.6213 375339.3 6942924 12221 B1 
104 257.156 193.681 375090.5 6942937 12221 B1 
105 61.9141 45.1137 374288 6942934 12221 81 
106 188.602 92.7526 375383.1 6942942 12221 B1 
107 238.188 188.611 373523.4 6942983 12221 131 
108 60.4844 44.7123 374318.8 6942946 12221 B1 
109 511.188 273.356 374770 6942893 12221 (31 
110 63.6563 54.9803 373472.1 6942944 12221 81 
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Continua cão 

Id_Área Área (m2) 
Perímetro 

(m) Coo rd_X Coo rd Y Classe Grupo 
111 58.3047 39.4467 374347.2 6942960 12221 81 
112 60.5156 82.4648 375020.8 6942945 12221 131 
113 104.813 101.445 375177,2 6942974 12221 I31 
114 188.594 94.8408 375450.2 6942972 12221 I31 
115 68.5938 41.4027 374381.8 6942975 12221 81 
116 65.0781 50.3581 373459.2 6942972 12221 B1 
117 161.305 89.6419 375501.5 6942993 12221 131 
118 53.2422 42.6962 374417.6 6942989 12221 81 
119 197.227 145.386 376170.1 6942980 12221 131 
120 143.539 87.942 375556 6943018 12221 B1 
121 138.477 99.1578 375605.3 6943040 12221 131 
122 70.125 49.411 374542.8 6943041 12221 B1 
123 136.883 172.88 374989.2 6943008 12221 81 
124 108.813 80.7452 373437.4 6943035 12221 B1 
125 48.5414 36.162 374566.6 6943052 12221 131 
126 203.016 104.65 375678.8 6943068 12221 131 
127 254.992 102.233 375407.2 6943068 12221 81 
128 39.1328 44.1511 374229.3 6943066 12221 81 
129 54.8128 41.8856 374628.3 6943074 12221 131 
130 21.2734 23.8492 374248 6943073 12221 B1 
131 190.578 120.801 374837.8 6943050 12221 81 
132 85.6641 59.4982 374275.5 6943085 12221 Si 
133 176.742 95.5958 375727.5 6943089 12221 131 
134 218.766 97.1504 375457 6943090 12221 51 
135 105.266 89.3898 373417.4 6943076 12221 B1 
136 85.6875 68.5374 374311.1 6943101 12221 B1 
137 201.984 101.895 375785.2 6943115 12221 131 
138 224.375 94.1409 375512.2 6943113 12221 51 
139 248.578 105.239 375563.1 6943136 12221 51 
140 177.664 116.331 374811.2 6943108 12221 81 
141 196.953 97.7128 375840.1 6943140 12221 131 
142 225.852 158.05 376118.1 6943110 12221 B1 
143 480.375 194.555 375934 6943179 12221 131 
144 120.891 98.1634 373388.9 6943147 12221 B1 
145 365.633 169.777 375204.1 6943163 12221 B1 
146 216.539 106.958 375273.2 6943191 12221 B1 
147 136.109 81.0182 376000.3 6943211 12221 81 
148 134.82 93.1947 373366.9 6943195 12221 B1 
149 135.445 75.6716 376041,2 6943226 12221 131 
150 236.219 148.273 376084.2 6943190 12221 131 
151 36.7422 42.925 374899.2 6943224 12221 /31 
152 89.6953 57.8576 376086.5 6943246 12221 131 
153 32.75 37.033 374889.5 6943249 12221 B1 



Continuação 

Id_Área Área (m2) 
Perímetro 

(m) Coord_X Coord Y Classe Grupo 

154 107.906 59.41 376129.7 6943266 12221 B1 

155 25.3594 34.8368 374881.3 6943270 12221 B1 

156 106.5 60.1931 374712.7 6943280 12221 B1 
157 117.344 61.8961 376164.8 6943281 12221 B1 

158 142.047 65.598 376200.3 6943295 12221 61 
159 16.9.867 92.7534 374769 6943302 12221 81 
160 163.266 76.1522 376247 6943314 12221 B1 

161 198.461 99.216 374816.6 6943321 12221 B1 
162 88.3672 92.6496 374865.1 6943306 12221 B1 
163 76.3047 58.0127 374881.4 6943351 12221 131 
164 333.547 186.718 373398.7 6943380 12221 81 
165 32.8594 35.0135 374839.1 6943365 12221 B1 
166 37.6406 27.7106 374827.8 6943388 12221 B1 
167 321.164 163.379 373486.2 6943419 12221 131 

168 98.1094 67.0753 374815 6943415 12221 B1 
169 37.8486 45.8107 374769.5 6943442 12221 B1 
170 33.1228 28.4207 374804.6 6943437 12221 81 
171 469.609 215.547 375250.9 6943513 12221 131 
172 94.9903 61.736 374788.9 6943476 12221 B1 
173 612.688 211.733 375359.2 6943558 12221 B1 
174 255.109 132.669 375100.2 6943586 12221 61 
175 29.1953 42.1332 374748.1 6943578 12221 B1 
176 315.469 133.757 375459.3 6943600 12221 B1 

177 26.0078 33.0687 374738.4 6943601 12221 B1 
178 27.0078 34.2832 374729.9 6943620 12221 B1 

179 24.1094 39.102 374720 6943642 12221 B1 
180 413.477 162.25 373772.6 6943679 12221 81 
181 34.875 39.1372 374710.1 6943663 12221 B1 
182 378.672 153.432 373851.7 6943713 12221 131 
183 36.8125 41.5684 374692.5 6943705 12221 B1 
184 26.1797 35.5277 374676.6 6943735 12221 81 
185 38.2734 37.6365 374664.9 6943763 12221 131 
186 350.625 156.517 375139.9 6942346 12221 B1 
187 4102.05 256.74 375890.1 6941359 2211 B2 
188 4155.72 325.423 375475.9 6941206 1311 B2 
189 6067.64 308.259 374075.8 6941598 1311 82 
190 673.277 105.824 374065.9 6941303 1311 B2 
191 1405.8 157:134 374295.8 6940112 1311 B2 
192 1000.13 177.416 372614.8 6940277 1321 B2 
193 980.747 225.585 373315 6940393 1221 132 
194 7608.31 403.418 373960.4 6940476 1221 B2 
195 776.932 111.958 374337.6 6940625 1221 B2 
196 4068.68 307.684 377630.3 6942850 1311 B2 
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Continuação 

Id_Área Área (m2) 
Perímetro 

(m) Coord X Coord Y Classe Grupo 
197 1153.54 165.527 377147.6 6942195 1211 62 

198 26360.97 683.663 375936.8 6939461 1311 B2 

199 4567.85 294.153 375326.2 6939898 1311 82 
200 2978.97 245.932 372658.1 6942485 1321 82 
201 1278.73 178.61 376381.3 6942044 1311 B2 
202 1214.22 138.21 374019.8 6942216 1211 B2 

203 350.825 80.7907 376284.4 6942032 1211 B2 

204 701.023 106.196 376304.3 6941990 1211 B2 
205 1919.76 182.889 373224.9 6940031 1221 B2 
206 3473.31 229.06 372370.6 6940629 1321 B2 
207 1367.3 147.163 372098.9 6942195 1221 B2 
208 1901.18 259.217 371932.6 6942248 1221 B2 
209 2104.68 202.168 372359.1 6940890 1321 B2 
210 1170.32 139.415 371412.9 6942160 1221 82 
211 841.437 155.228 373009.1 6943335 1221 B2 
212 1192.34 146.655 373245.9 6943487 1221 B2 
213 4190.07 300.74 370828.3 6942592 1221 62 
214 2073.07 186.186 376900.2 6943239 1221 B2 
215 1782.93 173.673 372953.8 6940730 1321 B2 

216 2526.79 204.733 373156.9 6940979 1311 B2 
217 6298.59 412.995 373437.4 6940146 1311 B2 
218 4839.99 291.466 373673.4 6'940354 1221 B2 
219 1174.64 137.922 372760 6941114 1211 B2 
220 11904.57 567.807 373070.9 6942604 1311 B2 
221 15100.22 748.786 373160.1 6942553 1311 B2 
222 1578.96 161.666 372741.9 6941699 1211 B2 

223 2508.78 214.824 372607.2 6941712 1221 B2 
224 1679.95 205.29 376028 6941832 1311 B2 
225 5590.86 299.856 376353.7 6941945 1321 B2 
226 1596.28 203.392 376250.8 6941695 1321 B2 
227 781.445 139.072 374276 6942875 12222 C 
228 346.422 253.798 374551.1 6942958 12222 C 
229 112.438 60.3683 374650.5 6942930 12222 C 
230 728.031 120.558 374301.2 6942815 12222 C 
231 210.25 110.775 373837.1 6942810 12222 C 
232 123.93 80.3569 373752.3 6942840 12222 C 
233 52.1484 41.7264 373785.4 6942829 12222 C 
234 121.883 58.4849 374680.2 6942943 12222 C 
235 89.7813 53.3564 374766.6 6942976 12222 C 
236 740.5 130.618 374240.6 6942951 12222 C 
237 73.2969 45.6114 374795 6942990 12222 C 
238 125.578 60.605 374711.1 6942957 12222 C 
239 130.469 45.8277 374416.2 6942625 12222 C 
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Continua ão 

Id Área Área (m2) 
Perímetro 

(m) Coord_X Coord_Y Classe Grupo 
240 145.18 48.6488 374351.9 6942600 12222 C 
241 132.539 44.8581 374437.3 6942564 12222 C 
242 130.055 67.4146 374288 6942632 12222 C 
243 137.539 65.3037 374167.3 6942680 12222 C 
244 149.797 72.153 374203.5 6942666 12222 C 
245 138.922 66.6453 374243.2 6942652 12222 C 
246 282.094 74.748 374434.4 6942505 12222 C 
247 154.031 71.5192 374627.2 6942499 12222 C 
248 101.625 58.8838 374584.9 6942516 12222 C 
249 134.445 61.8364 374518.1 6942542 12222 C 
250 239.828 63.6727 374380.3 6942536 12222 C 
251 95.4453 50.0189 374551.2 6942528 12222 C 
252 838.25 144.095 374365.7 6942669 12222 C 
253 105.047 55.1581 373881.3 6942789 12222 C 
254 161.406 104.741 374473.5 6942767 12222 C 
255 97.8438 65.9476 374046.1 6942730 12222 C 
256 69.7188 59.7352 374077.9 6942714 12222 C 
257 203.125 103.805 374455.2 6942717 12222 C 
258 283.273 81.7902 373944.3 6942765 12222 C 
259 846.211 144.217 374334.1 6942739 12222 C 
260 113.758 71.9518 374005.4 6942745 12222 C 
261 107.156 92.256 375169.2 6943312 12222 C 
262 126.828 104.137 374696.3 6943324 12222 C 
263 661.172 117.29 374085.5 6943318 12222 C 
264 124.094 100.638 375213.6 6943331 12222 C 
265 78.3125 78.233 374982.1 6943233 12222 C 
266 83.6484 71.4318 375026.8 6943253 12222 C 
267 83.875 76.0182 375124.6 6943292 12222 C 
268 74.0234 66.7321 375064.4 6943270 12222 C 
269 107.461 79.5063 374715.9 6943370 12222 C 
270 562.797 106.059 373965.1 6943598 12222 C 
271 722.961 123.758 374036.3 6943432 12222 C 
272 78.9141 62.6417 374729.6 6943408 12222 C 
273 630.711 111.131 374063.6 6943370 12222 C 
274 17.2109 17.8039 374744.1 6943437 12222 C 
275 731.336 125.252 373988.5 6943547 12222 C 
276 631.117 118.488 374015.7 6943483 12222 C 
277 144.219 98.335 374759.3 6943476 12222 C 
278 78.4219 50.5693 374604.4 6943086 12222 C 
279 70.2969 60.9315 374706.9 6943110 12222 C 
280 761.836 135.04 374217.8 6943010 12222 C 
281 790.039 128.832 374182.7 6943088 12222 C 
282 54.3516 49.3069 374852.7 6943176 12222 C 



Continuação 

Grupo id Área Área (m2) 
Perímetro 

(m) Coord X Coord Y Classe 
283 85.7813 62.642 374628.5 6943147 12222 C 
284 93.5625 78.2587 374940 6943213 12222 C 
285 21.3828 25.4423 3748'89.3 6943191 12222 C 
286 95.625 63.1284 374614.1 6943116 12222 C 
287 75.75 57.7434 374738.5 6943124 12222 ç 
288 45.5156 53.4322 374822.1 6943163 12222 C 
289 65.0938 56/806 374766.8 6943138 12222 C 
290 85.8594 68.7018 374353,5 6942478 12222 C 
291 326.484 85.5352 374788.3 6941784 12222 C 
292 200.867 114.116 374840.2 6941792 12222 C 
293 426.422 98.9107 374717.5 6941753 12222 C 
294 393.75 141.79 375112.3 6941777 12222 C 
295 191.383 87.7166 374981 6941851 12222 C 
296 404.414 153.019 374968.9 6941792 12222 C 
297 257.789 132.199 374901.9 6941820 12222 C 
298 339.563 81.502 374808.9 6941619 12222 C 
299 363.156 83.4309 374793.4 6941655 12222 C 
300 323.398 130.122 374999.7 6941726 12222 C 
301 395.375 88.7241 374763.8 6941724 12222 C 
302 347.258 81.0566 374779.3 6941692 1222 C 
303 422.008 147.786 375226.9 6941826 12222 C 
304 219.141 94.9726 375050.5 6941921 12222 C 
305 224.602 65.117 374681.1 6941919 12222 C 
306 294.445 128.16 375196.4 6941896 12222 C 
307 285.797 139.324 375458.6 6941926 12222 C 
308 182.414 86.0427 375325.6 6942001 12222 C 
309 157.32 95.4535 375029 6941967 12222 C 
310 274.75 75.5517 374667.8 6941953 12222 C 
311 320.875 142.476 375081.5 6941844 12222 C 
312 249.922 100.984 375027.5 6941872 12222 C 
313 447.844 98.7408 374671.1 6941838 12222 C 
314 362.633 89.838 374742.4 6941870 12222 C 
315 206.336 78.6109 375150.3 6941924 12222 C 
316 232.125 65.7498 374695.4 6941889 12222 C 
317 283.688 117.044 375103.1 6941904 12222 C 
318 290.023 73.2558 375044.1 6941068 12222 C 
319 289.531 73.8119 375058.2 6941037 12222 C 
320 323.438 83.4613 375076.3 6940996 12222 C 
321 257.234 69.52 375028.2 6941105 12222 C 
322 279.289 73.3577 374977.9 6941225 12222 C 
323 316.43 80.1869 374993.3 6941189 12222 C 
324 340.117 82.7128 375009.3 6941151 12222 C 
325 369.234 88.2463 375166.4 6940789 12222 C 
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Id_Área Área (m2) 
Perímetro 

(m) Coord_X Coord Y Classe Grupo 
326 365.023 86.555 375185.4 6940745 12222 C 
327 302.414 79.6443 375204.9 6940701 12222 C 
328 312.094 84.0987 375145.1 6940835 12222 C 
329 315.977 81.0009 375092.5 6940957 12222 C 
330 244.195 74.4081 375110.1 6940914 12222 C 
331 354.189 85.5589 375127.1 6940878 12222 C 
332 252.25 70.5731 374962.2 6941261 12222 C 
333 335.047 82.4513 374863.2 6941492 12222 C 
334 422.898 90.2684 374846.5 6941532 12222 C 
335 376.727 86.8995 374828.9 6941571 12222 C 
336 346.203 81.0384 374912.8 6941377 12222 C 
337 380.547 88.8813 374929.7 6941339 12222 C 
338 299.883 77.3786 374946.8 6941297 12222 C 
339 351.648 82.7691 374895.3 6941416 12222 C 
340 382.719 89.9592 374878.4 6941456 12222 C 
341 253.633 71.9456 374654.3 6941986 12222 C 
342 239.07 108.534 375554.7 6942331 12222 C 
343 271.883 71.2459 374510.3 6942325 12222 C 
344 320.859 162.319 375419.5 6942327 12222 C 
345 112.891 67.7083 374955.9 6942364 12222 C 
346 362.313 85.0409 374495.7 6942358 12222 C 
347 280 150.24 375452.5 6942248 12222 C 
348 154.891 89.37 375669 6942286 12222 C 
349 99.0938 66.0688 375310.1 6942257 12222 C 
350 162.891 81.1513 375575.5 6942282 12222 C 
351 143.992 77.4825 375295.1 6942295 12222 C 
352 301.273 74.6942 374522.7 6942295 12222 C 
353 113.742 59.2784 374920 6942379 12222 C 
354 287.953 73.7586 374461:2 6942442 12222 C 
355 151.094 73.489 374782.6 6942435 12222 C 
356 84.2578 65.9866 374341.6 6942443 12222 C 
357 249.609 67.1913 374447.9 6942473 12222 C 
358 191.555 97.5242 374737 6942453 12222 C 
359 110.594 62.279 374882.7 6942394 12222 C 
360 189.594 113.284 374307.2 6942362 12222 C 
361 258.141 120.3 375528.6 6942387 12222 C 
362 104.359 78.0758 374326 6942407 12222 C 
363 217.938 64.3433 374475.8 6942407 12222 C 
364 198.188 92.0645 375258.4 6942070 12222 C 
365 209.844 89.8197 375397.5 6942072 12222 C 
366 256.516 72.5125 374620 6942067 12222 C 
367 96.0625 60.5072 375548.2 6942098 12222 C 
368 285.711 75.9264 374605.8 6942101 12222 C 



Continua cão 

Id_Área Área (m2) 
Perímetro 

(m) Coord X Coord Y Classe Grupo 
369 185969 86.165 375275.7 6942116 12222 C 
370 183.68 85.5457 375119.1 6942085 12222 C 
371 249.398 71.2508 374641 6942017 12222 C 
372 285.906 135.489 375426.6 6941996 12222 C 
373 246.219 103.037 375374.4 6942023 12222 C 
374 440.008 197.513 375154.4 6941994 12222 C 
375 123.781 76.5689 375486.8 6942075 12222 C 
376 162.648 88.6059 375441.4 6942054 12222 C 
377 275.461 100.833 375279.1 6942023 12222 C 
378 474.805 239.472 374988.9 6942069 12222 C 
379 229.898 114.447 375072.1 6942185 12222 C 
380 167.203 95.7229 375505.9 6942215 12222 C 
381 84.9531 44.0646 375456.5 6942193 12222 C 
382 306.281 74.311 374558.1 6942216 12222 C 
383 153.875 84.4951 375620.1 6942265 12222 C 
384 346/34 81.2029 374543.3 6942249 12222 C 
385 194.609 99.3428 375554.5 6942237 12222 C 
386 330.453 79.9723 374591.4 6942137 12222 C 
387 224.859 95.7725 375373.8 6942119 12222 C 
388 241.094 101.174 375326.1 6942138 12222 C 
389 199.75 103.476 375096.5 6942132 12222 C 
390 270.773 70.3721 374572.9 6942182 12222 C 
391 111.609 61.0995 375348,4 6942176 12222 C 
392 130.656 62.6535 375386.3 6942164 12222 C 
393 17584.58 578.919 378087.3 6941594 1222 C 
394 240666.28 1963.96 375297.2 6942616 1212 C 
395 1412.31 189.376 375667.5 6941197 1122 C 
396 84.185 43.1425 375002.7 6942365 1122 C 
397 165.57 64.65 375836.7 6941165 1122 C 
398 262.53 77.9377 375537.2 6942115 1122 C 
399 2812.51 215.543 373817.3 6941311 1222 C 
400 2120.62 183.757 373616.7 6942231 1122 C 
401 2709.67 213.949 372576.7 6940905 1112 C 
402 693.665 129.767 370904.7 6942395 1122 C 
403 1946.86 215.954 373226.9 6941130 1122 C 
404 480.128 167.445 373054.7 6942235 1122 C 
405 1751.13 175.38 372579.2 6941570 1122 C 
406 3660.74 254.671 374241.1 6943103 1122 C 
407 1237.88 158.204 374154.3 6943081 1122 C 
408 10706.25 440.441 374280.7 6942165 1112 C 
409 3985.1 240.658 374399.4 6942581 1122 C 
410 6278.37 296.394 374731.2 6941810 1112 C 
411 629.46 100.472 374124.1 6943146 1122 C 
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Id Área Área (m2) 
Perímetro 

(m) Coord X Coord Y Classe Grupo 
412 220.84 72.1622 374773.2 6943465 1122 C 
413 2322.44 219.469 375575.6 6942151 1122 C 
414 999.217 151.761 374723 6943321 1122 C 
415 1132.7 154.308 374166.4 6943311 1122 C 
416 211.43 76.5977 374144.5 6943271 1122 C 



ANEXO 1- PROJETO BÁSICO 

Compreende o objeto desta licitação, a contratação de empresa para execução de serviços de varrição manual, capina de meio-fio, e a 

limpeza e higienização diária e permanente dos banheiros públicos da Praça Júlio de Castilhos, Jaime Lago, Daltro Filho e do banheiro 

junto ao anexo da Prefeitura. 

Os serviços deverão ser executados em estrita observância as especificações e demais elementos técnicos constantes no presente projeto 

básico de serviços. 

1 - DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Define-se serviços de varrição manual, como a operação de limpeza e remoção de todos os resíduos existentes nas vias públicas, através da 

utilização de garis, providos de todas as ferramentas necessárias para a execução dos serviços, especialmente: vassouras, vassourões, pás, sacos 

plásticos para acondicionamento dos resíduos e carrinhos de gari (lutocares). 

Define-se serviços de capina manual, como a operação de limpeza e remoção de toda a vegetação herbácea-arbustiva que esteja ou venha 

a crescer junto ao meio-fio dos logradouros públicos existentes dentro da área compreendida pelo serviço de varrição, realizada, através da 

utilização de garis, providos de todas as ferramentas necessárias para a execução dos serviços, especialmente: enxadas. 

Os serviços de varrição manual e capina serão executados em vias públicas, localizadas no perímetro urbano do Município, conforme Anexo 

II deste Edital. 

A área total de intervenção para o serviço de varrição, mensalmente, está estimada em 220.661,324 m2  (duzentos e vinte milhões, seiscentos 

e sessenta e um mil, trezentos e vinte quatro metros quadrados). 

O número de garis estimados para o presente serviço e descrito na planilha de custos, foi estabelecido a partir da experiência da Secretaria 



Municipal de Meio ambiente - SMMA e da observação da produção média diária destes profissionais quando efetivamente em trabalho, bem como 

da real possibilidade de otimização desses recursos humanos, considerado os trechos de intervenção e sua periodicidade e freqüência. 

Considerando a natureza dos serviços objeto deste edital, que por vezes acaba apresentando demandas imprevistas, poderá a Secretaria 

Municipal de Meio ambiente, durante o transcorrer do contrato, solicitar a varrição de outras vias do perímetro urbano da cidade que não constem 

nas relação anexa (Anexo II). Esta solicitação será feita através de Ordem de Serviço, onde irá constar a identificação da via, o trecho a ser varrido e 

sua respectiva área de intervenção. 

Para o atendimento destas demandas imprevistas, o Município poderá articular a substituição eventual das vias constantes no Edital (Anexo 

II) pelas vias que eventualmente deverão ser varridas, de modo a compatibilizar a prestação dos serviços com as quantidades previamente 

estimadas. 

Além dos serviços de varrição e capina das vias urbanas, a empresa contratada deverá, ainda, coletar o lixo acumulado nas grelhas das 

bocas de lobo, instaladas ao longo das vias. 

Todos os resíduos resultantes da execução dos serviços de varrição das vias e logradouros públicos deverão ser recolhidos por veículo e 

pessoal da empresa contratada, logo após a realização dos serviços. A descrição do veiculo consta no item 2 (equipamentos). 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente indicará o local de destinação final, estando este local dentro do município de Erechim (aterro 

sanitário). 

Os resíduos da varrição produzidos no turno da manhã devem ser recolhidos imediatamente o término do turno de varrição da manhã. A 

coleta dos resíduos produzidos na varrição da tarde e da noite não devem ser recolhidos além das 22:00 horas. 

As despesas com energia elétrica e água necessárias as atividades de limpeza e higienização diária e permanente dos banheiros públicos 

serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Erechim — SMMA. 

O Município, de acordo com o interesse público ou com a disponibilidade financeira, se reserva no direito de aumentar ou diminuir as 

quantidades de serviços contratados nos limites definidos pela Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações. 

Ocorrendo o comprometimento dos equipamentos utilizados na varrição e capina, a licitante vencedora deverá, no prazo de 24 (vinte e 

dama 



quatro) horas, substituí-los por outros veículos ou equipamentos equivalentes. 

A futura contratação, terá a coordenação técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

2- DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Os equipamentos apresentados pela proponente para realização de cada tipo de serviço deverão estar devidamente instalados e o conjunto 

deverá estar em perfeitas condições de operação. O veículo à coleta dos resíduos de varrição deve atender as seguintes especificações mínimas, a 

saber. 

ITEM QUANTIDADE MÍNIMA E DESCRIÇÃO 

Veículo para coleta e 
transporte de resíduos 

01 (um) caminhão, com no mínimo 2 eixos e ano de fabricação não inferior a 2008. O caminhão deverá ser dotado de 
carroceria tipo baú com no mínimo 30 m3. 

Os equipamentos a serem utilizados para a execução dos serviços deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação, ressaltando-

se que a adequada limpeza geral dos equipamentos integra, necessariamente, as condições de operação dos mesmos. 

As marcas, modelos e outras características dos equipamentos propostos para a realização dos serviços ficam a critério da proponente, 

desde que atendidas as exigências postas na planilha de composição dos custos (vide anexo IV). 

Os equipamentos deverão trazer as indicações necessárias ao reconhecimento da proponente e telefone para reclamações, de acordo com 

modelo a ser fornecido pelo Município. 

Não será permitida a exploração de publicidade político-partidária nos veículos e equipamentos ou uniformes dos empregados envolvidos na 

execução dos serviços, podendo somente constar dizeres ou símbolos autorizados pelo Município. 

O Município poderá, a qualquer momento, exigir a troca de equipamento que não seja adequado às exigências do serviço. 



3- DO PESSOAL 

Competirá a proponente a admissão de mão-de-obra em quantidade suficiente ao desempenho dos serviços contratados, correndo por sua 

conta, também, os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais dentre outros correlatos, bem como 

indenização de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a proponente pelas reclamatórias trabalhistas, bem como pelos danos 

causados por seus empregados, auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou a outrem. A otimização ou adequação dos serviços pode acarretar 

alteração na quantidade de mão de obra inicialmente oferta* não cabendo alteração de preço caso permaneça a execução nos limites dos 

quantitativos estabelecidos nesse edital. 

Os funcionários admitidos deverão possuir aptidão física compatível e qualificação que os capacite a executar os serviços inerentes ao objeto 

da presente licitação. 

Os funcionários da contratada, no exercício de suas atribuições, deverão atuar com zelo e urbanidade com o público. 

O Município, mediante justificativa formal, terá direito de exigir a substituição de todo empregado disponibilizado pela contratada para a 

execução do objeto deste contrato, cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço, a qual deverá se realizar dentro do prazo de 05 

(cinco dias) úteis. 

Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado por parte do pessoal da proponente, a execução de outras tarefas que não sejam 

objeto destas especificações. 

Será terminantemente proibido aos empregados da proponente, durante o processo da varrição, fazer catação ou triagem, de ingerirem 

bebidas alcoólicas e pedirem gratificações ou donativos de qualquer espécie. 

A guarnição ou qualquer funcionário da área operacional, deverá apresentar-se uniformizada e asseada, e com todos os equipamentos de 

segurança e proteção individual pertinentes a atividade. 

4— INSTALAÇÕES 
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A Contratada deverá dispor de instalações onde estarão lotados os funcionários, equipamentos e ferramentas necessárias à execução do 

objeto descrito neste projeto básico. Estas instalações deverão atender as determinações da NR 24 da Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978, do 

Ministério do Trabalho, contendo, no mínimo, os espaços listados abaixo: 

Refeitório com espaço suficiente para utilização dos funcionários nas suas refeições; 

Sanitários com vasos sanitários e chuveiros quentes, em quantidade compatível com o número de funcionários em serviço; 

Vestiários dotados de armários individuais para todos os funcionários em serviço. 

Além das instalações necessárias ao uso do pessoal, também deverá haver os seguintes espaços para a ocupação dos equipamentos: 

Garagem ou pátio de estacionamento que comporte toda a frota, sendo vedada a permanência de veículos nas vias públicas; 

Área com licença ambiental para lavagem e lubrificação da frota dotada de caixa separadora de óleo, lama e água; 

5— MEDIÇÃO E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS 

O pagamento pela execução dos serviços será feito mensalmente, de acordo com os quantitativos de serviços medidos. 

A medição dos serviços, para efeito de faturamento e cobrança será realizada a partir da execução e conferência continuada das regiões de 

varrição e capina, bem como da manutenção do efetivo de pessoal e equipamentos necessários a perfeita execução do contrato. 

6- DA FISCALIZAÇÃO 

Caberá à SMMA e os gestores do contrato o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências r 
contratuais. 

A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos 	. 

serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais. 

A Fiscalização reserva-se o direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da contratada que não estiver executando o serviço de 

acordo com as exigências contratuais, apresentar comportamento desrespeitoso para com a população, estiver drogado ou alcoolizado, ou que 

estiver solicitando propina e ou gratificações. 



7— OBRIGAÇÕES DA CONTRATA 

Além das disposições contidas neste projeto básico, a contratada estará sujeita às seguintes obrigações: 

Efetuar o ressarcimento de quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em serviço, causados a terceiros ou 

ao patrimônio público, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação ou comunicação efetuada pela fiscalização; 

Atender a todas as solicitações feitas pela SMMA para o fornecimento de informações e dados sobre os serviços, indicadores de acidentes 

de trabalho ou outros referentes à gestão de medicina e segurança do trabalho, dentro dos prazos estipulados; 

Sanar, no prazo máximo de 08 (oito) horas, contadas da notificação ou comunicação, quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela 

SMMA; 

Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população; 

Fornecer aos supervisores telefone celular, que deverá permanecer ligado enquanto houver serviços em execução; 

Não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais de qualquer espécie, da população beneficiada pelo 

serviço, mesmo quando da ocorrência de datas festivas; 

Não permitir que seus funcionários promovam à triagem de resíduos; 

I) Cumprir todas as disposições legais pertinentes à segurança do trabalho às quais estão sujeitos contratos de trabalho regidos pela CLT, 

independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se nesta situação; 

j) Substituir, imediatamente, qualquer veículo coletor ou equipamento que, a critério da SMMA, não estiver em condições de prestar serviço; 

I) Manter instalado no conjunto carrinho de varrição/gari, equipamento de GPS tipo RASCOL ou similar de mesma eficiência, de 

modo que a contratada possa monitor e gerar relatórios de controle à Contratante, no que tange os seguintes aspectos ( planejamento da 

varrição, relatório de 'Yo do cumprimento do circuito de varrição, relatório de paradas, relatório de itinerário). 

8— PENALIDADES (o preço unitário do contrato para fins de varrição e capina é o valor de 08 horas de trabalho/gari) 

O não cumprimento das obrigações dispostas neste projeto básico sujeitará a Contratada, inicialmente, a aplicação da pena de advertência 



por escrito. Na hipótese de reincidência de qualquer tipo de transgressão, serão aplicadas as seguintes penalidades pecuniárias: 

Por deixar de efetuar a varrição nos dias e turnos previstos no planejamento dos locais, conforme mapa de frequência e periodicidade. 

Multa de 10 a 20 vezes o preço unitário do contrato, por turno ou dia não executado; 

Por não executar corretamente o roteiro de varrição estabelecido pela SMMA. Multa de 10 a 20 vezes o preço unitário do contrato, por 

roteiro não executado corretamente; 

Por deixar de efetuar ou não efetuar corretamente os trabalhos de capina. Multa de 10 a 20 vezes o preço unitário do contrato. 

Por quaisquer descumprimento das demais regras estabelecidas. Multa de 5 a 15 vezes o preço unitário do contrato; 

Para graduação das penalidades pecuniárias, serão adotadas as seguintes escalas: 

Na segunda e na terceira ocorrência de mesma natureza valor mínimo previsto; 

Na quarta e na quinta ocorrência de mesma natureza, 5 (cinco) vezes o valor mínimo previsto; 

A partir da sexta ocorrência de mesma natureza, para cada ocorrência, o valor máximo previsto. 

Além de outros previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, em especial constituem motivos para a rescisão do contrato, por ato unilateral: 

O não cumprimento, ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

A lentidão no cumprimento do contrato; 

O atraso no inicio da prestação do serviço; 

A paralisação total ou parcial do serviço; 

A sub-contratação parcial ou total do serviço; 

O desatendimento das determinações; 

O cometimento reiterado de faltas. 

9— CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após a visita de vistoria, se for constatado que foram atendidas todas as exigências contratuais, a SMMA expedirá a "Ordem de Inicio dos 

Serviços", onde será estipulada a data de efetivo inicio das atividades. 



É expressamente vedada a paralisação total ou parcial dos serviços por parte da Contratada. 

Ocorrendo paralisação parcial ou total dos serviços por parte da Contratada, poderá a SMMA assumir imediatamente a execução, operando 

os equipamentos utilizados pela Contratada, bem como o pessoal da Contratada, por conta e risco desta. A SMMA poderá, ainda, determinar que 

outra empresa execute os serviços. 

A SMMA poderá, também, assumir a execução dos serviços independente de rescisão contratual, na hipótese da Contratada não conseguir 

deter eventual movimento grevista, legal ou não, que paralise ou reduza os trabalhos, operando imediatamente os equipamentos da Contratada com 

seu pessoal, por conta e risco desta. 

ANEXO II: MAPA COM OS LOCAIS DE INTERVENÇÃO, RELAÇÃO DOS LOCAIS DE INTERVENÇÃO, PERIODICIDADE, 

METRAGEM QUADRADA DE INTERVENÇÃO DIÁRIA, SEMANAL E MENSAL. 

RELAÇÃO DOS LOCAIS QUE DEVERÃO SER VARRIDOS TODOS OS DIAS DA SEMANA (DIURNO E NOTURNO) INCLUSIVE  
DOMINGOS E FERIADOS:  

Nome do logradouro Área de 
intervenção 

em m2 

S T QQISSD 

DINDNDNDNDNDNDN 

Av. Maurício Cardoso até a Rua a Santo Dal Bosco, inclusive o Viaduto 

Rubens Berta; 

35800 

Rua Portugal, da Av: Maurício Cardoso até a Rua Aratiba; 4950 

Rua Argentina, da Av: Mauricio Cardoso até a Rua Aratiba; 5000 

Rua Alemanha, da Av: Mauricio Cardoso até a Rua Aratiba; 4425 

Rua Itália, da Av: Mauricio Cardoso até a Rua Aratiba; 4500 

Rua Uruguai, da Av: Mauricio Cardoso até a Rua Aratiba; 5200 



Nome do logradouro 

Rua Luiz Herminio Berto, da Av: Maurício Cardoso até a Rua J.B. Cabral; 

Área de S T QQSSD 
intervenção 

m1349,2 

Rua J.B.Cabral, da Av: Maurício Cardoso até a Rua Valentim Zambonatto; 4500 

Rua Torres Gonçalves, da Av: Mauricio Cardoso até a Rua Valentim 

Zambonatto;  

4450 

Rua Nelson Elhers, da Av: Mauricio Cardoso até a Rua Valentim Zambonatto; 4775 

Av: Tiradentes: da Av: Maurício Cardoso até a Rua Valentim Zambonatto; 7560 

Av: Presidente Vargas, da Av: Maurício Cardoso até a Rua Itália; 6090 

Av: Amintas Maciel, da Av: Maurício Cardoso até a Rua Valentim Zambonatto; 3750 

Av: Comandante Kraemer, da Av: Mauricio Cardoso até a Rua Valentim 

Zambonatto; 

4750 

Av: Pedro Pinto de Souza, da Av: Maurício Cardoso até a Rua Aratiba; 5700 

Av: XV de Novembro, da Av: Mauricio Cardoso até a Rua São Paulo; 5700 

Av: Salgado Filho; da Av: Pedro Pinto de Souza até a Rua Aratiba; 3000 

Rua Valentin Zambonatto, da Rua J.B Cabral até a Av: Comandante Kraemer; 13525 

Rua Pedro Álvares Cabral, da 	Av: Comandante Kraemer até a Av: XV de 

Novembro; 

2750 

Praça da Bandeira'è seus largos (Rua em frente e atrás da Prefeitura e em 

frente ao Antigó Fórum);  

8571 

Praça Boleslau Skorupski ; 1265 
I 

Praça Júlio de Castilhos; 3900 

Praça Prefeito Jayme Lago e seus largos; 12000 i 

Rua Arnaldo Zordan, da Av: Germano Hoffmann até a Rua Argentina; 1650 

Praça Arnaldo Zordan 540 

r. 



Nome do logradouro 

Av. Sete de Setembro da Praça da Bandeira até a Rua Sergipe; 

Área de 
intervenção 

AJPRW 

S T QQSSD 

METRAGEM TOTAL DE INTERVENÇÃO x 14: 3106754 173978224 221911 

RELAÇÃO DOS LOCAIS QUE DEVERÃO SER VARRIDOS TODOS OS DIAS ÚTEIS DA SEMANA INCLUSIVE SÁBADOS:  

Nome do logradouro Área de 
intervenção em 

m2 

S TQQSSD 

Av. Tiradentes, da Rua Valentin Zambonatto até a Rua Cap. F. Menegatti; 21120 

Av. Pedro Pinto de Souza, da Rua Aratiba até a Rua Cesário Matos; 7710 

Av: José Oscar Salazar da sinaleira (antigo Posto Cassul) até a Rua Otone Cervo; 29600 

Rua São Paulo, da Av: Sete de Setembro até a Av: XV de Novembro; 4050 

Rua Bahia, da Av: Sete de Setembro até a Rua Pedro Álvares Cabral; 4400 
_ 
Rua Santa Catarina, da Av: Sete de Setembro até a Rua Pedro Álvares Cabral; 4400 

Rua Paraná, da Av: Sete de Setembro até a Rua Pedro Álvares Cabral; 4350 

Rua Distrito Federal, da Av: Sete de Setembro até a Rua Pedro Álvares Cabral; 3400 

Rua Rui Barbosa, da Av: Sete de Setembro até a Rua Silveira Martins; 4050 

Rua Andradas, da Av: Sete de Setembro até a Rua Silveira Martins; 4500 

Rua Washington Luiz, da Av: Sete de Setembro até a Av: Pedro Pinto de Souza; 8300 

Rua Marechal Floriano, da Av: Sete de Setembro até a Rua Silveira Martins; 4500 

Rua Euclides da Cunha, da Av: Sete de Setembro até a Rua Silveira Martins; 3400 

Rua Silveira Martins até a Rua João Pessoa; 16650 

Rua Salgado Filho, da Rua Aratiba até a escadaria e inclusive esta; 3500 

Rua Torres Gonçalves, da Rua Valentin Zambonatto até a Av. Tiradentes; 2625 



Nome do logradouro Área de 
intervenção em 

m2 

S TQQSSD 

_ 

Rua Emílio Grando, da Av: Comandante Kraemer até a Rua J.B.Cabral; 13475 

Rua Gaurama, da Av: Presidente Vargas até a Av: Salgado Filho; 497 m 12425 

Rua Cesário Matos, da Rua Silveira Martins até a Av: Pedro Pinto de Souza; 2580 

Rua Itália, da Rua Gaurama até a Rua Aratiba; 6250 

Rua Alemanha, da Rua Gaurama até a Rua Aratiba; 5750 

Rua Aratiba; 
18025 

Rua Uruguai, da Rua Aratiba até a Rua Passo Fundo; 10550 

Rua Sergipe, da Av: Sete de Setembro até a Rua Maranhão; 6400 

Av: Maurício Cardoso, do Viaduto Rubem Berta até a entrada do Estar do Chile; 16650 

Rua Marcelino Ramos, da Rua Alemanha até a Av: Farrapos; 18575 

METRAGEM TOTAL DE INTERVENÇÃO x 6:1423410 	34161840 237235 

RELAÇÃO DOS LOCAIS QUE DEVERÃO SER VARRIDOS TRÊS VEZES POR SEMANA (TERÇA,QUINTA E SÁBADO):  

Nome do logradouro Área de intervenção em m 2  T Q 

Rua Espirito Santo, da AJ: Set.-  de StPmbrc at' a R!1^ m^.1-2h5o; 	 9000 

Av. XV de Novembro, da Rua São Paulo até a Rua Monteiro Lobato; 9240 

Av. Presidente Vargas, da Rua Itália até a Argentina; 13410 

Rua Santa Catarina ,da Rua Pedro Álvares Cabral até a Av: XV de 

Novembro; 

5450 

Rua do Seminário; 2532 

Rua João Pessoa, da Av: Sete de Setembro até a Rua Princesa 8960 



Nome do logradouro Área de intervenção em m2  T Q S 

Isabel; 
Rua Passo Fundo, da Rua Portugal até a Av: Salgado Filho; 17125 

Rua Domingos Zanella, da Av: Santo dal Bosco até o Centro 

Administrativo; 

3150 

Rua Argentina, da Rua Aratiba até a Rua Porto Alegre; 13925 

Rua Pedro Álvares Cabral; 
20925 

Rua Campos Sales, da Praça Prefeito Jaime Lago até a Rua Silveira 

Martins; 

3400 

Rua Goiás, da Praça Prefeito Jaime Lago até a Rua Pedro Álvares 

Cabral; 

3400 

Av. Germano Hoffmann; 658 m 
16450 

Av. Sete de Setembro, da Rua Sergipe até o Lar dos Velinhos (Asilo) ; 25440 

Rua Henrique Shwerin, da Av. Tiradentes até a Rua Quintino 

Bocaiúva; 

19575 

Praça Daltro Filho 
10112 

METRAGEM TOTAL DE INTERVENÇÃO x 3: 543282 	6519384 181094 

RELAÇÃO DOS LOCAIS QUE DEVERÃO SER VARRIDOS uUAS VEZES POR .;i:"..,1/k (SECUND:. 	rvr-'\ )• 

Nome do logradouro Área de intervenção em m2  S Q 

Av. XV de Novembro, da Rua Monteiro Lobato até o Cemitério Pio XII; 19620 

Rua Itália, da Rua Gaurama em diante; 
27000 

Rua Alemanha, da Rua Gaurama em diante; 1 	 22250 



Nome do logradouro Área de intervenção em m2  S Q 

Av: Santo Dal Bosco, da Rua Sarandi até a Rótula em frente a loja de 

Materiais de Construção; 

14175 

Rua José do Patrocínio, da Avenida Uruguai até a Rua Itália; 3400 

Rua Porto Alegre, da Rua Itália até a Rua Argentina; 6560 

Avenida Salgado Filho, da Rua Passo Fundo até a Rua Sarandi; 2725 

Avenida Uruguai, da Rua Passo Fundo até a Rua José do Patrocínio; 6600 

Rua Sarandi, da Avenida Salgado Filho até a Avenida Uruguai; 2050 

Avenida Farrapos, da Rua José do Patrocínio até a Avenida Salgado 

Filho; 

21625 

Rua J.B Cabral, da Avenida Maurício Cardoso até a Rua Henrique 

Schwerin; 

13200 

Rua Marechal Rondon, da Rua São Paulo até a Rua Santa Catarina; 6175 

Rua José Duch, da Rua Sergipe até a Rua Raul de Miranda e Silva; 2595 

Rua Israel, da Rua Passo Fundo até a Rua Sarandi; 2260 

Rua Marcos Ochoa, do Viaduto Rubem Berta até a Rua Joaquim 

Brasil Cabral; 

9380 

— 

Rua João Massignan, do Viaduto Rubem Berta até a Rua Bortolo 

Balvedi; 

8425 

.  

Avenida Comandante Kramer, da Rua Valentim Zambonatto até a Rua 

Anita Garibaldi; 

21725 : 

Rua Bortolo Balvedi, da Rua Marcos Ochoa até a Rua João 

Massignan; 

3000 
L 

' 
.••••• 

rN.) 



Nome do logradouro Área de intervenção em m2  S Q 

Avenida Amintas Maciel, da Rua Valentim Zambonatto até a Rua 

Jacinto Godoy; 

22300 

Rua Nelson Elhers, da 	Avenida Tiradentes até a Rua Gerônimo 

Teixeira; 

12275 

Rua Torres Gonçalves, da Avenida Tiradentes até a Rua Aires Pires; 13100 

Rua Clementina Rossi, da Rua Paulo VI até a Rua Sergipe; 8505 

Rua Henrique Dias, 	da Av: Comandante Kramer até a Av: XV de 

Novembro; 

12000 

Rua Severiano de Almeida, da Av: Comandante Kramer até a Rua 

Henrique Schwerin; 

13775 

Rua Jerônimo Teixeira, da Avenida Comandante Kramer até a Rua 

Henrique Schwerin; 

14250 

Rua Aires Pires, da Avenida Comandante Kramer até a Rua Torres 

Gonçalves; 

10900 

Rua Jacinto Godoy, da 	Avenida Comandante Kramer até a Rua 

Amintas Maciel; 

2200 

Rua Marechal Deodoro, da Avenida Comandante Kramer até a Rua 

São Paulo; 

3200 

Rua Pernambuco, da Av: XV de Novembro até a Rua Machado de 

Assis; 

17250 

Rua Anita Garibaldi, da Rua Pernambuco até Avenida 	Comandante 

Kramer; 

12975 

Rua 20 de Setembro, da Rua Itália até a Rua Alemanha; 3000 

•••••••• 



Nome do logradouro Área de intervenção em m2  S Q 

Rua São Paulo, da Av: XV de Novembro até a Rua Henrique Dias; 8300 

METRAGEM TOTAL DE INTERVENÇÃO x 2: 693950 5551600 346795 

RELAÇÃO DOS LOCAIS QUE DEVERÃO SER VARRIDOS UMA VEZ POR SEMANA (QUARTA):  

Nome do logradouro Área de intervenção em m2  QUARTA 

22500 Avenida Pedro Pinto de Souza, da Rua Washington Luiz até a rotula 

Ajardinada do Bairro São Cristóvão; 

METRAGEM TOTAL DE INTERVENÇÃO: 22500 90000 22500 

RELAÇÃO DOS LOCAIS QUE DEVERÃO SER VARRIDOS DE 15 EM 15 DIAS (QUARTA):  

Nome do logradouro Área de intervenção em m2  QUINZENAL 

Avenida Pedro Pinto de Souza, da rótula Ajardinada do Bairro São 

Cristóvão até o Trevo do Bairro Aeroporto; 

25200 

Rua Sidney Guerra, da última sinaleira da Rua Pernambuco até o 

Trevo da BR 153. 

62500 

Rua Léo Neuls, da Rua José do Patrocínio até a Praça J.K da Cohab 

Aldo Arioli, inclusive esta; 

14858 

Rua Dr. João Caruso, da BR 153 até o Club Atlântico; 45000 

Rua Alberto Parenti, da Rua Capitão João Manoel Bicca até a Rua 

Edson José Menoncin; 

32580 

METRAGEM TOTAL DE INTERVENÇÃO : 90069 	360276 18013 
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ANEXO III - PROJETO BÁSICO 

Compreende o objeto desta licitação, a contratação de empresa para execução de serviços de roçagem mecanizada e capina de 

meio-fio, coleta e transporte dos resíduos resultantes dessa atividade. 

Os serviços deverão ser executados em estrita observância as especificações e demais elementos técnicos constantes no 

presente projeto básico de serviços. 

1 - DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Define-se como serviço de roçagem mecanizada, a operação de remoção da vegetação herbáceo-lenhosa de forma cíclica e 

rotineira, dos locais objeto desta licitação, utilizando-se para tanto, os recursos humanos e todas as ferramentas necessárias à 

execução dos serviços. Entre os materiais e ferramentas imprescindíveis, cita-se: roçadeiras mecanizadas, vassouras metálicas do tipo 

rastel, vassourões, garfos, enxadas e outros apetrechos atinentes. 

Os serviços de roçagem serão executados em vias públicas, canteiros centrais, áreas verdes, parques e outras áreas públicas 

que forem do interesse e/ou administração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente localizadas no perímetro urbano do Município, 

conforme descrito no Anexo IV deste Edital. 

Os materiais oriundos destas atividades devem ser adequadamente recolhidos e transportados para locais determinados pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA. 

Visando evitar danos pessoais ou materiais a população, bem com à imagem geral da administração pública, todos os trechos 
v.  

onde estejam sendo executados serviços de roçagem devem ser protegidos com equipamento específico (tela de proteção) para o 1 \N 

caso. Eventuais incidentes são de inteira responsabilidade da contratada. 

A área total de intervenção para o serviço de roçagem mecanizada, mensalmente, está estimada em m2 ( 346.000,00). 	I 

O número de profissionais estimados para o presente serviço e descrito na planilha de custos, foi estabelecido a partir da 

experiência da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SMMA e da observação da produção média diária destes profissionais quando 	
\t"-" 



efetivamente em trabalho, bem como da real possibilidade de otimização desses recursos humanos, considerado os trechos de 

intervenção e sua periodicidade e freqüência. (12 roçadeiras e 08 varredores/auxiliares) 

Considerando a natureza dos serviços objeto deste edital, que por vezes acaba apresentando demandas imprevistas, poderá a 

Secretaria Municipal de Meio ambiente, durante o transcorrer do contrato, solicitar a roçagem de outros locais da cidade que não 

constem nas relação anexa (Anexo IV). 

Todas as solicitações de roçagem serão feitas através de Ordem de Serviço, onde irá constar a identificação do local e sua 

respectiva área de intervenção, os locais que aparecem em vermelho no mapa do anexo II, deverão ser roçados, no máximo, 

quinzenalmente. 

Para o atendimento de demandas imprevistas, o Município poderá articular a substituição, eventual, das áreas constantes no 

Edital (Anexo IV), pelas que deverão ser roçadas de modo a compatibilizar a prestação dos serviços com as quantidades previamente 

estimadas. 

Além dos serviços de roçagem é obrigação da empresa contratada recolher e transportar no mesmo dia os resíduos vegetais 

oriundos da atividade. Todos os resíduos resultantes da execução dos serviços deverão ser recolhidos e removidos com veículo da 

empresa, logo após a realização dos serviços. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente indicará o local de destinação final, estando 

este local dentro do município de Erechim. 

Objetivando a continuidade do contrato e considerando que no período de outono/inverno o crescimento da vegetação em nossa 

região é mais lento, se comparado ao período de primavera/verão, poderá o município de Erechim nos meses de maio, junho, julho e 

agosto utilizar os serviços da empresa contratada em outras atividades, a saber execução de paisagismo, manejo da arborização 

urbana, recolhimento de galhos, etc. A realização destes serviços não implica em nova remuneração ou aumento de custos do contrato. 

O Município, de acordo com o interesse público ou com a disponibilidade financeira, se reserva no direito de aumentar ou diminuir 

as quantidades de serviços contratados nos limites definidos pela Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações. 	 (±) 
CZO 



Ocorrendo o comprometimento do veículo ou equipamentos utilizados na atividade, a licitante vencedora deverá, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, substituí-los por outros veículos ou equipamentos equivalentes. 

A futura contratação, terá a coordenação técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

2— DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Os veículos e equipamentos apresentados pela proponente para realização de cada tipo de serviço deverão estar devidamente 

instalados e o conjunto deverá estar em perfeitas condições de operação. 

Os veículos e equipamentos a serem utilizados para a execução dos serviços deverão ser mantidos em perfeitas condições de 

operação, especialmente no que tange a manutenção mecânica, elétrica, lataria, etc., ressaltando-se que a adequada limpeza geral dos 

veículos e equipamentos integra, necessariamente, as condições de operação dos mesmos. 

As marcas, modelos e outras características dos veículos e equipamentos propostos para a realização dos serviços ficam a 

critério da proponente, desde que atendidas as exigências mínimas exigidas neste anexo (vide tabela deste anexo). 

O veículo e demais equipamentos deverão trazer as indicações necessárias ao reconhecimento da proponente e telefone para 

reclamações, de acordo com modelo a ser fornecido pelo Município. 

Não será permitida a exploração de publicidade político-partidária nos veículos e equipamentos ou uniformes dos empregados 

envolvidos na execução dos serviços, podendo somente constar dizeres ou símbolos autorizados pelo Município. 

O Município poderá, a qualquer momento, exigir a troca de veículo ou equipamento que não seja adequado às exigências clq 

serviço. 

A descrição e os quantitativos mínimos necessários para a regular prestação dos serviços consta da tabela à seguir: 

ITEM QUANTIDADE MÍNIMA E DESCRIÇÃO 

01 	Veículo 	para 

coleta 	e 	transporte 

de resíduos 

01 (um) caminhão, com no mínimo 2 eixos e ano de fabricação não inferior a 2005. O caminhão deverá ser 

dotado de 	carroceria tipo aberta com no mínimo 20 m3, munk (tipo pkb 6500) 	adaptado para instalação de 

garra com rotator para realização de coleta de galhos e cesto "tipo guarda corpo" para realização de podas. 

3 
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12 (dez) roçadeiras tipo lateral, motor dois tempos, com no mínimo 41,5 cc, guidão regulável e ergonômico e 
embreagem de aço. 

12 roçadeiras tipo 

lateral 

3- DO PESSOAL 

Competirá a proponente a admissão de mão-de-obra em quantidade suficiente ao desempenho dos serviços contratados, 

correndo por sua conta, também, os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais dentre 

outros correlatos, bem como indenização de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a proponente pelas 

reclamatórias trabalhistas, bem como pelos danos causados por seus empregados, auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou a 

outrem. A otimização ou adequação dos serviços pode acarretar alteração na quantidade de mão de obra inicialmente ofertada, não 

cabendo alteração de preço caso permaneça a execução nos limites dos quantitativos estabelecidos nesse edital. 

Os funcionários admitidos deverão possuir aptidão física compatível e qualificação que os capacite a executar os serviços 
inerentes ao objeto da presente licitação. 

Os funcionários da contratada, no exercício de suas atribuições, deverão atuar com zelo e urbanidade com o público. 

O Município, mediante justificativa formal, terá direito de exigir a substituição de todo empregado disponibilizado pela contratada 

para a execução do objeto deste contrato, cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço, a qual deverá se realizar dentro 
do prazo de 05 (cinco dias) úteis. 

Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado por parte do pessoal da proponente, a execução de outras tarefas que 
não sejam objeto destas especificações. 

É terminantemente proibido aos empregados da proponente, durante o horário de expediente ingerirem bebidas alcoólicas ou 
pedirem gratificações ou donativos de qualquer espécie. 

A guarnição ou qualquer funcionário da área operacional, deverá apresentar-se uniformizada e asseada, e com todos os 



equipamentos de segurança e proteção individual pertinentes a atividade. 

4—INSTALAÇÕES 

A Contratada deverá dispor de instalações onde estarão lotados os funcionários, equipamentos e ferramentas necessárias à 

execução do objeto descrito neste projeto básico. Estas instalações deverão atender as determinações da NR 24 da Portaria 3.214, de 

08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, contendo, no mínimo, os espaços listados abaixo: 

Refeitório com espaço suficiente para utilização dos funcionários nas suas refeições; 

Sanitários com vasos sanitários e chuveiros quentes, em quantidade compatível com o número de funcionários em serviço; 

Vestiários dotados de armários individuais para todos os funcionários em serviço. 

Além das instalações necessárias ao uso do pessoal, também deverá haver os seguintes espaços para a ocupação dos 

equipamentos: 

Garagem ou pátio de estacionamento que comporte toda a frota, sendo vedada a permanência de veículos nas vias públicas; 

Área com licença ambiental para lavagem e lubrificação da frota dotada de caixa separadora de óleo, lama e água; 

5— DA FISCALIZAÇÃO 

Caberá à SMMA e os gestores do contrato o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às 

exigências contratuais. 

A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita 

execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas 

contratuais. 

A Fiscalização reserva-se o direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da contratada que não estiver executando o 



serviço de acordo com as exigências contratuais, apresentar comportamento desrespeitoso para com a população, estiver drogado ou 

alcoolizado, ou que estiver solicitando propina e ou gratificações. 

A fiscalização do Município será efetuada de forma permanente, através de gestor específico para o contrato. 

6— OBRIGAÇÕES DA CONTRATA 

Além das disposições contidas neste projeto básico, a contratada estará sujeita às seguintes obrigações: 

Efetuar o ressarcimento de quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em serviço, causados a 

terceiros ou ao patrimônio público, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação ou comunicação efetuada pela 

fiscalização; 

Atender a todas as solicitações feitas pela SMMA para o fornecimento de informações e dados sobre os serviços, indicadores 

de acidentes de trabalho ou outros referentes à gestão de medicina e segurança do trabalho, dentro dos prazos estipulados; 

Sanar, no prazo máximo de 08 (oito) horas, contadas da notificação ou comunicação, quaisquer irregularidades ou defeitos 

verificados pela SMMA; 

Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população; 

Fornecer ao supervisor telefone celular, que deverá permanecer ligado enquanto houver serviços em execução; 

Não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais de qualquer espécie, da população 

beneficiada pelo serviço, mesmo quando da ocorrência de datas festivas; 

Cumprir todas as disposições legais pertinentes à segurança do trabalho às quais estão sujeitos contratos de trabalho regidos
! 

pela CLT, independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se nesta situação; 

I) Substituir, imediatamente, qualquer veículo coletor ou equipamento que, a critério da SMMA, não estiver em condições de 

prestar serviço; 



7— PENALIDADES (o preço unitário do contrato para fins de roçagem é o valor de 08 horas de trabalho/roçador) 

O não cumprimento das obrigações dispostas neste projeto básico sujeitará a Contratada, inicialmente, a aplicação da pena de 

advertência por escrito. Na hipótese de reincidência de qualquer tipo de transgressão, serão aplicadas as seguintes penalidades 

pecuniárias: 

Por deixar de efetuar a roçagem nos dias e turnos previstos no planejamento dos locais, conforme ordens de serviço emitidas. 

Multa de 10 a 20 vezes o preço unitário do contrato, por turno ou dia não executado; 

Por não efetuar corretamente os trabalhos de roçagem. Multa de 10 a 20 vezes o preço unitário do contrato. 

Por quaisquer descumprimento das demais regras estabelecidas. Multa de 5 a 15 vezes o preço unitário do contrato; 

Para graduação das penalidades pecuniárias, serão adotadas as seguintes escalas: 

Na segunda e na terceira ocorrência de mesma natureza valor mínimo previsto; 

Na quarta e na quinta ocorrência de mesma natureza, 5 (cinco) vezes o valor mínimo previsto; 

A partir da sexta ocorrência de mesma natureza, para cada ocorrência, o valor máximo previsto. 

Além de outros previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, em especial constituem motivos para a rescisão 

unilateral: 

O não cumprimento, ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

A lentidão no cumprimento do contrato; 

O atraso no inicio da prestação do serviço; 

A paralisação total ou parcial do serviço; 

A sub-contratação parcial ou total do serviço; 

O O desatendimento das determinações; 

g) O cometimento reiterado de faltas. 

do contrato, por ato 

   



9— CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a visita de vistoria, se for constatado que foram atendidas todas as exigências contratuais, a SMMA expedirá a "Ordem de 

Inicio dos Serviços", onde será estipulada a data de efetivo início das atividades. 

É expressamente vedada a paralisação total ou parcial dos serviços por parte da Contratada. 

Ocorrendo paralisação parcial ou total dos serviços por parte da Contratada, poderá a SMMA assumir imediatamente a execução, 

operando os equipamentos utilizados pela Contratada, bem como o pessoal da Contratada, por conta e risco desta. A SMMA poderá, 

ainda, determinar que outra empresa execute os serviços. 

A SMMA poderá, também, assumir a execução dos serviços independente de rescisão contratual, na hipótese da Contratada não 

conseguir deter eventual movimento grevista, legal ou não, que paralise ou reduza os trabalhos, operando imediatamente os 

equipamentos da Contratada com seu pessoal, por conta e risco desta. 

Waldemar Dornfeld 	 Bibl. Cristiano Daniel Moreira 

Secretário Municipal 	 CRBio/3a Região 4134203D 

Edson da Silva 

Diretor de Planejamento e Serviços Ambientais 

1 



ANEXO III: PLANILHA DE CÁLCULO CUSTO DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS E 

RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS DA VARRIÇÃO. 
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ANEXO III: PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO, ESTIMADO, DOS SER VIÇOS DE 
ROÇA CEM, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS, VARRIÇÃO DEVIAS 

PÚBLICAS, CAPINA DE MEIO FIO E LIMPEZA DOS BANHEIROS. 

MÃO- DE-OBRA 
1.1 - Encarre ado Geral 

,A: gr 	- tORTIMMOA0.0". 	,7  .1t)Y.iltfAtir;tiMittfffigl:É. .i",M,IW.010:811fAtki0 ..tütelõrtixik Uf4'.;:tôt 
Salário Normal hora 220 5,50 1210,00 

leamtal 

Horas Extras hora O 0,00 0,00 
Adicional de Insalubridade % O 0,00 0,00 
Soma 1210,00 
Encargos Sociais % 	1 	97 	1 	1210,00 1173,70 
Total por Motorista 2383,70 
Total do Efetivo homem 	1 	1 	1 	2383,70 2383,70 

1.1.1 -Motoristas 

Salário Normal hora 220 4,20 924,00 
Horas Extras hora O 6,30 0,00 
Adicional de Insalubridade % O 924,00 0,00 
Soma 924,00 
Encargos Sociais % 	1 	97 	1 	924,00 896,28 
Total por Motorista 1820,28 
Total do Efetivo homem 	1 	2 	1 	1820,28 3640,56 

1.12 - uans aiumos, noturnos, roçaaores e auxiliares (limpeza ae °armeiros e roçaaas 

kãttitAll WinVaekt 15TORM1MKGM ,,, 	4008 WirdsiO7C.: tiMktiti505:É gkad:d.ffitAfklOttljÉiãbMiá 
220 	 2,83 622,60 Salário Normal hora 

Horas Extras hora O 4,25 0,00 

Adicional de Insalubridade % O 622,60 0,00 
Soma 622,60 

Encam_Le Sociais % 	1 97 1 622,60 603,92 

Total por Gari 1226,52 

Total do Efetivo homem 1 48 1 1226,52 58872,96 

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Mt-ZRO', 3È :ÉialkiMikielat. 	,,,. ''' Ugiii5Atit talFAStifigtit '0,1ãrók"SsiMitAlirdi '4tuitiãti-12; ;::::::':,it.tÂ1 	1 
Camisetas unidade IA 12,00 6,00 

d 

Jaquetas unidade 1/6 40,00 6,67 

Cinto para roçadeiras unidade 1/6 47,00 7,84 

Pemeiras unidade % 20,00 5,00 

óculos de proteção unidade 1/6 25,00 4,16 

Calças unidade 1/3 20,00 4,62 

Bermudas unidade 1/3 11,00 3,67 

Bonés unidade 1/5 5,00 1,00 

Meias unidade 1/3 2,00 0,67 

Tênis/botina unidade 1/7 35,00 5,00 

Luvas de Proteção unidade 1/6 5,00 0,83 

Capas de Chuva unidade 1/8 15,00 1,88 

Colete Reflexivo unidade 1/9 12,00 1,33 

Total por operário 48,66 

Total para o efetivo homens 51 48,66 2481,75 



3- EQUIPAMENTOS 
3.1 -Veículos Caminhão Multiuso 

, 	Itt'ÉligilgiegaiNNSMIU,' 't 1J1;115`ÃiSÊ dig'ÃfititÈ 1MtedrigNifAãid ;.âTáli.4drr-Xir tditit ' 
Custo de aquisição do veiculo/chassis com carroceria unidade 1 160000,00 160000,00 

Custo de aquisição equipamentos (munk, garra com ratatc unidade 1 80000,00 80000,00 

Depreciação do chassis (60meses) % 60 160000,00 96000,00 

Depreciação dos equipamentos (60 meses) % 50 80000,00 40000,00 

Depreciação geral mês 60 136000,00 2266,67 

1 

3.2 - Remuneração do Capital Investido 
r, .V44 
	

8',01414INÃOÃO ' 
Custo do veículo/chassis com carroceria 

Remuneração mensal de capitai 

3.1A - Veículos Coleta Varrição 

f<ORitrA5É-i 
unidade 

bIYÜÁhE P:fik`ÈMUNifikki,, 
240000,00 

240000,00 

WEriltMe 
240000,00 

1200,00 

eatdtÂilC:41 

smarettdred 
0,5 

,„. 	'1151 ffill;iiNkaitiTW 	- ' .15fsiTif)kb'È Wur'ÃNfit5gi5È PÉCUllíNitkikiliti 
140000,00 

?t(à nnifIlIMfAtel 
Custo de aquisição do veia/chassis com carroceria unidade 1 140000,00 

Custo de aquisição baú unidade 1 40000,00 40000,00 

Depreciação do chassis (60meses) % . 	60 140000,00 84000,00 

Depreciação do baú (60 meses) % 50 40000,00 20000,00 

Depreciação geral mós 60 104000,00 1733,33 

mçRããrün 
3.2 A- Remuneraão do Capital Investido (VARRIÇÃO  

X eRIMINAÇÃOW. 	gONIOMM MAMII~ aÈNllrçrÕ NOWA  
Custo do veículo/chassis com baú 

Remuneração mensal de capital 

3.3 - Im ostos e Se uros 

unidade 	1 

0,5 

180000,00 

180000,00 

180000,00 

900,00 

DiStgiMINKMANK 'w.. - itj:Nid4r.T.0 'd."011ÃgítitY.C.t: '14É:'001fRit'ArRd: rt O:040M WitbrAlill 
IPVA unidade 2 1700,00 3400,00 

Seguro unidade 2 100,00 200,00 

Licenciamento unidade 2 200,00 400,00 

Seguro contra terceiros unidade 2 1900,00 3800,00 

Impostos e Seguros mensais mês 12 8450,00 704,17 

3.4 -Consumos 
, 	IgdPIMINKCAXISW0  ' '4%,5,Jin" ildNitgei'Él tinillitiÃijg PRUCIIIINÍtMtid IfStriiriktMiHi ãiiríti5nEkl 

d 

Custo do óleo Diesel/ km rodado km/1 2,80 1,95 0,70 

Custo Mensal com Óleo Diesel km 8000 0,70 5571,43 

C. de óleo do motor/1000km rodados 1/1000km 8,00 6,00 48,00 

Custo Mensal com Óleo Motor km 8 48,00 384,00 

C. de óleo da transmissão I/1000km 0,60 6,00 3,60 

Custo Mensal com Óleo Transmissão km 8 3,60 28,80 

C. de óleo hidráulico I/1000km 8,00 6,00 48,00 

Custo Mensal com Óleo Hidráulico km 8 48,00 384,00 

Custo de graxa/ 1000Km rodados kg/1000km 2,00 9,00 18,00 

Custo Mensal com graxa km 8 18,00 144,00 

3.5 - Manutenção  
"iiINN'ACK0 

Custo de aquisição dos veículos 

Custo de aquisição equipamentos 

Custo est de manutenção (Senos) 

Custo mensal de manutenção 

(ü-ÉiiegiÉ1 tWitiiiRSÊ PAÉroTejNiMid. r,tüttKOAN 
unidade 
	

1 
	

300000,00 
	

300000,00 

unidade 
	

1 
	

150000,00 
	

150000,00 

mês 
	

60 
	

135000,00 
	

2250,00 

30 
	

450000,00 
	

135000,00 

;>.gritym, 1 

..k.40,2tteb4 



4- CUSTOS 
4.1 - Administração e lucros  
Keing~~15§Mr" 
Lucratividade 

TOTAL DOS CUSTOS 

dÉlMftli5N5ÈIIMÈ•roMifitkEild 	WIMAtOrAt1 
10,00%, 

UN'iMbÉ 
1 91906,87 9190,68 

WOOPOO 

0 0 G 	1 +7 
cor 

- Pneus e Usmaras 
:;,,': • 	...,k1wo.::-.' •,,kiii ...6iXitiiNkad.: x - ' v• 	• ' 	rái laTatit tiffitibICÊ '#„"É*M5111iNnáldEr  

9600,00 

.%19K-MX111:-1/44kitÁttgl 

.._...... 

Custo do jogo de Pneus unidade 12,00 800,00 

Custo jogo câmaras aro 20 unidade 12,00 50,00 600,00 

Custo do jogo de protetor de pneus unidade 12,00 36,00 432,00 

Custo do jogo completo/km rodado km/jogo 40000 1063200 0,27 

Custo Mensal com Pneus e Câmaras km 8000 0,28 2240,00 

o  

— EauiDamentos e Ferramentas Diversas . 	. 
Vfirarffit. 	p:',so gr...,,-.--,,,,.,hvatekt oromarAtm. exosocome:2a 

Carrinho de coleta tipo Lutocar Carrinho 24 300 7200 600,00 

Roçadeiras Roçadeira 12 2000 24000 2000,00 

Fio de nylon às rocadeiras (rolos 315 m ) Rolo 22 115 2530 211,00 

Rastéis Rastel 24 17,5 420 35,00 

Garfos Garfo 108 15,5 1674 139,50 

Pá de lixo com cabo dobrável Pá 56 13,5 756 63,00 

Vassoura 40cm Vassoura 168 20 3360 280,00 

Produtos de higiene e limpeza banheiros Banheiro 4 250 1000 1000,00 

Sapos de lixo Saco 6000 0,45 2700 225,00 

Vassoura normal Vassoura 168 12 2016 168,00 

ffigS#W0 

3.8— Sistema de GPS e Aluguel 
1 04164#10":004k 

1 
OWOMMON1 

2000 
MIX6MÉR 

2000 
JW,KCT:`,: 

2000 

5-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 
5.1- Impostos e Contribuições  
ZrAWSMOÃO~WWWWQR, gffillbNibMÉltiWitiCAMIWRÉCW41~5121010MIDDY~1 
PIS/Cotins/1560N (12,25% Total) 

	
1 
	

101097,55 
	

12384,44 

   

   

'TOTAL GERAL 
	

ir411.012',491 
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/ Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal de Administração 
Divisão de Licitações 
Av. Farrapos, 509, Erechim 

PARECER JUR/DICO 

Processo de Licitação: 127/2011 

Modalidade 	• Pregão Presencial 

Nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores, 

examinamos os termos e documentos referentes a abertura do presente processo licitatário. 

Pelo preenchimento dos requisitos legais, aprovamos a abertura e os termos do 

presente, opinando pelo prosseguimento deste processo licitatório, em seus demais tramites 

legais. 

O aspecto técnico deixa de ser analisado por não ser da área de atuação da 

Procuradoria e a mesma não possui conhecimento para tal. O projeto e o orçamento atendem 

às exigências formais. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM em  çA / 	/ 	 

Daniel iossi 
OAB/R 3.717 

Procura r Adjunto 

Procuradoria Jurídica 



Encaminhamos o presente processo pa a execução—dos-
seguintes procedimentos: 

x À Secretaria da Fazenda, para assinatura do "Termo 
de Solicitação de Abertura da Licitação"; 

x À Divisão de Contratos, para elaboração da Minuta 
Contratual; 

x À Assessoria de Compras e Licitações, para 

verificação do Edital e Minuta; 

x À Procuradoria jurídica, para aprovação do Edital 

e Minuta; 

x Ao Secretário de Administração, para assinatura do 

Termo de Abertura; 

x Aos Gestores, Srs. Cristiano Moreira e Edson da 
Silva, para revisão/conferência do Edital. Se 
estiver tudo correto, favor postar um "De Acordo" no 

mesmo. 

x Retorno do processo à Divisão de Lici 4  o = -

fida 
Adar n De AggrePedroso 

Chefe da D' 1 ao • Licitações 

Erechim, 	 9-?/ 	 

11 yenurk.do-Clak:Lo. rfAcilboo, 

?OubC cuTPg al)A-on~ cLPJVtLdO 

ti - 

J ara 
ChetecdoentDraNtoiso de. sã 
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Sec. Mun. Administração 

MINUTA 181/2011 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

\arig
st Fone: 54 520 7000 

99700-000 Erechim — RS 

CONTRATO ADMINISTRATIVO n° /2011 

PROCESSO n°07776/2011 - PREGÃO PRESENCIAL N°127/2011 

SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL, CAPINA DE MEIO-FIO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, 

ROÇAGEM MECANIZADA, COM RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS RESULTANTES DESTAS ATIVIDADES 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 

Contrato Administrativo que entre si fazem como: 

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 87.613.477/0001-20, neste 

ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário Municipal de Administração, Senhor 

GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Senhor WALDEMAR HELTOR 

DORNFELD, brasileiro, solteiro, Servidor Público , ambos residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONTRATADA - 	  Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° 	  com sede na Rua 

,..._ 	 Cidade de 	  neste ato representada por seu 	  Senhor 	  

	  inscrito no CPF sob n° 	  Cl n° 	  residente e 

domiciliado na Rua 	  Cidade de 	  

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 - DO OBJETO - 

1.1. Contratação de empresa especializada para realizar serviços de varrição manual, capina de meio-fio, limpeza e higienização diária dos 

banheiros públicos, roçagem mecanizada, com recolhimento e transporte dos resíduos resultantes destas atividades, através da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, com recursos próprios. 

1.2. Descrição dos Serviços: 

Item Serviços Valor RE 

1 Contratação de empresa especializada para realizar serviços de 

vanição manual, capina de meio-fio, limpeza e higienização diária 

dos banheiros públicos, roçagem mecanizada, com recolhimento e 

transporte dos resíduos resultantes destas atividades. 

Os serviços deverão ser executados conforme descritos nos anexos 

constantes no Pregão Presencial n.° 127/2011. 

Valor global mensal proposto 

2 - DO PREÇO E PAGAMENTO - 

2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de RS 	 ) mensal, em moeda vigente no país. 

2.2. Os pagamentos serão realizados até o 5° (quinto) dia útil do mês subseqüente a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota 

fiscal e atestado de execução, emitido pelo Gestor do Contrato. Para tanto, a empresa deverá, obrigatóriamente, emitir a nota fiscal de cobrança 

até o dia 25 do mês anterior ao respectivo pagamento, a fim de que os trâmites internos sejam agilizados. 

2.3. Haverá retenção previdenciária nos termos da legislação vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da respectiva guia a 

CONTRATADA, assim como, quando for o caso, será retido o imposto de renda retido na fonte, conforme legislação pertinente. 

2.4. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

2.5. A contratada comprometer-se-á a efetuar, com rigorosa pontualidade, os recolhimentos legais de relativos ao INSS, PIS, FGTS, etc. 

Fornecendo antes do recebimento dos valores a que tem direito cópia autenticada dos respectivos comprovantes do mês anterior, devidamente 

quitados, sem o que não serão liberados os valores da parcela correspondente. 

2.6. Será obrigatória a comprovação mensal pela contratada ao contratante, do recolhimento dos encargos advindos da Previdência Social - 

INSS, com o quadro funcional da contratada que vier a atender ao objeto do presente Edital, eis que assume responsabilidade exclusiva, sob 

pena de rescisão contratual. 

2.7. A contratada deverá fornecer uma relação de pessoas que trabalhão na prestação dos serviços contratados, para o recebimento de cada 

parcela, juntamente com os comprovantes dos pagamentos previdenciários e trabalhistas de cada um. Das pessoas não constantes nas 

relações subseqüentes, deverá ser apresentada a respectiva rescisão, se não comprovado que continua na empresa em outra atividade. 

3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA -  

3.1. A CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços conforme especificações do edital do Pregão Presencial n°127/2011, seus anexos I e G .# 

II e em consonância com a proposta de preços. 

3.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° -.12011, PÁG, 1 



Mun. Administração 
/3 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Nato,
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

3.3. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE. 

3.4. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 
ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

3.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado 
do contrato ou da nota de empenho. 

3.6. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que 
correrão por sua conta exclusiva. 

3.7. A CONTRATADA fica obrigada a efetuar o ressarcimento de quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em 

serviço, causados a terceiros ou ao patrimônio público, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação ou comunicação efetuada 

pela fiscalização. 

3.8. A CONTRATADA fica obrigada a atender a todas as solicitações feitas pela SMMA para o fornecimento de informações e dados sobre os 

serviços, indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes à gestão de medicina e segurança do trabalho, dentro dos prazos 
estipulados. 

3.9. A CONTRATADA fica obrigada a sanar, no prazo máximo de 08 (oito) horas, contadas da notificação ou comunicação, quaisquer 

irregularidades ou defeitos verificados pela SMMA. 

3.10.A CONTRATADA fica obrigada a executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população. 

3.11. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer aos supervisores telefone celular, que deverá permanecer ligado enquanto houver serviços em 

execução. 

3.12. A CONTRATADA fica obrigada a não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais de qualquer espécie, 

da população beneficiada pelo serviço, mesmo quando da ocorrência de datas festivas. 

3.13. A CONTRATADA fica obrigada a não permitir que seus funcionários promovam à triagem de resíduos. 

3.14. A CONTRATADA fica obrigada a cumprir todas as disposições legais pertinentes à segurança do trabalho às quais estão sujeitos contratos 

de trabalho regidos pela CLT, independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se nesta situação. 

3.15. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, imediatamente, qualquer veículo coletor ou equipamento que, a critério da SMMA, não estiver 

em condições de prestar serviço. 

3.16. A CONTRATADA fica obrigada a manter instalado no conjunto carrinho de varrição/gari, equipamento de GPS tipo RASCOL ou similar de 

mesma eficiência, de modo que a contratada possa monitorar e gerar relatórios de controle à Contratante, no que tange os seguintes aspectos 

(planejamento da varrição, relatório de % do cumprimento do circuito de varrição, relatório de paradas, relatório de itinerário). 

3.17. É vedado à empresa CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, 

bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no presente contrato. 

4 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO — 

4.1. Os serviços objetos deste contrato deverão ser iniciados imediatamente, após a assinatura do contrato, conforme necessidade e solicitação 

da Prefeitura Municipal de Erechim, através da emissão da Ordem expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

4.2. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da emissão da respectiva Ordem para Inicio, podendo ser 

prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, havendo concordância entre as partes, ou rescindido, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.. 

4.1. Havendo renovação do contrato, este será reajustado pelo índice IPC-FIPE, ou outro que viera substituí-lo. 

5 - DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA — 

5.1. Como prestação de garantia, a CONTRATADA, exceto SOCIEDADE COOPERATIVADA, se obriga, no ato do pagamento da parcela, a 

deixar retido na Tesouraria do Município, a quantia correspondente a 3% (três por cento) de caução sobre o valor da parcela ou qualquer outra 

modalidade de garantia prevista no Artigo 56, parágrafo 1°, da Lei Federal 8.666/93. A referida importância será liberada ou restituída após a 

execução do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

5.1.1. A CONTRATADA terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a execução do contrato, para retirar, junto à Secretaria 

da Municipal da Fazenda, a caução prestada. 

6 — DO EMPENHO DA DESPESA — 

6.1. As despesas resultantes de execução desse objeto serão atendidas através da seguinte dotação orçamentária: 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO —13.01 

PROJETO E/OU ATIVIDADE - 2.083 

ELEMENTO DESPESA — 3390.39.78.00 

7 - DAS PENALIDADES— 

7.1. O não cumprimento das obrigações dispostas nos projetos básicos sujeitará a CONTRATADA, inicialmente, a aplicação da pena de W,c) 
v  advertência por escrito. Na'hipótese de reincidência de qualquer tipo de transgressão, serão aplicadas as seguintes penalidades pecuniárias: 	e 

Por deixar de efetuar a varrição nos dias e turnos previstos no planejamento dos locais, conforme mapa de frequência e kt 
periodicidade.  Multa de 10 a 20 vezes o oreco unitário do contrato, por turno ou dia não executado  

Por deixar de efetuar a roçagam nos dias e turnos previstos no planejamento dos locais, conforme ordens de serviço emitidas. Multa 

de 10 a 20 vezes o oreco unitário do contrato, por turno ou dia não executado.  
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Por não executar corretamente o roteiro de varrição estabelecido pela SMMA. Multa de 10 a 20 vezes O Preço unitário do contrato  

por roteiro não executado Corretamente.  

Por não efetuar corretamente os trabalhos de roç,agem. Multa de loa 20 vezes o preco unitário do contrato.  

Por deixar de efetuar ou não efetuar corretamente os trabalhos de capina. Multa de 10 a 20 vezes o preço unitário do contrato.  

Por quaisquer descumprimentos das demais regras estabelecidas. Multa de 5 a 15 vezes o preço unitário do contrato.  

7.2. Para graduação das penalidades pecuniárias, serão adotadas as seguintes escalas: 

Na segunda e na terceira ocorrência de mesma natureza valor mínimo previsto; 

Na quarta e na quinta ocorrência de mesma natureza, 5 (cinco) vezes o valor mínimo previsto; 

A partir da sexta ocorrência de mesma natureza, para cada ocorrência, o valor máximo previsto. 

7.3. Além de outros previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, em especial constituem motivos para a rescisão do contrato, por ato unilateral: 

O não cumprimento, ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

A lentidão no cumprimento do contrato; 

O atraso no início da prestação do serviço; 

A paralisação total ou parcial do serviço; 

A sub-contratação parcial ou total do serviço; 

O desatendimento das determinações; 

O cometimento reiterado de faltas. 

8 — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS — 

A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo IV — Das Sanções Administrativas 

da Lei 8.666/93 e conforme o art. 24 do Decreto Municipal n°3.018/05. 

8.1. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da 

obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento do 

prazo de entrega do objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 

8.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da data limite. 

8.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 8.1, sem prejuízo da aplicação 

do contido no subitem 8.2. 

8.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete 

consequências de pequena monta. 

8.1.5. Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor global do contrato. 

8.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do 

contrato. 

8.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à Administração, será aplicado 

ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do 

contrato, comportar-se de modo iniclôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar 

com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais. 

8.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

8.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global contratado a título de mora, por 

descumprimento de obrigação contratual efou por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento contratual, 

independente da notificação prevista no subitem 8.1.2. 

8.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, recolhidos em conta específica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

8.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação 

oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 

8.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais unções 
previstas no subitem 8.1. 
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8.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante o 

qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

9 — DOS GESTORES DO CONTRATO - 

9.1. Serão gestores do presente contrato, o Senhor CÉSAR DE CAMARGO, como Gestor Administrativo, o Senhor EDSON DA SILVA, 

como Gestor Fiscal, e o Senhor CRISTIANO DANIEL MOREIRA, como Gestor Técnico nos termos do art. 6° do Decreto Federal n° 2.271 de 

07 de julho de 1997, que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e 

adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. 

9.2. Ao Gestor Administrativo cabe, especificamente, acompanhar os aspectos da relação administrativa entre a CONTRATADA e o Município 

e estar atento aos aspectos atinentes como, entre outros: 

inscrição da obra (matrícula) junto ao INSS; 
acompanhar a comprovação dos recolhimentos de contribuições sociais e previdenciárias a cargo da empresa contratada, bem como o 

recolhimento das contribuições descontadas dos pagamentos pelo Município que deverão ser repassadas ao INSS; 

o encaminhamento junto a Secretaria da Fazenda, das medições fornecidas pelo gestor técnico, para o respectivo pagamento; 

acompanhar o final de cada obra, contatando com o INSS e buscando a certeza de que tudo fora pago, solicitado a baixa, por quitação, 

da respectiva inscrição. 

a relação de todos trabalhadores da obra e a verificação mensal de que tenham recebido tudo que lhe é de direito. 

10 - DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO — 

10.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 127/2011 , o qual vincula-se, 

bem como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como se transcrito fosse, e respectivos 

anexos do Processo Administrativo n° 07776/2011. 

11 — DA COBRANÇA JUDICIAL — 

11.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, título executivo 

extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL — 

12.1. No caso de Surgirem dúvidas sobre a Inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o auxílio da 

Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito a obediência dos 

princípios que norteiem a Administração Municipal. 

12.2 A Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores regerá as hipóteses não previstas neste contrato. 

DA RESCISÃO: 

13.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 

e alterações posteriores. 

13.1.1. RESCISÃO —SOCIEDADES COOPERATIVADAS: 

O presente contrato será rescindido em virtude de condenação da Cooperativa em processo ajuizado por seus associados, onde tenha 

o reconhecimento do vínculo de emprego e/ou condenação solidária ou subsidiária do Município, em decisão transitada em julgado. 

O presente contrato será rescindido por constatação, através de via administrativa, de que sua execução demande a realização de 

trabalho dos cooperados em estado de subordinação à Cooperativa. 

14 — DO FORO — 

14.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da presente 

relação contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-RS, 	DE 	 DE 2011. 

GERSON LEANDRO BERTI 	 WALDEMAR HELTOR DORNFELD 

Secretário Municipal de Administração 	 Secretário Municipal de Melo Ambiente 

CONTRATADA 	 EDSON DA SILVA 

CNPJ N" 	 Gestor Fiscal 

CÉSAR DE CAMARGO 
Gestor Administrativo 

CRISTIANO DANIEL MOREIRA 
Gestor Técnico 
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Maravilha SC, 22 de agosto de 2011. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Grupo 

Tucano 
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES — DIVISÃO DE LICITAÇÃO 

TRIBUV"IL 

PREGÃO PRESENCIAL N" 127/2011 

PROCESSO N° 7776/2011 

PROPOSTA COMERCIAL 

A Empresa TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Cidade de Maravilha, sito 

a Avenida Sete de Setembro n° 211, Sala 106, Bairro Centro, CEP 89874-000, inscrita no CNPJ 

sob n° 72.332.778/0001-09, pelo presente, propõe-se a executar os serviços especificados no 

objeto de Edital Pregão Presencial n° 127/2011, pelo valor mensal de R$ 109.699,20 (Cento e 

nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte centavos' 

Valor do material/meio mecânico: R$ 34.514,94 (Trinta e quatro mil, quinhentos e catorze 

reais e noventa e quatro centavos); 
Valor do serviço/mão-de-obra/Encargos e Benefícios: R$ 75.184,26 (Setenta e cinco mil, cento 
e oitenta e quatro reais e vinte seis centavos); 
Percentual do BDI praticado: 14,60 % (Catorze virgula sessenta por cento). 

Declaramos expressamente de que aceitamos as condições do Edital e que, se 

vencedores da Licitação, executaremos o serviço pelo preço proposto e de acordo com as 

normas específicas vigentes neste Município. 

Nos preços cotados estão inclusos todas as despesas que influam nos custos, tais como: 

despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais 

ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos. 

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da abertura dos envelopes. 

14111°  

TUCA 	 1:n /IÇOS LIDA 
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IMMXIMPALSLO"--.NU:-- r..,,,,2,,,,„E'Eptowmolo,,,-.440-pogroopomgeMeRCOnegittmr41 
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MÃO DE OBRA DIRETA 
1.1. - MOTORISTA 

om0400. iotimg záofiltrat ,1,,$.0,0,1, - 	w myrítum 

04446/921 

,Salário Base Mês 1 1.100,00 1.100,00 
Sub Total 1.100,00 
Encargos Sociais % 73,45 807,95 
Sub Total 1.907,95 
Seguro de Vida e Assistência 24 Horas Mês 1 6,03 6,03 
Medicina e Segurança do Trabalho Mês 1 10,00 10,00 
Vale Alimentação Mês 1 6,50 140,40 
Vale Transporte Mês 1 1,90 54,08 
Total do Motorista Mês 1 2.118,46 

TOT:40.; 	, It.,74rinnNtMe4a,10:NIII,',Watt~_040, rOXII;a1V,I.3 	- 	'''',''':',1..'?  

1.2 - GARIS DIURNOS, NOTURNOS, ROÇADORES E AUXILIARES (LIMPEZA DE BANHEIROS E ROÇADAS 

iib4Kneafol:toWIN40 lOrmlWrinog , _. 	p:A#E2',00N-r;44 .‘:.;aggiiilite4i;;$;(1.-  =,TPTAL, :,,"10TAL.Y. 
L'Salário Base Mês 1 572,00 572,00 

, k 

Adicional Insalubridade % 20 572,00 114,40 
,Sub Total 686,40 
-Encargos Sociais % 73,45 504,16 
Sub Total 1.190,56 
Seguro de Vida e Assistência 24 Horas Mês 1 6,03 6,03 
Medicina e Segurança do Trabalho Mês 1 12,00 12,00 
Vale Alimentação Mês 1 	, 5,50 140,40 
Vale Transporte Mês 1 1,90 68,28 
Contribuição Patronal Mês 1 1,42 1,42 
Total dos Serviços Gerais Mês ,„1. 1.418,69 

Ir".-"Álwo,c_-;68.491.4.01 PW1.104t -:w 	i,' _ ' ~ 

1.3 - ENCARREGADO GERAL 

lí..4402%';,,:•"002.01.$P1004.40, -- 	10.M.9011. -,'":,,,t tPPE I.01Agn 5;; 	' ' 	W - s !.'ÉlPf,., .45101,01" 1,41M 
.-Salário Base Mês '''1 1.500,00 1.500,00 
Sub Total 1.500,00 

.2Encargos Sociais % 79,45 1.191,75 
-Total do Salário e Encargos , 2.691,75 -. 
Vale Alimentação Mês ,••• 	1 6,50 140,40 . 
Medicina e Segurança do Trabalho Mês , 	1 „. 12,00 12,00 
Seguro 24 Horas Mês -' 	1 6,03 6,0 
Total de Coletores Mês ••,¡•1 „. •,• 2.850,1 

...t. „AWN:4,r,":1W0-• 	dIrst,.waim,m 	,.fe  0!, 	,. 	riim: Nom 	,?:N.,,; ,::„ -,,,k . 	'- 	'- „„. 
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Grupo 

Tucano 

Camisetas c/ faixa Refletiva 48 2 0,13 17,00 212,16 
ai as c/ faixa refletiva 48 2 0,13 22,00 274,56 

:otinas de Segurança 48 2 0,13 28,00 349,44 
apa de Chuva 48 1 0,08 18,00 69,12 

Protetor Auricular Tipo Concha \ 48 1 0,08 21,00 80,64 

'erneiras 48 1 0,08 12,00 46,08 

.raliffir~311111~ 48 1 0,08 4,50 17,28 
uva Banhada Latex 48 1 1,00 3,50 168,00 

Creme Micro Bio Ue \I 48 1 1,00 13,00 624,00 

Protetor Solar 	. 48 1 1,00 10,00 480,00 

Unidade 

3 - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

DEPRECIAÇÃO 

e, Caminhão Multiuso com Carroceria Unidade 110.000,00 110.000,00 

Valor Residual 60% Unidade u.,66,000,00,  66.000,00 

Meses/Vida Util Mês 84 

e Depreciação 40% Unidade 1 44.000,00 44.000,00 

Depreciação Mensal 40% 

Munk PKB 6500 
Valor Residual 60% 

Meses/Vida Util 

Depreciação 40% 

Depreciação Mensal 40% 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

34.000,00 

20.400,00 

13.600,00 

34.000,00 

20.400,00 

13.600,00 

Cesto Tipo Guarda Corpo 

Valor Residual 60% 

Meses/Vida Util 

Unidade 

Unidade 

3.0000  
1 	1.8000 

3.000,00 

1.800,00 

-e„Depreciação 40% 

Depreciação Mensal 40% 

1.200,00 1.200,00 

or 

IMO 
ObraseSendços Tucano Seri' 

;PI( 

tf' 

2- UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

2.1- UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (Serviços Gerais 

2.2- UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (Motorista) 



98.000,00 

39.200,00 39.200,00 

trl'7<ry 

Grupo 

Tucano 
Unidade 14.088,00 14.088,00 
Unidade 8.452,80 8.452,80 Valor Residual 60% 

Meses/Vida Util 
Depreciação 40% 

Depreciação Mensal 40% 

Caminhão carroceria Baú 
Valor Residual 60% 
Meses/Vida Util 
Depreciação 40% 

Depreciação Mensal 40% 

Unidade 5.635,20 
	

5.635,20 

Unidade 
Unidade 58.800,00 

	
58.800,00 
98.000,00 

Unidade 

Roçadeiras 
Valor Residual 10% 

Meses/Vida Util 
Depreciação 90% 

Depreciação Mensal 90% 

Unidade 
Unidade 

Unidade 

1.500,00 
150,00 

1.350,00 

18.000,00 
1.800,00 

16.200,00 

Lutocares 
Valor Residual 10% 

Unidade 
Unidade 

395,00 9.480,00 

948,00 

Meses/Vida Util 
Depreciação 90% Unidade 355,50 8.532,00 

Depreciação Mensal 90% 

4- REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO 

4.1 Caminhão Poli guindaste 

Unidade 1 	110.000,00 	110.000,00 Custo dos Caminhão com Carroceria 
Remuneração Mensal de Capital % 0052 

TOTAL MENSAL 

Custo do Munk PKB 6500 
Remuneração Mensal de Capital 

TOTAL MENSAL 

4.3 - Cesta Tipo Guarda Corpo 

Custo do Cesto 
Remuneração Mensal de Capital 

TOTAL MENSAL 

Unidade 9 1 34.000,00 34.000,00 

Uni' a' 	1 	3.000,00 	3.000,00 

0052 

Obras e Serviços 
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or 
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4.4 - Garra 

4.5 - Caminhão Carroceria Baú 

Custo do Caminhão Carroceria Baú 
Remuneração Mensal de Capital 

TOTAL MENSAL 

0;0052 
Unidade 98.000,00 98.000,00 

23.  

Grupo 

Tucano 

4.7 - Lutocares 

Custo dos Lutocares 
Remuneração Mensal de Capital 

TOTAL MENSAL 

Unidade 
0,0052 

395,00 9.480,00 

6- INSUMOS 
6.1 - OLÉO DIESEL 

sto de óleo diesel/Km rodado Km/L 	R31.000 	2,3r 	2,05 7.130,43 

TOTAL MENSAL 

Obras e Serviços Tucano tucanis,  
MrUllomtal • Ceraçie ae 

4.6 - Roçadeiras 

uSeguro Contra Terceiros 
IPVA Caminhão e Coletor 

Seguro Contra Terceiros 

Unidade 	1 	1.610,88 	1.610,88  

105,00 
55,00  
50,60  

1.700,00 
980,00  
105,00 

55,00  
50,60  

Unidades 	1 	1.600,00 	1.600,00 

5 - IMPOSTOS E SEGUROS 

4-IPVA Caminhão e Coletor 
R-Seguro Obrigatório 

icenciamento 
Emplacamento 

Seguro Obrigatório 

Licenciamento 
Emplacamento 

Unidade 1 105,00 

Unidade 1 55,90 
Unidade —56;66 
Unidades 1 1.700,00 

Unidade 1 980,00 

Unidade 1 105,00 

Unidade 1 55,00 

Unidade 1 50,60 



rnetppà.  
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Grupo 

6,2 - OLE0 LUBRIFICANTES - CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS 

usto *leo Motor 
usto óleo Caixa 
, sto óleo Diferencial 

TOTAL MENSAL 

0,002000 
0,001000 
0,001000 

0,019000 
0,01000 

0,006000 

152,00 

Ko• 

ObraseServiços. Tucano tucano 

Consumo: óleo motor 20 litros a cada 10.000Km rodados; 

Óleo Caixa 10 litros a cada 10.000Km rodados; óleo Diferencial 20 litros a cada 20.000Km rodados. 

6.3 - PNEUVRECAPAGENS/CAMARA/PROTETORES E CONSERTOS - CAMINHÕES 

o Pneus 12 600,00 50.000 1,92 
Recapagens 24 260,00 50.000 1,92 
Consertos 6 10,00 50.000 1,92 
TOTAL ANUAL 

TOTAL MENSAL 12 

7- MANUTENÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 
- 

Mês 8.000 0,20 

, 

Caminhões e Ca ambas 60 1.600,00 
Roçadeiras Mês 12 10,00 36 120,00 

TOTAL MENSAL 

8- MATERIAL DE USO E CONSUMO 

115,20 

13.824,00 
11.980,80 

Pa de lixo com cabo dobravel unidade 56 13,00 728,00 728,00 
esteis unidade 24 12,50 300,00 300,00 

Vassourão unidade 168 8,00 1.344,00 1344,00 
Cones de Sinalização (Grandes) e rede de . roteção unidade 20 40,00 890,00 800,00 
Vassoura Normal unidade 1,A0P,.-  4, 19z§6 ' 	79z,96 
Produtos de Higiene e Limpeza Banhieors unidade 200,00 800,00 800,00 

Sacos de Lixo unidade 6000 0,25 1.500,00 1500,00 
Fio de Nylon (rolos 315m) unidade ,:: 22 112,00 2.464,00 2464,00 
Garfos unidade ::108 12,00 1.296,00 1296,00 

VALOR ANUAL 10.024,96 

VALOR MENSAL 12 835,41 

9 - DESPESAS DIVERSAS 

unidades ;áti 1 200,00 	,,,,,,,2,90,00, ,,, . 200,00 
ç 

Telefonia Movei e Fixa 
Aluguél Sistema de GPS unidades , 1 soo,op,;' 	800 00 	goo:ció 

VALOR MENSAL 



-^ 

rA • 	tuçarN 

TU 

0.1 

—440 

ule de I 
i-rir • y - 

"Agostini 
óda Ad • istradora 

Obras e Serviços 

Maravilha SC, 22 de agosto de 2011. 

Grupo 

Tucano 

, 

" 	• 

t • 

   

5 

  

      

!T: 

     



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Grupo 

Tucano 
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES — DIVISÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 127/2011 

PROCESSO N° 7776/2011 

PROPOSTA COMERCIAL 

A Empresa TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Cidade de Maravilha, sito 

a Avenida Sete de Setembro ri° 211, Sala 106, Bairro Centro, CEP 89874-000, inscrita no CNPJ 

sob n° 72.332.778/0001-09, pelo presente, propõe-se a executar os serviços especificados no 

objeto de Edital Pregão Presencial n° 127/2011, pelo valor mensal de R$ 97.900.00 (Noventa e 

sete mil e novecentos reais)  

Valor do material/meio mecânico: R$ 23.486,76 (Vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e 

seis reais e setenta e seis centavos); 
Valor do serviço/mão-de-obra/Encargos e Benefícios: R$ 74.413,24 (Setenta e quatro mil, 

quatrocentos e treze reais e vinte e quatro centavos); 
Percentual do BDI praticado: 8,40 % (Oito virgula quarenta por cento). 

Declaramos expressamente de que aceitamos as condições do Edital e que, se 

vencedores da Licitação, executaremos o serviço pelo preço proposto e de acordo com as 

normas específicas vigentes neste Município. 

Nos preços cotados estão inclusos todas as despesas que influam nos custos, tais como: 

despesas com transporte, seguro e frete, tribos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais/trabalhistas, fiscais, encargos comerciais 

ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos. 

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da abertura dos envelopes. 

Maravilha SC, 22 de agosto de 2011. 
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Grupo 

Tucano 

MÃO DE OBRA DIRETA 

Salário Base Mês 1 1.100,00 1.100,00 

Sub Total 1.100,00 

Encargos Sociais % 73,45 807,95 

Sub Total  
1.907,95 

Seguro de Vida e Assistência 24 Horas  Mês 1 4,00 4,00 

Medicina e Segurança do Trabalho Mês 1 4,00 4,00 

Vale Alimentação  Mês 1 6,50 140,40 

Vale Transporte  Mês 1 1,90 54,08 

Total do Motorista Mês 1 2.110,43 

IMPEZA DE BANHEIROS E ROÇADAS) 

Salário Base  

• 

Mês 1 572,00 572,00 

Adicional Insalubridade  % 20 572,00 114,40 

Sub Total  686,40 

Encargos Sociais  % 73,45 504,16 

Sub Total  
1.190,56 

Seguro de Vida e Assistência 24 Horas  Mês 1 4,00 4,00 

Medicina e Segurança do Trabalho  Mês 1 4,00 4,00 

Vale Alimentação  Mês 1  .44~6,5P gaffamm440,40,  

Vale Transporte  Mês AO' £90 - - — 6828 

Contribuição Patronal  Mês feã. 1,42 1,42 

Total dos Serviços Gerais Mês 1 1.408,66 

Salário Base  Mês 21 1.400,00 1.400,00 

Sub Total  X 1.400,00 

Encargos Sociais  % 73,45 1.028,30 

Total do Salário e Encargos  
Vale Alimentação  Mês 1 60j  

Medicina e Segurança do Trabalho  Mês 1 W,00 4,00 

Seguro 24 Horas  Mês1 '4  4 	4,00 

-r...esi pie. redratnnac Mês'a'i40.- ,.21tig1,' 	.• '; 	-,r 	 2.576,70 

Obras* Serviços 
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Grupo 

Tucano 

Unidade 1 78.000,00 78.000,00 
11. 	• Unidade 1 5 4 

Mês 
Unidade 1 23.400,00 23.400,00 

Unidade 14.000,00 14.000,00 

Unidade 9.800,00 9.800,00 

Mês 120 
Unidade 1 4.200,00 4.200,00 

3-VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 
DEPRECIAÇÃO 

Caminhão Multiuso com Carroceria 
Valor Residual 70% 
Meses/Vida Util 
Depreciação 30% 
Depreciação Mensal 30% 

Munk PKB 6500 
Valor Residual 70% 
Meses/Vida Util 
Depreciação 70% 

Meses/Vida Util 
285,00 Depreciação 30% 

Depreciação Mensal 30% 

Cesto Tipo Guarda Corpo 
Valor Residual 70% 

Unidade 
Unidade 

1 	950,00 

1 	665,00 

950,00 
665,00 

Depreciação Mensal 30% 

slir? 
Tucano• 	tlifpf.P Obras e Serviços 

Unidade 

2- UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
_1 INIFORMFSEQUIPAMENTOS DE 	TE O INDIVIDUAL (Serviços Gerais _.... 	,..... _.....__ _  

Camisetas c/ faixa Refletiva 48 2 0,10 15,00 144,00 

Calças c/ faixa refletiva 48 2 0,10 20,00 192,00 

Botinas de Seuran a 48 2 0,10 28,00 268,80 

Capa de Chuva 48 1 0,08 18,00 69,12 

Protetor Auricular Tipo Concha 48 1 0,08 18,00 69,12 

Perneiras 48 1 0,08 8,00 30,72 

Óculos de Proteção Individual 48 1 0,08 2,70 10,37 

Luva Banhada Latex 48 1 1,00 3,20 153,60 

Creme Micro Bio 48 1 1,00 10,00 480,00 

Protetor Solar 48 1 1,00 8,00 384,00 

Boné 48 2 0,10 3,00 28,80 

2.2- UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (Motorista) 

Camisetas c/ faixa Refletiva 2 2 0,08 16,00 5,12 

Calças c/ faixa refletiva 2 2 0,08 18,00 5,76 

Botinas de Segurança 2 1 0,08 28,00 4,48 
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Grupo 
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Custo dos Caminhão com Carrocena 
Remuneração Mensal de Capital 

4- REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO 

4.1 Caminhão Poliguindaste 

4.2 - Munk 

Custo do Munk PKB 6500 
Remuneração Mensal de Capital 

Unidade 1 78.000,00 78.000,00 

070050 

Unidade 1 14.000,00 14.000,00 

0050 

TOTAL MENSAL 

Garra  Unidade 6.830,00 6.830,00 

Valor Residual 70%  Unidade 1 4.781,00 4.781,00 

Meses/Vida Util  Mês 120 

Depreciação 30%  Unidade 1 2.049,00 2.049,00 

Depreciação Mensal 30% 

Caminhão carroceria Baú  Unidade 1 70.000,00 70.000,00 

Valor Residual 70%  Unidade 1 49.000,00 49.000,00 

Meses/Vida Util  Mês 84 

Depreciação 30% Unidade  1 21.000,00 21.000,00 

Depreciação Mensal 30% 

Roçadeiras 	 Unidade 	12 1.050,00 12.600,00 

Valor Residual 10% 	 Unidade 	1 105,00 1.260,00 

Meses/Vida Util 	 Mês 	36 

Depreciação 90% 	 Unidade 	2 945,00 11.340,00 

Depreciação Mensal 90%  

Lutocares 	 Unidade  24 	180,00 4.320,00 

Valor Residual 10% 	 Unidade  1 	18,00 432,00 

Meses/Vida Util 	 Mês  120 

Depreciação 90% 	 Unidade 1 	162,00 3.888,00 

Depreciação Mensal 90% 

TOTAL MENSAL 

           

.„ 	• 

 

            

4.3 - Cesta Tipo Guarda Corpo 

           

     

Unidàtle  
% 0050 

        

Custo do Cesto 
Remuneração Mensal de Capital 

          

          

          

           

           

TOTAL MENSAL 
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usto de óleo diesel/Km rodado 

TOTAL MENSAL 

Obras • Serviços TRÇ 
.41111

9P9
N tucano 

Grupo 
/3,1 	Tucano 

Unidade 1 6.830,00 6.830,00 

0,0050 

Unidade 1 70.000,00 70.000,00 

0,0050 

Unidade 12 	1.050,00 12.600,00 

0,0050 

Unidade 	24 180,00 4.320,00 

0,0050 

4.4 - Garra 

Custo da Garra 
Remuneração Mensal de Capital 

TOTAL MENSAL 

4.5 - Caminhão Carroceria Baú 

Custo do Caminhão Carroceria Baú 
Remuneração Mensal de Capital 

TOTAL MENSAL 

4.6 - Roçadeiras 

Custo das Motoserra 
Remuneração Mensal de Capital 

TOTAL MENSAL 

4.7 - Lutocares 

Custo dos Lutocares 
Remuneração Mensal de Capital 

TOTAL MENSAL 

IPVA Caminhão e Coletor Unidade 1 997,80 997,80 

Se:uro Obri:atório Unidade 1 95,00 95,00 

Licenciamento Unidade 1 55,00 55,00 

Emplacamento Unidade•  50,60 I 	‘ 	50,60 

Seguro Contra Terceiros Unidades 1.000,00 1.000,00 

IPVA Caminhão e Coletor Unidade 1 700,00 700,00 

Se:uro Obrigatório Unidade 1 95,00 95,00 

Licenciamento Unidade 1 55,00 55,00 

Em •lacamento Unidade F1 50,60 50,60 

Seguro Contra Terceiros Unidades I," 1 1.000,00 1.000,00 

6- INSUMOS 
6.1 - OLÉO DIESEL 



0,10 
5,00 

60 
36 

800,00 
60,00 

TOTAL MENSAL 

Mês 
	

8.000 

Roçadeiras Mês 12 
Caminhões e Caçambas 

- 	1J 5 3 

6.2 - OLE0 LUBRIFICANTES - CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS 

Custo *leo Motor 9,50 0,002000 8.000 0,019000 	152,00 

Custo óleo Caixa 10,00 0,001000 8.000 0,01000 	80,00 

Custo *leo Diferencial 6,00 0,001000 8.000 0,006000 	48,00 

TOTAL MENSAL 

Consumo: Óleo motor 20 litros a cada 10.000Km rodados; 

Óleo Caixa 10 litros a cada 10.000Km rodados; Óleo Diferencial 20 litros a cada 20.000Km rodados. 

6.3 - PNEUS/RECAPAGENS/CAMARA/PROTETORES E CONSERTOS - CAMINHÕES 

Pneus  12 600,00 50.000 1,92 13.824,00 

Recapagens  124 1 220,00 50.000 
1 

1,92 10.137,60 

Consertos 6 10,00 50.000 1,92 115,20 

TOTAL ANUAL 

TOTAL MENSAL 

 

1 12 I 

     

     

7- MANUTENÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

Pa de lixo com cabo dobravel  unidade 56 11,00 616,00 616,00 

Resteis  unidade 24 11,00 264,00 264,00 

Vassourão  unidade 168 5,00 840,00 840,00 

'Cones de Sinalização (Grandes) e rede de proteção  unidade 20 25,00 500,00 500,00 

Vassoura Normal  unidade 168g, 3 	)..: ' 	̀''' 	: 	2C80 ,' 	4,4,5203d 

Fio de Nylon (rolos 315m)  unidade /22 80,00 1.760,00 1760,00 

Garfos unidade ,,108 11,00 1.188,00 1188,00 

VALOR ANUAL 5.688,80 

VALOR MENSAL 12 474,67 

Sacos de Lixo  unidade 0100 0,12 720,00 720,00 

Produtos de Higiene e Limpeza Banheiros unidade ,,, 30,00 120,00 120;00 

VALOR ANUAL 1.314,07 

DIVERSAS 9 - DESPESAS 

Telefonia Movei e Fixa unidades 123,9W'' 123,98 123,98 

Aluguél Sistema de GPS unidades sso,0 580,12 580,12 

VALOR MENSAL 

Ideire  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Estado do Rio Grande do Sul 

Av. Farrapos, 509 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PREGA() PRESEN1AL 

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais 
e de conformidade com a Lei 10.520/02 e com a Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, resolve: 

01 - ADJUDICAR E HOMOLOGAR A PRESENTE LICITAÇÃO NESTES TERMOS: 

Modalidade: Pregão Presencial 

Número: 127/2011 

Objetivo: Contratação de empresa especializada em realizar serviços de 
varrição manual, capina de meio-fio, limpeza e higienização diária dos banheiros 
públicos, roçagem mecanizada, com recolhimento e transporte dos resíduos 
resultantes destas atividades, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
com recursos próprios. 

Fornecedores e Itens: 

TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA *: 1. 

02 - AUTORIZAR O EMPENHO DAS DESPESAS RESULTANTES, NA SEGUINTE DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

13.01.15.452.0066.2083.3.3.90.39.78.00.00  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, 21/09/11 

GE ON EANDRO BERTI 
Secretário Mu cpal de Administração 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

CONTRATO ADMINISTRATIVO n.° 606/2011 

PROCESSO n°0777612011 - PREGÃO PRESENCIAL N°127/2011 

SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL, CAPINA DE MEIO-FIO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, 

ROÇAGEM MECANIZADA, COM RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS RESULTANTES DESTAS ATIVIDADES 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 

Contrato Administrativo que entre si fazem como: 

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE ERECHIM, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 87.613.477/0001-20, neste 

ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário
:  Municipal de Administração. Senhor 

GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Senhor WALDEMAR HELTOR 

DORNFELD, brasileiro, solteiro, Servidor Público, ambos residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONTRATADA - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n.° 72.332.778/0001-09, com 

sede na Avenida Sete de Setembro, 211, Sala 106, Bairro Centro, Cidade de Maravilha/SC - Cep 89.874-000, neste ato representada por sua 

sócia, Senhora JULEIDE INES D'AGOSTINI, brasileira, separada judicialmente, inscrita no CPF sob n.° 589.785.859-49, Cl n° 2.030.718 - 

SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Duque de Caxias, 626, Apto 206, Centro da Cidade de Maravilha SC. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1.1. 
Contratação de empresa especializada para realizar serviços de varrição manual, capina de meio-fio, limpeza e higienização diária dos 1 - DO OBJETO - 

banheiros públicos, roçagem mecanizada, com recolhimento e transporte dos resíduos resultantes destas atividades, através da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, com recursos próprios. 

1.2. Descrição dos Serviços: 

Contratação de empresa especializada para 

varrição manual, capina de meio-fio, limpeza 

dos banheiros públicos, roçagem mecanizada, 

transporte dos resíduos resultantes destas ativid 
Os serviços deverão ser executados conforme e higienização diária 

ades. 

descritos nos anexos 

realizar serviços de 

com recolhimento e 

constantes no Pre ão Presencial n.° 127/2011. 

2 - DO PREÇO E PAGAMENTO - 	
..1. 

2.1.0 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de 

12$ 97.900,00 (noventa e sete mil e novecentos reais) mensal, 
em moeda vigente 

2.2. 
Os pagamentos serão realizados até o 50 (quinto) dia útil do mês subseqüente a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota no pais. 

fiscal e atestado de execução, emitido pelo Gestor do Contrato. Para tanto, a empresa deverá, obrigatóriamente, emitir a nota fiscal de cobrança 

até o dia 25 do mès anterior ao respectivo pagamento, a fim de que os trâmites internos sejam agilizados. 

2.3. 
Haverá retenção previdenciária nos termos da legislação vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da respectiva guia a 

CONTRATADA, assim como, quando foro caso, será retido o imposto de renda retido na fonte, conforme legislação pertinente. 

2.4. 

Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 

e-',/ 2.5. A contratada comprometer-se-
á a efetuar, com rigorosa pontualidade, os recolhimentos legais de relativos ao INSS. PIS, FGTS, etc. penalidade ou inadimplência contratual. 

Fornecendo antes do recebimento dos valores a que tem direito cópia autenticada dos respectivos comprovantes do mês anterior, devidamente 

quitados, sem o que não serão liberados os valores da parcela correspondente. 

N9 2.6. 
Será obrigatória a comprovação mensal pela contratada ao contratante, do recolhimento dos encargos advindos da Previdência Social - 

INSS, com o quadro funcional da contratada que vier a atender ao objeto do presente Edital, eis que assume responsabilidade exclusiva, sob 

2.7. 
A contratada deverá fornecer uma relação de pessoas que trabalhãO na prestação dos serviços contratados, para o recebimento de cada 

40 

 pena de rescisão contratual. 

--- 	
parcela, juntamente com os comprovantes dos pagamentos previdenciários e trabalhistas de cada um. Das pessoas não constantes nas 

relações subseqüentes, deverá ser apresentada a respectiva rescisão, se não comprovado que continua na empresa em outra atividade. 
-- V 

.. „ 

3.1. A CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços conforme especificações do edital do Pregão Presencial n° 127/2011, seus anexos I e 3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - 

3.2. 

A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
II e em consonância com a proposta de preços. 

condições de habilitação e qualificação exigidas na contrafação. 
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3.3. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE. 

3.4. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 

ou irregularidade cometida na execução do contrato. 
3.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado 

do contrato ou da nota de empenho 
3.6. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que 

correrão por sua conta exclusiva. 
3.7. A CONTRATADA fica obrigada a efetuar o ressarcimento de quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em 

serviço, causados a terceiros ou ao património público, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação ou comunicação efetuada 

pela fiscalização. 
3.8. A CONTRATADA fica obrigada a atender a todas as solicitações feitas pela SMMA para o fornecimento de informações e dados sobre os 

serviços, indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes à gestão de medicina e segurança do trabalho, dentro dos prazos 

estipulados. 
3.9. A CONTRATADA fica obrigada a sanar, no prazo máximo de 08 (oito) horas, contadas da notificação ou comunicação, quaisquer 

irregularidades ou defeitos verificados pela SMMA. 
3.10.A CONTRATADA fica obrigada a executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população. 

3.11. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer aos supervisores telefone celular, que deverá permanecer ligado enquanto houver serviços em 

3.12. A CONTRATADA fica obrigada a não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais de qualquer espécie, 
execução. 

da população beneficiada pelo serviço, mesmo quando da ocorrência de datas festivas. 

3.13. A CONTRATADA fica obrigada a não permitir que seus funcionários promovam à triagem de resíduos. 
3.14. A CONTRATADA fica obrigada a cumprir todas as disposições legais pertinentes à segurança do trabalho às quais estão sujeitos contratos 

de trabalho regidos pela CLT, Independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se nesta situação. 
3.15. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, imediatamente, qualquer veiculo coletor ou equipamento que, a critério da SMMA, não estiver 

em condições de prestar serviço. 

3.16. A CONTRATADA fica obrigada a.manter instalado no conjunto carrinho t
_levmad, equipamento de GPS tipo RASCOL ou similar de 

mesma eficiência, de modo que a contratada possa monitorar e gerar relatórios de controle á Contratante, no que tange os seguintes aspectos 

(planejamento da varrição, relatório de % do cumprimento do circuito de varrição, relatório de paradas, relatório de itinerário). 
	• 

3.17. É vedado à empresa CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, 

bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no presente contrato. 

4- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO — 

4.1. 
Os serviços objetos deste contrato deverão ser iniciados imediatamente, após a assinatura do contrato, conforme necessidade e solicitação 

da Prefeitura Municipal de Erechim, através da emissão da Ordem expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

4.2. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, 
a contar da emissão da respectiva Ordem para Inicio, podendo ser 

prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, havendo concordância entre as partes, ou rescindido, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.. 

4.3. Havendo renovação do contrato, este será reajustado pelo índice IPC-FIPE, ou outro que vier a substitui-lo. 

5. DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA — 

5.1. 
Como prestação de garantia, a CONTRATADA, exceto SOCIEDADE COOPERATIVADA, se obriga, no ato do pagamento da parcela, a 

deixar retido na Tesouraria do Município, a quantia correspondente a 3% 
(três por cento) de caução sobre o valor da parcela ou qualquer outra 

modalidade de garantia prevista no Artigo 56, parágrafo 1°, da Lei Federal 8.666/93. A referida importância será liberada ou restituida após a 

execução do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
5.1.1. A CONTRATADA terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a execução do contrato, para retirar, junto à Secretaria 

da Municipal da Fazenda, a caução prestada. 

6 — DO EMPENHO DA DESPESA — 

6.1. 
As despesas resultantes de execução desse objeto serão atendidas através da seguinte dotação orçamentária: 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO — 13.01 

PROJETO VOU ATIVIDADE - 2.083 

ELEMENTO DESPESA — 3390.39.78.00 

7 - DAS PENALIDADES — 

7.1. 
O não cumprimento das obrigações dispostas nos projetos básicos sujeitará a CONTRATADA, inicialmente, a aplicação da pena de 

advertência por escrito. Na hipótese de reincidência de qualquer tipo de transgressão, serão aplicadas as Seguintes penalidades pecuniárias: 

Por deixar de efetuar a varrição nos dias e turnos previstos no planejamento dos locais, conforme mapa de frequência e 

periodicidade.  Multa de loa 20 vezes o Preço unitário do contrato, por turno ou dia não executado.  

Por deixar de efetuar a roçagam nos dias e turnos previstos rio lanêamento dos locais, conforme ordens de serviço emitidas Multa 

de loa 20 vezes o preco unitário do contrato por turno  

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°6,pfi PAD, 2 
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Por não executar corretamente o roteiro de varrição estabelecido pela SMMA. tv
,ItjjPAe 	9.2-11-e---"el--"LegicLu

ntrato 

o ex 	 me 

Por não efetuar corretamente os trabalhos de roçagam. 
M It. de 10 20 ze • •r • nitário do contrato. 

Por deixar de efetuar ou não efetuar corretamente os trabalhos de capina. M lta e 10 20 vTze o r 
	nitário d contrato. 

Por quaisquer descumPrimentos das demais regras estabelecidas. Mult 

	

	5 15 	s 	e 	Mário do con rato 

7.2. Para graduação das penalidades pecuniárias, serão adotadas as seguintes escalas: 

Na segunda e na terceira ocorrência de mesma natureza valor minimo previsto; 
Na quarta e na quinta ocorrência de mesma natureza, 5 (cinco) vezes o valor minimo previsto; 

A partir da sexta ocorrência de mesma natureza, para cada ocorrência, o valor máximo previsto. 

7.3. Além de outros previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, em especial constituem motivos para a rescisão do contrato, por ato unilateral: 

s) O não cumprimento, ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

A lentidão no cumprimento do contrato; 

O atraso no inicio da prestação do serviço; 

A paralisação total ou parcial do serviço; 

A sub-contratação parcial ou total do serviço; 

O desatendimento das determinações; 

O cometimento reiterado de faltas. 

A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na Seção li do Capitulo IV - Das Sanções Administrativas 8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 

da Lei 8.666/93 e conforme o art. 24 do Decreto Municipal n°3.018/05. 

8.1. 

Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o desCumPrimento total da 

obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 
multa sobre o valor global da contratação: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a AdMiniStraçãO; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.1.1. 

Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento do 

prazo de entrega do objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 

8.1.2. 
Vencido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará ã contratada comunicando-a da data limite. 

8.1.3. 
A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 

8.1, sem prejuízo da aplicação 

8.1.4. 
A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete do contido no subitem 8.2. 

8.1.5. 
Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o consequências de pequena monta. 

valor global do contrato. 

8.1.6. 

Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do 

8.1.7. 
No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos

, 
 danos ou prejuizos à Administração, será aplicado 

contrato. 

ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do 

contrato, comportar-se de modo inidõneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar 

com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que 

seja promovida a reabifitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais. 

8.1.8. 

Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

8.2. 

Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global contratado a titulo de mora, por 

descumPrimento de obrigação contratual eiou por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento contratual, 

independente da notificação prevista no subitem 8.1.2. 

8.3. 

As multas devidas efou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, recolhidos em conta especifica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

8.3.1. 

Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação 

oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 

8.4. 

A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções 

previstas no subitem 8.1. 
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8.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante o 

qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

9 — DOS GESTORES DO CONTRATO - 
9.1. Serão gestores do presente contrato, o Senhor CÉSAR DE CAMARGO, como Gestor Administrativo, o Senhor EDSON DA SILVA, 
como Gestor Fiscal, e o Senhor CRISTIANO DANIEL MOREIRA, como Gestor Técnico nos termos do art. 6° do Decreto Federal n° 2 271 de 

07 de julho de 1997, que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e 

adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. 
9.2. Ao Gestor Administrativo cabe, especificamente, acompanhar os aspectos da relação administrativa entre a CONTRATADA e o Município 

e estar atento aos aspátos atinentes como, entre outros: 

inscrição da obra (matrícula) junto ao INSS; 
acompanhar a comprovação dos recolhimentos de contribuições sociais e previdenciárias a cargo da empresa contratada, bem como o 

recolhimento das contribuições descontadas dos pagamentos pelo Município que deverão ser repassadas ao INSS; 

o encaminhamento junto a Secretaria da Fazenda, das medições fornecidas pelo gestor técnico, para o respectivo pagamento; 

acompanhar o final de cada obra, contatando com o INSS e buscando a certeza de que tudo fora pago, solicitado a baixa, por quitação, 

da respectiva inscrição. 
a relação de todos trabalhadores da obra e a verificação mensal de que tenham recebido tudo que lhe é de direito. 

10 - DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO — 
10.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 127/2011 , o qual vincula-se, 

bem como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como se transcrito fosse, e respectivos 

anexos do Processo Administrativo n° 07776/2011. 

11 — DA COBRANÇA JUDICIAL — 
11.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, titulo executivo 

extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL — 
12.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o auxílio da 

Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito a obediência dos 

princípios que norteiem a Administração Municipal. 
12.2 A Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores regerá as hipóteses não previstas neste contrato. 

DA RESCISÃO: 
13.1.0 presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da Lei n°8.666/93 

e alterações posteriores. 

14.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente decorrer] s da presente 
14 — DO FORO — 

relação contratual. 
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ASSESSORIA TÉCNICA — SMMA 
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(54) 3522-9250 

ESCLARECIMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO  

DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO E ROGADAS  

DOCUMENTO PRODUZIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA EM 27/04/2012 

A gestão do presente contrato é realizada em dois grandes eixos, um 

administrativo e o outro técnico fiscal. 

Em termos administrativos a gestão é realizada pelo Sr. Cézar Camargo, da 

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, o qual fundamentalmente tem a 

função de "controlar" o quantitativo de pessoal exigido pelo contrato, se a empresa 

contratada mantém em dias suas obrigações fiscais com a previdência social e o fundo 

de garantia, entre outras de cunho administrativo e previstas no contrato e na licitação. 

No que tange a gestão fiscal e técnica, os trabalhos são executados pelo Sr. 

Cristiano Daniel Moreira e Gean Deoti, ambos da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. Suas funções são a de verificar se os trabalhos contratados estão sendo 

executados a contento. 

A fiscalização da qualidade e também da efetiva execução do serviço é feito de 

forma global e aleatória, na qual utiliza-se além das observações "in loco", a presença 

ou não de, eventuais, reclamações realizadas pelos munícipes. De forma geral se as 

ruas estão varridas, se os locais indicados para roçagem foram roçados, se inexistem 

reclamações ou se são baixos tais índices, presupõe-se que o serviço está sendo 

adequadamente realizado e portanto, mensalmente autoriza-se o pagamento sem 

glosas. 

É de suma importância relatar que a SMMA previu em contrato e já está 

4
implantado, a possibilidade de se fazer monitoramento dos serviços de varrição de 
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forma remota, na qual cada varredor utiliza um rastreador na cintura e através de software 

específico pode-se monitor a execução dos trabalhos. Destaca-se ainda que tal sistema já 

está implantado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Outro grande avanço no sistema de gestão para o referido contrato refere-se a 

alocação de um servidor específico, exclusivo e concursado para fazer a gestão desses 

serviços. 

O profissional mencionado já está na SMMA e em fase de treinamento, devendo 

assumir integralmente suas funções a partir do mês de maio. 

Tangente ao solicitado no item (i) da requisição N° 01/2012 AC, informamos que é 

das folhas 81 a 158. 

Crente de ter dados os esclarecimentos solicitados. 

Atenciosamente. 

Erechim, 27 de abril de 2012. 

Cristiano Daniel Moreira 

Servidor SMMA 
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Of.n° 228/2012 — SMMA 	 Erechim, 11 de maio de 2012. 

Prezado Senhor 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar 

resposta ao solicitado na requisição de documentos N° 01/2012AC, subscrito pela ILMA 

Sra. Ana Cristina Andrade Diesel, Auditora Externa do Tribunal de Contas do Estado do 

RS. 

Tangente ao questionado, lhe informamos o que segue: 

Para o requisitado no item (a), informamos que não é possível 

apresentarmos comprovação da realização de pesquisas de preços, haja visto que a 

mesma não foi documentada, pois, a matriz de preços fora realizada com base em 

inúmeros telefonemas, outros editais com o mesmo tipo de objeto, a experiência da 

municipalidade na elaboração desses processos considerando tratar-se de um serviços 

continuados e a base de preços que já vinha sendo praticada. 

Para o requisitado no item (b), informamos que no tangente a ART 

de serviços que deve ser emitida pela empresa, a mesma não nos foi entregue, 

solicitamos via e-mail, conforme cópia em anexo. Tão logo a empresa nos disponibilize o 

documento, enviaremos ao T.C.E. 

O solicitado nas letras (c,d,e,f,g), está documentado em anexo. 

Para o solicitado no item h, informamos que por se tratar-se de 

uma ferramenta nova de controle, o relatório solicitado possuir média complexidade e a 

base do sistema de rastreamento estar em São Paulo, a empresa contratada nos solicitou 

30 dias à entrega do mesmo, desde modo não podemos atender ao requisitado uma vez 

que nos fora concedido menos de 72 horas atender o solicitado. 
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Para o requisitado no item (i), informamos que não podemos 

atender neste momento, pois, o referido processo administrativo está nas mãos dos 

auditores do próprio T.C.E. 

Tangente a letra (b), informamos que em termos de executivo 

municipal, não foram emitidas as ARTs para o projeto básico e para o orçamento. 

Sendo o que se apresentava para o momento nos despedimos 

cordialmente e nos colocamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 

Atenciosamente. 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Ao Controle Interno 

Aos cuidados do Sr. Odacir Raimondi 
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	 Mensagem encaminhada 	. 
Remetente: "Cristiano Moreira" <aistiano.moreira@erechim.rs.gov.br> 
Data: 09/05/2012 17:38 (04 minutos atrás) 
Assunto: PEDIDO DE INFORMAÇÕES T.C.E 
Para: "Volnel Empresa Tucano" <operacional@grupotucano.com.br> 
BOA TARDE 
VOLNEI, CONFORME TE FALEI, INFORMALMENTE, HOJE MAIS CEDO, ACABOU DE CHEGAR A 
REQUISIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA QUE A SMMA FAÇA APRESENTAÇÃO DE 
DIVERSOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÃO DA VARRIÇÃO E ROÇAGEM. 
O PRAZO ESTABELECIDO POR ELES É EXÍGUO, SEXTA-FEIRA 11/05/2012. NESSE SENTIDO 
PEÇO-LHE QUE PROVIDENCIE TODOS OS DOCUMENTOS ELENCADOS, RESALVANDO QUE CASO 
NÃO SEJA POSSÍVEL APRESENTAR ALGUM DELES, EFETUE-SE BREVE JUSTIFICATIVA POR ESCRITO 
CONFORME ELES SOLICITAM NO ITEM OBSERVAÇÕES. 
PARA QUAISQUER DÚVIDAS ME LIGUE. 

A, 	do 8 	I NÓS ELABORAMOS RESPOSTA POR AQUI. 1"_1: PS: OS ITENS 	parte 	e 
1 	na mensagem anexo 

: 0 Dica: Para salvar rapidamente, dique sobre a imagem com o botão direito do mouse. 

------- _..., 

--- -- - — _ 
— - 	9 Apagar Ullover a Imprimirm+Exportar 
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EXECUTIVO MUNICIPAL DE ERECHIM 

db•1011.É.•111.11~11  

'ObserVação: 
infonrundes, Inelueive es relativas a eventual inexistência de algum documento. 

devim ocr feitos por caerito, 
•••••••• 

Com bese nos tonnos dos oragos 31, 70 c 71 da Constituição Federai. artigos 70 e 

7) da COnstituiçÃo 'Ditador.) e artigo 33,#§ 1° ti 2°, de Lei n° 11.424, de 06.01.00. requisitamos 
0( a) dOcumento(a) c/ou inforrnacão(bes) abaixo: 

1) Com relação ao Processo n. 7776/2011 relativo ao PP n. 127/2011 solicita-se: 
do:Ai ptu)  ritesantar n comprovação de realização da pesquisa de priscos. 

da IrEl Apresentar a ART do projeto básico, dos orçamentos e execução dos serviços (item 
d 
  

04 c)InligMar o endereço das it1St810008 onde se encontram lotados os funcionários, 
equipamentos e fermentas necessárias a execução do objeto descrito no projeto básico (item 4 - 
InotalaVies do Projeto Basica). Apreee0LIV 08 documentos comprobatérion respectivos. 

.;ké. di Apresentar a licença ambiental da arca destinada a lavagem, e lubrificação da frota 

(ileln 4 — itistalaçOes) 
0g, ci Informar o mi :Itero, placa e RENAVAM dos veiculas utilizados na execução do 

i vontrato. Apresentar os respectivos Certificados de Registro c Licenciamento de Veiculo - CRI,V 

I 	0 COMprOVer o atendimento da clausula 5,1 do termo contratual (garantia) 
04) Apresentar A ordem cie inicio de execnçao de serviço. 

at Apresentar TODOS os rclatários de monitoramento — clausule 3,16 do instrumento 
eurttratual (planejamento da varrição, relatório de percentual do cumprimento do circuito de 

v lin icão. relatório de paradas. relatório de itinerário, relativos ao exercício de 2011, 

o+ i) Indicar 48 folhas doe autos tio Pro aso n, 7776/2.011 a que se refere o Projeto Básico e o 
Mital de Abertura do CCJIILMC, 	 r 

Afl4 	tatina And?. de Diesel 
Auditor Público Externo 
Matricula n°. 13517589 

  



Maravilho SC, 10 de maio de 2012 

ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL De CONTAS 
oinrçÂo DE CONTROLE E FISCAL17/40 
Ana Cristina Andrade Diesel 
Auditora PCiblIca Externo 

Referente Requisiclio de Documentos e ou informedses n 01/2012AC 

TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LIDA, pessoa jurfdlea de direito privado, Inscrita no 

CNPJ n" 72.332.778/0001-09, com sede na Avenida Sete de Setembro 211, Sala 106, 

Maravilha SC, vem apresentar documentação solicitada: 

1) Com relação no Processo n 7776/2011 relativo. ao  Pregão Presencial ri' 

127/2011 apresenta: 

Contrato de Locação. 

Informamos que o lavagem e lubrificação é terceirizada, conforme consta 

na licença omblentol 

Certificados dos dois veicules solicitados no edital 

Cetide (Seguro gerando) apólice n' 01-0775-0154787. 

01 Ordem de Serviço de Execução dos Serviços, 	• 

O Quanto aos relatórios cla monitoramento solicitamos um prazo de 30 

(vinte) dias poro o emissão. A base do sistema de rastreamento é da 

Empreso Riu Systen de SM Paulo. Já foi solicitado junto-  a empresa uma 

segunda via, 

e 
O 

eia", Ir, 	4"? 
Immo 	kiSPfi.  
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CONTRATO PE LOCAÇÃO COMERCIAL 

PARTES 
Joreet SaOtfi, brasileiro, apootentedo, casado, portador da Certeira de Identidade número 2023307743 e CPF 
nernero 12017080059, residente o domiciliado na Ruo Santa Catarina, n.a 86, apto 1104, bairro centro, cidade de 
Ereoelm, Cop. 99700-000, no Estado do Rio Grande do Sul, capaz, neste ato denominado LOCADOR. 

De outro lodo. denominado LOCATÁRIO, o empresa TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA, com cede na Avenida 
Seta de Setembro ri° 211, sala 106, Centro, CEP 89874-000, no municlpio de Maravilha, Estado de Santa Catarina, 
Inscrita no CNPJ sob a n° 72332778/0001-09 e no cadastro Esteduei sob o n° 252709349 representada peia sua 
sócia Julelde leme D'Agostinl, broolloira, separada judicialmente, contadora, natural de Serafino Correa (RS), 
roeldento de domloiliade no rue Duque de Caxias n° 626, apto 206, Centro, CEP 89874-000, no município de 
Maravilha, Estado de Sento Catarina, bortedore de oedula de Identidade n° 2030218, expedida pela SSP/SC no ano 
de 2000 o CPF n 689765869-49, 

Tem entre Os mesmos, da maneira Justa o acordada, o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO 
COMERCIAL, ficando desde já ecoe°, poliu ciáueulas abaixo descritas. 

CLÁUSULA 1 • OBJETO PO CONTRATO 
O presente. tem como OBJETO, o Imóvel do propriedade do LOCADOR, situado na Rua São Paulo, bairro Centro, 
cidade 00 Erechlm, Cep 99700-000, no Estado do Rio Grande do Sul,. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O imóvel entregue na data da assinatura deste contrato, pelo LOCADOR ao LOCATÁRIO, 
possui 100 (Cem) melros quadredos de área construido, e encontre-cie em perfeitas condições, com pintura nova, 
treze luminárias fluOreocenteo completas eln te:delicio elondieões, Pede hidráulica e eleirice e banheiro em Perfeitos 
condições. como sambem todos os vidros a aberturas tom avarias alguma, caracteristIcas estas que deverão estar 
Oreebritee no ato da devolte00 do imóvel no final da locação. 

CLÁUSULA 2-PRAZO PE LOCAÇÃO 
A presente 10~0 terá O lapso temporal 12 (dose) meses, e Iniciar-se no dia 01 (um), do més (outubro) no ano de 
2011 (doia mil e ente). 

CLÁUSULA 3 • VALOR DO ALUGUEL DESPESAS E TRIBUTOS 
Como aluguel monoel, o LOCATÁRIO se obrigou% a pagar o valor de R$ 900,00 (novecentos reis) a ser efetuadc 
mediante boleto bancário emitido pelo LOCATARIO com vencimento no quinto dia útil de cada mês, subseqüente ac 
vencido, sob pena de multa, comoções e desposas previstas nos PARÁGRAFOS QUARTO e QUINTO dests 
CLAUSULA. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO; REAJUSTE: O valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base, o: 
índices previstos e acumulados no panado anual do IGPM, em caso de falta deste indico. o reajustamento dc 
aluguei terá por bom, a media de variação doe índices Infiecionerios do ano corrente ao da execução do aluguel. ate 
o primeiro dia anterior ao pagamento de todos os valores devidos Ocorrendo alguma mudança no timbitc 
govememantel, todos Os valores agregados ao aluguel, bem como o próprio aluguel, serão revistos pelas partes, 
PARÁGRAFO SEGUNDO: COBRANÇA; Faculte ao LOCADOR ou seu procurador, cobrar do LOCATÁRIO, o(s; 
álteleel(Ole), tributo(a) o despose(s) vencido(e). oriundo(*) deste contrato, utilizando-se para isso, de todos os meios 
leoree admitidos. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: DESPESAS E TRIBUTOS: Todas es despesos diretamente ligadas à conservação ck 
imóvel, tele COMO, água, luz, que estejam relacionados NO uso do mesmo, bem como os tributos, incluindo o IPTI 
ficarão sob e responsabilidade do LOCATÁRIO pelo pagamento de todos, 
PARÁGRAFO QUARTO: MULTA, O LOCATÁRIO, não vindo a efetuar o pagamento do aluguel até a data 
eit1Puinde no onput da CLÁUSULA 3, fiai obrigado apagar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor.do  alugue 
e*Opylodo neste contrato, bem corno juros de mora do 1%(um por cento) 80 más, mais correção monetária. 
PARÁGRAFO QUINTO; DO ATRASO NO PAGAMENTO: Em caso de atraso no pagamento dos aluguéis e nác 
compensando O &NU designado paro tal fim, restará em more o LOCATÁRIO, ficando responsabilizado por todoi 
o* pagamentos provistos neste atrofio, som prejulzo do pagamento da muita, juros de mora e correção monetária 
N80 configurara° novação ou edição ás cláusulas contidos no presente instrumento, os atos de mera tolerei-ice 
referentoe ao atraso no pagamento do aluguel ou quelequer outros tributos. 
PARÁGRAFO SENTO: DESCONTO: O LOCATÁRIO terá desconto de RS 100,00 (cem reais) no valor dos aleguei: 
dos meses do outubro, novembro o dezembro do tino de 2011 e janeiro, fevereiro e março do ano de 2012. 



CLÁUSULA 4 .UTILIZACÀO DO IMOVZI. 
A preeenle LI.SCAÇÃO Cotem-ao mottivarnente PO use 00 Imóvel para fins com dela. testando proibido ao 
LOCATÁRIO, Subleig00 q to4,10 de formo diferente do previsto, eulvo autoriracao expressa do LOCADOR, 
PARÁGRAFO PRIllegIRO! DAB coNuicOma DO INOVEI. O IMOVOI objeto deste contrato sere entregue com 
InstelSOOSS eletneari ehiereallope em perfeito funcionamento, com todos os cómodos e paredes pintados. sendo que 
pores, portdeo e Peeee.Onee Pc eneorilrem tombem em funcionamento correto, devendo o LOCATÁRIO mente-to 
deste forme FM tarnbem Odorado, que o Imóvel sere devolvido nas moemos oondiobes em que foi entregue, alem 
de, no ato dê entrega doe onovee, Com MO§ os tributos* ~posa§ arpoo, 
PARAGRAFO SEGUNDO ws colgo Cato o Imóvel seja teeleatle do forme divina da locação proposta. restare 
ItsGelad0 ao LOCADOR, reo.elndir O presente contrato de plano, cem gerar direito e Indenização ot, qualquer ónus 
por pano OMS ttimo Bem Prejulga 00 °gripei:gr) do LOCATÁRIO de efetuar o pagamento dos multas e despesas 
previsto§ no PARÁGRAFO QUINTO clo CLÁUSULA S. Solvo outorkepeo expresso do LOCADOR. 
PARAGRAFO TgRCSIRO: DSNFSWFORIAS e coNsTRuções! Qualquer benfeitoria ou constnnio que sem 
destinado ao imeval °Mio dome deverá de ¡medite°, cor submogett e eutorizageo expressa do LOCADOR, Vindo e 
Ser feita Penleittoria, faeutto ff! LOCADOR 00004 ou neo, restando ao LOCATÁRIO em cano do LOCADOR nâo 
otosite.lo, modificar o Imóvel do maneiro que In@ rol entregue, Ao benfeitorias, contenos ou reparos fanSo parte 
Integro:Me 00 imóvel, nto aselotindo co LOCATÁRIO o direito de retenCeo eu IndonlaÇáo eOnne 0,  mesmas. 

PARAGRAFO QUARTO,  DA oevoLuçAo DO IMOVel. FINDO PRAZO DA LOCACAO: O LOCATÁRIO restsuira o 
IMOWel loOado nos mosmoo condita:4o PI quine o Meteu, quais sejem, pintado oom tinta na cor indicada pelo 
LOCADOR, sondo que os InoteloçOeo elalrions, hldreulicao a atteeórtos deveio 'lambem, estar em perfeitas 
eOndidkas de runolonomento, Relvo as deterloreeeo decorrentes do uso normal e habitual do Imóvel. 

O premente contrato doeu e vigorar Orene es partes a partir da aesinetute do mesmo, as quita elegem o foto da 
Odiei° de Bteeniffiffitt, onde se atua o Imóvel, paro dirimirem quaisquer dúvidas provenientes da execução e 
cumprimento do mesmo, obrigando-se tombem e pane que obteve esito em demandas futuras realizar o pagamento 
doe ortnseelSnos Proceesuole, alOm 005 hOnOrerlOa advcoatleios a serem estabelecidos na lide 

OS hOrdolroe, evecesonas ou coeotonterfoo de ambos as panes se obrigam desde ,I$ ao inteiro teor deste contrato, 

e, por colorem jooloo e aonveneionodes es partes assinam o presente CO 	DE LOCAÇÃO COMERCIAL. 
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KSTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PR 1,311'111RA MUNICIPAL I) E 1RECIIIM 

Praça da Bandeira, 354 

Erecilitn. 03 de outábro de 2011. 

A 

'facilito Obras e Serviços Lida 

Juleide Inès D'Agostini 

Declaro que recebi em 03/10/2010, cópia da apólice 01-0775.0154787. no valor deld 

35,244,00, referente seguro garamiti conforme cláusula 5 do controlo adtninistraiivo n" 

OVNI 

A teneiosainente, 

.) 

rtu 	e 

Secretário 	 Fazem() 

( 

• 



  

NÚMERO DO PROCESSO 
TRIBUNAL DE CONTAS RS 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS 

REFERÊNCIAS DATA 

Processo:000527-0200/11-9 	Abertura: 

Tipo: PROCESSO DE CONTAS - EXECUTIVO 

Exercício: 01/01/11 a 31/12/11 
Órgão: PM DE ERECNIM - 46900 

SICM/SIM I/SRPF VOLUME V 
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A 	PRERITURA MUNICIPAL N CRECHIM/R5 	• 

Anon, Onolont Innen; O MA 11p4Pes niglinl da MoluOoll,  Seguradora S/A, um documerno com a 
MedInO VOneOldrOO 	Unid @ROO IMONOOM genC10 Ove o Otoo dderonço •Quee opOkce agora rox 
RANJ 0@ 	piqwen 110 Wcação dignnt, uttli4endo htsnmos e !Mama ou garantem negurança e 
wior wrfStegØ noncodOno OntrOnlcoo Sole 400età $utninu,, de tono Clell nitre, o modelo entono,. e 

NOMP13111111 PO IPOOOdOOE toonalegl000 14 PRUMO!. no MerOPOO, como noto flecM dgilaI, moto. de 
' .09141nOnled via nlornm, OMINO° CIO Ogletea, ote. 

Otafucolli Soguradoro 

TITULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA N° 01.0775-0154787 

00CuMente eletrônico digitalmente ',ninado por: 

Sonnommo nowtooto owneoe oreinOmoros conlenne MO d. 20041=1. me modom 	Inee-ettomne tie enevoe 
Pomo eroodode 1ed-1111mi no,  lhonetenn (no) 

AlexonornMeluonili NO do tono do Contnonno, 7BIO3232hOOO4P49Ploesloen113097135RO21  

J000 geonn nom+, N.09 11MIO110 OOrtifloodo 00954104310010/58411640092~39304497  

nR1111110ONTO PA ded4Onlee. no vau 1to 11111/o4Oo fl,.* mo olmo* o *o 02 oo Conattegeo Moto a boOtointe 
P.-Myleefel, dom rov de no 

en 	moldo" O Inoo,00lmotto do Choro MOtomm brommeo • icr,  Omot, amo oemntr • eutorttulacie, • 
Mintige0e Meneie Mita 0h elOWneMne em tom% momo.. ou notnE,Ofte de pone O dee .M.MeGeee 
heb,ingOeg 114 OtWe00AMfy• Ninei§ bem OnIne a roolmmeeo Ice danoocoot **treno, woodroo 

PM Apollo; 0141/84154M 
Controle Intorno:10040U 

Oele de PO011Onotottlitellinil 

eldomodoop no preme% docemente, hem como o erquIvO Inc tonna •10/dntoé. podem ner eerMendoe no 
Wenelte enr"irnelenelpliegOneMeennbet,  

eime oem moo Mie Op •rtillego tanto (lounnento, o ~MO Vogue Per emloneno sob o fl 
110424401100101,40M111/000000 no Mo de dcUliI momoommonv,er 

1419 

iiti;i; ni 

J. Malucelli Seguradora S.A.  
641.44:4-z,44 40- Scia.~  #4411(- 
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SEGURO OTIA 
Anellen 01477E41b4 

Centreis Internel121t14014 

	

41,0.14400 to etem• émeete 	 eikeF e /IIPI• 
orbe.. rem .... .terom 	eet 
44. 0410 *p 4.00f 	IMPAII1IP141 p •1”,••• 	•pr 
4.010414, 	40,1 i1 00 teremenotetorrso....mtruourunt. 14 o. 1•4140 
OOP 	y, tlx 
lmsre+ 400141000000*. ,,,e1R amo p040300 

A J M&IWW;Sbi A CNN e4.94e 157/0001.33. com  sedo nn Rui Viacenne de NAear, 1441 . Cerre° 

C...de,. • OP Pate ARIXICE de Seguro Dorinlit goram* se SEGURADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
cnEckiimrati 	0,471/0001,10 PRAÇA DA BANDEIRA, 3S4 anccNim RS, as oongaçõen ao TOMADOP. 

TUCANO OfiRAR 5 LTDA, cNru »532 7N/0001-091  AV SETE DE SETEMBRO 211 SL 106 SALA 106 
CENTRO MAflAVIL o Olor do RS 35 144,00 canto o onco mo e duremos e quarenta e quatro ruim nO 

medmild0de vigente@ tO dele/1101 

DESCRIÇÃO DA GARANTIA 
imemikton valor e Primo nmealoi no tonem* 1 

lodo 

- Edonatmar 
- 

VigiNocla 
impodenela Segurada Irdclo 	Término 

35 244,03 	03/10/011 	03!10/2012.  

OBJETO DA GARANTIA 

r-mg 0.PONA,  ile rormc 0OrinIn inenni010io, mo o onter fendo no *Mc* dei emenon defina Cluttedds Delo 
roIngInOf Al,i Niqi fPà0 09 InadimpIVPAInt0 n, 'o cupe AOS minviços 40100100 no Momo do Contrita 

AlnlInNIIBIlvA SOEI _e n" 0/7700011 , Prvoi0 Prnierneil ,, 117(2011  
t 

I 	KA h 01m:BIO OPAI . PRIO Nif11 Ao tleer6M.1 da Detnder da Sumis 0" 232103 e Onde Inoneete par, Iiimneno de . 
Gunlrated 
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Golodo o 	Ofondo do Sul 

MUNICIPIO DE ERECRIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
P!ne 	lionaono. 304 
Pano 04 5711 7000 
04P00000 Ereenlm- 

NyFe• 

/1-4 o 

À 
Tucano Obras e Serviços Ude 
Fone/Fox: 49-3664-0187 

718~WARAÇÃQRAKARdpo  ogjERvnos  
ÇQ.~142_001.2911  

Comente prevlsáo existente na cláusula 4.2. do contrato no 606/2011, 

eutorizamos o Início dos serviços por parte da empresa TUCANO OBRAS E SERVIÇOS 

LIMA, o contar do dia 03 de outubro de 2011. 

Eràlm, 29 de setembro de 2011. 

It\\  kf 

X; N\  \k_ 	\
• 

WALDEMAR DORNEELD 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 



UNIDADE ASJD./REÇ,,EBIMENTO DESTA REQUISIÇÃO: 

Data: Of / O S / ife 

Nome: / We2 /( t' 
.-4. call/7- 01 6 li/r6t24/° Cargo: t. 

Ass: 

TCE/RECEBIMENTO DE DOCUMENTO(S) E/OU INFORMAÇÃO(DES) 

Data: 	/ 	/ 

Obs.: 

Nome: 	 Matricula: 

Ass: 

Observação: 
As informações, inclusive as relativas a eventual inexistência de algum documento, 

devem ser feitas por escrito. 

Com base nos termos dos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal, artigos 70 e 
71 da Constituição Estadual e artigo 33,§§ 1° e 2°, da Lei n° 11.424, de 06-01-00, requisitamos 
o(s) documento(s) e/ou informação(ões) abaixo: 

1) Com relação ao Processo n. 7776/2011 relativo ao PP n. 127/2011 solicita-se: 
Apresentar a comprovação da realização da pesquisa de preços. 
Apresentar a ART do projeto básico, dos orçamentos e da execução dos serviços (item 

13.3 do Edital) 
c)Informar o endereço das instalações onde se encontram lotados os funcionários, 

equipamentos e ferramentas necessárias a execução do objeto descrito no projeto básico (item 4 — 
Instalações do Projeto Básico). Apresentar os documentos comprobatórios respectivos. 

Apresentar a licença ambiental da área destinada a lavagem, e lubrificação da frota 
(item 4 — Instalações) 

Informar o número, placa e RENAVAM dos veículos utilizados na execução do 
contrato. Apresentar os respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV 

Comprovar o atendimento da cláusula 5.1 do termo contratual (garantia) 
Apresentar a ordem de início de execução de serviço. 
Apresentar TODOS os relatórios de monitoramento — cláusula 3.16 do instrumento 

contratual (planejamento da varrição, relatório de percentual do cumprimento do circuito de 
varrição, relatório de paradas, relatório de itinerário, relativos ao exercício de 2011. 

Indicar as folhas dos autos do,Processo n. 7 7-67,2011 a que se refere o Projeto Básico e o 
Edital de Abertura do Certame. 

Ç------Ana Cristina Andrade Diesel 
Auditor Público Externo 
Matrícula n° 13517589 

O,  

o 

,TRtSUNAL 	JImbl 

Els 

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO(S) 
E/OU INFORMAÇÃO(ÕES) N° 01/2012AC 

  

UNIDADE AUDITADA 

EXECUTIVO MUNICIPAL DE ERECHIM 

SIMBOLOGIA: 
1 VIA — UNIDADE AUDITADA PRAZO PARA ENTREGA DE SOLICITAÇÃO 

r VIA — TRIBUNAL DE CONTAS 11/05/2012 

   

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

ST-01.37.01 
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LEI N.° 4.697, DE 25 DE MAIO DE 2010. 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a 

Universidade Federal da Fronteira Sul — UFFS, Campus de 

Erechim, visando a cedência de servidor e a viabilização dos 

trabalhos de comunicação da Universidade. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo. 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1.0  Fica, o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar convênio com a Universidade 

Federal da Fronteira Sul — UFFS, visando a cedência de servidor e a viabilização dos trabalhos de 

comunicação da Universidade. 

Parágrafo único. A cópia do convênio, de que trata o caput deste artigo, será encaminhada à 

Câmara Municipal de Vereadores em até 30 (trinta) dias, após a data de sua assinatura. 

Art. 2.° O convênio de que trata o artigo anterior terá vigência a partir da data de sua assinatura 

até 31/07/2011. 

Art. 3.° O Município de Erechim não terá despesas de qualquer natureza para a execução do  

convênio objeto da presente Lei. 

Art. 4.0  Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 5.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Munic. 	 Maio de 2010. 

Paulo A\-do  Po s 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

rson Leandro Berti 
Secretárià.vIunicipal de Administração 

Processo Administrativo n.° 6.581/10. Lei n."4.697/10, Pág. 1 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim - RS 

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a 
firmar convênio coin a Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, Campus de Erechim, visando a 
cedência de,servidor e a viabilização dos trabalhos de comunicação da Universidade. 

A Universidade Federal cia Fronteira Sul - UFFS objetiva ser uma 
instittii'çâo de educação superior pública, com estrutura multicampi, sendo que um dos cinco campi se 

localiza na cidade de Erechim - RS; já se encontra em funcionamento ofertando 400 vagas para estudantes. 

'Além disso, a UFFS integra o esforço do Governo Federal, dos movimentos sociais bem como de inúmeras 

entidades representativas e regionais do Alto Uruguai, no sentido de atender às demandas dos arranjos 
produtivos locais objetivando o desenvolvimento sustentável. 

Através do Convênio proposto, o 
competências, através da Coordenadoria de Comunicação, de: Prestar serviços 

profissionais da área de comunicação da UFFS; Produzir, quando solicitado, 
e 

recebidas da UFFS, notas a serem repassadas para a imprensa local e regional; 

eventos da UFFS que se realizem no Município de Erechim, auxiliar a UFFS 

regional; Monitorar as divulgações de matérias de interesse da UFFS na imprensa 

xerográfica das mesmas; disponibilizar aos servidores do Município, quando 

equipamentos (máquina fotográfica, fax, computadores etc.). 

De outra banda, a UFFS fará a cedência de um servidor com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, com ônus a origem, bem como repassar ao Município de Erechim, 

com antecedência necessária as informações para a elaboração de matérias bem como as agendas a serem 
acompanhadas pelo Município. 

Diante do exposto, encaminhamos-lhes o presente projeto para 
apreciação e deliberação por parte dos nobres Vereadores. 

Município atenderá às 

de apoio e assessoria aos 

a partir das informações 

acompanhar os principais 

ta relação com a imprensa 

regional, repassando cópia 

prestando apoio à UFFS, 

Prefeitura Munic rechim/RS, '20,'d Maio de 2010. 

Pai) Alfr -do Polis 

Prefeito Municipal 

Processo Administrativo n."6.581/10, Projeto de Lei a." 066/10, Pág. 3 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

CONVÊNIO N.° 061, DE 25 DE MAIO DE 2010. 

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ERECHIM 

E A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL,  VISANDO A  

CEDÊNCIA DE SERVIDOR E A VIABILIZAÇÃO DOS TRABALHOS  

DE COMUNICAÇÃO DA UFSS CAMPUS DE ERECHIM. 

O MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 

sede na Praça da Bandeira, 354, inscrito no CNPJ sob n.° 87.613.477/0001-20, aqui representado pelo 

Prefeito Municipalp Senhor PAULO ALFREDO POLIS, brasileiro, casado, economiário, residente e 

domiciliado nesta Cidade, e a UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL — UFFS, inscrita no 

CNPJ sob n.° 11.234.780/0001-50, sediada na Avenida Getúlio Vargas n.° 609 N, Edifício Engemed, 2.° 

andar, na cidade Chapecó/SC, neste ato representada por seu Reitor, Professor DILVO ILVO RISTOFF, 

portador de RG n.° 44165153 e inscrito no CPF sob o n.° 152365100-82, amparados na Lei Municipal n.° 

4.697/2010 e considerando: 

- que a expansão da rede de ensino superior e sua interiorização; a ampliação do 

acesso à educação superior, promovendo a inclusão social; e o investimento em ciência e tecnologia e em 

formação qualificada de recursos humanos de alto nível são objetivos centrais do governo federal e de 

fundamental importância para o desenvolvimento regional e do Município de Erechim — RS; 

- que a Universidade Federal da Fronteira Sul — UFFS objetiva ser uma instituição 

de educação superior pública, com estrutura multicampi, sendo que um dos cinco campi se localiza na cidade 

de Erechim — RS; já se encontra em funcionamento ofertando 400 (quatrocentas) vagas para estudantes; 

- que a UFFS integra o esforço do governo federal, dos movimentos sociais bem 

como de inúmeras entidades representativas e regionais do Alto Uruguai, no sentido de atender às demandas 

dos arranjos produtivos locais objetivando o desenvolvimento sustentável; 

- que, além da importância para o desenvolvimento econômico da região, a 

presença da UFFS é de fundamental importância e possui um caráter democratizante ao permitir que jovens 

de famílias pobres e historicamente excluídas da educação superior possam ter acesso a cursos de qualidade, 

públicos e gratuitos; 

- que a uns busca desempenhar ações que valorizem a vocação regional, 

atendendo de forma democrática, eficiente, inovadora e sensível às necessidades da população à qual 

prioritariamente se destina; 
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u0023 

- que a implantação da Universidade Federal Fronteira Sul — UFFS - trará para a 

Região do Alto Uruguai e, especialmente para o município de Erechim, desenvolvimento econômico, 

cultural e educacional; 

- que a UFFS para dar conta de seus objetivos e desafios, precisa de continuada, 

intensa e qualificada comunicação com as comunidades, com os municípios e com os Movimentos Sociais 

da Região, mas não dispõe atualmente servidores suficientes para operacionalizar na completude e 

abrangência necessária sua comunicação referente ao Campus Erechim; 

- que o Município de Erechim dispõe de servidores, estrutura e equipamentos e 

terceirizados que atuam na área de comunicação; 

- que a UFFS possui em seu quadro de servidores, técnicos que poderão auxiliar no 

aprimoramento da ação do Município, especialmente no que se refere à democracia e participação da 

sociedade nos processos decisórios; 

RESOLVEM celebrar o presente Convênio, mediante as Cláusulas e condições 

seguintes:. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente CONVÊNIO, na disponibilização por parte do 

Município de serviços de apoio, na área de comunicação para a Universidade Federal da Fronteira Sul — 

UFFS, com vistas à sua comunicação referente ao campus Erechim e a cedência por parte da UFFS de 

servidor com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

I — São obrigações do Município de Erechim, através da Coordenadoria de 

Comunicação: 

da UFFS; 

a) Prestar serviços de apoio e assessoria aos profissionais da área de comunicação 

Produzir, quando solicitado, a partir das informações recebidas da UFFS, notas a 

serem repassadas para á imprensa local e regional; 
Acompanhar os principais eventos da UFFS que se realizem no Município de 

Erechim; 
d),Auxiliar a UFFS na relação com a imprensa regional; 

s divulgações de matérias de interesse da UFFS na imprensa 

Processo Administrativo n." 6.581/10, Convênio n.° 061/10, Pág. 2 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

regional, repassando cópia xerográfica das mesmas; 

d) Disponibilizar aos servidores do Município, quando prestando apoio à UFFS, 

equipamentos (máquina fotográfica, fax, computadores etc.). 

— São obrigações da Universidade Federal Fronteira Sul: 

Ceder um servidor com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com ônus 

a origem; 
Repassar ao Município de Erechim, com antecedência necessária as informações 

para a elaboração de matérias bem como as agendas a serem acompanhadas pelo Município; 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA VIGÊNCIA: 

O presente Convênio terá validade a partir de sua assinatura com vigência até 31 de 

Julho de 2011.,  

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços que o Município prestar deverão ser realizados nas dependências da 

Coordenadoria de Comunicação, salvo aqueles de acompanhamento aos principais eventos da UFFS que se 

realizem no Município de Erechim; 

CLÁUSULA QUINTA — DA ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO: 

O presente Convênio poderá ser alterado, bem como seu prazo de vigência 

prorrogado', observado o limite previsto na legislação vigente, através de Termo Aditivo, de comum acordo 

entre as partes, desde que não haja mudança do objeto e que a solicitação seja feita no prazo mínimo de 30 

(trinta) dias antes do término de sua vigência. 

CLÁUSULA SEXTA — DA RESCISÃO: 

O presente Convênio poderá ser rescindido, através de formalização de instrumento 

de alguma das partes, no caso de inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas. 

CLÁUSULA SÉTIMA— DA FISCALIZAÇÃO: 

O Município reserva o direito de, através do Gestor constituído, supervisionar a 

adequada execução do objeto do Convênio. 
Será gestora do presente convênio, a Senhora IZELDA TODERO, vinculada ao 

Gabinete do Prefeito, e pela UFFS, o Senhor Dirceu Benincá, Coordenador Administrativo da UFFS - 

Campus Erechim, os quais serão responsáveis pelo acompanhamento da execução dos serviços conveniados, 

procedendo manifestação, em parecer conclusivo, ao término do convênio. 
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CLÁUSULA OITAVA — DO FORO: 

As questões, porventura, oriundas deste Convênio deverão ser preliminarmente, 

resolvidas em comum acordo das partes convenentes e na impossibilidade disto, fica eleito o Foro da Justiça 

Federal Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, Subseção da Vara Federal de Erechim para a solução da 

demanda. 

E, por estarem assim de acordo, as partes interessadas e as testemunhas assinam o 

presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

ERECHIM/RS, 25 DE MAIO DE 2010. 

1111~ 

PAULO AL' DO LIS iks  

Prefeito Municip de Erechim 

IZEIÁA ODERO 
Gestora do Convênio 
Chefe de Gabinete 

Gestor do Convênio 
Coordenador Administrativo da UFFS - Campus 

Erechim 
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Of. Gab. Pref. N.° 673/2010 

limo. Sr. 	' 

Dilvo Ristoff 

Magnífico Reitor Pró-Tempore 

Universidade Federal da Fronteira Sul 

Ementa: Solicitação de cedência de servidor 

Excelentíssimo Senhor Reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul 

O Município de Erechim, em sua'estrutura administrativa, objetivando a 

implantação de um governo democrático criou a Coordenadoria do Orçamento 

Participativo - OP, composta por 7 servidores, sendo o Coordenador, até a data de 

28.01.2010, o Sr.Jorge Valdair Psidonik, quando afastou-se para ocupar o cargo de 

Técnico em Assuntos Educacionais junto a UFFS Campus Erechim. 

Ocorre que em lace a dinâmica "tle trabalho até então desenvolvida na 

coordenação do OP, seu afastamento tem trazido prejuízo na condução desta 

importante e fundamental unidade administrativa, que registre-se, se configura• no 

principal instrumento de relação com a comunidade na definição das políticas públicas 

a serem desempenhadas pelo Governo Municipal. 

Ante tal situação, é que se requer a cedência do mesmo, para ocupar o 

cargo em confiança de Coordenador do Orçamento Participativo CC/FG 03, vinculado 

diretamente ao Gabinete do Prefeito, tendo status de primeiro Escalão. 

Importante que se consigne que a escala de padrão dos cargos de 

confiança do município conforme dispõe a fel 4.420/409, Artigo 41 (em anexo), inicia 

com padrão nível 01 (mais importante na escala) decrescente até o padrão nível 11, 

deste modo, entendemos que o CC/FG 03 equivale aos níveis 06, 05 e 04 das DAS — 
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Direção e Assessoramento Superiores, atendendo portanto, õ que dispõe o parágrafo 

3° do Art. 20 da Lei 8.112/1990 Cem anexo.), güando restringe a cedência de servidor 
L 	• 	 „ 

em estágio pro.batório para outro órgão -ou entidade somente nestes casos. 

As atribuições do cargo a ser ocupado pelo servidor que ora se busca a 

cedência, conforme dispõe a Lei 4.503/2009 Anexo III, Pg. 18 (em anexo) são: 

Acompanhar a execução das obras definidas gas Assembleias do Orçamento 

Participativo; Coordenar as reuniões do Orçamento Participativo; Coordenar a política 

de assuntos comunitários do Município; Dirigir o, processo de escolha dos Delegados e 

Conselheiros do Orçamento Participativo. 

Pelo Exposto requer seja cedido o servidor Jorge Valdair Psidonik, que 

ocupa o cargo de 1-(ctnico em Assuntos Educacionais junto ao Campus de.'Èrechim 

para ocupar o cargo de Confiança (direção chefia e assesSoramento) de Coordenador 

do Orçamento Participativo CC/FG 03, com ônus para o MunicíPi- (atendendo o que 

dispõe a Lei 8.112/1990 Art. 9.3 § 1°, em anexo) pelo prazo de 01 ano com 

possibilidade de prorrogação, mediante nova cedência, ou prorrogação/renovação da 

mesma. 

Mister destacar que Erechim é pólo regional e funciona como irradiador de 

idéias e projetos, sendo que um mecanismo de fomento de democracia direta, como é 

o Orçamento Participativo, estimulará outros municipios a fazerem o mesmo Além 

disso, tal intento vai de encontro aos princípios da UFFS, da quala prefeitura municipal 

de Erechim é parceira. 

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à d4osição 
.... 

para os esclarecimentos que se firrem npr-essános. 

- 

Pau Alfràq Polis 

Prefeito 'de Erechim/RS 
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SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 30, inciso II, do Decreto n° 
4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamentou o art. 93 da Lei 
n° 8.112, de II de dezembro de 1990, e, ainda, considerando o 
previsto na Lei n°6.999, de 7 de junho de 1982, e no Oficio-Circular 
n°69, de 21 de dezembro de 2001, resolve: 

N1  2,256 - Efetivar, pelo prazo de 1 (uns) ano, a seguinte requ 
sição: 

: ROZIBERTO DAS NEVES NUNES 
: 333278 
: Assistente em Administração 
: Universidade Federal da Paraíba 
: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba - 76° 
Zona Eleitoral 
: Orgão Requisitado (previsto no art. 93, § I°, da 
Lei n° 8.112/90) 
: 23074.026042/2009-59 

Art. 1° Caberá ao órgão requisitante efetivar a apresentação 
do servidor ao seu órgão de origem ao término da requisição, vedada 
a prorrogação. 

Parágrafo único. Somente após decorrido 1 (um) ano poderá 
haver nova requisição do mesmo servidor. 

Art. 2° Fica convalidado o exercício do servidor no órgão 
requisitante no período de 6 de novembro de 2009 até a data de 
publicação desta Portaria. 

Art. 3° Cumpre ao requisitante comunicar a frequência do 
servidor, mensalmente, ao órgão ou entidade requisitado, 

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação. 
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-

NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 3°, inciso II, do Decreto n° 
4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamentou o art. 93 da Lei 
n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e, ainda, considerando o 
disposto nos Oficios-Circularcs n" 32, de 29 cie dezembro de 2000, c 
69, de 21 de dezembro de 2001, resolve: 

NI 2.257 - Prorrogar, até 7 de outubro de 2011, a seguinte cessão: 

LUIZA LÚCIA DE FARIAS AIRES LEAL 
: 0330260 

Analista de Tecnologia da Informação 
: Universidade Federal da Paraíba 
: Tribunal Regional do Trabalho da 13° Região 
: Assistente de Diretor - FC-04, da Secretaria de 
Tecnologia da Informação 
: Órgão Cedente (previsto no art. 93, § 1", da Lei 
n°  8112/90) 
: 23074.011226/2010-58 

Art. l° Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação 
da servidora ao seu órgão de origem ao término da cessão. 

Art. 2" A presente autorização de cessão cessara antes de seu 
término na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de 
confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente a apresentação da servidora ao seu órgão de origem. 

Art. 3° Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da 
servidora, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente. 

Art. 40  Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação. 

SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 3

0, inciso II, do Decreto n" 
4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamentou o art. 93 da Lei 
n" 8.112, de II de dezembro de 1990, e, ainda, considerando o 
previsto na Lei n° 6.999, de 7 de junho de 1982, e no Oficio-Circular 
n°69, de 21 de dezembro de 2001, resolve: 

N° 2.258 - Efetivar, por 1 (um) ano, a seguinte requisição: 

Servidor 	: CLÁUDIO MESSIAS PADINI-10 

N' 2.259 - Efetivar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte cessão: 

: ELI VALTER GIL FILHO 
: 0439118 
: Técnico de Nível Superior 
: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu- 
cação - FNDE 
: Câmara dos Deputados 
: Secretário Parlamentar, Código CD-CC-SP- 
257)97'7  
: Órgão Cedente (previsto no art. 93, § 1", da Lei 
n°8,112/90) 
: 23034.024566/2010-15 

Art. 10  Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação 
do servidor ao seu órgão de origem ao término da cessão. 

Art. 2° A presente autorização cessará antes de seu término 
na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de con-
fiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem. 

Art. 3° Fica convalidado o exercício do servidor no órgão 
cessionário no período de 10  de julho de 2010 até a data de pu-
blicação desta Portaria. 

Art. 4° Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do 
servidor, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente. 

Art. 5" Esta Podaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉ-
RIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso deis atri-
buições que lhe confere o art. 3", inciso II, do Decreto n" 4.050, de 12 de 
dezembro de 2001, que regulamentou o art. 93 da Lei If 8.112, de l I de de-
zembro de 1990, e, ainda, considerando o disposto nos Ofícios-Circulares rr' 
32, de 29 dc dezembro de 2000, e 69, de 21 de dezembro de 2001, resolve: 

N 2.260 - Efetivar, pelo pra.7.0 de I (um) ano, a seguillIC cessão: 

idor 	: JORGE VAEDAIR PSIDONIK.. 
cula SIAPE : .:176405,3• 

LiriIiteiffire2 ' 441.,1,0W41141,0afarina 
:111:010'1,áfia,40.1,ii-spsEdr,affloIoriaÁs 

: MUttiefad„,aé.. 	- RS 
,ordaimi5raii Orçai-isento Pefficipativo, Co, 

MEC' 03 
prevista tio tia, 93, § 1°, da; 

3000.009292/2010-21 

Art. 1° Caberá ao órgão cessionário efetivar ti apresentação 
do servidor ao seu órgão de origem ao término da cessão. 

Art. 2" A presente autorização de cessão cessará antes de seu 
término na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de 
confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime-
diatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem. 

Art. 3° Cumpre ao cessionário comunicar a frequência tio 
servidor, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente. 

Art. 40  Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 
cumprimento ao disposto no § 6° do art. 93 da Lei n° 8.112, de II de 
dezembro de 1990, e tendo em vista o disposto no Oficio-Circular 
SR1-1 n" 60, de 21 de agosto de 2002, resolve: 

N5  2.261 - Prorrogar, até 25 de agosto de 2011, a seguinte cessão: 

: VALDIR MACEDO DE CARVALHO 
: 1272208 
: AAD - Auxiliar de Recursos Materiais 
: Companhia Nacional de Abastecimento - CO- 
NAB 
: Instituto Nacional de Meteorologia 
: Orgão Cedente (previsto no § 6 do art. 93, da 
Lei n°8.112/90) 
: 21220.000048/2008-69 

Art. 1° Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação 
do empregado ao seu órgão de origem ao término da cessão. 

. 	 _ 	. 
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PORTARIA N'. 1.105/2010 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de atribuições que lhe são .conferidas e, em conformidade com o disposto na 

Lei Municipal n° 4420/2009 e suas alterações posteriores. DESIGNA o Sr. JORGE 

VALDAIR PSIDONIK para exercer a Função Gratificada (FG 3) de Coordenador II — 

Coordenador de Orçamento Participativo, lotado no Gabinete do Prefeito Municipal, a 

contar de 20 de agosto de 2010. quando no efetivo desempenho da Função. 

Prefeitura Municipal de Érechin 17 	nbro de 2010. 

PAUL ALFTËDO POLIS 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 
Data Supra 

GERSON LEANDRO BERTI 
Sec. M'to. de Achninistraçâo 

MRU 
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Of. Exp. Câm. N°099/2011 
	

Erechim, 30 de maio de 2011, 

e E. 	"alce 

C,C01-0 

Excelentíssimo Senhor 
Vereador MARCELO DEMOLINER 
Presidente do Poder Legislativo 
Nesta Cidade.  

Senhor Presidente: 

Encaminhamos-lhe o Projeto de Lei n° 091/2011, que Abre 

Crédito Especial para reembolso à Universidade Federal da Fronteira Sul — UFFS, Campus de 

Erechim, referente a cedência do servidor Jorge Valdair Psidonik. 

Na expectativa de que este seja acolhido, subscrevemo-nos com 

apreço e consideração. 

Atenciosamente, 

Paulo Alfredo Polls 
Prefeito Municipal'. 
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XIV Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 
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JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Lei objetiva abrir crédito especial para 

reembolso à Universidade Federal da Fronteira Sul, referente a cedência do servidor Jorge Valdair Psidonik. 

A Lei Municipal n° 4.697/2010, autorizou o Poder Executivo 

Municipal firmar convênio com a Universidade Federal da Fronteira Sul — UFFS, Campus de Erechim, 

visando a cedência de servidor e a viabilização dos trabalhos de comunicação da Universidade, 

No entanto, a legislação municipal torna-se escusável, tendo em vista 

que a Lei Federal n° 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais, prevê e define no seu art. 93, a forma que ocon-erá 

a cedência do servidor para outros órgãos ou entidades dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

Conforme regulamenta o §1° do art. 93, da Lei Federal n" 8.112/1990, 

o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, por isso, o presente projeto pede abertura de 

crédito especial para reembolso da UFFS. 

A abertura de crédito especial faz-se necessária, uma vez que não 

houve a prévia previsão de ressarcimento a UFFS na LDO 2010 e 2011, previsão esta que será inclusa a 

partir da LDO 2012.  

Ainda, resta evidenciado que a Lei n.' 4.697/2010, bem corno o 

Convênio n. 061/2010, autorizado pela mesma, não tiveram aplicação, sendo que não se materializou o 

objeto do mesmo. 

Diante do exposto, contamos com a especial atenção dos nobres 

vereadores para apreciação e deliberação positiva da matéria ora apresentada. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, ..... de maio de 2011. 

Paulo Alfredo Polis 
Prefeito Municipal 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Direção de Controle e Fiscalização 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Data Inicial: 01/01/2011 Data Final: 31/12/201 	CNPJ: 8761347700012 CB:61110189575002 IFE: 01062794 

EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS 

Critérios utilizados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 
GRUPO= troe 
EXERCICIO ATUAL= S 
NR_EMPENT-10=2011000011792 

Classificado por: 

TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA * 
	

Código: 0000011023 

EMP N°: 2011000011792 EMP: 	293.700,00 	LIQ: 	189.483,74 	PAG: 	91.583,74 

21/09/2011 	293.700,00 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE VARRICAO MANUAL E 
SERVICOS DE LIMPEZA, CFE. PREGA() PRESENCIAL NO 127/11 

LIO: 	08/12/2011 	91.583,74 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 11792/2011 - TUCANO OBRAS E 
SERVICOS LTDA * 

28/12/2011 	97.900,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 11792/2011 - TUCANO OBRAS E 
SERVICOS LTDA * 

PAG: 	14/12/2011 	91.583,74 PAGAMENTO REF, NE NR. 11792/2011 - TUCANO OBRAS E SERVICOS LTDA 

TOTAL DO CREDOR: 	EMP: 293.700,00 LIQ: 189.483,74 PAG: 

RELATÓRIO: 1 EMP: 293.700,00 1 LIQ: 189.483,74 1 PAG: 

REMESSA: 20.963 EMP: 164.058.568,62 32.831 	LIQ: 156.993.848,74 31.577 PAG: 

PERCENTUAL: 0,00% EMP: 0,18 % 0,00% LIQ: 0,12 % 0,00% PAG: 

91.583,74 

91.583,74 

149.379.903,34 

0,06 % 

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas 	 SAD-->S 

segunda-feira, 6 de agosto de 2012 	 Página 1 de 1 



• 	• 

2 2, 

tkl, 

••••••••a.rni  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECR. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 
PRAÇA DA BANDEIRA, 354 
99700 — 000 — ERECHIM — RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SOLICITAÇÃO DE 
PAGAMENTO N° 

238/2011 

EMPRESA: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ N°: 	72.332.778/0001-09 

1° 	Pagamento mensal referente a serviços de varrição manual, capina 
de 	meio-fio, 	limpeza 	e 	higienização 	diária 	dos 	banheiros 	públicos, 	roçagem 
mecanizada com recolhimento e transporte dos resíduos resultantes destas atividades. 

TOTAL 	R$ 	91.583,74 

MATRÍCULA 	INSS 	51.213.70304/73 
LICITAÇÃO 
pregão presencial 
N°127/2011 

CONTRATO N°606/2011 EMPENHO N° 11792/2011 

LOCAL OBRA: Diversos endereços 

Erechim-RS, 08 de dezembro 

Divisão de Arquivo cla„.0. 00: 

ogério 
-- 	ecretário Municipal 

Meio-Ambiente 

__ L__— .-i 

Ana 	udia Covatti 
tora Administrativa 

de 2011. 

...'„ ...wir.„A 
,rfillir 

Cristi. no 	oreira 
Gestor Técnico 

' 

Rossi 
de 

N • 

_1_ 	i7 

rempa 	e ndrad 3enise 	 e 
Agente Executivo Especializado 

08/22/// 
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Obras e Serviços 
o....,.oligente••••osnionsi 

NOMMWWWIRMAW' ma wiknigemAIWIWI,  'NP IWWWWW 
Construção Civil, Terraplenagens, Urbanização, Conservação, Saneamento Básico, Obras de Arte Corrente, Coleta e Tratamento final de Resíduos. 

Av. 7 de Setembro, 211 - S. 106 - Centro - Fone: (49)3664-0187 - MARAVILIIA - Santa Catarina 
CNI'l 72.332.778/0001-09 	- 	Inscr. Est. 252.709.349 	- 	Inscr. Mun. 159 

IOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Série FC 
tente 	NUNICIPIO DE ERECNIM (17301 
idereço 	PRACA DA BANDEIRA, 354 

ERECHIN 
	

Estado 	RS 

87.613.477/0001-20 
	

I nsc. Est. 	 Data 

1 

l'Via / Cliente 

1 .. 
, 

. , 	. 

_.-- 
09/ 11 / 2011 .., 

FURA 
N" Doc amento - Vencimento 

8011531 
	

21/11/2011 

Valor a Pagar 	 

79.734.92 

N" Documento Vencimento Valor a Pagar 

II). QUANT. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNIT. VALOR TOTAL"  

VARRICAO MANUAL. CAPINA 
DOS BANNEIROS PUBLICUS. 
TRANSPORTE DOS RESIDUOS 
CONTRATO NR 606/2011, 

PARC. RELATIVA EQUIPAMENTOS. 
PARC. RELATIVA SERVICOS 

DADOS PARA DEPOSITO: 
BANCO DO BRASIL S/A 
A6ENCIA: 0858-3 
CONTA: 3174-7 

RETENCAO PARA A PREVIDENCIA 

RETENCAO IRRF 	1.00 I 
_ 

1E3E3 RETIDO 

DE MEIO—FIO. LIMPEZA E HISIENIZACAO MARIA 
ROÇAM* MECANIZADA, COM RECOLHIMENTO E 
RESULTANTES DESTA ATIVIDADE, CONFORME 

REFERENTE PERIODO DE 03 A 31/10/2011. 

91.583,74 
MATERIAIS E IREMOS - R$ 	17.170.50 

— R$ 	74.413,24 

VIDEGVERSO ., 

SOCIAL 112 	8.185.46 

, 

915,84 

14$4 FONTE 

Mod.01 -Anexo 01 ao Decreto N°281/99 

c: Á i.Cui ,0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 
Conf. Lei Mun. 1942 Decreto 0" 091/95 

VALOR TOTAL 91.583,74 

Base de Cálculo—RS 	91.583,74 	, 	3,00 % _ R$ 	2.747.52 
) 

5 	1.19! 3 6,2.1 5 29 klus n1.2ta 09155 de • ,one 1191.1433m • enand • SC .C6PJ 	93923132 
	

Insc Cii 751 5931,5.5u 111397 	3. ?Md . 	51119C1 a 01202,/ • 25,1/25 	N 
	

aNesi 
	

5,02 	ai 1...5 2082010 da Piei Mo, Celaawna $C 

N'À O VALI: CONTO RECIBO 

.cehi( colos) de TUCANO OBRAS E sERmos LIDA 
. 	. . 	• 

" 	,s I 



NeW Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

LEI N°4.966 DE 15 DE JUNHO DE 2011. 

Abre Crédito Especial para reembolso à Universidade 

Federal da Fronteira Sul — UFFS, Campus de Erechim, 

referente a cedência do servidor Jorge Valdair Psidonik. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial, no valor R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), para atender despesas oriundas de reembolso à Universidade Federal 

da Fronteira Sul, referente a cedência do servidor Jorge Valdair Psidonik. 

Art. 2° Para atender as despesas decorrentes da execução desta Lei, fica autorizada a 

abertura de Crédito Especial, com a seguinte classificação orçamentária: 

02 -GABINETE DO PREFEITO 

01 — GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

0412200022.111 —Despesas de Pessoal cedido pela União ao Município: 

3190.92.00.00.00 — Despesas de Exercícios Anteriores 	 R$ 

21.000,00 

59.000,00 

3190.96.00.00.00 — Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 	 RS 

Art. 3° O Crédito, de que trata o Art. 3°, será atendido com a redução da seguinte 

dotação orçamentária: 

15— ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

01 — ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

9999999992.109 — Reserva de Contingência: 

9999.99.00.00.00 — Reserva de Contingência 	 R$ 

80.000,00 

   

Processo Administrativo n°2.713/20/1, Lei n° 4.966/11, Pág. 1 
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Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n.° 4.697/2010, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Universidade Federal da Fronteira 

Sul — UFFS Campus de Erechim, ficando, dessa forma, rescindido o Convênio n.° 061/2010. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Mun cipal dê-Ere hini/R.S.,_15 de junho de 2011. 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

Ge son Leandro Berti 
Secretário unicipal de Administração 

Processo Administrativo n° 2.713/2011, Lei n° 4.966/11, Pág. 2 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
LEI N°4.601, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE ERECHIM, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010. 

PAULO ALFREDO POLIS, Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município. 

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo• 
a seguinte Lei: 

Art. 1°— O Orçamento do Município de Erechim-RS, para o EXERCÍCIO DE 2010, discriminado nos 
Anexos integrantes a esta Lei, estima a RECEITA em R$ 114.000.000,00 (cento e catorze 
milhões de reais) e fixa a DESPESA em R$ 112.900.000,00 (cento e doze milhões, e 
novecentos mil reais), contando com Reserva de Contingência no valor de R$ 
1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais). 

Art. 2° — A Receita será arrecadada de conformidade com a Legislação em vigor, obedecendo 
a especificação constante do Anexo 2 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e suas 
alterações, de acordo com o seguinte desdobramento: 

1.0.0.0.00.00.00.00 — RECEITAS CORRENTES 

1.1.0.0.00.00.00.00 - Receita Tributária 	  R$ 	25.550.000,00 

1.2.0.0.00.00.00.00- Receite de Contribuições 	  R$ 	2.650.000,00 

1.3.0.0.00.00.00.00 - Receita Patrimonial 	  R$ 	1.360.000,00 

1.4.0.0.00.00.00.00 - Receita Agropecuária 	  R$ 	15.000,00 

1.6.0.0.00.00.00.00 - Receita de Serviços 	  R$ 	3.500.000,00 

1.7.0.0.00.00.00.00- Transferências Correntes 	  R$ 	86.845.000,00 

1.9.0.0.00.00.00.00- Outras Receitas Correntes 	  R$ 	3.740.000.00 

SUBTOTAL 	  R$ 	123.660.000,00 

MENOS: 

9.0.0.0.00.00.00.00 - Contas Dedutoras 	  R$ 	13.268.000.00 

TOTAL RECEITAS CORRENTES 	  R$ 	110.392.000,00 

2.0.0.0.00.00.00.00 — RECEITAS DE CAPITAL 

2.2.0.0.00.00.00.00 - Alienação de Bens 	  R$ 	2.608.000,00 

2.3.0.0.00.00.00.00 - Amortização de Empréstimos 	  R$ 	1.000.000,00 

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 	 R$ 	3.608.000.00 

TOTAL GERAL 	  R$ 	114.000.000,00 
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ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 

ÓRGÃO: 02— GABINETE DO PREFEITO 
DOTAÇÃO GLOBAL: R$ 4.500.000,00 

ATIVIDADES: 

2.002— Orçamento Participativo 	  R$ 1.305.000,00 

2.003 — Administração,Coordenaçâo e Execução da Política Administrativa R$ 1.360.000,00 

2.004 — Administração, Coordenação e Execução da Política do Gabinete 
da Vice-Prefeita 	  R$ 170.000,00 

2.005— Coordenadoria da Mulher 	  R$ 100.000,00 

2.006— Procuradoria Jurídica do Município 	  R$ 590.000,00 

2.007 — Assessoria de Comunicação Social 	  R$ 335.000,00 

2.008— Controle Interno 	  R$ 180.000,00 

2.009— Gestão de Pessoas 	  R$ 100.000,00 

2.010— Ações de Promoção Humana e Social, através do Gabinete da 
1a Dama, Grupos de Voluntariados e ONGs 	  R$ 260.000,00 

R$ 4.400.000,00 

PROJETO: 

1.009 — Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim R$ 100.000,00 

R$ 4.500.000,00 

ACÕES PRIORITÁRIAS E METAS 

2.002 — ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Provocar os cidadãos das diferentes condições sociais para fortalecer a cidadania, através da 
participação, do diagnóstico das necessidades, das definições das prioridades frente às 
possibilidades do Governo Municipal, para um melhor planejamento das obras e serviços a 
serem executados, promovendo a democracia direta/participativa. 
Garantir a participação popular na elaboração das leis do orçamento, a saber, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei de Orçamento Anual (LOA). 
Garantir transparência na aplicação dos recursos públicos e promover a cidadania dos 
munícipes. 
Consolidar a democracia participativa. 
Estabelecer sistemática de prestação de contas do poder executivo à população, nas 
assembleias. 
Implementar, em parceria com a Secretaria de Educação, o Orçamento Participativo para as 
Crianças das escolas municipais, objetivando educar para a cidadania. 

2.003 — ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

Coordenar as relações políticas e governamentais com autoridades civis, militares e 
eclesiásticas. 
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Pref Man de Ereehlm 
	

Date: 07/12/09 

SAPI - Siereme de Adminietração 
	

Int e rede• 	 HorEf 09t09!54 

ANEXO 6 - Exercício de 2010 
	

Peq., 	1 

Ces%a 	02.1511.49.429.4020_0.014.0MAD"811,011,  CXES:= D3 
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ADO DO RIO GRANDE DO SUL 
NiCíPIO DE ERECHIM 

ISAP4.836, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE ERECHIM, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2011. 

PAULO ALFREDO POLIS, Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município. 

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: 

Art. 1° — O Orçamento do Município de Erechim-RS, para o EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, 
discriminado nos Anexos integrantes a esta Lei, estima a RECEITA em R$ 131.700.000,00 
(cento e trinta e um milhões e setecentos mil de reais) e fixa a DESPESA em R$ 
129.800.000,00 (cento e vinte e nove milhões e oitocentos mil reais), contando com 
Reserva de Contingência no valor de R$ 1.900.000,00 (hum milhão e novecentos mil 
reais). 

Art. 2° — A Receita será arrecadada em conformidade com a Legislação em -vigor, obedecendo 
a especificação constante do Anexo 2 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e suas 
alterações, de acordo com o seguinte desdobramento: 

1.0.0.0.00.00.00.00 — RECEITAS CORRENTES 

1.1.0.0.00.00.00.00 - Receita Tributária 	  27.803.000,00 

1.2.0.0.00.00.00.00 - Receita de Contribuições 	  3.200.000,00 

1.3.0.0.00.00.00.00 - Receita Patrimonial 	  1.672.000,00 , 
1 

1.4.0.0.00.00.00.00 - Receita Agropecuária 	  15.000,00 

1.6.0.0.00.00.00.00 - Receita de Serviços 	  4.272.000,00 

1.7.0.0.00.00.00.00 - Transferências Correntes 	  99.892.000,00 

1.9.0.0.00.00.00.00 - Outras Receitas Correntes 	  5 362.000 00 

SUBTOTAL 	  142.216.000,00 ' 

MENOS: 

           

           

9.0.0.0.00.00.00.00 - Contas Dedutoras 

      

15 456 000 00  

126.760.000,00 

 

       

         

         

 

TOTAL RECEITAS CORRENTES 

      

       

           

2.0.0.0.00.00.00.00 — RECEITAS DE CAPITAL 

2.2.0.0.00.00.00.00 - Alienação de Bens 	  800.000,00 

2.3.0.0.00.00.00.00 - Amortização de Empréstimos 	  1.100.000,00 

2.4.0.0.00.00.00.00 - Transferências de Capital 	  3.040.000,00 

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 	 4.940.000,00 

TOTAL GERAL 	  131.700.000,001 

c? 
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L.AMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2011 

ÃO: 02- GABINETE DO PREFEITO 
DOTA ÃO GLOBAL: R$ 10.300.000 00 

DADES: 

Orçamento Participativo 
Administração,Coordenação e Execução da Política Administrativa R$ 

Administração, Coordenação e Execução da Política do Gabinete 

5.700.000,00 

1.458.000,00 

208.000,00 
da Vice-Prefeita 

.Coordenadoria da Mulher. 

'Procuradoria Jurídica do Município 

'Assessoria de Comunicação Social 

-Controle Interno 

-Gestão de Pessoas. 

110.000,00 

796.000,00 

1.465.000,00 

178.000,00 

92,000,00 

-.Ações de Promoção Humana e Social, através do Gabinete da 

1° Dama, Grupos de Voluntariados e ONGs 	  
10.200.000,00 

193.000,00 

ETO: 
-- Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim 

R$ 

1 TOTAL DO ÓRGÃO 

100.000,00 

10.300.000,00  

AÇÕES  PRIORITÁRIAS E METAS 

2.003 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Provocar 
os cidadãos, das diferentes condições sociais, o fortalecimento da cidadania, através 

da participação, do diagnóstico das necessidades, das definições das prioridades frente às 
possibilidades do Governo Municipal, para um melhor planejamento das obras e serviços a 
serem executados, promovendo a democracia direta/particiPativa. 
Garantir a participação popular na elaboração das leis do orçamento, a saber, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO e Lei de Orçamento Anual - LOA. 
Garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos e promover a cidadania dos 

munícipes. 
Consolidar a democracia participativa. 
Estabelecer sistemática de prestação de contas do poder executivo à população, nas 

Implementar, em parceria cora a Secretaria de Educação, o Orçamento Participativo para as assembleias. 

Crianças das escolas municipais, objetivando educar para a cidadania. 
Executar as demandas definidas nos Fóruns dos Delegados do Orçamento Participativo. 
Realizar curso de formação para os delegados do orçamento participativo e lideranças das 

comunidades. 
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fixação 	 I Especificação Elemento Modalidade I Cat. Econômica 

M.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 1 GABINETE DO PREFEITO 	 1 	10.300.000.00 

	

40.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 	 1 	10.300.000,00 

	

44.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 	ADMINISTRAÇAO 	 10.107.000,00 

	

44A22.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 	ADMINISTRAÇAO GERAL 	 9.737.000,00 

	

U.122.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00 	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 	 1 	5.700.000,00 

	

01122.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00 	Orçamento Participativo 	 1 	5.700.000,00 

	

04.122.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00 	DESPESAS CORRENTES 	 J 	275.000,00 

	

04.122.0002.2003.3.1.00.00.00.00.00 	 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 	 1 	210.000,00 

	

04.122.0002.2003.3.1.90.00.00.00.00 	 APLICACOES DIRETAS 	 210.000,00 

	

4.122.0002.2003.3.1.90.11.00.00.00 	 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL 	210.000,00 

	

04.122.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00 	 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 	 1 	65.000,00 

	

04.122.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00 	 APLICACOES DIRETAS 	 65.000,00 

	

01122.0002.2003.3.3.90.14.00.00.00 	 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 	 2.000.00 

	

4.122.0002.2003.3.3.90.30.00.00.00 	 MATERIAL DE CONSUMO 	 47.000,00 

	

04.122.0002.2003.3.3.90.33.00.00.00 	 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 	 2.000,00 

	

U.122.0002.2003.3.3.90.36.00.00.00 	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 	PESSOA FISICA' 	1.000,00 

	

04.122.0002.2003.3.3.90.39.00.00.00 	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAI 	13.000,00 

	

41122.0002.2003.4.0.00.00.00.00.00 	DESPESAS DE CAPITAL 	 1 	5.425.000,00 

	

U.122.0002.2003.4.4.00.00.00.00.00 	 INVESTIMENTOS 	 1 	5.425.000,00 

	

04.122.0002.2003.4.4.50.00.00.00.00 	 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM 

FINS LUCRATIVOS 	 1 	 2.600.000,00 

	

4.122.0002.2003.4.4.50.42.00.00.00 	 AUXILIOS 	 2.600.000,00 

	

44.122.0002.2003.4.4.90.00.00.00.00 	 APLICACOES DIRETAS 	 2.825.000,00 

	

U.122.0002.2003.4.4.90.51.00.00.00 	 OBRAS E INSTALACOES 	 2.820.000,00 

	

01.122.0002.2003.4.4.90.52.00.00.00 	 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 	 5.000,00 

	

04.122.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00 	SUPERVISA° E COORDENAÇAO ADMINISTRATIVA 	 1./76.000,00 

	

04.122.0004.2004.0.0.00.00.00.00.00 	Administraçao, Coordenaçao e Execuçao da Politic 

a Administrativa 	 1.458.000,00 

1.1220004,2004.3.0,00.0.00.0000 	DESPESAS CORRENTES 	 1 	1.373.000,00 

	

MA22.0004.2004.3.1.00.00.00.00.00 1 	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 	 1 	1.150.000,00 

	

04.122.0004.2004.3.1.90.00.00.00.00 	 APLICAÇOES DIRETAS 	 1.150.000.00 

	

01122.0004.2004.3.1.90.08.00.00.00 1 	 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 	 30.000,00 

	

04,122,0004.2004.3.1.90.11.00.00.00 1 	 VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 	 590.000,00 

	

01.122,0004.2004.3.1.90.1.3.00.00.00 	 OBRIGAÇOES PATRONAIS 	 530.000,00 

	

14.122.0004.2004.3.3.00.00.00.00.00 	 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 	 1 	223.000,00 

	

01122.0004.2004.3.3.90.00.00.00.00 1 	APLICAÇOES DIRETAS 	 223.000,00 

	

1122.0004.2004.3.3.90.14.00.00.00 	 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 	 17.000,00 

	

04.122.0004.2004.3.3.90.18.00.00.00 1 	 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 	 3.000,00 

	

IA22.0004.2004.3.3.90.30.00.00.00 	 MATERIAL DE CONSUMO 	 35.000,00 

	

01122.0004.2004.3.3.90.33.00.00.00 1 	 E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 	 20.000,00 

	

N.122.0004.2004.3.3.90.36.00.00.00  1 	 OUTROS SERV.DE  TERCEIROS - PESSOA FISICA 	 3.000,00 

	

01122.0004.2004.3.3.90.39.00.00.00 1 	 OUTROS SERV.DE  TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 	 65.000,00 

	

04.122.0004.2004.3.3.90.46.00.00.00 	 AUXILIO-ALIMENTACAO 	 80.000,00 

	

04.122.0004.2004.4.0.00.00.00.00.00  1 	DESPESAS DE CAPITAL 	 85.000,00 

	

01.122.0004.2004.4.4.00.00.00.00.00 	 INVESTIMENTOS 	 85.000,00 

	

N.122.0004.2004.4.4.90.00.00.00.00 	 APLICAÇOES DIRETAS 	 85.000,00 

	

01.122.0004.2004.4.4.90.51.00.00.00 	 OBRAS E INSTALACOES 	 2.000,00 

	

122.0004.2004.4.4.90.52.00.00.00  1 	 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 	 83.000,00 

	

4122.0004.2005.0.0.00.00.00.00.00  1 	Adm.,Coord.,e Execução da Politica do Gab.da Vic 

e-Prefeita 	 208.000,00 

	

.122.0004.2005.3.0.00.00.00.00.00  1 	DESPESAS CORRENTES 	 1 	178.000,00 

	

4.122.0504.2005.3.1.00.00.00.00.00 	 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 	 1 	152.000,00 

	

4122.0004.2005.3.1.90.00.00.00.00  1 	APLICACOES DIRETAS 	 1 	 152.000,00 

	

4.122.0004.2005.3.1.90.11.00.00.00 I 	 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVILI 	152.000,00 
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26.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

2.000.00 

2.000,00 

12.000,00 

30.000,00 

60.000.00 

2.000,00 

5.000,00 

1.000,00 

2.000,00 

35.000,00 

5.000,00 

745.000.00 

5.000,00 

5.000.00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

28.000,00 

7.000,00 

145.000,00 

26.000,00 

30.000.00 

30.000.00 

30.000.00 

110.000,00 

105.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

45.000,00 

45.000,00 

5.000,00 

5.000.00 

5.000,00 

2.261.000,00 

796.000,00 

789.000,00 

745.000,00 

745.000,00 

44.000.00 

44.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

1.465.000.00 

1.455.000.00 

145.000.00 

145.000,00 

1.310.000,00 

1.310.000,00 

2.000,00 

6.000,00 

Data: 27/10/2010 

Hora: 10:3754 

Sag.: 0002 

-1 
stera de Administraçâo Pâblica Integrado 

O 	2 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 201 	2L\ 117 —.  I 

KNICIPAL DE ERECHIM 

açâo 
	 I Especificaçao 	 I 	Elemento 	I Modalidade I Cat. Econômica 

	

122.0004.2005.3.3.00.00.00.00.00 1 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 	 1 

	

122.0004.2005.3.3.90.00.00.00.00 1 	APLICACOES DIRETAS 	 1 

	

022.0004.2005.3.3.90.14.00.00.00 I 	 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 	 1 

	

122.0004.2005.3.3.90.30.00.00.00 	 MATERIAL DE CONSUMO 

	

,112.0004.2005.3.3.90.33.00.00.00 I 	 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 

	

122.0004.2005.3.3.90.36.00.00.00 	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA' 

	

122.0004.2005.3.3.90.39.00.00.00 1 	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA1 

	

U2.0004.2005.4.0.00.00.00.00.00 1 	DESPESAS DE CAPITAL 

	

122.0004.2005.4.4.00.00.00.00.00 1 	INVESTIMENTOS 

	

112.0004.2005.4.4.90.00.00.00.00 1 	APLICACOES DIRETAS 

	

122.0004.2005.4.4.90.52.00.00.00 I 	 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

	

122.0004.2006.0.0.00.00.00.00.00 1 	Coordenadoria da Mahar 

	

122.0004.2006.3.0.00.00.00.00.00 1 	DESPESAS COERENTES 

	

822.0004.2006.3.1.00.00.00.00.00 1 	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

	

?2.0004.2006.3.1.90.00.00.00.00 1 	APLICACOES DIRETAS 

	

12.0004.2006.3.1.90.11.00.00.00 1 	 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAICIVIL 

	

22.0004.2006.3.3.00.00.00.00.00 I 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

	

22.0004.2006.3.3.90.00.00.00.00 1 	APLICACOES DIRETAS 

	

122.0004.2006.3.3.90.14.00.00.00 1 	 PIARIAS - PESSOAL CIVIL 

	

122.0004.2006.3.3.90.30.00.00.00 1 	 MATERIAL PE CONSUMO 

	

22.0004.2006.3.3.90.33.00.00.00 I 	 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 

	

12.0004.2006.3.3.90.36.00.00.00 1 	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA' 

	

N.0004.2006.3.3.90.39.00.00.00 1 	 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAI 

	

22.0004.2006.4.0.00.00.00.00.00 I 	DESPESAS De CAPITAL 	 1 

	

122.0004.2006.4.4.00.00.00.00.00 1 	INVESTIMENTOS 	 1 

	

22.0004.2006.4.4.90.00.00.00.00 1 	APLICACOES DIRETAS 	 1 

	

122.0004.2006.4.4.90.52.00.00.00 1 	 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 	 1 

	

22.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00 I 	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMEN1AL 	 1 

	

22A010.2007.0.0.00.00.00.00.00 1 	Procuradoria Juridica do MUTdclpio 	 1 

	

22.0010.2001.3.0.00.00.00.00.00 1 	DESPESAS ommExmes 	 1 

	

0010.2007.3.1.00.00.00.00.00 1 	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 	 1 

	

E1010.2007.3.1.90.00.00.00.00 1 	APLICAÇOES DIRETAS 	 1 

	

22.0010.2007.3.1.90.11.00.00.00 1 	 VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 	1 

	

M110.2007.3.3.00.00.00.00.00 I 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 	 1 

	

22A010.2007.3.3.90.00.00.00.00 1 	APLICACOES DIRETAS 	 1 

	

A010.2007.3.3.90.14.00.00.00 1 	 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 	 1 

	

A010.2007.3.3.90.30.00.00.00 1 	 MATERIAL DE CONSUMO 	 1 

	

22.0010.2007.3.3.90.33.00.00.00 1 	 PASSAGENS E DESPESAS com uccomor,Ao 	 1 

	

2.0010.2007.3.3.90.35.00.00.00 1 	 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 	 1 

	

2.0010.2007.3.3.00.36.00.00.00 1 	 OUTROS SERV.DE  TERCEIROS 	PESSOA FISICA 	1 

	

12.0010.2007.3.3.90.39.00.00.00 1 	 OUTROS SERV.DE  TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 	1 

	

2.4010.2007.4.0.00.00.00.00.00 I 	DESPESAS DE CAPITAL 	 1 

	

2,0010.2007.4.4.00.00.00.00.00 	 INVESTIMENTOS 	 1 

	

2.0010.2007.4.4.90.00.00.00.00 I 	APLICAÇOES DIRETAS 	 1 

	

A010.2007.4.4.90.52.00.00.00 1 	 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 	 1 

	

1.0010.2008.0.0.00.00.00.00.00 1 	Assessoria de Comunicaçao Social 	 1 

	

2.0010.1008.3.0.00.00.00.00.00 1 	DESPESAS CORRENTES 	 1 

	

A010.2008.3.1.00.00.00.00.00 I 	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 	 1 

	

0010.2008.3.1.90.00.00.00.00 1 	APLICAÇOES DIRETAS 	 1 

	

0010.2008.3.1.90.11.00.00.00 1 	 VENC.E VANTAGENS FIXAS 	PESSOAL CIVIL 	1 

	

.0010.2008.3.3.00.00.00.00.00 I 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 	 1 

	

A010.2008.3.3.90.00.00.00.00 1 	APLICAÇOIES DIRETAS 	 1 

	

A010.2008.3.3.90.14.00.00.00 1 	 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 	 1 

	

.0010.2008.3.3.90.30.00.00.00 I 	 MATERIAL DE CONSUMO 	 1 

	  1 
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1 Eepecificaçao Elemento 	1 Modalidade 1 Cat. Econômica 1 

	

0010.2008.3.3.90.33.00.00.00 	I 

	

0010.2008.3.3.90.36.00.00.00 	I 

PASSAGENS E DESPESAS Co 1,00240CAO 	 I 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA' 

0010.2000.3.3.90.39.00.00.00 	I OUTROS SERVOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 
0010.2008.4.0.00.00.00.00.00 	I DESPESAS DE CAPITAL 

1 
0010.2008.4.4.00.00.00.00.00 	I INVESTIMENTOS I 
0010.2008.4.4.90.00.00.00.00 	1 APLICAÇOES DIRETAS 

I 
,0010.2008.4.4.90.52.00.00.00 	1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 
.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 	1 CONTROLE INTERNO 

I 

	

taew0000.o.o.00.00.00.00.00 	1 

I 

	

4.0016.2009.0.0.00.00.00.00.00 	I 

	

CO016.2009.3.0.00.00.00.00.00 	I 

	

(.0016.2009.3.1.00.00.00.00.00 	I 

	

.0016.2009.3.1.90.00.00.00.00 	I 

	

.0016.2009.3.1.90.11.00.00.00 	1 

	

016.2009.3.3.00.00.00.00.00 	1 

FISCALIZAÇÃO DA EXEC.ORÇAMENTARIA E DAGEsTÂo FINAI 

NC.00 muNIclino 
1 

Controle Interno 
I 

DESPESAS CORRENTES 
I 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 	 I 

APLICAÇOES DIRETAS 
I 

VENCE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 	1 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 	 I 
16.2009.3.3.90.00.00.00.00 	I APLIC.ACOES DIRETAS 

I 
0016.2009.3.3.90.10.00.00.00 I , DIARIAS - PESSOAL CIVIL 

I 
0016.2009.3.3.90.30.00.00.00 j MATERIAL DE CONSUMO 1 
A016.2009.3.3.90.33.00.00.00 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO I 
4.0016.2009.3.3.90.36.00.00.00 1 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA' 

.0016.2009.3.3.90.39.00.00.00 1 OUTROS SERV.DE  TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 
C0016.2009.4.0.00.00.00.00.00 1 DESPESAS DE CAPITAL 

I 
.0016.2009.4.4.00.00.00.00.00 1 INVESTIMENTOS 

I 
10016.2009.4.4.90.00.00.00.00 1 APLICAÇOES DIRETAS I 
.0016.2009.4.4.90.52.00.00.00 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 
l0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 1 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSOES I 
0004.0000.0.0.00.00.00.00.00 1 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA I 

.0004.1004.3.0.00.00.00.00.00 1 	DESPFtaS CORRENTES I 	 1 , 	 I 	100.000.00 	1 

.0004.1004.3.3.91.00.00.00.00 1 	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA 	 1 	100.000,00 

.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 1 	RELAÇÃO DE TRABALHO I 	 I 	 I 	92.000,00 	j 

0007.2010.0.0.00.00.00.00.00 j 	0e0U° de 1,600088 	 1 	 i 	 I 	92.000,00 	I 

0007.1010.3.1.90.00.00.00.00 I 	APLICACOES DIRETAS 	 I 	 I 	66.000.00 1 	 I 

	

10007.2010.3.3.00.00.00.00.00 1 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 	 I 	 I 	 I 	18.000,00 	I 

	

.0007.2010.3.3.90.00.00.00.00 1 	APLICACOES DIRETAS 	 I 	 I 	18.000,00 1 	 i 

	

.0007.2010.3.3.90.14.00.00.00 1 	OLARIAS - PESSOAL CIVIL 	 1 	2.000,00 	I 	 I 	 I 

0007.2010.3.3.90.33.00.00.00 1 	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 	 I 	2.000,00 	1 	 1 	 I 

	

0007.2010.3.3.90.39.00.00.00 1 	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA1 	8.000,00 	I 	 1 	 I 

	

0007.2010.4.0.00.00.00.00.00 1 	DESPESAS DE CAPITAL 

	

I 	 1 	 I 	8.000,00 	1 

	

0007.2010.4.4.00.00.00.00.00 1 	INVESTIMENTOS 

	

I 	 I 	 I 	8.000,00 	I 

	

0007.2010.4.4.90.00.00.00.00 I 	APLICACOES DIRETAS 	 I 	 1 	8.000.00 I 	 I 

	

0007.2010.4.4.90.52.00.00.00 I 	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 	 1 	8.000,00 	1 	 1 

I 

	

1.000,00 	I 	 I 	 I 

	

1.000,00 	1 	 I 	 I 

	

1.300.000,00 	1 	 I 	 I 
I 	 I 	10.000.00 	I 

I 	 1 	10.000,00 	I 

I 	10.000,00 1 	 I 
10.000,00 	1 	 1 	 I 

I 	 I 	178.000,00 	1 

I 	 I 	 I 

I 

I 	 I 	178.000,00 	1 

1 	 1 	178.000,00 

I 	 I 	173.000.00 	1 

I 	 1 	160.000,00 	I 
1 	160.000,00 1 	 I 

160.000,00 	1 	 I 	 I 
I 	 I 	13.000,00 	1 

I 	13.000,00 I 	 I 
2.000,00 	I 	 I 	 I 
4.000,00 	1 	 I 	 I 
1.000,00 	1 	 1 	 I 
2.000,00 	I 	 I 	 I 
4.000,00 	1 	 1 	 1 

I 	 I 	5.000,00 	1 

1 
1 	5.000,00 1 	 1 

I 	 I 	5.000,00 

5.000,00 	I 	 I 	 I 

1 	 I 	100.000.00 	1 

	

0004.1004.0.0.00.00.00.00.00 I 	Agéneía Reguladora do. Serviço. Público. Municio: 	 • 1 
I 	 I 

	

I 	ai. de Erechim 	 I 	 I 	 I 	100.000,00 	I 

I 	 I 	100.000.00 	I 

0004.1004.3.3.00.00.00.00.00 1 	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 	 I 	 I 	 I 	100.000,00 	1 

	

I 	 1 
40004.1004.3.3.91.45.00.00.00 I 	EQUALIZAÇAO DE PREÇOS E TAXAS 	 1 	100.000,00 	1 	 I 	 I 

	

7.0000.0.0.00.00.00.00.00 I 	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO 1 	 I 	 I 	 I 

	

I 	MUNICIPAL 

	

I 	 I 	 I 	92.000,00 	I 

-0007.2010.3.1.00.00.00.00.00 I 	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 	 I 	 I 	 I 	66.000,00 	I 

8007.2010.3.0.00.00.00.00.00 I 	DESPESAS CORRENTES 	 I 	 1 	 1 	84.000,00 	I 

J0007.2010.3.1.90.11.00.00.00 1 	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVILI 	66.000,00 	/ 	 I 	 I 

J5007.2010.3.3.90.30.00.00.00 I 	MATERIAL DE CONSUMO 	 I 	4.000,00 	1 	 1 	 I 

.0007.2010.3.3.90.36.00.00.00 1 	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA' 	2.000,00 	j 	 I 	 1 

1 
bodo.0000.o.o.00.00.00.00.00 1 	ASSISTENCIA SOCIAL I 	 I 	 I 	193.000,00 	i 

	 1 
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Data: 27/10/2014 

Hora: 103754 

Pag.: 0004 

!cação 

à44.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 

à44.0031.0000.0.0.00.00.00.00.00 

.244.0031.2011.0.0.00.00.00.00.00 

241.0031.2011.3.0.00.00.00.00.00 

N4.0031.2011.3.1.00.00.00.00.00 

244.0031.2011.3.1.90.00.00.00.00 

244.0031.2011.3.1.90.11.00.00.00 

244.0031.2011.3.3.00.00.00.00.00 

244.0031.2011.3.3.50.00.00.00.00 

1 

44.0031.2011.3.3.50.41.00.00.00 I 

244,0011.2011.3.3.90.00.00.00.00 I 

244.0031.2011.3.3.90.14.00.00.00 I 

244.0031.2011.3.3.90.30.00.00.00 1 

244.0031.2011.3.3.90.32.00.00.00 1 

244.0031.2011.3.3.90.33.00.00.00 1 

244.0031.2011.3.3.90.36.00.00.00 1 

244.0031.2011.3.3.90.39.00.00.00 1 

244.0031.2011.4.0.00.00.00.00.00 I 

N4.0031.2011.4.4.00.00.00.00.00 1 

244.0031.2011.4.4.90.00.00.00.00 I 

44.0031.2011.4.4.90.52.00.00.00 I 

Unk 02 - GABINETE DO PREFEITO 

Especificação Elemento 	i Modalidade 1 Cat. Ecendesica 

ASSISTENCIA COMUNITARIA 

ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITANIA 

Açoee de Pron. Humana e Social, atravéeGab.l.  Dal 

ma, Grupo. de Voluntariado ONGe 

1 

1 

1 

193.000,00 

193.000,00 

193.000,00 

DESPESAS CORRENTES 1 188.000,00 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 

APLICACOES DIRETAS 50.000,00 	1 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL1 50.000.00 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 138.000,00 

TRANSFERENCIAS 	A INSTITUICOES 	PRIVADAS SEM 1 

FINS LUCRATIVOS 1.000,00 	1 

CONTRIBUICOES 1.000,00 

APLICACOES DIRETAS 137.000,00 

DOARIAS. PESSOAL CIVIL 3.000,00 

MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 72.000,00 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 

OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00 

ounzos SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 54.000,00 

DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 

INVESTIMENTOS 5.000,00 

APLICACOES DIRETAS 5.000,00 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 

TOTAL 	 10.300.000,00 
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TOTAL 

1 

1 

000.0000 1 ADMINISTRAÇAO 	
1 

0000.0000 1 	ADMINISTRAÇAD GERAL 
	

1 	 1 	
1 

1 	 1 	 1 	 1 

	

0004.0000 1 	
SURERVISA0 E COORDENAÇAO ADMINISTRATIVA 	

1 

	

.0004.2004 1 	
Adminiatraçao, Coordenaçao e EX.CUÇBO da Política Admini.tr 

	1 	
1 	1.458.000,00 1 	

1 

	

-Prefeita 	1 	
1 	208.000,00 1 	

1 

0004.2006 

	

D10.0000 1 	
ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 	

1 

	

.0010.2001  1 	
Procuradoria Jurídica do Município 	

1 	
1 	796.000,00 1 	

1 

1 	
1 1.465.000,00 1 	 1 

1 

1 	
FISCALIZAÇÃO DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA E DAGESTÃO 1 	110.000,00 1 	 1 

004.0000 1 	
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 	1 	 1 	 1 

A007.2010 1 	Ge.tRo de Pe.soa.
1 

	

1 	 1 	 1 	 1 

0000.0000 1 	ASSISTENCIA CO0501TARIA 1 	 1 	 1 	 1 

1 

00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 - GABINETE 
to PREFEITO 

.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 - GABINETE 
ro PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO 

1 Projeto 1 Atividade 1 

1 
1 1 ação 1 Especificação 

1 1 	 1 

002.0000 

1 	Orçamento Participativo
1 

1 	 1 	 1 
002.2003 

1 	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 
1 5./00.000,00 1 	 1 

,0004.2005 1 	
Adm.,Coord.,e Execuçâo da Política do Gab.da Vice 

1 	
1 	110.000.00 1 	

1 

1 
1 	Coordenadoria da mulher 1 	 1 

010.2008 1 	
A..e..oria de Comunicaçao Social 

1 	 1 	 1 

0000.0000 1 	CONTROLE INTERNO FINANC.D0 IGJNIC 	1 	 1 	 1 	 1 

016.0000 

	

016.2009 1 	Controle Interno 
	

1 

	

0000.0000 1 	ADMINISTRAÇÃO DE 
	SSOES 	

1 	 1 	 1 	 1 

1 	 1 	 1 	 1 

0000A000 1 	RELAÇÃO DE TRABALHO 

.0001.0000 1 	
CAPACITAÇÃO DE RECULSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

	1 	 : 1 	 1 	 1 

	

1 	92.000,00 1 
	 1 

008.1004 1 	
Agência Reguladora doa Serviço. Público. Municipal. de Erec 

	1 

1 	 1 	 1 	 1 

0000.0000 1 ASSISTENCIA SOCIAL 1 	 1 	 1 	 1 

	

031.0000 1 	
0SSISTENC1A SOCIAL COMUNITARIA 

	

0031.2011 1 	AÇO!. de 
PIO!. HUM... 

e Social. atravésGab.l. DAM. Grupos 	1 	
1 	193.000,00 1 

10.300.000.00 	1 

1 
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 
Relatório Gerencial do Extrato de Credores 

..Data: 
—Hora: 

11/05/2012 
14:00:42 
0001 31 	'/:,:fjPag.: 

CREDOR: 

Data 

14141 

Nr.Emp. 

27/06/11 7933 

27/06/11 7834 

05/07/11 8500 

05/08/11 9660 

26/09/11 11932 

13/10/11 12829 

04/11/11 13830 

29/11/11 14697 

30/12/11 16509 

	

- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS 
	

Período: 01/01/2011 à 31/12/2011 

Histórico 

	

Empenhado 	Estornado 	 Liquidado 
	 Pago 	 ik Liquidar 	 À Pagar 	Venc. 

Empenho referente pagamento das GRU's relativo a cedência do servidor Jorge Valdair Psidonik, cfe Lei 4.966 de 15.06.11 - guias do 

exercício de 2010. Cfe. SI 206/11 

	

20.981,62 	 0,00 	 20.961,62 	 20.981,62 	 0,00 	 , 0,00 

	

20.981,62 28/06/11 	 20.981,62 01/02/11 

Empenho referente pagamento das GRU's relativo a cedência do servidor Jorge Valdair Psidonik, cfe. Lei n° 4.966 de 15.06.11 - guias 

de janeiro â abril/2011 Cfe. SD 207/11 

	

17.362,38 	 0,00 	 17.362,38 	 17.362,38 	 0,00 	 0,00 

	

17.362,38 28/06/11 	 12.362,38 01/07/11 

Empenho referente pagamento das GRU's relativo a cedência ^do servidor Jorge Valdair Psidonik-  guias dos meses de maio e junho/11 

Cfe. SEI 213/11 

	

10.168,60 	 0,00 	 10.168,60 	 10.166,60 	 0,00 	 0,00 

	

10.168,60 05/07/11 	 10.169,60 15/07 / 11 

Empenho referente pagamento de ORO relativo a cedência do servidor Jorge Valdair Psidonik, guias do mês de julho/11. Cfe. SI 235/11 

	

4.336,97 	 0,00 	 4.336,97 	 4.336,92 	 0,00 	 0,00 

	

4.336,97 05/08/11 	 4.336,97 15/08/11 

Empenho para pagamento de GRU referente a cedência do servidor Jorge Valdair Psidoílik, guia de agosto/11. Cfe. SI 284/11 

	

4.336,97 	 0,00 	 4.336,97 	 4.336,97 	 0,00 	 0,00 

	

4.336,97 27/09/11 	 4.336,97 03/10/11 

Empenho referente pagamento da ORO, relativo a cedência do servidor Jorge Valdair Psidonik - guia de setembro de 2011. 

	

4.336,97 	 0,00 	 4.336,97 	 4.336,97 	 0,00 	 0,00 

	

4.336,97 17 /1 0/11 	 4.336,97 31/10/11 

Empenho referente pagamento de ORO relativo à cedência do servior Jorge Valdair Psidonik Cfe SI 323/11 

	

4.667,10 	 0,00 	 4.667,10 	 9.667,10 	 0,00 	 0,00 

	

4.667,10 10/11/11 	 4.667,10 11/11/11 

Empenho referente pagamento de ORO, relativo a', cedência do servidor Jorge Valdair Psidonik, guia do mês de novembro/11 Cfe. SD 

338/11 

	

9.313,67 	 0,00 	 9.313,62 	 9.313,67 	 0,00 	 0,00 

	

9.313,67 29/11/11 	 9.313,67 07 / 12/11 

Empenho referente da GRU para cedência do servidor Jorge Valdair Psidonik, relativo ao més de dezembro/li. Cfe. SD 366/11 

	

7.319,12 	 0,00 	 7.319,12 
	

7.319,12 
	

0,00 \, 	0,00 

	

7.319,12 30/12/11 	 7.319,12 18/01/12 

TOTAIS ==> 	 82.823,40 
	

0,00 
	

82.823,40 	 82.823,40 
	

0,00 	 0,00 

• 



MUWICIPIO DE ERECHIM-RS SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°: 

GABINETE DO PREFEITO 
Orçamento Participativo 

206/11 1 
------ - 	. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Para informações e encaminhamento. 

-- / tk Li 	1  

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA Necessidade da Despesa 
(evidenciando para que e onde será 
utilizado/executado) 

Cronograma 
Execução/Utiliza 

Solicitamos 	empenho 	para 	pagamento 	das 
GRU's, da Universidade Federal da Fronteira Sul - 
UFFS, referente a cedência do servidor Jorge Valdair 
Psidonik — guias do exercício de 2010. 

Valor do empenho: R$20.981,62 

Lei n° 4.966 de 15 de junho 
de 2011. 

30/06/2011 

Origem dos Recursos: Recursos Próprios 

Ordenadorde despesa: 
(Que será gestor do contrato, quando for o caso) 

izelda Todero 

CUSTO ESTIMADO (preenchimento peio Dpto. de Compras e Licitações) 	 R$ 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DA DOTAÇÃO. 

DATA TOTAL 
EMPENHADO 

NO EXERCÍCIO 

RESERVA DE DOTAÇÃO 
(preenchimento pela 

Sec. da Fazenda) 

'SALDO 'DISPONÍVEL 
NESTA DATA 

CLASSIF.ORÇAMENTARIA 
PROJETO E/OU 

ATIVIDADE 
CATEGORIA ECONÓMICA DA 

DESPESA 

21/06/11 2ba - 3190.92.00.00 

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secretaria da Fazenda — Contabilidade. 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COMA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE COMPATIBILIDADE COM O 
PLANO PLURIANUAL E COM A LDO. 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar n°•101/2000-1RF e considerando esiiIetas e Prioridades elencadas na &DO, 
e viável a aquisição supra descrita, tendi:rem. vista que a •inesma,nkrafetará.as:Metas de Resultados, Fiscais previstas para o 'Exercício, apresenta adequação 
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a LDO. 

------1 
mumclPPO \ 

IZEL TODERO 
AGOEFE GA '1NETE DO PREFEITO 

Erechim, 21 de junho de 2011. 

EIizarra Baran 
Assess 	isora Adm. 

Gabinee.iaPrefeit0 

SERVIDOR REQUISITANTE 

pREFEMIRP,  
DE,E.RacRo 

Preenchimento pelo Dpto de Compras e Licitações; 

Solicitação de Empenho N°: 

Data 	/ 	/2011. 

Dpto. Compras e Licitações 

Preenchimento pela Secretaria Municipal da Fazenda; 

Empenho N°: 

Data 	/ 	/2011. 

Sec. Mun. da Fazenda 



U:011,62 

EStado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

PRAÇA 
CNP' 013.477000 

354 	- C X. POSTAL, OU 	CEP 99700-000 

20 - FONE.: (54) 3520 7000 - FAX ,í. 5) 3520-7070 

00000: 

CODIGO. 
i32,c)1 

90,92,2t 
CÓDIGO. 

COR 1A.  

DATA: 

69- 	Ressarcieentc Ds essG21 foasitd 
RIA ECONÓMICA 

- -R-SUA1:1E 

Jete:ic :Jor- e.es e 

EXERCK3,3 

RAíINETE DO PR. E.FEiTE R RER:RjE' J 

Des,5esss Je Fesspal cedide 	 22 EORCAMENIARM. 

A1W,DADE. 

RMS N,  

OLAS.FUNC.PROGRANT: 

RSCO 

FONE 

rniP10,ESTADO: 

BANCO 

IOR EXTENSO 

MIL, 	 ECri-7-1-  E L:FI SE?rE E 	E 1"_'0I, 

uwowwwww~ ilgWergM' 1:WWW2.4“*M*MMUMMI! 

VALOR TOTAL AS; 

SALDO DA DOTAÇÃO ¡Mi:0;113E5TE EMPENHO 	 SALDO DÉSPONNEL 

ize 

C,hefe de Ga 

TE 

Todero 
te do Prefeito 

AUTORIZOAPRM..NT 
AS FORMALIDA 	 

C,hefe de G 

c2-êrO63SERVADAS 

ele do Prefeito 

CONFER DO E EMPENHADO 

/  

ORDENADOS GA DESPESA SECRETARIO OU RESPONSAVEL 

EM. (Y,  

ERECHIM /  

CUE RECEEI E CONFERI OS MATERIAIS 

DE ACORDO COMO ESPECIFICADO. 

VISTO DO RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE 

kçÕES rdrtárialn /2.009 

.4"  

ti-56 

/ 

7;."!3:Alfrri 

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A LIQUIDAÇÃO. 

SERVIÇOS E 

Elizan ra Baran 

/ 06/ .2.041  Assesso 	rvisora Adm. 
Gabinet4 Prereito VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 

{- }ESTORNO N. 

VALOR TOTAL A PA S'AR 

R$ 	 gid , c 

.C..1 ,c2, 

RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE OUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

NOME-

IDENTIDADE: 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECHIM 

O 1 JUL. ZU11 

21/06/2011 

ir II 11 li 11 II 1 1 1 Ii 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gerarHTML.asp  

Kat> 

L  

MINISTÉRIO 

01/07/2011 	- BANCO DO BRASIL . 14:07:16 
SECRETARIA DO TE 013215395 

Guia de Recolhimet 	COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD:BARRA 

0394 

2 LIQUIDADA COM CHEQUE 

68816-9 

)9.51-65-57072 

08/2010 

06/2011 

--"-- Nome do Contribuinte / Recolhedor: 	.. - - • 	 '--  
Prefeitura Municipal de Erechlm 	 • Convenio CRU-GUIA RECOLHIM, UNIA° 

Nome da Unidade Favorecida: 	,Codigo de Barras 	899000000149 48680001010.0 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FROI 	 95523166881-8 61102523033 0 

Ocita do pagamento 	 . 	01/07/2011 
Instruções: As informações inseridas n NRO de Referencia 	 69916357072 responsabilidade do contribuinte, que  e ãmpetenci a M14/AAAA 	 08/2010 dávidas, consultar a Unidaderavorecit 	

-ta de Vénc (manto 	 30/06/2011 ,-- 	SR. CAIXA: NÃO RECI cNp j  
87613477/0001-20 ' 

	  Valor Principal 	 1.448,68 
Valor em Dinheiro 	 1,448,68 	 

GRU SIM Valor em Cheque  Pagamento exclusivo no "In,.. Total  

	

1.448;68 ' 	 (STN1C4FF24073FCCCAC.  r '' .  

9900000014-0 4868000 010-0 9 
	 .A8C.642.944.74C.2D5 	 NR AUTENT1CACAO 

87.613.47757001-20 

168517 / 26440 

1.448,68 

1.448,68 



     

   

iUIDADA COM CHEQUE 

     

MINISTÉRIO DA F/2, 

, 01/07/2011' 	- BANCO DO 'BRASIL - 	14:06:34 
SECRETARIA DO TESOUR 013215395 	 0393 	 

Guia de Recolhimento da I 	COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO. BARRA 

68816-9 

6992.9fz7.07.2, 

C 09/2010 

30/06/2011 

1 1111 	

 

II 

NR,AUTENTICACAO 	 5.9CB.g3c .076.28E,733 

1 1 1 

Nome do Contribuinte / Recolhedor: 
Prefeitura Municipal de Erechint Convenio ORU-GU1A RECOLNIM. UNIA° 

Nome da Unidade Favorecida: 	 Codigo de Barras 	89920000039-0 	50970001010-1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIR/ 	 . 95523166881-8 61102523134-4 ' 

.• Data do pagamento 	- 	 01/27/2011 
Instruções: As informações inseridas nessa gl NRO de Referencia 	 69916357072 
responsabilidade do contribuinte, que deverá,/ Competencia MM/AAAA 

	

09/2010 	 
dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos  

SR. CAIXA: NÃO RECEBER Data de Vencimento • 	 30/05/2011.  
, CNPJ' 	 87613477/0001-20 I 

	 
	  Valor Principal 	 3.950,97 

3.950,97 
GRU SIMPIIS VaIor em Dinheiro 

0,,00 Pagamento exclusivo no Bancc• Valor em CheqUé  
[STNE446FC36DF7E1326C3978: Valor Total 	 3.950,97 . 	 

'_ _ 	 

87.613.477/0001-20 

168617! 26440 

3.960,97 

3.950,97 

9920000039-0 60970001010-1 9562316 

1 

PREF Eg URA NiCIstiCIPAL 
DE ERECrtiti 

O Pk., 

pAG' 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gerarHTML.asp 	 21/06/2011 



1 1 II II II Ii 1 III HEI [II 

')ADA COM CHEQUE SR. 

68816-9 • 
6991635747 

- 
01/07/2011 	- BANCO DO BRASIL - •14:05:21j 
013215395 	 0392' 

011 
COMPROVANTE DE PAGAMENTO9 COM'COD,BARRA 

87.613.47710001-20 

168617 / 26440 

3.960,97 
Data do pageoente 
fiRO.de-Referencla 
Competeric1a MM/AAAA..' 
Data de Vencimento 	- 
£NPJ 	. 
Valor Principal 

'Valor em Dinheiro 
Valor em Cheque 
Valor Total. 

Convenio GRUGUIA.RECOLNIM, UNIA0 
Codigo de Barras •89910000039-8 	50970001040-1 ; 

95523166881-8 61102523210-3 
01/07/2011 
69916357072 

40/2010 
. 20/06/2011 

87613477/0001-20 ' 

	

3:950,97' 	 
3,950,97: 

	

0,00' 	 
3:950,97 

. 	. 
3.950.97 

MINISTÉRIO DA FAZEN 
::.• 	;-, 	

., 
'.- 	SECRETARIA DO TESOURO N 

e,,,i ..... 	. . 

Guia de Recolhimento da Uniê 

Nome do Contribuinte / Recolhedor: 
Prefeitura Municipal de Erechfin 

Nome da Unidade Favorecida: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA St 

Instruções: 	As informações inseridas nessa guia 1 
responsabilidade do contribuinte, que deverá, emi 
dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos rectt 

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM 

GRU SIMPLES 
Pagamento exclusivo no Banco do 

(STNE446FC36DF7E1326C397B5FDI 

NR.AUTENTMACAO 	 .4E0,E34.,679JCF,934 
89910000039-8 50970001010-1 9562316688 

22-\ ..... IL±i .i  

-EpErruommenl  
Ffik • 

(1 I 1U1.. 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gerarHTML.asp 	 21/06/2011 



lER LIQUIDADA COM CHEQUE 
MINISTERIC 

SECRETARIADO 01/07/2011 	- BANCO DO BRASIL - 140400 
013215395 • 

Guia de Reoolhim 
COMPROVANTE DE. PAGAMENTOS COM COD.BARRA 

Nome do Contribuinte/ Recolhedor: 
Prefeitura Municipal de Erechim 

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIA° 
Codigo de Barras 89940000072-5 94030001010-5 

95523166881-8 61102523248-0 
01/07/2011 , 

69916357072 
11/2010 

30/06/2011 
87613477/0001-20 

Valo' Principal
-o GRU SIM .Valor em Dinheiro  

Pagamento exclusivo no Valor em Chegue 
[STN210020490B83DE4A. 

Valor Total 

Nome da Unidade Favorecida: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FR( 

Instruções: As infonnaçóes inseridas t 
responsabilidade do Contribuinte, que ( 
dúvidas, consultar a Unidade Favoreci 

SR. CAIXA: NÃO'RECI 

Data do pagamento 
NRO de Referencia 
Competencla MM/AAAA 
Data de Vencimento 
tIPJ 

7.294.03 
7.294,03 

0,00 , 
7.294,03 

89940000072-5 94030001010-5 NR AUT EN T I CACAO 

IIi 
1111 

E.933,EC9,386,401.766 

III 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERE.CrIlM 

1 JUL. 

pp., GO 

li III 1 uIi 11111 11 111. 

'v NAL DE V- 

14  • 	. 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gerarHTML.asp  21/06/2011 



68816-9 

r-TRIBUi CIE  

L, 

SR. CONTRIE 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

- 	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ; 

1 
Guia de Recolhimento da União - CRU 	' 

Nome do Contribuinte / Recoffitedor 
Prefeitura Municipal de Emchfrn 

Nome da Unidade Favorecida: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

Instruções: 	As informações inseridas nessa guia são de exclui 
responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de 
dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. 

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE 

, 	. 	- 
GRIS SIMPLES 

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A 
ISTN20508F1303E20E7E861C0591652E 82974] 	, 

Data 00 pagamento • 
NRO de Referencia 
Competencia MM/AAAA 
Data de Vencimento 
CNP.) 
Valor Principal 
Valor em Dinheiro 
Valor em.. Cheque 
Valor Total 

	

01/07/2011 	4.336,97 

69916357072 , 

	

02/2011 	  

	

30/06/2011 	  

	

87613477/0001-20 	  
4,336,97 ¡ 

	

4.336,97 	  

	

4.336,9/ 	  
0,00H 

01/07/2011 	BANCO DO BRASIL - 14:19:07  6991"-7472'  
,013215395 	 0398 : 	12/2010 

COMPROVANTE-DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA 	 30/06/2011 

13.47710001-20 
Convento GRU-GUIA RECOLHIM. UNIA0 
Codigo de narras 	89910000043-6 	36970001010 2 168517/26440 

95523166881-8 61102523441, 6, 	 

1R,AOIENTICACAO • • 9,A49685,C5C,879..b5C 89990000043-0 36970001010-2 955231668814 6110262 

  

1 1 

                       

         

1 

               

           

II 11 

           

             

II 1 

 

111 Ii 111 

 

                 

                   

                     

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECHIM 

O 1 JUL. N11 

PAGO 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gerarHTML.asp 	 21/06/2011 



SERVIDOR REQUISITANTE AG 

JA 
, MUNICIPIO DE ERECHIM-RS SOLICITAÇÃO DE DESPESA ° - --" 
GABINETE DO PREFEITO 
Orçamento Participativo 

207/11 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Para informações e encaminhamento. 
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA Necessidade da Despesa 

(evidenciando para que e onde será 
utilizado/executado) 

Cronograma 
Execução/Utiliza 

Solicitamos 	empenho 	para 	pagamento 	das 
GRU's, da Universidade Federal da Fronteira Sul - 
UFFS, referente a cedência do servidor Jorge Valdair 
Psidonik - guias de janeiro à abril de 2011. 

Valor do empenho: R$17.362,38 	- 

Lei n°4.966 de 15 de junho 
de 2011. 

30/0612011 

Origem dos Recursos: Recursos Próprios 

Ordenador de despesa: 
(Que será qestor do contrato, quando for o caso) 

Izelda Todero 

CUSTO ESTIMADO (preenchimento peio Doto. de Compras e Licitações) 	 R$ 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DA DOTAÇÃO. 

DATA TOTAL 
EMPENHADO 

NO EXERCICIO 

RESERVA DE DOTAÇÃO 
(preenchimento pela 

Sec. da Fazenda) 

SALDO DISPONÍVEL 
NESTA DATA 

CLASSIF.ORÇAMENTÁRIA 
PROJETO E/OU 

ATIVIDADE , 
CATEGORIA ECONÔMICA DA 

DESPESA 
21/06/11 . aipi -/ 3190.96.00.00 

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secretaria da Fazenda — Contabilidade. 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COMA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE COMPATIBILIDADE COMO 
PLANO PLUFBANUAL E COM .A LDO. 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da ,Lei.Complementar n° 101/2000-1RF e considerando as Metas e Prioridades elencadas na LDO, 
é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não•afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas para o Exercício, apresenta adequação 
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano 	 DO. 

PREFEITURA MUNICIPAL Erechim, 21 de junho de 2011. 
DE ERECHINI 

13 1 NU /011•  Eliza 
Assess 

Gabine  

Baran 
rvisora Adm. 
Prefeito 

IZEL.J TODERO 
E GAB7NÉTE DO PREFEITO 

Preenchimento pelo Opto de Compras e Licitações; 

Solicitação de Empenho N°: 

Data 	/ 	/2011. 

Opto. Compras e Licitações 

Preenchimento pela Secretaria Municipal da Fazenda; 

Empenho N°: 

TJ 	<, 

Data 	/2011. 

Sec. Mun. da Fazenda 



gOSMADEPAGAMENTO: 

 

EsPEttiFicAçÂo 

   

  

, 	pReçoumtAnione 

   

Empenk ,sférente Dagaentc das GRTE.red.atdivo' a tèd'êti.cia .  
do sendc.if-  Jergs Valed.ir Psfdonik, cf, Lej. n' 	' 

  

     

re 00 RE:-;POÀJSÁVEI. PUL A CON:ARILIOADL 

,IjrfAkevnc  
	• 

LICUDAÇÃO 

PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

LEGAIS E CONFERE PARA A LJQUIDACAO.  
ns  
RS ' 

RS /1 ')"  

c.,232  	//j .  

t834sral 	MA7/11 

--r " 
---PREFEtre MIÁN ,ICAL 

zenda 
2009 

Valdemar Ari Liar -- 
I eENTCADE• 

-----57Àcre In •a 
órtaria 00) 

AGUESE EM, RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

ERECHM 

A DESPESA CORRESPONDENTE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 

ESTORNO NÀ 

VALOR TOTAL A PARAR 

E RECEEI E CONFERI OS MAYERIAISISERVIÇOS E 

00H00 COMO ESPECIRCADO. 	
Elizand Baran 

3s/067 204_1. Assessor Quvisora Adm. 
Gabinet 

SECRETARIO OU RESPONSAVEL 
C')  

1. 

Estado do Rio Grande do Sul 
PR 	_1„I.RA 	NI 	L DE ERECHINT 

-,AÇA /5A BANDEIRA, 3 4 - CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000 
CNp.5,87L.613.4Z/Z9001- - 	(54) 3520-7000 - FAX: (54) 3520-7070 

U.n!P,"10 	 , 
NOTA DE 	

EXERC‘CIO RIAS 

ETE 	PUFEITC E  
DEEEESE5 de 'Hessu.d Jedidd DE 	Ura.: dd 

PeEEC2.i Requi'sitddc E htres Grpáod.  

n'L - liFFS 

ALCONOM,CA• 

UNER:IDADE FEDERAL DA NAELiNA R. 

UPÇAMEI,TARJA 

ADVWADE 
CÕDIGO 

CLAS. FONE. PROGRAM.:  

01'50100: 
	TJ.1.90.96.0 

IYM 

Av. Setulip Dcirrelss '.1ãrciad 
11. 234.72U0n1-51:,  

FONE : 
(49 .} 2.049141 F. 

15. ()6.11 - 	je 	osirod abrilf201i 
2C.;7/11 

COMIA: 

DATA. " 

MUNICiPIO/ÉSTADO: • 

BANCO^ 

N' 

PREFEITURA M NICIPAL 

DE EREC IM 

OJUL. à11 

PA G 

PREOOTOTAL R$ 

À'EC .,MS05 

ir 	• 

EXTENSO 
TE:E:EN'SS E ..:.'ESSENTA rániE 	TRTNYA fll-Fri UW,VCSI~Wit*,~* 

W$WIMI*Wg.!.t.for.~CMOMMWMU'UlitHHUMWM.MMItMmt 

VALOR TOTAL R 	
.17,362.8 

SALDO DA DOTAÇÃO :.': 	• • 	1,..'»!: VALOPIPDESTEENIPENHO,':•"1, 	SALDO DISPONÍVEL 

— 
:1AU.:AsCOEMPENHADO 

Z,24 
/ 	" 

efe de Ga 

ele do Prefeito 

ORDENADORDADFSPESA 

  

moemos ANTERIORES ATA 	 NUMERO 

 

 

O 

'''àèt4  (2W5 
e do Prefeb 

Aul'ORIZCAPNESE 	LSPESA.08SERvADFS 
ASFOEMAUDACE 	AS 

IZ 

Chefe de 



Guia de Recolhimento da COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA 

1 1 1 ii 11 1111 111 

+_. 

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIA° 
Codlgo de Barras 89990000043-0 	36970001010-2' 

	

95523166881-8 61102523322-3 		 
Data do pagamento 	 01/07/20 	' 
NRO de Referencia 	 69916357072 	 
Competencia MM/AAAA 	 12/2010 	 
Data de Vencimento 	 30/06/2011 	' 	 
CNPJ 	 • 87613477/0001-20 
Valor Principal 	 4.336,97 	 
Valor em Dinheiro 	 4.336,97 	 
Valor em Chegue 	 0,00 
Valor Total 	 4,336 97' 	 

NR,AUTENTICACAO 	 8.C95.21B.CEA.D13I.A70 

11 

Nome do Contribuinte / Recolhedor: 
Prefeitura Municipal de Erechim 

Nome da Unidade Favorecida: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIR 

II 111 

MINISTÉRIO DA FA: 

01/07/2011 	- BANCO DO BRASIL - 14:04:42 
SECRETARIA DO TESOUF 013215395 	 0391 

89900000043-4 36970001010c2 966231 

„ 

r
,, 

...,_" , 

tUIDADA COM CHEQUE 

68816-9 

6991,95 2 

/77  01/2011 

06/210( 

4.336,97 

87.613.477/0001-20 

168617 / 26440 

4.336,97 
Msbuy8es: AsifflonnaCOesinseridasnessai 
responsabilidade do contribuinte, que deverá 
dúvidas,consultaraUnidadeFavomcidados 

SR. CAIXA: NÃO RECEBEF 

GRU SIMPLE 
Pagamento exclusivo no Banc 

( 	 Cl! STN2 050BFBO3E20 E7E861 C 

PREFE TURA INUN1C1PAL 
DE ERECHN 

\ 	
C.10V:11111•" 

o 
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SECRETARIA DO TESOUF 013215395 
01/07/2011 	- BANCO DO BRASIL - 14:1043 

0399 

Guia de Recolhimento da COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA 

NR.AUTENTICACAO A.82F,232,0B6.880.044 

1 1 1 1 II II 11 II 1 11 

89910000043-6 3697000 010-2 9562311 

^- Nome do Contribuinte / Recolhedor. 
Prefeitura Municipal de Erechim 	Convenio 	GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO 

89900000043-4 	3697000101P-2. 
95523166881-8 	61102523416-6 

01/07/2011 
69916357072 

01/2011 
30/06/2011 

87613477/0001-20 
4.336,97  
4,33697 

0,00 
4,336,97 

_ 	. 	. 

Nome da Unidade Favorecida: 	 Codigo de Barras  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIR 

Data do pagamento 
Instruções: As informações inseridas nessa ç NRO de Referencia 
responsabilidade do contribuinte, que deverá, CompetenciallM/AAA A 
dúvidas, consultar a Unidade Favorecida doa,  Data de Vencimento 

SR. CAIXA: NÃO RECEBerc 	j  „ 
Valor Principal 

-- Valor em Dinheiro 
GRUSMAPLES Valor em Chegue 

Pagamento exclusivo no Bano Valor Total (STN2050BFB03E20E7E861C05 	_ 	 _ 

MINISTÉRIO DA FA 

TR:: 4AL DE CC,' 

21 0 

lUIDADA COM CHEQUE 

68816-9 

691.6357072 

(j: 02/2011 

87.613.477/0001-20 

158517 / 25440 

4.336,97 

30/06/21114 

, 

4.336,97 

PREFE.ORPW.11,11CIPAL 
DE. EREC \-10 

O 

pA,G O 
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1 O 1l 1111 fIE 

	 NUOTENTICACAO 
89980000043-9 36970001010.21 

çI GGSMS 

711 

LIQUIDADA COM CHEQUE 

68816.9 MINISTÉRIO 

01/07/2011 	BANCO DO BRASIL - 14:09:24 	1 	 SECRETARIA DO TE 013215395 	
039? 

Guia de Recolhimer 	COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO.. ARRA 

63.!.1535re 

03/2011 

30/ 

Nome do Contribuinte / Recolhedor: 
Prefeitura Municipal deErechim 'Convento GRU-GUlApECOLHIM, 1INIA0 

Nome da Unidade Favorecida: 	Codigo de Barras 89980000043-9 36970001010-2 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRO: 	 . • 	 . 95523166881,8 61102523507 2 	  Data do -pagamento 

Instruções: As informações Inseridas r NRO de Referencia 
responsabilidade do contribuinte, que Competenc18 HM/AMA dúvidas, consultar a Unidade Favoreci, Dtde Veoclmento SR. CAIXA: NÃO'RECI cwg• 
	  Valor Principal 

Valor em Dinheiro • 
GRU SI N val or  ,em Cheque  

Pagamento exclusivo nc Valor Total 
fSTN2050BFB03E20E7E 

003.519.56F:.O07:73F„; 

111 11 	

• 

 

01/07/2011 
69916357072 

03/2011 
20/06/2011 

	

87613477/0001-20 	 
, 	4.336,97 

	

4.336,97 	 
0,00 

4.336,97 • 

87.613.477/0001-20 

158517/ 26440 

4.336,97 

4.336,97 
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MINISTÉRIO DA FP 

	

01/07/2011 	- BANCO DO BRASIL - 14:08:34 

	

SECRETARIA DO TESOUI 013215395 	 0396 
• 

Guia de Recolhimento da' 
	COMPROVANTE DE: PAGAMENTOS COM COD.BARRA 

68816-9 

69,1.952 

(

17 04/2011 

30/061251.1 

Convento GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO 
Nome da Unidade Favorecida: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIR• 
Codigo de Barras 	89930000043-0 51470001210 8 	 

95523166881-8 61102523540-4 

Instruções: As informações inseridas nessa g 
Data do pagamento 	 01/07/2011 ' 	 

responsabilidade do contribuinte, que deverá. 
NRO de Refierencia 	 69916357072 	 

Competencia MM/AAAA 	 04/2011 
dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos .  

SR. CAIXA: NÃO RECEBER Data de vencimento 	 30/06/2011 

CNPJ 	 87613477/0001 20 
4.351,47 ' 
4.351,47 

0,00 
4.351,47 

NR.AUTENI1CACAO 	 8.8C4,EA1.973.EA4.1f0 

Nome do Contribuinte / Recolhedor: 
Prefeitura Municipal de Erechim 

	  Valor Principal 

GRU SIMPLES 
Valor em Dinheiro 
 

Pagamento exclusivo no Bano< Valor em Chegue  
‘e • 	, ISTNI3975E5C5173À55538770.51 Valor Total  

87.613.477/0001-20 

168617 / 26440 

4.361,47 

4.361,47 

2UIDADA COM CHEQUE 

899300000434 614700010104 9552316' 
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Vencimento em  
15/08/2011  

Lei n° 4.966 de 15 de junho 
de 2011. 

Solicitamos empenho para pagamento das 
IGRU's, da Universidade Federal da Fronteira Sul - 
,UFFS, referente a cedência do servidor Jorge Valdait' 
1Psidonik — guias de maio e junho de 2011. 

Data 	/_/201J. 

sec. mun. da Fazenda 

Data 	/_]2011. 

Dpto. Compras e Licitações 

MUNICÍPIO DE ERECHIM-RS 

[GABINETE DO PREFEITO 
Orçamento Participativo 
'SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Para informações e encaminhamento. 
rPISCRIMINAÇÃO DA DESPESA 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-N°7----"----'1 
213/11 

Necessidade da Despesa 
(evidenciando para que e onde será 
utilizado/executado) 

Cronograma 
Execução/Utiliza 

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secretaria da Fazenda - Contabilidade. 

DECLARAÇÃO DE EXISTÉNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE COMPATIBILIDADE COM O 
PLANO PLURIANUAL E COM A LDO. 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000-1RF e considerando as metas e Prioridades elencadas na IDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma nõo afetará 
Exercício, apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçam 

	
de Resultados Fiscais previstas poro o 
orno Plano Plurianual e como IDO. 

Erechim, 05 de julho de 2011. 

enszr
ê 

DE ERItt.Utiii 

Elizanq Baran 
Assessor 	uqvlsora Adm. 

Gabinete 	refeito 

SERVIDOR REQUISITANTE 

Preenchimento pelo Dpto de Compras e Licitações; 

Solicitação de Empenho N°: 

TODERO 
CHEFE DE GA METE DO PREFEITO 

1Preenchimento pela Secretaria Municipal da Fazenda; 

Empenho N°: 

1 	DATA 

NValor do empenho: R$10.168,60 

'Origem dos Recursos: 
;Ordenador de despesa: 
'1(Que será gestor do contrato, quando for o case) 
¡CUSTO ESTIMADO (preenchimento pelo Dato. de Compras e Licitações) 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPES 
1 	TOTAL 	RESERVA DE DOTAÇÃO SAL 

EMPENHADO ; 	(preenchimento pelo 
NO EXERCíCIO 	Sec. da Fazendo) 

05/07/11 , - - 	- 	 ATIVIDADE 	 DESPESA 

i;Recursos Próprios 

lzeka Todero 

A REALIZADA E SALDO DA DOTAÇÃO. 
DO DISPONÏVEL 	 _ÇIA_SSIE.Q_RÇAMENTARtA 
NESTA DATA 	! PROJETO E/OU 	CATEGORIA ECONÔMICA DA 

2)11 	3190.96,09,00 



s —1! 	 r• 

F 

jreinálc. 	 7(311 

_ 

JR,E 
;1,AR, i • 

55,)0 

!'REFEITC 
GABINETE 30 PREFEITO ' SERvIã5 IlE, AFLITO 
Despesae de Pe=spai cnino.a Jnn 

- 	"gt.,N1 

!”1 LX! kNb0. 
	 ALOlTOlAÉ 

CENTO E SESSEWIA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOStIOUttItttWOMMMUIM4 
Wt~gtlIkg/WItittttt$W~ItIMIVItt$1( WMMXIItIll$ItItt./IIMIM~ 

	 , 	• omoo' 
e.soo 

5 ." 07 ' 2011. 

)2•''..,••,EnNo.s104t.••..  TOMSINIMÉ • 1,SAt !IMAt40111~ 
, 38 
	

41.637.62 10.168.60 	 31,469.02 

!!¡ 

nCt,1,(1,  

',/aldemãt And' 
Steretarto-iltrf 

Portaria 002/ 009 

dh 
nda 

c.•ta 	1(;. Rui Gi ande (tu Sul 
) •LFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

6695-2 Pes..oal Requisitado De Outros ()roam 

t„' 

_ 

	

Folh 	0001 

02.01 

	

- 	)4.122,0002.2111 

3,1.90.96.01 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS 
	

14141 

Av. Getulio Dor-neles Vargas 
	 Chapece 	 i SC 

11,23:4.78010001-50 
	

149l 20491413 
kaencia 

Isento 

RecLrso Liv. re 

   

52= 	 ,  
Empenho refet-ente dadento das SRU's relativa a cedhocia 
do servidor Jorde Valdir Psidonik- ddias dos meses de maio 
2 iLnhoill 

E. 50 211.1 

  

MQRS 	 -Rrr-1 !  

  

   

• 

  

4  ' • 	 Elizanplra ilaran 
a0-1)1Assessor-ii S.  .-1-or a Adm. 

bures4i Pi 

H; ! 	IA A ; 

10.16860 
C.00 

10.168.60 

05107/0i1 

RECEBI O 'VALOR er`AS PACJ,A DIQUi !i tA A PRESEAI NOTA GE EMPNIV, 



1 Principal 
t em Dinheiro 
1 em Cheque 
r lota] 

U1 	.CACAO -• 

umlluiVANII DF PAUMISICJI'i CUM Cin.11ARNA 	.ENDA 

, 3 NACIONAL 
uni,: birll GHIA RECAI 111M, 11111A0 
gii ile 11,11 I ct 5 	89900000043- 4 	.1W1/0111,1 10 10 2 

95523166881-8 	6 	30 liinião - GRU 

de lie fül ene ia 	 O Pkg\J‘‘"5  176 • 53 
do puimmenlo 	 01 1 

i- how ia MM/AAAA 5 U'-' yOA ;, - 1_ 1 	. 
de Vencimento P‘ 'ç  Ck.g G  15/W? 1 

876134, SUL 

1764053 

05/2011 

11 

(+) Outros Acre ,cimos 
1 

(=) Valor Total 

11 II 

Código de Recolhimento 
-_-_-_-_. 

Numero de Referência 

Competência 
. 	 -- 

Vencimento 

CNPJ CNPJ ou CPF do Contriouinte 

UG I Gestão 
_ 	. 

Valor do Principal 

(-) Desconto/Abatimento 

(-) Outras dedr 

,+xiiM. 
..- 	-.. 	PErr :. 

	

..„. 	..,.;miCIPAL 

L..,.-  (+) Mora / Mul 

(+) Juros / En rgos 	• 
- 	• 

158517 / 26440 

4.336,97 

""•i 

68816-9 

_ 

87.613.477/0001-20 

87.613.477/0001-20 

II II 1 li li 

slc:" 	 

III II II 1 1 1 11 

-- 

11.1.• 	•••••,. 	•••1` 

• 
	 : 	• 	• ' 

,AA s 

I: :0 i 1 	 II:Igo Nacional BANCO 00 BRAS0 
0'14  7;R. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE 

s 5111., .4\11:1:2(3): 9 na são de exclusiva 
eir;„saosso de 

4 :r36,  9 /EM CHEQUE 

üxcluswo.nolSarico do Brasil S.A. 
(STN2050BFB03E20E7E861C0591652EB29741 

9900000043-4 36970001010-2 95523166881-8 61 2523500-5 

II 

	

II 

	

II 

	

O 

	

II 

7/2011 	BANCO 00 BRAS11 	14:12:04 4 4 atiro Nacional 
1516(4 	 SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE 

VAU II DÊ PAGAMLNIOS COM COO.NANNA 	ZENDA 
	 Código de Recolhimento 	 68816-9 , 

enio GRU GUIA 111C011110. UN1A0 	 10 NACIONAL 

gu detialias 	89980000058-7 . 31630001010 4 
95523166881-8 61102523743.11iniao-Gmu 

1/64053 
06/2011. 

lb/08/2011 
8761347//0001-20Nsu , UG / Gestão 

5.831,0 	 _ 

5.831 , 63Jia são de exclusiva 	
(..) Valor do Prin 

 
, Nem caso de 	 (-) Desconto/Abati 

(+) Mora / Multa 
I.,602.113,7C7,0/.139e 	 • 

(+) Juros / Encargos 

	-nu c7claUWVO no banco do Brasil S.A. 
[STN3DDC19BA82611315BC04FF4E408C4826] 

(+) Outros Acréscimos 

(.) Valor Total 

89980000058-7 316300010 0-4 9552316688 -861 02523743- 

dO pagamento 
de Referencia 
tilencia MM/AAAA 
i de Vencimento 

Piincipai 
em Dinheiro 
em Cheque 
Toidl 

301álICACA9 

5  133E6rs.EQUE 	-C-) Outras deduções 
• 831'C°H  

- 	 - 

Número de Referência 
_ 

Competência 
_ 

Vencimento 
_ 	. . 

CNPJ ou CPF cio Contribuinte 

5.831,63 

\158517 / 26440 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

DECRETO N.° 3479. DE 23 DE MARÇO DE 2010. 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, partes 

dos Lotes n.° 57 e 59 da Linha 03 da Secção Paiol Grande e parte do Lote n.° 64 da 

Linha 04 da Secção Paiol Grande, bem como partes dos Lotes Rurais n.° 21, 23, 29, 

31, 33, 35 e 39, da Linha 01 da Secção Dourado, neste Município, de propriedade de 

Marino Slongo e esposa, Fausto Luiz Slongo e esposa, Odilio Francisco Dariva e 

esposa, Audir João de Canal Guamieri e esposa, Oclides Bandiera e esposa, Benjamin 

Bandiera e esposa e Ângelo Spiazzi e esposa, bem como partes dos Lotes Rurais n.° 

21, 23, 29, 31, 33, 35 e 39, da Linha 01 da Secção Dourado, neste Município, de 

propriedade de José Antônio Bortolon e esposa, Waldemar Marca e esposa, Waldir 

José Marca, Marlisa Loudes Picolo, Haidee Marca Pessutti e esposo, Valdir Luis 

Picolo e esposa, Moacir Vitório Menegolla e esposa, totalizando uma área de 

1.484.146,20m2  (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e 

seis metros e vinte centímetros quadrados). 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe 

confere o Artigo 64, Inciso VII da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

Art. 1.° É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, 

partes dos dos Lotes n.° 57 e 59 da Linha 03 da Secção Paiol Grande e parte do Lote n.° 64 da Linha 04 da 

Secção Paiol Grande, bem corno partes dos Lotes Rurais n.° 21, 23, 29, 31, 33, 35 e 39, da Linha 01 da 

Secção Dourado, neste Município, de propriedade de Marino Slongo e esposa, Fausto Luiz Slongo e esposa, 

Odilio Francisco Dariva e esposa, Audir João de Canal Guamieri e esposa, °elides Bandiera e esposa, 

Benjamin Bandiera e esposa e Ângelo Spiazzi e esposa, totalizando urna área de 460.000,00m2  (quatrocentos 

e sessenta mil metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: 

I - Parte do Lote Rural n.° 59 (cinquenta e nove), da Linha 03 (três), da Secção Paiol Grande, 

com área de 75.000,001112  (setenta e cinco mil metros quadrados), sem benfeitorias, confrontando: ao Norte, 

na extensão de 300,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 61 (sessenta e um), de propriedade de Maurício 

Litwin ou de quem de direito; ao Sul, na extensão de 300,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 57 

(cinquenta e sete), de propriedade de Favorino Bandiera ou de quem de direito; a Leste, na extensão de 

250,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 59 (cinquenta e nove), de propriedade de Odilio 

Francisco Dariva e a Oeste, na extensão de 250,00 metros, com o Lote Rural n.° 60 (sessenta), da Linha 04 

(quatro), de propriedade de herdeiros de Eulino Guamier. -Eõrirdn- ,êtrícula n.° 36.352 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

II - Parte do Lote Rural n.° 59 (cinquenta e nove), 	Linha 03 (três), da Secção Paiol Grandv),.. 

Processo Administrativo n."17.052/09 e 17.053/09, Decreto n"3.479/]0, Pág. 1 



Watt Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechirn — RS 

com área de 75.000,00m2  (setenta e cinco mil metros quadrados), juntamente com uma casa mista, com 

77,00m2  (setenta e sete metros quadrados), lotada no ano de 1985, confrontando: ao Norte, na extensão de 

411,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 61 (sessenta e um), de propriedade de Mauricio Litwin ou de 

quem de direito; ao Sul, na extensão de 226,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), de 

propriedade de Favorino Bandiera ou de quem de direito e na extensão de 185,00 metros, com parte do 

mesmo Lote Rural n.° 59 (cinquenta e nove), de propriedade de Marino Slongo; a Leste, na extensão de 

100,00 metros, mais 150,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 59 (cinquenta e nove), de 

propriedade de Marin° Slongo, e a Oeste, na extensão de 250,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 

59 (cinquenta e nove), de propriedade de Fausto Luiz Slongo e Isabel Menegat Slongo, conforme Matricula 

n.° 36.353 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

III — Parte do Lote Rural n.° 64 (sessenta e quatro), da Linha 04 (quatro), da Secção Paiol 

Grande, com área de 135.000,00m2  (setenta e cinco mil metros quadrados), confrontando dentro de um 

pouco mais de área: ao Norte, com o Lote Rural 	72 (setenta e dois); ao Sul, com o Lote Rural n.° 56 

(cinquenta e seis), ambos na mesma linha; a Leste, com os Lotes números 57, 59, 71 e 73 da linha 03 (três) e 

a Oeste, com a outra parte do mesmo Lote Rural n.° 64 (sessenta e quatro), todos da mesma secção, 

conforme Matrícula n.° 5.998 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

IV — Parte "A", remanescente, desmembrada de parte do Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), da 

Linha 03 (três), da Secção Paiol Grande, com área de 25.000,00m2  (vinte e cinco mil metros quadrados), sem 

benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 500,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 59 

(cinquenta e nove), de propriedade de Avelino Slongo; ao Sul, na extensão de 500,00 metros, com parte do 

mesmo Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), área denominada "D", de propriedade de Benjamin Bandiera; a 

Leste, na extensão de 50,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), de propriedade 

da Cooperativa Triticola Erechim Ltda. e a Oeste, na extensão de 50,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 

64 (sessenta e quatro), de propriedade de Aldir Guamieri, conforme Matricula n.° 44.768 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

V - Parte "D", desmembrada de parte do Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), da Linha 03 (três), 

da Secção Paiol Grande, com área de 25.000,00m2  (vinte e cinco mil metros quadrados), sem benfeitorias, 

confrontando: ao Norte, na extensão de 500,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 57 (cinquenta e 

sete), área denominada "A", de propriedade de Oclides Bandiera; ao Sul, na extensão de 500,00 metros, com 

parte do mesmo Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), área denominada "C", de propriedade de Ângelo 

Spiazzi; a Leste, na extensão de 50,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), de 

propriedade da Cooperativa Tritícola Erechim Ltda. e a Oeste, na extensão de 50,00 metros, com parte do 

Lote Rural n.° 64 (sessenta e quatro), de propriedade de Aldir Guarnieri, conforme Matricula n.° 44.770 do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

VI - Parte "C", desmembrada de parte do Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), da Linha 03 

(três), da Secção Paiol Grande, com área de 25.000,00m2  (vinte e cinco mil metros quadrados), sem 

benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 500,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 57 

(cinquenta e sete), área denominad_a "D", de propriedade de Benjamin Bandiera; ao Sul, na extensão 

Processo Administrativo ri. "17.052/09 e 17.053/09, Decreto n."3.479/10, Pág. 2 



tger Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

\ 

1 	, ....„ 

500,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), de propriedade de Ari Cadore; a 

Leste, na extensão de 50,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), de propriedade 

da Cooperativa Tritícola Erechim Ltda. e a Oeste, na extensão de 50,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 

64 (sessenta e quatro), de propriedade de Aldir Guarnieri, conforme Matricula n.° 44.769 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

VII - Parte do Lote Rural n.° 59 (cinquenta e nove), da Linha 03 (três), da Secção Paiol Grande, 

com área de 100.000,00m' (cem mil metros quadrados), juntamente com urna casa de madeira, com porão de 

pedras e tijolos rebocados, para moradia, com área de 140,00m' (cento e quarenta metros quadrados) e 

ampliação em madeira e tijolos, com 44,00m' (quarenta e quatro metros quadrados), lotados, 

respectivamente, ern,.1.928 e 1.930, confrontando: ao Norte, na extensão de 289,00 metros, com parte do 

Lote Rural n.° 61 (sessenta e um), de propriedade de Mauricio Litwin ou de quem de direito, e na extensão 

de 185,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 59 (cinquenta e nove), de propriedade de Odilio 

Francisco Dariva e de Josefina Slongo Dariva; ao Sul, na extensão de 474,00 metros, com parte do Lote 

Rural n.° 57 (cinquenta e sete), de propriedade de Favorino Bandiera ou de quem de direito; a Leste, na 

extensão de 250,00 metros, com o Lote Rural n.° 60 (sessenta), de propriedade de Ernesto Cavassola ou de 

quem de direito e a Oeste, nas extensões de 100,00 metros e 150,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 59 

(cinquenta e nove), de propriedade de Odilio Francisco Dariva e de Josefina Slongo dariva, conforme 

Matricula n.° 36.354 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim. 

AP. 2.° É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, 

partes dos Lotes Rurais n.° 21, 23, 29, 31, 33, 35 e 39, da Linha 01 da Secção Dourado, neste Município, de 

propriedade de José Antônio Bortolon e esposa, Waldemar Marca e esposa, Waldir José Marca, Marlisa 

Loudes Picolo, Haidee Marca Pessutti e esposo, Valdir Luis Picolo e esposa, Moacir Vitório Menegolla e 

esposa, totalizando uma área de 1.024.146,20m2  (um milhão, vinte e quatro mil, cento e quarenta e seis 

metros e vinte centímetros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: 

I - Parte do Lote Rural n.° 21 (vinte e um), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área de 

125.000,00m2  (cento e vinte e cinco mil metros quadrados), juntamente com urna casa de madeira com 

100,00m' (cem metros quadrados) e um galpão em madeira com 30,00m2  (trinta metros quadrados), 

confrontando: ao Norte, com o Lote n.° 29 (vinte e nove); ao Sul, com o Lote n.° 11 (onze); a Leste, com 

terras do mesmo Lote n.° 21 (vinte e um), e a Oeste, com o Lote n.° 23 (vinte e três), todos de propriedade de 

quem de direito, conforme Matrícula n.° 19 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

II - Parte do Lote Rural n.° 23 (vinte e três), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área de 

60.000,00m' (sessenta mil metros quadrados), sem benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 

100,00 metros, com o Lote n.° 37 (trinta e sete); ao Sul, na extensão de 100,00 metros, com o Lote n.° 17 

(dezessete); a Leste, na extensão de 600,00 metros, com os Lotes n.° 21 (vinte e um), 29 (vinte e nove), 31 

(trinta e um) e 33 (trinta e três), e a Oeste, na extensão de 600,00 metros com o Lote n.° 23 (vinte e três), 

todos de propriedade de quem de direito, conforme Matricula n.° 20 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Erechi 
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III - Parte do Lote Rural n.° 29 (vinte e nove), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 125.000,00m2  (cento e vinte e cinco mil metros quadrados), sem benfeitorias, confrontando: ao Norte, na 

extensão de 440,00 metros, com o Lote n.° 31 (trinta e um); ao Sul, na extensão de 560,00 metros, com o 

Lote n.° 21 (vinte e um); a Leste, com a outra metade do mesmo Lote n.° 29 (vinte e nove), e a Oeste, com o 

Lote n.° 23 (vinte e três), todos de propriedade de quem de direito, conforme Matrícula n.° 21 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

IV - Parte do Lote Rural n.° 23 (vinte e três), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 24.360,00m2  (vinte e quatro mil e trezentos e sessenta metros quadrados), sem benfeitorias, confrontando: 

ao Norte, na extensão de 80,00 metros, com o Lote n.° 37 (trinta e sete), de propriedade de Waldemar Marca 

e Maria Helena Marca; ao Sul, na extensão de 80,00 metros, com parte do mesmo Lote n.° 23 (vinte e três), 

de propriedade de Waldir José Marca; a Leste, na extensão de 304,50 metros, com os Lotes Rurais n.° 33 

(trinta e três) e 31 (trinta e um), ambos de propriedade de Waldemar Marca e Maria Helena Marca e a Oeste, 

na extensão de 304,50 metros, com o mesmo Lote n.° 23 (vinte e três), de propriedade de Faustino Ghidini, 

conforme Matrícula n.° 21.770 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

V - Parte do Lote Rural n.° 33 (trinta e três), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 36.521,20m2  (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e um metros e vinte centímetros quadrados), sem 

benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 668,00 metros, com parte do mesmo Lote n.° 33 (trinta 

três), de propriedade do segundo outorgante e reciprocamente outorgado Waldir José Marca; ao Sul, na 

extensão de 624,00 metros, com o Lote n.° 31 (trinta e um), de propriedade de Waldemar Marca e Maria 

Helena Marca; a Leste, na extensão de 71,60 metros, com a faixa de domínio da BR 153 e a Oeste, na 

extensão de 56,50 metros, por uma linha travessão, com parte do Lote n.° 23 (vinte e três), de propriedade de 

Waldemar Marca e Maria Helena Marca, da mesma linha e Secção, conforme Matricula n.° 24.776 do 

Cartório de Registro de Imóveis, da Comarca de Erechim; 

VI - Parte do Lote Rural n.° 33 (trinta e três), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 36.521,201112  (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e uni metros e vinte centímetros quadrados), sem 

benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 719,00 metros, com parte do mesmo Lote n.° 33 (trinta 

três), de propriedade dos terceiros outorgantes e reciprocamente outorgados Ema Therezinha Kowalski e 

Resaldo Kowalski; ao Sul, na extensão de 668,00 metros, com parte do mesmo Lote de propriedade dos 

primeiros outorgantes e reciprocamente outorgados Waldemar Marca e Ottilia Rossi Marca; a Leste, na 

extensão de 73,30 metros, com a faixa de domínio da BR 153 e a Oeste, na extensão de 52,70 metros, por 

uma linha travessão, com parte do Lote n.° 23 (vinte e três), de propriedade de Waldemar Marca e Maria 

Helena Marca, da mesma linha e Secção, conforme Matricula n.° 24.777 do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Erechim; 

VII - Parte do Lote Rural n." 33 (trinta e três), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 36.521,20m2  (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e um metros e vinte centímetros quadrados), sem 

benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 774,00 metros, com parte do mesmo Lote n.° 33 (trinta 

três), de propriedade de Marlisa Lourdes Picolo; ao Sul, na extensão de 719,00 metros, com parte do 

mesmo Lote de pr.e.iwieelti 	aldir José Marca; a Leste, na extensão de 73,60 metros, com a faixa dpe_., 
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domínio da BR 153 e a Oeste, na extensão de 49,00 metros, por uma linha travessão, com parte do Lote n.° 

23 (vinte e três), de propriedade de Waldemar Marca e Maria Helena Marca, da mesma linha e Secção, 

conforme Matrícula n.° 24.778 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

VIII - Parte do Lote Rural n.° 33 (trinta e três), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 36.521,20m2  (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e um metros e vinte centímetros quadrados), sem 

benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 830,00 metros, com parte do mesmo Lote n.° 33 (trinta 

e três), de propriedade de Haidee Marca Pessutti e Anévio Antônio Pessutti; ao Sul, na extensão de 774,00 

metros, com parte do mesmo Lote de propriedade de Marlisa Lourdes Picolo; a Leste, na extensão de 73,63 

metros, com a faixa de domínio da BR 153 e a Oeste, na extensão de 47,80 metros, por urna linha travessão, 

com parte do Lote n." 23 (vinte e três), de propriedade de Waldemar Marca e Maria Helena Marca, da mesma 

liáa e Secção, conforme Matrícula n.° 24.779 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

IX - Parte do Lote Rural 11." 33 (trinta e três), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

remanescente de 6.521,20m2  (seis mil, quinhentos e vinte e um metros e vinte centímetros quadrados), sem 

benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 148,209 metros, com o Lote n.° 35 (trinta e cinco), de 

propriedade de Waldemar Marca e Maria Helena Marca; ao Sul, na extensão de 148,209 metros, com parte 

do mesmo Lote n.° 33 (trinta e três) de propriedade de Cecilia Maria Fribel e Olívio Roque Fribel; a Leste, 

na extensão de 44,00 metros, com a parte do mesmo Lote Rural n.° 33 (trinta e três), de propriedade de 

Haidee Marca Pessutti e Anévio Antonio Pessutti e a Oeste, na extensão de 44,00 metros, por uma linha 

travessão;  com parte do Lote n." 23 (vinte e três) e por uma estrada vicinal, atualmente designada como 

Prolongamento da Avenida Júlio Anzanello, conforme Matrícula n.° 24.780 do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Erechim; 

X - Parte do Lote Rural n." 39 (trinta e nove), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 65.790,00m2  (sessenta e cinco mil, setecentos e noventa metros quadrados), sem benfeitorias, 

confrontando: ao Norte, na extensão de 346,90 metros, por linha reta, paralela à linha sul, com parte do 

mesmo Lote n.° 39 (trinta e nove), de propriedade de Eurélio e Edgar José Tagliari; ainda por linha 

aproximada de 273,10 metros, através de um córrego, sem denominação; ainda com parte do mesmo lote n." 

39 (trinta e nove), de propriedade de Lauri Antônio Marca; ainda, na extensão de 10,00 metros, com a 

estrada geral, antiga Três Arroios — Erechim, cuja estrada corta a presente área, ora descrita, 

aproximadamente ao meio, no sentido Nordeste; ao Sul, na extensão de 630,00 metros, por linha reta, com o 

Lote n.° 35 (trinta e cinco) de propriedade de Waldemar Marca; a Leste, na extensão de 102,85 metros, por 

linha reta, com a parte do mesmo Lote Rural n.° 39 (trinta e nove), de propriedade de Lauri Antônio Marca e 

a Oeste, na extensão de 118,00 metros, por uma linha travessão, com o Lote n.° 37 (trinta e sete) de 

propriedade de Waldemar e Maria Helena Marca, conforme Matricula n.° 21.776 do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Erechim; 

XI - Parte do Lote Rural n." 39 (trinta e nove), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 65.760,00m2  (sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta metros quadrados), sem benfeitorias, e pequena 

parte do Lote Rural n.° 35 (trinta e cinco), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área de 9.240,00m2  

(nove mil e duzentos e qu 	ta inç.tros quadrados), sem benfeitorias, perfazendo um total de 75.000,00m2  
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(setenta e cinco mil metros quadrados) confrontando: ao Norte, na extensão de 355,00 metros, com parte do 

mesmo Lote n.° 39 (trinta e nove), de propriedade de Firmino Chiamenti; ao Sul, na extensão de 327,50 

metros, com parte do mesmo Lote n.° 35 (trinta e cinco) de propriedade de Waldemar Marca; a Leste, na 

extensão de 225,00 metros, com a faixa de domínio da BR 153, ocupa, do mesmo Lote Rural n." 39, a área 

de 6.750,00m2, tomando toda a sua largura, do lado Leste, e a Oeste, na extensão de 224,00 metros, com 

partes ainda do Lote Rural n." 39 (trinta e nove), de propriedade de Eurélio e Edgar José Tagliari e Waldemar 

e Maria Helena Marca, e ainda, com parte do mesmo Lote Rural n.° 35 (trinta e cinco), de propriedade de 

Waldemar Marca, conforme Matricula n.° 21.780 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Erechim; 

XII - Parte do Lote Rural n.° 35 (trinta e cinco), da Linha 01 (um), cia Secção Dourado, com 

área de 222.271,50M2  (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e um metros e cinquenta centímetros 

quadrados), com urna casa simples, medindo 9x7 metros e outras pequenas benfeitorias que perfazem um 

total 30,00m2  (trinta metros quadrados) de área construída, confrontando: ao Norte, na extensão de 630,00 

metros, com o.Lote n.° 39 (trinta e nove), de propriedade de Waldernar e Maria Helena Marca; ainda na 

extensão de 327,50 metros, com parte do mesmo Lote n.° 35, de propriedade de Lauri Antônio Marca; ao 

Sul, na extensão de 673,00 metros, com o Lote n.° 33 (trinta e três) de propriedade de Waldir José Marca e 

outros; a Leste, na extensão de 252,60 metros, com a faixa de domínio da BR 153, e ainda, na extensão de 

24,00 metros, com parte do mesmo Lote n.° 35 (trinta e cinco), de propriedade de Lauri Antônio Marca, e a 

Oeste, na extensão de 250,00 metros, por um travessão, com o Lote n.° 37 (trinta e sete), de propriedade de 

Waldemar e Maria Helena Marca, conforme Matrícula n.° 21.782 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Erechim; 

XIII - Parte do Lote Rural n." 33 (trinta e três), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 30.000,00m2  (trinta mil metros quadrados), sem benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 

695,66 metros, com o Lote n.° 35 (trinta e cinco), de propriedade de Waldemar Marca e Maria Helena 

Marca; ao Sul, na extensão de 653,50 metros, com parte do mesmo Lote n.° 33 (trinta e três) de propriedade 

de Cecília Maria Fribel e Olivio Roque Fribel; a Leste, na extensão de 61,52 metros, com a faixa de domínio 

da BR 153, e a Oeste, na extensão de 44,00 metros, com a área remanescente da mesma parte do Lote n.° 33 

(trinta e três), de propriedade de Haidee Marca Pessutti e Anévio Antônio Pessutti, conforme Matrícula n.° 

40.492 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

XIV - Parte do Lote Rural n.° 31 (trinta e um), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 34.476,70m2  (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis metros e setenta centímetros quadrados), 

sem benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 624,00 metros, em linha reta, com parte do Lote n." 

33 (trinta e três), de propriedade de Waldemar Marca e Maria Helena Marca; ao Sul, na extensão de 593,00 

metros, com parte do mesmo Lote n." 31 (trinta e um) de propriedade de Waldir Marca, por linha reta; a 

Leste, na extensão de 65,50 metros, com a faixa de domínio da BR 153, e a Oeste, na extensão de 54,50 

metros, por linha reta, com parte do Lote n." 23 (vinte e três), de propriedade de Waldemar Marca e Maria 

Helena Marca, conforme Matrícula n.° 21.772 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

XV - Parte do Lote Rural n.° 31 (trinta e um), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com áreav  
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de 109.642,00m2  (cento e nove mil e seiscentos e quarenta e dois metros quadrados), sem benfeitorias, 

confrontando: ao Norte, na extensão de 593,00 metros, em linha reta, com parte do mesmo Lote n.° 31 (trinta 

e três), de propriedade de Waldemar Marca e Maria Helena Marca; ao Sul, na extensão de 563,00 metros, 

por linha reta, com o Lote n.° 29 (vinte e nove) de propriedade de Túlio Jaques Massignan; a Leste, na 

extensão de 202,10 metros, com a faixa de domínio da BR 153, e a Oeste, na extensão de 195,50 metros, por 

linha reta, com parte do Lote n.° 23 (vinte e três), de propriedade de Waldir Marca, conforme Matricula n.° 

21.777 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechirn. 

Art. 3.° Os imóveis, dos quais trata este Decreto, destinam-se à implantação de Loteamentos 

Industriais, totalizando uma área de 1.484.146,20m2  (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e 

quarenta e seis metros e vinte centímetros quadrados). 

Art. 4.° As despesas decorrentes deste Decreto serão atendidas através da seguinte dotação 

orçamentária: 06 — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 01 — Unidade de Indústria , 

Comércio e Serviços, 041220202.017 — Infraestrutura da Indústria, Comércio e Serviços; 4590.61.00.00.00 — 

Aquisição de Imóveis. 

Art. 5." Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 6." Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal d 	 arço de 2010. 

, 

Paulo A do ' 'lis 
Prefeito M icipal 

Registre-se e publique-se. 
Data supra. 

Gern Leandro Berri 
Secretário M cipal da Administração 
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Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Data Inicial: 01/01/2011 Data Final: 31/12/201 CNPJ: 8761347700012 CB:61110159559830 kFE: 01062794 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Direção de Controle e Fiscalização 

EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS 

Critérios utilizados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PERÍODO DE 01/01/2011 A31/12/2011 
GRUPO= true 

Classificado por: 

JOSE ANTONIO BORTOLON  
EMP N°: 2011000007513 EMP: 	1.100.000,00 

 

Código: 0000014114 

LIQ: 	1.100.000,00 	PAG: 	1.100.000,00 

 

14/06/2011 	1.100.000,00 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 310.000,00M2 DE 
ÁREA DE TERRA DOS LOTES RURAIS DA LINHA 01 SECCAO DOURADO NO 
21 - MATRICULA NO 19, NO 23 - MATRICULA 20 E 

LIQ: 	27/06/2011 	1.100.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 7513/2011 - JOSE ANTONIO 
BORTOLON 

PAG: 	11/07/2011 	1.100.000,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 7513/2011-  - JOSE ANTONIO BORTOLON 

TOTAL DO CREDOR: 	EMP: 1.100.000,00 LIQ: 1.100.000,00 PAG: 

RELATÓRIO: 1 	EMP: 1.100.000,00 1 	LIQ: 1.100.000,00 1 	PAG: 

REMESSA: 20.963 EMP: 164.058.568,62 32.831 	LIQ: 156.993.848,74 31.577 	PAG: 

PERCENTUAL: 0,00 % EMP: 0,67 % 0,00 % LIQ: 0,70 % 0,00 % PAG: 

1.100.000,00 

1.100.000,00 

149.379.903,34 

0,74 % 

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas 	 SAD-->S 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Direção de Controle e Fiscalização 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Data Inicial: 01/01/2012 Data Final: 30/06/201 CNPJ: 8761347700012 C13:31216409107654 ¡FE: 01062794 

EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS 

Critérios utilizados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PERÍODO DE 01/01/2012 A 30/06/2012 
GRUPO true 

Classificado por: 

JOSE ANTONIO BORTOLON 
	

Código: 0000014114 

EMP N°: 2012000001753 EMP: 	880.000,00 	LIQ: 	880.000,00 	PAG: 	880.000,00 

31/01/2012 	880.000,00 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA 2' PARCELA PELA AQUISICAO DE 
310.000 M2 DE ARFA DE TERRA. COMPOEM A ÁREA AS PARTES DO LOTE 
RURAL 21, DA LINHA 01 SECCAO DOURADO SOB MA 

LIQ: 	31/01/2012 	880.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 1753/2012- JOSE ANTONIO 
BORTOLON 

PAG: 	31/01/2012 	880.000,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 1753/2012 - JOSE ANTONIO BORTOLON 

EMP N°: 2012000008454 EMP: 	880.000,00 	LIQ: 	880.000,00 	PAG: 	880.000,00 

28/06/2012 	880.000,00 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PARA 
AQUISICAO DE 310.000,00M2 DE AREA DE TERRA PARTE DO LOTE RURAL 
21, DA LINHA 01 SECCAO DOURADO SOB MATRICULA NO 19, 

LIQ: 	29/06/2012 	880.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 8454/2012 -JOSE ANTONIO 
BORTOLON 

PAG: 29/06/2012 	880.000,00 PAGAMENTO REF. NE NR. 8454/2012 -JOSE ANTONIO BORTOLON 

I s 	Lt  (DIÁ 

TOTAL DO CREDOR: 	EMP: 

RELATÓRIO: 	2 EMP: 

REMESSA: 	11.584 EMP: 

PERCENTUAL: 	0,02 % EMP: 

1.760.000,00 LIQ: 1.760.000,00 PAG: 1.760.000,00 

1.760.000,00 2 	LIQ: 1.760.000,00 2 PAG: 1.760.000,00 

130.473.841,98 18.910 	LIQ: 99.362.864,51 18.361 	PAG: 96.647.660,42 

1,35 % 0,01 % LIQ: 1,77 % 0,01 % PAG: 1,82 % 

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas 	 SAD-->S 

segunda-feira, 6 de agosto de 2012 	 Página 1 de 1 



REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIM 

LIVRO N.° 2 — REGISTRO GERAL 

ERECHIM, 07 	de 	JANEIRO 	de 1.97 6  

3  
FLS. 	MATRICULA 

r. 7N-Ii",7*(3U,1  

C 
IMOVEL: - Parte do lote rural n. 21 (vinte e um), da Linha 1, Sec. 

Dourado, n/M, com 125.000 m2 (cento e vinte e cinco mil 
metros quadrados), juntamente com UMA CASA DE MADEIRA E DEMAIS B 
FEITORIAS, confrontando: -ao NORTE, com o lote n. 29; -ao- SUL, co 
o lote n. 11; -a LESTE, com terras do mesmo lote n. 21; -a OESTE, 
com o lote n. 23, todos da mesma linha e seccão; - INCRA - sob n. 
869.074.014.540. - Reg.Ant. 80.092 Lv..„3"AZ" fs. 172 - de 12-9-74; 
PROPRIETÁRIO:- Dr. Tulio Jacques Mass an brasileiro, casado, m 

dico, residente e domic lado n/c*dade, 	n. 
053.726.900; 
Erechim, 07 de janeiro de 1.976. - Of. 	\ÁLN 

 

• • 

  

MATRTOULA N. 19 (DEZENOVE)  

R.1 - 19 - CED.RURAL- Credor: B.Bras 
Jacques tassignan; Valor: 

dezembro de 1.987. Reg. 8 do Livro 3 
Erechim, 07 de janeiro de 1.976. - Of. 

S.A. - De edor: Dr. Tall° 
$ 450.000,00 	enc. 31 d 
rt6ri 
4465, 	1,\Ç  

Av.2 - 19:  - CERTIFICO que o R.1 acima, "FOI LIBERADO",  conforme - 
consta de Recibo de Quitaçao, datado de 09 de dezem - 

bro de 1.987, sendo uma Via arquivada neste Cartgrio. 

ERECHIM, 21 DE DEZEMBRO DE 1.987. 
LB. 

AA 0691( Lekãww4nÁPAnjuk 
I C I A/ 

/(  

 

R.3 - 19: - "DAÇÃO EM PAGAMENTO" - Transmitente: - O Sr. TÚLIO JAC 
ODES MASSIGNAN, brasileiro, casado com Helenita Borto= 

lon Massignan, medico, inscrito no CREMERS sob numero 3.757, e no 
CPFMF sob numero 053.726.900/20.t  domiciliado .e residente nesta ci-
dade de Erechim, neste Estado, a Rua Bento Gonçalves, 197. 

A 3r0 HELENITA BORTOLON MA 
da com Tullio Jacques Massi 
da Carteira de Identidade 
54, inscrita no CPFMF sob 
idente nesta cidade, 'a Rua 

SSIGNAN, brasileira, casa 
gnan, de afazeres domesfi 
enpedida pela SSP/RS 	Rt" 
numero 053.726.900/20, do 
Bento Gonçalves, 197. - 

CONTINUA NO VERSO 

RENUNCIANTE: - 

cos, portadora 
numero 70075705 
miciliada e res 

VIDE-VERSO 

..ireer.....••••••*••••••••*•••••••••.•••••-,  

PSUETURA MIJN;CiPAL 

11 JUL, 21311 

PA 



MATRiCULA 

Ng 19 

. REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIM 

LIVRO N.° 2 — REGISTRO GERAL 
	

FLS. 

Olv 

ADQUIRENTE: -- "MAPEL - COMÉRCIO DE MOTOS E ACESSdRIOS LTDA", com 
' sede a Avenida Mauricio Cardoso, 706, nesta cidade- 

de Erechim, neste Estado, inscrita no CGCMF sob número 90.295.999/ 

0001-36. 

VALOR: - Por Exigencia Fiscal Cz$ 1.400.000,00 (UM MILHÃO E QUA - 
TROCENTOS MIL CRUZADOS). 

- PARTE DO LOTE RURAL NdMERO VINTE E, UM (21), da Linha Um 
(01), Secçao Dourado, neste municipio e Comarca de Ere- 

chim, neste Estado, com a area de CENTO E VINTE E CINCO MIL 	
ME- 

TROS QUADRADOS (125.000m2), juntamente com UMA CASA DE MADEIRA --
com 100,00m2, e um GALPÃq EM MADEIRA, com 30,00m2, e confrontando 
- ao NORTE, com o lote numero 29; - ao SUL, com o lote numero 11; 
- a LESTE, com terras do mesmo lote numero 21; e, a OESTE, com o 
lote numero 23, todos da mesma Linha e Secção, e de quem de direi 

to. 

INCRA: - Sob ng 869.074.035.360/3. Com  a .1.Eaa total de 41,0 Ha. 

OBSERVAÇÃO: - A CERTIDÃO NEGATIVA fornecida pelo I.B.D.F. sob ng 
210.204, em nome do transmitente, datada de 21 de 

dezembro de 1.987, foi Apresentada neste CartOrio e Devolvida 
anexa a referida Escritura. 

FORMA: - ESCRITURA PúBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA INTEGRALIZA 
ÇÃO DE CAPITAL, lavrada em data de 21 de dezembro de --

1.987, pelo lg Tabeli;o desta cidade de Erechim-RS., Sr. JOSÉ LU- 

IZ LEAL DE MENEZES. 

R. CZ$ 5.136,00  
ERECHIM, 05 DE JANEIRO DE 1.988. 
LB. 	 • 	 F I C I 

R.4 - 19: - "EM PRIMEIRO GRAU E SEMHCONC0RR2NCIA DE TERCEIROS"  
Em Garantia o Imgvel descrito acima. 

DEVEDORES: - TULIO JACQUES MASSIGNAN, portador da Carteira de Ide 
tidade ng 3007570538, expedida pela SSP/RS, medico e 

mulher HELENITA BORTOION MASSIGNAN, portadora da Carteira de Iden 
tidade n2  7007570554, expedida pela SSP/RS, afazeres domesticos., 
brasileiros, residentes e'domiciliados na Rua Bento Gonçalves, 19 

CONTINUA A FOLHAS-D2 



ir 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIM - RS 

.51 
r—I 

LIVRO N9  2 — REGISTRO GERAL 

de 1994 	

FLS.: 	MATRÍCULA 

EREGIrm, 29 	cie ABRIL  02 

1  
(CONTINUAÇãO DAS FOLHAS Olv). 	 ........ ... 
nesta cidade, inscritos no CPF número 053.726.900-20, ALDERICO-MAS- - .. 
SIGNAN, inscrito no CPF nilmero 002.057.290-53, portador da Carteira  
de Identidade n2  8955.912, expedida pela SSP/SP em 09.12.74, brasi- 
leiro, empresário, viúvo residente e domiciliado na Rua Jos4 Pigoz 
zo, 190, nesta cidade e ILIERICO FLÁVIO MASSIGNAN, portador da Car- 
teira de Identidade n2 8028991894, expedida pela SSP/RS em 21.06.82 
engenheiro industrial e sua mulher MARIA BARBARA RESNER MASSIGNAN. 
portadora da Carteira de Identidade n2  2023278126, expedida pela - 
SSP/RS, comerciária,,scasados pelo Regime da Comunhão Universal de., 
Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, brasileiros, residentes, 
e domiciliados na Rua Bento Gonçalves, 167, nesta cidade de echi 
-RS. 
GARANTIDORA: - MAPEL COMÉRCIO DE MOTOS E ACESS6RI0S LTDA, inscrita 

no CGC/MF sob número 90.295.999/0001-36, com sede n 
Avenida Mauricio Cardoso, n2  706, nesta cidade de Erechim -RS. 
CREDORES: - JOSÉ ANTONIO BORTOLON, portador da Carteira de Identida 

de n2 1003725098, expedida pela SSP/RS, arquiteto e s 
mulher SUSANA MARIA DE LEMOS VIANA BORTOLON, portadora da Carteira, 
de Identidade n2 6936211, expedida em 08.06.92, de afazeres domesti 
cos, brasileiros, residentes e domiciliados na Avenida dos Maristas 
518, 12  B Parede, conselho de Cascais, na cidade de Lisboa, em Por- 
tugal, inscritos no CPF nilmero 206.813.050-53. 
VALOR: - CR$ 126.000.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MTLHÕES DE CRUZEI 

ROS REAIS, Inclusive os ImOveis das Matriculas n2s 20,21. 
3.453/4, 8.264 e 26.874. 
PRAZO: - 60 (Sessenta) Meses, em Sessenta Parcelas Meneais e conse- 

cutivas, venciveis a primeira no vigésimo dia útil do mês, 
de Março de mil novecentos e noventa e quatro (1994) e as demais no 
vigésimo dia útil dos meses subsequentes, no valor equivalente a - 
cada uma de 4.493,34 Unidade Real de Valor (URV,$). 
INCRA: - Sob n2 869.074.360/3. Com  a área de 41,0 Ha. (Total). 
FORMA: - ESCRITURA PÚBLICA DE MÚTUO CUMULADA COM CONFISSÃO DE DfVI - 

DA E GARANTIA HIPOTECÁRIA, lavrada em data de 24 de Março, 
de 1994, pela Oficia1a Ajudante do lg Tabelionato desta Cidade, Sr 
Salete Dal Dello Marques. 
DEMAIS CONDIÇÕES E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES AS CONSTANTES NA RESPECTI- 
VA ESCRITURA 
OBSERVAÇÃO: - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND, Série "E", n2 289 

136, expedida em 11 de Março de 1994, descrita na Res 
pectiva Escritura e CERTIDÃO NEGATIVA DO IBAMA, Sob rt.2 31327, Serie 
"E", em nome de Mápel - Comércio de Motos e Acess4.ing-IITPA datad 
de 25 de Abril de 1994, sendo a.mesma-anexada a ogoDt~  CRX'É't11,  
ra  CONglANIMS VERS 

VI 

- 

Andr..39 • 

-ffiVÊ 

11 JUL. 2011 

_PAGO 
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 FLS.: 1 MATRICULA 

02v I N2  19  

LIVRO N° 2 — REGISTRO GERAL 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIM - RS 

ERECHIM, 29 DE ABRIL DE 1994. 
CS. - CR$ 71.348,00 

AV.5 - 19: - CERTIFICO que o Número Correto do INCRA descrito no 
anverso 4 869.074.035 360/3 e não como constou. 

CS. 	 OkF 	ÁtIJ 	tr(24;"  
El-CCHIM, 29 DE ABRIL DE 1994. 

R. 6  ." 19  - ADJUDICAÇÃO - 	Protocolo nQ 123.279 	do 
Lv. 1"H" "s fs. 36v. 

TRANSMITENTE:- MAPEL - COMÉRCIO DE MOTOS E ACESSdRIOS LTDA., ins-
crita no CG/ME sob ng 90.295.999/W01-36, com sede 

na Av. Maurício Cardoso, nt? 706, nesta cidade de Erechim RS. 

ADQUIRENTES  :- O Sr. " 30,5É ANTONIO BORTOLON ", portador da Car- 
teira de Identidade nQ 1003725098SSP/RS, arquite-

to e sua esposa " SUSANA ,MARIA DE LEMOS VIANA:BORTOLON ", portado-
ra da C.Identidade ri_c: 6936211 expedida em 08.06.92, de afazeres do 
mesticos, brasileiros, inscritos no CPF/MF sob n.9. 206.813.050/53 - 
residentes e domiciliados na Avenida dos Manetas nQ 518, 1Q 8 Pa-
rede, Conselho de Cascais, na cidade de Lisboa, em Portugal. 

IMEiVEL 	O IMdVEL OBJETO DESTA MATRfCULA, com a .rea de 125.000m2 
(Cento e vinte e cinco mil metros quadrados), juntamen-

te com a Casa de madeira e benfeitorias existentes. 

INCRA :- sob n9 869.074.035.360/3 - com a rea total de 41,0 ha, 
em conjunto com os imOveis das Mat. 20, 21 e 26.874. 

VALOR :- R$ 18.500,00 (DEZOITO MIL E QUINHENTOS REAIS), abribuldo 
pela Sec. Municipal de Fazenda, conforme Guia ri-g 9526 de 

;aneiro de 1.996, com 1191 pago em 1d.u.1.1-9.9-6 —  

FORMA  :- MANDADO DE ADJUDICAÇAO, expedido em 18 de dezembro de 
1.995, pelo ExmQ Juiz de Direito Substituto da 1@ 	Vara 

d/Comarca, Dr. Mauro Caum Gonçalves, referente :à AÇÃO julgada por= 
sentença em 30.11.1995, pelo Dr. ANTONIO CARLOS RIBEIRO, Exmo.Juíz 
de Direito da 1? Vara desta Comarca, com RETIFICAÇÃO de 17 de maio 
de 1.996, pelo mesmo Dr. Antonio Carlos Ribeiro, conforme prova ar 
quivada neste CartOrio. 

ERECHIM, 27 de junho de 1.996. - Of. 
R. 99,00 

el#n„ 
ráo 

it 
 

Certifidoque•apresenia'fotocOpidéonfai-e'corri a Originai 
comao wrluida busca R$ 17.40: MO 03 090000143904 N1h11) 

EreChirn, 19 de fevereiro de 2010 
EM 

.4.1.11-2.11,1104,31ÉD 26 PIÁ.. NOWNYI.E.3 	 A FICHA N° 
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REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIM 

LIVRO N.° 2 - REGISTRO GERAL 

JANEIRO 	de 1.97 
6  

(Dlr 

NOVEL - Parte do lote rural n. 23 (vinte e trâs), Linha' I, Sec. 
Dourado, n/m, com 60.000 m2, sem benfeitorias e confron- 

tando: -a0 NORTE, com O lote n. 37 - 100 metros; 
-ao SUL, com O 10 

te n. 17 - idem; -a LESTE, com os lotes na. 21, 29, 31 e 33 - 

600 metros; e a OESTE, com o lote n. 23- idem; INCRA: 869074014540  

Reg.Ant.- 80.093 Liv. 3"AZ" fs. 173 -ídf 12-09-74. 
PROPRIETXRIO:- 

 Dr. Tulio Jacques Mass1fl, brasileiro, casado, III 
dico, residente e domic 1 ado n/ idade; C.I.C. n. 

052.726.900. 
Erechim, 07 de janeiro de 1.976. - Of 

ERECHIM, 07 	de 

MATEIOULA . 

FLS. 	MATRICULA 

1 
	

S. 20 • 

1 S.A. 
$ 450.0 
CartIS 

12.i1.=-22 - 

dezembro de 
Erechim, 07 

10"04 3,90;.  

OED.RURAI - Credor: B.Br 
Jacques Massignan; Valor.\C 

1.987. - Reg. 8 do Livro 3 
de janeiro de 1.976. - Of. 

evedor: Dr.Tulio 
,00 	.31 de 

o. 

Av.2 - 20: - CERTIFICO que o R.1 acima "FOI LIBERADO", conforme --
consta de Recibo de Quitaçao, datadg de 09 de dezem 

bro de 1.987, sendo uma Via arquivada neste Cartorio. 

ERECHIM, 21 DE DEZEMBRO DE 1.987. 
L8. 

"DAÇÃO EM PAGAMENTO" - Transmitente: - O Sr. TÚLIO - 
JACQUES MASSIGNAN, brasileiro, casado com Helenita 

Bortolon Massignan, medico, inscrito no CREMERS sob numero 3.757, 
e no CPFMF sob numero 053.726.900/204  domiciliado e residente nes 
ta cidade de Erechim, neste Estado, a Rua Bento Gonçalves, 197. - 

RENUNCIANTE: - 

mesticos, port 
RS RG numero 7 
/20, domicilia 
197. 

A Sr @ HEL 
sada com 
adora da C 
007570554, 
da e resid 

ENITA BORTOLON MAS 
Tulio Jacques Mass 
arteira de Identid 
inscrita no CPFMF 
ente nesta cidade, 

SIGNAN, brasileira, ca-
ignan, de afazeres do - 
ade expedida pela SSP / 
sob numero 053.726.900 
sa Rua Bento Gonçalves, 

R.03 - 20: - 

ADQUIRENTE: - "MAPEL - COMÉRCIO 
DE MOTOS E ACESSÓRIOS LTDA", com 

DL VS; 

- RS 

rid r;•:.•.:21;e' - (2., ,...:;..i 

, 	• 	'•,-- '' 1. '',....!;;-•,..,,, - Rp.-:, sub.,.,. 

/ \ 	5 	 [-:::--¡»';'.g:5'1"' 
. 	, 	. 	... 



REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIM 

LIVRO N.° 2 — REGISTRO GERAL 	 FLS. 

Olv 

MATRICULA 

Ng 20 

sede ,sa Avenida Mauricio Cardoso, 706, nesta cidade de'Erechim, 
neste Estado, inscrita no CGCMF sob número 90.295.999/0001-36. 

••• gne 

VALOR: - Por Exiggncia Fiscal CzS 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRU-
ZADOS). 

IMÓVEL: - PARTE DO LOTE RURAL NÚMERO VINTE E TRÊS (23), da Linha- 
Um r  (01), Secção Dourado, neste municipio e Comarca 	de 

Erechim, neste Estado, com a arca de SESSENTA MIL METROS QUADRA - 
DOS (60.00m2), SEM BENFEITORIAS e confrontando: - ao NORTE, COM 
O lote numero 37, na extensão de 100,00 metros; - ao SUL, com 	o 
lote número 17, na extensgo de 100,00 metros; - a LESTE, com os 
lotes números 21, 29, 31 e 33, na extensão de 600,00 metros; e, a 
OESTE, com o lote numero 23, na mesma extensao. 

INCRA: - Sob ng 869.074.035.360/3. Com  a á.rea total de 41,0 Ha. 

08SERVAÇA.0: - A CERTIOn NEGATIVA fornecida pelo I.B.D.F. sob ng 
210204, em nome do transmitente, datada de 21 de de 

„zembro de 1.987, foi Apresentada neste Certgrio e Devolvida anexa 
a respectiva Escritura. 

FORMA: - ESCRITURA PLIOLICA DE DAM] EM PAGAMENTO PARA INTEGRALIZA 
ÇA0 DE CAPITAL, lavrada em data de 21 de dezembro de 

1.987, pelo lg Tabelião desta cidade de Erechim-RS., Sr. JOS 
LUIZ LEAL DE MENEZES. 

R. OZ5 2.136,00 

ERECHIM, 05 DE JANEIRO DE 1.987. 
LB. 	 C I 
R.4 - 20: - "E.M PRIMEIRO GRAU E SEM. COnCO-N CIA 1 TERCEIROW 

Em Garantia O Imóvel descrito acima. 
DEVEDORES: - TULIO JACQUES MASSIGNAN, portador da Carteira de 

Identidade nA 3007570538, expedida pela SSP/RS, médi 
co e sua mulher HELENITA BORTOMON MASSIGNAN, portadora da Cartei-
ra de Identidade ng 7007570554, expedida pela SSP/RS, de afazeres 
domésticos, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Bento - 
Gonçalves, 197, nesta cidade de echim-RS, inscritos no CPF núme 
ro 053.726.900-20, AIMERICO MISSIGNAN, inscrito no CPF número 007 
057.290-53¡ portador da Carteira de 'Identidade ng 8955.912, expe- 
dida pela SSP/SP em 09.12..74, eMpreSário, viúvo, resi 
dente e domiciliado na Rua Jose Pigozzol'190, nesta Cidade de EiV 

02-  	CONTINUA A FOLHAS - 

7.1.Ndr;-,,de 
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REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIM - RS 

LIVRO INIQ 2 — REGISTRO GERAL 

ERECHIM, 29 de ABRIL 	de 19 94 

FLS.: 	MATRICULA 

02 - 

(CONTINUAQ4 DAR FOLHAS Olv).  

chim-RS e ALDERICO FLÁVIO MASSIGNAN, portador da Carteia 	de-Iden - 
tidade n2  8028991894, expedida pela SSP/RS  em 21.06.82, engenheiro 
industrial e sua mulher MARIA BARBARA RESNER MASSIGNAN, portadora, 
da Carteira de Identidade n2 2023278126 pela SSP/áS, comerciária., 
casados pelo Regime da Comunhão Universal de Bens, anterior a vi - 
gência da Lei 6.515/77, brasileiros, residentes e domiciliados na 
Rua Bento Gonçalves, 167, nesta cidade de Ereehim-RS. 
GARANTIDORA: - MAPEL COMÉRCIO DE MOTOS E ACESS6RIOS LTDA, inscrita 

no CGC/MF sob número 90.295.999/0001-36, com sede., 
na Avenida Mauricio Cardoso, n2  706, nesta cidade de Erechim-RS. 
CREDORES: - JOSÉ ANTONIO BORTOLON, portador da Carteira de Identi-

dade n2  1003725098, expedida pela SSP/RS, arquiteto e 
sua mulher SUSANA MARIA DE LEMOS VIANA BORTOION, portadora da Car-
teira de Identidade n2 6936211, expedida em 08.06.92, de afazeres, 
domésticos, brasileiros, residentes e domiciliados na Avenida dos 
Máristas 518, 12 B Parede, conselho de Cascais, na cidade de Lis - 
boa, em Portugal, inscritos no CPF número 206.813.050-53. 
VALOR E PRAZO Já declarados na Matrícula n° 19 à.E; Folhas 02. 
INCRA: - Sob n2 869.074.035.360/3. Com  a área de 41,0 Ha. (Total). 
FORMA: - ESCRITURA PÚBLICA DE MÚTUO CUMULADA COM CONFISSZO DE DÍVI 

DA E GARANTIA HIPOTECÁRIA, lavrada em data de 24 de Març-J 
de 1994, pela Oficiala Ajudante do 12 Tabelionato desta Cidade, - 
Sra. Salete Dal Bello Marques. 
DEMAIS CONDIÇOES E OUTRAS ESPECIFICAOES AS CONSTANTES NA RESPECTI 
VA ESCRITURA 
OBSERVAUO: - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND, Serie "E", n2 289 

136, expedida em 11 de Mano de 1994, descrita na - 
Respectiva Escritura e CERTIDA0 NEGATIVA DO IBAMA, Sob n2 31327, - 
Serie "E", em nome de Mapel - Comercio de Motos e Acesscirios LIDA, 

sendo a meRma anexada a Respectiva, datada de 25 de Abril de 1994, 
Escritura. 
ERECHIM, 29 DE ABRIL DE 1994. 
CS. - CR$ 71.348,00 

R.5 - 20 	ADJUD 

TRANSMITENTE 	MAPEL 
crita 

de na Avenida Mauricio 

ADQUIRENTES :- 

VIDE-VERSO 

ICAÇNO 	Protocolo ng 123.280 do Li- 
vro 1"H" as fs. 36v. 

- COMÉ'RCIO DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA., ins 
no CGC/MF sob ng 90.295.999/0001-36, com 

ci 

!:\ 

J_P,ECHH - 

de Anrfi-J,;ie - 

'.1 .;',11pt 

: 	 r 

Cardoso, ng 706, nesta 
JOSE ANTONIO BORTOLON 

Innnrfrtm-RS. 

Por h251.ini-10 L  
CONTINUA NO VERS 



MATRICULA . 

NQ 20 

. 	• 	• 	quea presente fotocópia Confere com a briginal  
17 40 	— 

Proceaarne.ilio .eietrõriltei do," .014,Eir'F,42..,65".1,.010.01:.099000.„1:083,36 Rt 029) • 

EM 
ErtiChirk 18 de fevereiro de 2013 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIM - RS 

LIVRO N° 2 — REGISTRO GERAL 	
FLS: 

02v. 

teira do Identidade ng 1003725098-SSP/RS, arquiteto e sua esposa= 
" SUSANA MARIA DE LEMOS VIANA BORTOLON ", portadora da Cartgira de 
Identidade rig 6936211 expedida em 08.06.92, de afazeres domesticas 
brasileiros, inscritos no CPF/MF sob ng 206.813.050/53, residentes 
e domiciliados na Avenida dos Maristas ng 518, 19 8 Parede, Conse-
lho de Cascais, na cidade de Lisboa, em Portugal. 

IMjVEL  :- O IMUEL OBJETO DESTA MATRfCULA, com isea de 60.000 m2 = 
(Sessenta mil metros quadrados), sem benfeitorias. 

VALOR  :- qj 9.00040 (NOVE MIL REAIS), atribuído pela Secretaria 
Municipal da Fazenda, conforme Guia ng 9522 de 12.01.96. 

FORMA  :- MANDADO DE ADJUDICAÇÃO, expedido em 10 de dezembro 	de 
1.995, pelo Dr. Mauro Caum Gonçalves; Exmg Juiz de Direi 

to Substituto da 1 Vara desta Comarca, referente ao Processo sob 
ng 3246 da AÇ'ÃO julgada por sentença em 30 de novembro de 1.995, = 
pelo Exm-g Juiz de Direito da 1 Vara desta Comarca de Erechim RS, 
Dr. ANTONIO CARLOS RIBEIRO, com RETIFICAÇÃO de 17 de maio de 1996, 
pelo mero Dr. Antonio Carlos Ribeiro, conforme prova arquivada nes 
te Cartorio. 
OBSERVAÇÃO:- O referido imOvel acha-se cadastrado no INCRA sob o 

ng 89.074.035.360/3 - com a arca total de 41,0, em 
OS imoveis das Mat. 19, 21 'e 26.874 do Lv. 2. 

ERECHIM, 27 de junho de 1.996. 
aic - RS 59,00 

- 	O f. 	Âmílaf,  
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ERECHIM, 07 de 	JANEIRO 	de 1976. 	01r- 

H 

a 

2 

MATROOULA N. 21 (VINTE E UM) 	 "'"/4 
IMÓVEL:  — Parte do lote rural n. 29 (vinte e nove), a-linhã-l-r- 

Sec. Dourado, n/m, com 125.000 m2, sem benfeitoria e 
confrontando: -ao NORTE, com o lote n. 31 - 440 metros; -ao SUL, 
com o lote n. 21 - 560 metros; -a LESTE, com a outra metade .do meo 
mo lote n. 29; e a OESTE, com o lote n. 23vINCRA: 869.074.540 - 
Reg.Ant.- 80.094 Lv.. 3"AZ" fs. 173 - o 1209-74. 
PROPRIETÁRIO:-  Dr, Tulio Jacques Massign , brasileiros,-casado, 

médico, residente domici1 ado n/cAidade; C. C n. 
052.726.900. 	 •Ç 
Erechim, 07 de janeiro de 1.976. - Of. 

R.1 - 21 	CED.RURAI  - Credor: B.14a 
lio Jacques Massignan4 Vai 

1 de dezembro de 1.987 - Reg. 8 do. Li 
rechim, 07 de janeiro de 1.976. - Of. 

Av.2 - 21: - CERTIFICO que o R.J. acima "FOI LIBERADO", conforme •••• 

bro de 1.987, sendo uma Via arquivada neste CartOrio. 
consta de Recibo de Quitaçao, datado de 09 de dezem 

ERECHIM, 21 DE DEZEMBRO DE  
LB. 	 O PitrIfivs"' 

R.3 - 21: - "DAÇÃO  

CPFMF sob numero 05 
lon Massignan, mjIdi 

dade de Erechim, na 

QUES MA 
EM PAGAMENTO" - Transmitente: - O Sr. TdLIO JAC 
SSIGNAN, brasileiro, casado com Helenita Sorto= 
co, inscrito no CREMERS sob numero 3.757, e no 

ste Estado, a Rua Bento Gonçalves, 197. 
3.726.900/20., domiciliado e residente nesta ci- 

RENUNCIANTE: - 

cos, portadora 
numero 70075705 
miciliada e res 

o 

A Sr g HELENITA BORTOLON MASSIGNAN, brasileira, casa 
da com Tisno Jacques Massignan, de afazeres domest" 
da Carteira de Identidade expedida pela SSP/RS 	FM' 
54, inscrita no CPFMF sob njmero 053.726.900/20, do 
idente nesta cidade, 'a Rua Bento Gonçalves, 197. — 

il S.A. 
r: Cr$ 
3 d/C 

4 
evedor: Dr. Tu-
.000,0 - Venc. 

tério. 

- "MAPEL - COMÉRCIO DE. MOTOS .E ACESSÓRIOS LTDA", 	com 
sede a Avenida Maul'ició Cardoso, 	4.-naãl§ Q.4..d08  - 

REakiWOMONOWQ" ---
DEEREUM 

11 JUL. 2011 

PA G n 

ADQUIRENTE:  
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de Erechim, neste Estado, inscrita no CGCMF sob nUmero 90.295.999/ 
0001-36. 

VALOR: - Por Exigencia Fiscal CzS 1.100.000,00 (UM MILHÃO E CEM - 
MIL CRUZADOS). 

	 - PARTE DO LOTE RURAL NÚMERO VINTE E NOVE (29), da Linha- 
Um (01), Secção Dourado, neste municipio e Comarca 	de 

Erechim, neste Estado, com CENTO E VINTE E CINCO MIL METROS QUADRA 
DOS (125.000m2), SEM BENFEITORIAS e confrontando: - ao NORTE, com 
o lote numero 31, na extensão de 440,00 metros; - ao SUL, com 	o 
lote numero 21, na extensão de 560,00 metros; - a LESTE, coma 
outra metade do mesmo lote numero 29; e, a OESTE, com o lote numa 
ro 23. 

INCRA: - Sob O 869.074.035.360/3. Coma á'rea total de 41,0 Ha. 

OBSERVAÇÃO: - A CERTIDÃO NEGATIVA fornecida pelo I.B.D.F. sob nQ 
210204, em nome do transmitente, datada de 21 de de 

. embro de 1.987, foi Apresentada neste CartOrio e Devolvida anexa 
a respectiva Escritura. 

FORMA: - ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA INTEGRALIZA 
ÇÃO DE CAPITAL, lavrada em data de 21 de dezembro de -- 

1.987, pelo lg Tabelião desta cidade de Erechim-RS., Sr. 	JOSÉ 
LUIZ LEAL DE MENEZES. 

R. CZ$ 5.136,00 

ERECHIM, 05 DE DEZEMBRO DE 1.987. 
LB. 

R.4 - 21:  - "EM PRIMRIRO GRAU:E SEM CONCORRE CIA DE Tm" EIROS"  
Em Garantia o Im6Vel descrito acima. 

DEVEDORES:  - TULIO JACQUES MASSIGNAN, portador da Carteira de Iden 
tidade n2  3007570538, expedida pela SSP/RS, Medico .; 

sua mulher. HEIENITA BORTOLON MASSIGNAN, portadora da Carteira de. 
Identidade n2 7007570554, expedida pela SSP/RS, de afazeres domes-
ticos, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Bento Gonçal-
ves, 197, nesta cidade de Erechim-RS, inscritos no CPF número 053. 
726.900-20, ALDERICO MASSIGNAN, inscrito no CPF número 002.057:290 
-53, portador da Carteira de Identidade n2  8955.912, expedida pela 
SSP/SP em 09.12.74, brasileiro, empresário, viúvo, residente e 

CONTINUA A FOLHAS - 
02 
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EREcinm, 29 de ABRIL 

riu 

  

   

de 1994 02 

MATRICULA 

N2 21 

11 JUL. 2011 

(CONTINUAÇÃO DAS FOLHAS 01v).  

domiciliado na Rua Jose Pigozzo, 190, nesta Cidade de Ei.echirázRS'e 
AIMERIO0 FLÁVIO MASSIGNAN, portador da Carteira de Identidade n2 

8028991894, expedida pela SSPAW em 21.06.82, engenheiro industri 
e sua mulher MARIA RAREARA RESNEn MÃSSIGNAN, portadora da Carteira, 
de Identidade n2 2023278126 pela ssp/ns, comerciária, casados pelo 
Regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei - 
6.515/77, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Bento Gon- 
çalves, 167, nesta cidade de ErechiuRS. 
GARANTIDORA: - MAPEL COMÉRCIO DE MOTOS E ACESSdRIOS LTDA, inscrita 

no CGC/MF nUmero 90.295.999/0001-36, com sede na - 
Avenida Mauricio Cardoso, n2 706, nesta cidade de Erechim-RS. 
CREDORES: - JOSÉ ANTONIO BORTOLON, portador da Carteira de Identi 

de n2 1003725098, expedida pela SSP/ÉS, arquiteto e s 
mulher SUSANA MARIA DE LEMOS VIANA BORTOLON, portadora da Carteira 
de Identidade n2  6936211, expedida em 08.06.92, de afazeres domés-
ticos, brasileiros, residentes e domiciliados na Avenida dos Maris 
tas 518, 12 B Parede, conselho dos Cascais, na cidade de Lisboa, - 
em Portugal, inscritos no CPF nUmero 206.813.05053. 
VALOR E PRAZO Já declarados na Matricula n2 19 às Folhas 02. 
INCRA: - Sob n2 869.074.360/3. Com  a área total de 41,0 Ha. 
FORMA: - ESCRITURA ABLICA DE MÚTUO CUMULADA COM CONFISSZO DE DtVi 

DA E GARANTIA HIPOTECÁRIA, lavrada em data de 24 de MarçO" 
de 1994, pela Oficiala AjuRente do 12 Tabelionato desta Cidade, - 
Sra. Salete Dal Bello Marques. 
DEMAIS CONDIOES E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES AS CONSTANTES NA RESPECTI 
VA ESCRITURA. 
OBSEHVAÇÃO: CIUTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND, Série "E", n2 289 

136, expedida em 11 de Março de 1994, descrita na - 
Respectiva Escritura e CERTIDÃO NEGATIVA DO IBAMA, Sob n2 31327, - 
Serie "E", em nome de Mapel - Comercio de Motos e AcessOrios LTDA, 
datada de 25 de Abril de 1994, sendo a mesma anexada a Respectiva, 
Escritura. 
ERECHIM, 29 DE ABRIL DE 1994. 	AdN6  
CS. 	CR$ 71.348,00 OFIC AL 

AV.5 21:  

ERECHIM, 29 

- CERTIFICO que o Numero Correto do INCRA descrito 
acima é 869.074.035.3 0/3 e não como constou. 

11E ABRIL DE 1994. C 

•••• 

CS. 	 OFICI 
- Vide R.6 - 21 NO  VERSO. 

vIDPIERSO 

Au MC PAI.. 

CONTINUA NO V RSO 

PAGO 
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02v. Ng 21  

   

R. 6 - 21 - ADJUDICAÇÃO 	- Protocolo ng 123.279 	do 
Lv. 1"H" 'as fs. 36v. 

TRANSMITENTE  :- MAPEL- COMERCIO DE MOTOS E ACESSdRIOS LTDA., ins-
cri;ta no CGC/MF sob ng 90.295.999/0001-36, com se-

de na Avenida Mauricio Cardoso, ng 706, nesta cidade. 

ADQUIRENTES  :- O Sr. " JOSE ANTONIO BORTOLON ", portador da Car-
teira de Identidade n2 1003725098-SSP/RS, arquite-

to e sua esposa " SUSANA MARIA DE LEMOS VIANA BORTOLON ", portado-
ra da C.Identidade n2 6936211 expedida em 08.06.92, de afazeres do 
mesticos, brasileiros, inscritos no CPF/MF sob ng 206.813.050/537 
.  

residentes e domiciliados na Avenida dos Manietas, 518, 12 B Pare-
de, Conselho de Cascais, na cidade de Lisboa, em Portugal. 

IMJVEL  :- O IMC5VEL OBJETO DESTA MATRLULA, com 125.000 m2 (Cento 
e vinte e cinco mil metros quadrados), sem benfeitorias. 

INCRA  :- sob n2 869.074.035.360/3 - com a g'rea total de 41,0 ha, 
em conjunto com os imOveis das Matriculas: 19, 20 e 26.874 

k 

VALOR  :- RS 18.500.00 (DEZOITO MIL E QUINHENTOS REAIS), atrbuido= 
pela Secretaria Municipal da Fazenda, em 12.01.1996, con _.. 

Forme Gui n2 9523, com If-BI pago em 18.01.1996. 

FORMA  :- MANDADO DE ADJUDICAÇÃO, expedido em 18 de dezembro 	de 
1.995, pelo Exmg Juiz de Direito Substituto da lg Vara = 

desta Comarca, Dr. Mauro Caum Gonçalves, referente a AÇÃO julgada= 
por sentença em 30.11.1995, pelo Dr. ANTONIO CARLOS RIBEIRO, Exmg. 
Juiz de Direito da lg Vara desta Comarca de Erechim RS, com RETI-
FICAÇÃO pelo mesmo Juiz, Dr. Antonio Carlos Ribeiro, de 17 de maio 
de 1.996, conforme prova arquivada neste Cartorio. 

EREGHIM, 27 de junho de 1.996. 	- 	Of. 
aic - R$ 89,00 

. REGJR, ft 4, ,E1 
',.,'E'RÈNE,A11.081;edida0N4 	 â.5 . ,2 
'',:a15;(*epE''',40,0,1'El9r4r0S9A1 i0; ,,, È..0 :,:.:Ii...,,,*6...i..á>l,..,;.U4:,Mit.:4::64.e' 	''' 	''.'0..,iml-à,' ' 

Certificogüe.a presenteldtócOOia.canfei,e,torn•a original. 
Certidáo ,nclu,da e busca ;. R$ 17,,40 (0186.03.0900001 ,10006="R$ 0,40) 	- 
Proceseltvelto .let,dnico de dádt•s. tk$:2,60 -0.186'.01'.0900001'.0é336 = R$ 0,20) 

	

. 	. 	. 
.Erethim, 18 de 'fõvet'erro de 2010 

EM 
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TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO AttrIgsÇiJi 

JACY FRANCO MOREIRA IRIAS . 	 Reg" cle Procurações. 
ação 

Ovni 

t 11 

nuldiivto N'..0325_. de Registros de Procurações, 

Folhas f  
ti. utortzaço.." Judiciais e documentos de representação 

Livro n° 1 	im
gais folha N° 	N° do Registro 

ERECH , 
(Au .. ,e3V4 

p‘R,b..03. CA OU ti. CI13°8  

PROCURAÇÃO BASTANTE 

t 

atorgante JOSE AlVTONIO BORTOLON 

utorgada JACQUELINE MASSIGNAN MADALOZZO 

Saibam quantos este Público Instrumento de Procuração Bastante virem que, aos seis 
- -4? mês de novembro do ano 2006, nesta Chancelaria do Consulado-Geral do Brasil em 

, sita à Praça de Luis de Camões, 22, compareceu como Outorgante JOSE ANTONIO 
yRTOLOIV, brasileiro, casado portador da Carteira de Identidade.  RG 1003725098 SSPIRS, e do 
F n° 206.813.050-53, residente e domiciliado na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro — Quinta da 

,Casa de Piscina , Carcavelos , Portugal, reconhecido coMo o próprio por mim Mansa Baranski, 
sul-Geral Adjunto e pelas testemunhas abaixo assinadas e de mim conhecidas Paulo Ricardo Silva 

nes e 'riam Eloi Moita , brasileiros, funcionários deste Consulado Geral e residentes neste distrito 

DO -.que dou FÉ., PERANTE AS QUAIS, POR ELE (A) ME FOI DITO QUE, POR ESTE 
BLICO INSTRUMENTO , NOMEAVA E CONSTITUÍA SEU (A) àASTANTE PROCURADOR (A) 
ÇQUELINE MASSIGNAN MADALOZZO, brasileira, casada, advogada, inscrita junto a OAB/RS sob o 
30.661, residente e domiciliado na cidade de Erechim — RS, a Av. Mauricio Cardoso n° 90, cj 303. a 
em concede poderes para Vender, permutar, prometer vender, promover o desmembramento em 
tes ou Loteamento dos imóveis constituídos de : CHA CARA NÚMERO SEIS (06), do Polígono 

da Três Arroios, com a AREI\ de 9.350, 00 m2, com uma Casa de Madeira com 104,00 m2, com 
medidas, confrontações e outi-as características conforme constam da matricula 3.453 do Livro 
G, do Oficio de Registro de Imóveis de Erechim/RS; PARTE DA CHAQARA NÚMERO QUATRO 

) da Secção Polígono Três Arroios, com a Arda de 3.825,00 m2, Sem Benfeitorias, com as 
idas, confrontações e outras características conforme constam da matricula n° 3.454, Livro 02/RG, 

Oficio de-Registro de_Imóvein do Erechim/RS: PARTE DO LOTERURALNÚMERQ VINTE E CINCO 
da Linha Um (01), Secção Dourado, com a ÁREA DE 100.000m2, Sem Benfeitorias, com as 

Idas, confrontações e demais características conforme constam da matrícula n° 8.264 do Livro 
G, do Oficio Imobiliário de Erechim /RS; PARTE DO LOTE RURAL NÚMERO VINTE E NOVE (29), 

he Um, Secção Dourado, com 125.000,00m2, com as medidas, confrontações conforme constam da 

tia n°21 do Livro 02/R0, do Oficio Imobiliário desta cidade: PARTE DO LOTE RURAL NÚMERO 
E UM (21), da Linha Um, Secção Dourado, com 125.000,00m2, com uma casa e um galpão de 

eira, e demais características conforme constam da matricula n° 19, Livro 02/RG, Oficio Imobiliário 
cidade; PARTE DO LOTE RURAL NÚMERO VINTE E TRES (23), da Linha Um, Secção Dourado, 
60.000,00m2, com as medidas, confrontações e demais características conforme constam da 
ula n° 20 do Livro 02/RG, no Oficio Imobiliário desta cidade, e PARTE DO LOTE RURAL 

ERO DEZESSETE (17), da Linha Um, Secção Dourado, com 100.000,00 m2, com as 

ntações e características conforme constam da matricula n° 26.874, do Livro 02 /RG, do Oficio 
liário desta cidade; APARTAMENTOS NÚMEROS DOIS (02), DUZENTOS E UM (201), 

?NTOS E DOIS (202) do 2° PAVIMENTO, TRÊS (03), QUATRO (04), TREZENTOS E UM ( 301) e 

ONSULADO GERAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL EM LISBOA 

VDP-VPRQO 

s 	tut os: içaria Martins lbias Marzotto - José Osnir V. Vaz - Eusires A. Dal Mollin 



REAIS•OUPO 

Testemunhas 

1° TobelionotóNcitát de EOchirti 
Daniel° Mora Ponció -..Tabelió . 

AUT-Ekrek.i$K01-  • 'AÜTENT190,,. o verse  e, anverso da pret#ote.,5Opia.reprográfica extraldi neste-i-,tàbellOkedi-p.,t180.toiifáte cám .o•rdrid1hOr.,..5risheOtado; do 'que' 

Aleira Blarl 

1° Tabelionato de Notas de Erechim 
Daniel° Mora Pondo - Tabeliã ONCICI 

Ae. Preside* Velas, IN. Centro • Erechim • 125 • Fone: (54)3522.1221 • prinnirdebelionoio@erechincomin 

o • 
18 .01 áliOãO6 	 . . 

Erii& 

NTE SEM EMENDAS O 

EreChim 	cle"" 
élNion-Escrevente 

- 

\,101-i\-00 
N.P•r 

  • 

7RÊ20Vità,Ë.  DOS 'Mrelb '3° PAVIMENTO, todos estes do Edifício .Pa ghOncelli, sito na Avenida 

MatiriCIO.'Cardas6/sbb '.fiiiitiõrbs• 350, 354 e 356, todos eles objeto da. matriála n° 19.911 do Livro 
02/RG, do Oficio Imobiliário desta cidade, sendo todos os imóveis do Município de Erechim, Estado do 
Rio Grande do Sul, Brasil, podendo para tanto, dito procurador, contratar a venda, vender, permutar os 

imóveis acima descritos, estabelecendo preço, prazo e forma de pagamento, outorgar e assinar 

escritura pública de compra e venda, transmitindo posse, direitos, domínio e ações responsabiliza-los 

pela evicção de direito, fazer ditas vendas de forma sempre boa, firme e valiosa, tudo por si, seus 

herdeiros e sucessores; receber o preço das vendas, assinando recibos e dando quitação, ratificar e 

retificar escrituras, caracterizar melhor ditos imóveis; Requerer o desmembramento dos mesmos 
imóveis perante os órgãos competentes, Secretarias Municipais, INCRA, e onde mais preciso for, 

assinando plantas e memoriais descritivos de desmembramento; representar perante quaisquer órgãos 
Públicos quer Federais, Estaduais e Municipais, junto aos Cartórios de Notas e Ofícios Imobiliários de 
Erechim/RS, assinar requerimentos, petições, aditivo.  s; Conferem-lhe enfim, os mais amplos e gerais 

poderes para o bom e fiel cumprimento deste mandató, podendo ser substabelecido e feito mediante 
prestação de contas, tendo validade enquanto hão for expressamente revogado na forma da Lei. 
E assim, me requereu lhe lavrasse • este kytrumento, que leu e aceitou assinando-o comigo, 
Cônsul-Geral Adjunto , e com as testemunhas presentes a este ato, e que vai selado com o 
Selo das Armas deste Consulado Geral da República Federativa do Brasil, em Lisboa. 

Outorgante. 

nI\7\WV 
Mansa Baranski 

Cônsul-Geral Adjünto 

DECRETO N.° 84.451, DE 31 DE JANEIRO DE 1980. 
Art.° 2.° As assinaturas originais dos Cônsules do Brasil, em 

documentos de qualquer tipo, têm validade em todo o território 
nacional, ficando dispensado Sua legalização. 

Recebi R$ 20,00 ouro 
ou 620,00 - Tab. n.° 452. 
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SELO CONSULAR 

' 

R$ 20,00 ouro, ou 
25,00 • Tab. 416 

CONSULADO GERAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL EM LISBOA 

Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura neste documento de EULÁLIA 
PONTES CAETANO GONÇALVES CAÇÃO, Ajudante no Cartórisá Notarial de Oeiras. 
E, para constar onde convier mandei passar o presente que assinei e fiz selar como 
Selo deste Consulado Geral . Dispensada a legalização da assinatura consular de 
acordo com o Artigo 2° do Decreto n° 84.451 de 31.01.80. A presente autenticação 
não implica aceitação do teor do documento. 

Lisboa, em 14 de Junho de 2002. 

Lxi 

EMIA WAINER 
Vice-Cõn 

 MUNICIPAL 
DE ERECHIM 

1 1 JUL. 2611 
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nato 111  
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Documenlos às folhas 285/289 sob numero 40484 Erechnn, RS 05 de julho de 
2011 
Emolumentos  
Totel R$ 34.80 t R$ 3.40 L RS 36 20 
Registro C velor (Integraly R$ 30.80 (01E1706 080E10156.06191 = R$ 0,40) 
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CEP 99700-000 FONE, (54)3519.7120 / 3522.7803 
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AUTENTICAÇ40 • 
AUTENTICO o verso e anverso da presente -cOpia reprográfice 
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do que dou fé. Selo: 0182,01.11000p1.21639a 2.14O. . 

Erechirn, lt de julho,cte 20,1,1 	 `Seb 
Isabel Pirao Sandri-Tabeliâ 'Substituta Emol R$:5,40 	 R$ o,40 R% 	ir 
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Livro N°O  k 	de Registros de Procurações 
Autcrizaçõe£Tudiciais e documentos de reoresent - gap 
legois folhaN' 	 do Re. islio 
ERECHINI • RS 	11  
Selo 0182.01 	I Mr-g01 7 i 
Tabelião' 	  

PROCURAÇÃO PÚBLICA Kg 

OUTORGANTE: SUSANA MARIA DE LEMOS VIANA BOAVIDA BORTOLON, 
portuguesa, casada, arquitecta , portadora do Bilhete de Identidade número 8936211, 
de 05/04/2004, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, Portugal, residente na 
Av, Dr, Francisco Sá Carneiro, Quinta da Serra- Anexo — 2775 Carcavelos, Portugal 

OUTORGADA: JACQUELINE MASSIGNAN MADALOZZO, brasileira, advogada, 
portadora da Carteira de identidade n° 6098385278, expedida pela SJS/RS, inscrita no 
CPF/MP sob n° 634.533.040-04, casada, residente e domiciliada na rua José Pigozzo 
n° 190, nesta cidade de Erechim/RS 

PODERES: a quem confere poderes especiais assinar escritura pública de 
'desapropriação amigável com o Municipio de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, 
República Federativa do Brasil, declarados de utilidade pública, para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, conforme Decreto número 3.479 de 23 de março 
de 2010, do Município de Erechim, dos seguintes imóveis; a) - PARTE DO LOTE 
RURAL NÚMERO VINTE E UM (21), da Linha Um (01), Secção Dourado, na cidade 
Cie ErechimiRS, com área de cento e vinte e cinco mil metros quadrados 
(125,000,00m), objeto da matricula n° 19, do Livro 02, do Registro de Imóveis de 
Erechim/RS; b) - PARTE DO LOTE RURAL NÚMERO VINTE E TRÊS (23), da Linha 
Um (01), Secção Dourado, na cidade de Erechim/RS, com área de sessenta mil 

metros quadrados (60.000,00m2), objeto da matrícula n° 20, do Livro 02, do Registro 

de Imóveis de Erechim/RS; e c) - PARTE DO LOTE RURAL NÚMERO VINTE E 
NOVE (29), da Linha Um (01), Secção Dourado, na cidade de Erechim/RS, com área 
de cento e vinte e cinco mil metros quadrados (125.000,00m2), objeto da matricula n° 

21, do Livro 02, do Registro de imóveis de Erechlm/RS;; podendo, para tanto, outorgar 
e assinar a respectiva escritura, receber o preço, dar quitação; transmitir domínio, 
posse, direitos e ações; responder pela evicção; retificar e ratificar; fazer e assinar as 
declarações exigidas por lei; representa-los perante as repartições públicas, INSS, 
Tabelionato, 'Cartório de Registro de Imóveis e onde mais preciso for, podendo 
promover, requerer e assinar o que julgar necessário, inclusive tudo quanto se 
relacione com desmembramento, remembramento, plantas, mapas, croquis, memorial 
descritivo, planilha de áreas; fazer declarações e assine-Ias, Inclusive a de inexistência 
de Ónus reais ou ações reais e pessoais relpersecutórias sobre o imóvel objeto desta, 
bem como de que não estão sujeitos a apresentação da CND - INSS, de que trata a lei 
n° 8.212/91; regularizar os titulos aquisitivos; enfim, confere os demais poderes em 
direito permitidos e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato, 

inclusive substabelecer. 

Essa procuração mantém valida demais procurações passadas ePrnRefFâ'ElE)T rEUP4•SHAMUIINJIPAL  

procurador, 

1 1 RI. Züll 
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	 lzabel Barreto 

AUtOfilaÇõe4 Judiciais e documentos de represestaião 
legais tolha 1,1° 	043  N1 do ROO° 	(-1  
ERECHIM • RS TERMO DE AUTENTICAÇÃO 	
Se1o0182.01  li COC/n/ 7-1Z  

No dia quatro de Julho de dois mil e onze, perante m iá,loana de mesquita res 

Spranger Yamagishi, compareceu como outorgante: 

SUSANA MARIA DE LEMOS VIANA BOAVIDA BORTOLON, natural da freguesia 

de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, casada com José António Bortolon, 

sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Avenida Dr. Francisco Sá 

Carneiro, Quinta da Serra —Anexo, em Carcavelos, Cascais, NIF 100 880 754. ---------

- Verifiquei a'identidade da outorgante pela exibição do Bilhete de Identidade número 

8938211 de 05104/2004 emitido pelos SIC de Lisboa, 	 

E que para fim de autenticação me apresentou o presente documento que ó uma 

iirocuração de Guio conteúdo está perfeitamente inteirada e que a mesma exprime a sua 

vontade. 

-- Este termo foi lido à outorgante e à mesma explicado o seu conteúdo, 

-z, 

A Colaboradora (141/4) 
Expressamente autorizada para. pratica deite acto pela Notilria, Lio. Isabel Maria Lopes de 

Campos Barreto, nos terMos dq41° 1 do- art° 80  do Dec..,Lel 28/2004 de 04/02 do Estatuto do 
Notarlido, tionforine registo de autorização públioado em 07 de Abril de miti no sitio 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ERECHiM 

11 jul, 2011 

PAGO 

(O presente termo de autenticas o nee VOINIIIVI qualquer denciensie eu Inmmetldho do conteúdo do documento sprpsentedot 
- 	• • 

www.1otirioa.0 



Contratante: 

Responsável Técnico: 

FERRETTO & FÊ1 

/

TTO LTDA 

17/ 7/  

rvz COWS:;;11  

T: 	CNATTO LTDA 
smOços DE TOP0fiRAflA 

MEMORIAL DESCRITIVO 

SERVIÇO: Levantamento Planimétrico. 
FINALIDADE: Levantamento da situação atual dos imóveis. 
ENDEREÇO: Linha 1 — Secção Dourado. 
CONTRATANTE: Ferretto & Ferretto Ltda. 
MUNICIPIO/COMARCA: Erechim — RS. 

ESPECIFICAÇÕES DA ÁREA REGISTRADA 

1: O levantamento foi executado de acordo com as linhas de divisas respeitadas e o 
prolongamento das linhas de divisas dos lotes lindeiros e não contrariando as posses. 

MATRICULA N° 21 (vinte e uni). 
IMÓVEL: PARTE DO LOTE RURAL N° 29 (vinte e nove), da Linha 1, Secção 
Dourado, sem benfeitorias. 

Área registrada: 125.000,00 m2  
Área levantada: 126.108,32 in2  

MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES: 
AO NORTE: na extensão de 440,00 metros com parte do lote rural 31. 
AO SUL: na extensão de 560,00 metros com parte do lote rural n° 21. 
AO LESTE: na extensão de 276,00 metros com parte do mesmo lote rural n° 29. 
AO OESTE: na extensão de 252,80 metros com parte do lote rural n° 23. 

PROPRIETÁRIO: lOSÉ ANTONIO BORTOLON 

Pessoa que indicou as divisas ou marcos respeitados atualmente: '.Paulino Meireles 

Erechim RS, Abril de 2011. 

JLq,yI(  
BERTA MA IEL 
CRE/A 130.660 

Arquiteta e Urbanista 

R. Torres Gonçalves, 58121 - Centro - Erechim - RS - 99.700-000 - Fone: (54) 3522.5290 19107.7083 

E-mail: eliandro@tonatto.com.br  



ERRETTO 
engenharia 

D. 

://21.4d) 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 

Data de referência = 20/04/2011. 

Valor estimado: R$ 938.00,00( novecentos e trinta e oito mil reais). 

I - SOLICITANTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM / RS. 
CN11.1, R7.613.477/0001-20 

2— OBJETIVO DA AVALIAÇÃO: 

Determinação da estimativa do valor do imóvel P/ Lote rural n" 29, da linha 1, secção 
Dourado, com acesso por estrada secundária no município de Erechim, constante nas 
matricula(em anexo) e especificadas na documentação apresentada, também 
devidamente demarcada na planta do levantamento planialtimétrico, em anexo.. 
Atendendo as solicitações do convite 004/2011 e o contrato administrativo n° 097/2011 
de 24/02/2011. 

Coordenadas área interna da gleba ( clarim SAD69 ) 
Latitude S = 	270  36' 38,5" 
Longitude W = 52° 14' 34,5" 

3 — FINALIDADE. 

A referida avaliação é orientada no sentido de fornecer condições para tomada de 
decisões relacionadas com possível aquisição do imóvel avaliando e será de uso 
restrito pelo Solicitante sem qualquer futuro envolvimento na área judicial. 
A presente avaliação não contempla qualquer tipo de equipamentos. 

4— DOCUMENTAÇÃO: 

A documentação relativa ao imóvel foi fornecida pelo 
de imóveis, não cabendo ao avaliador pesquisa quanto 
— DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.  

MATRICULA 21 - data do último re 
certidão de 24/08/2010. 

solicitante e verificada  no registro 
a ónus fiscais e hipotecas. 

gistro 	(R.6-21) = 27/06/1996 

Mapa digitalizado fornecido pela Prefeitura Municipal de Erechim 

FERRETTO & .FERRETTO LTDA. Av. Mawicio Cardoso. 217 I fundos Fonelfax: (054) 3321 5796 CEP 99700/000 Erechim —RS 
:e 	 t.m e-mail: ferretto@ferrettoengenharia.corn.br  CGC 01.965 390 0001 —05 1NSC 039f0089966 



FERRETTO 
engenharia 

Levantamento Planialtimétrieo; 
Executada pela empresa Tonatto & Tonatto Ltda. 
ART n° 5842032 de responsabilidade técnica — Arq 
Roberta Maciel CREA n° 130.660 -RS 

5 — VISTORIA. 

Data.= 06/04/2011. 
Participantes: 
Eng. civil Luiz Carlos Ferretto — avaliador 
Eng. Civil José Francisco Abai - aval i.ador 

A presente gleba de terra, atualmente esta destinada a produção de culturas anuais. 
Seu solo é argiloso sem afloramento significativo de rochas e sua topografia é ondulada, 
perfeitamente adequada e economicamente viável a. produção de culturas anuais. 
Possui acesso por estra.da secundária. 
A presente área. está inserida na área de expansão urba.na  e como tal. foi avaliada. 
Cabe salientar que gleba tem vértice(sem acesso) na sua divisa leste para com a faixa 
de domínio da BR-153, 
Confrontações da área encontrada : 
Norte: 440,00-m com o lote 31 
Sul: 560,00m com o lote 21 
Leste: 276,00m com parte do mesmo lote 29 
Oeste: 252,80m com lote 23. 

IMPORTANTE: 
A matrícula indica área de 125.000,00 m2  e no levantamento planialtimétrico, 
obedecendo as divisas existentes e previamente aceita pelos lindeiros como respeitadas, 
foi encontrada. área de 126.108,32m2.  
Cabe salientar que a matrícula apresenta. as seguintes confrontações: 
Norte — 440,00m com lote 31 
Sul = 560,00m co.m lote 21 
Leste = sem informação de medida com. outra metade do mesmo lote 29 
Oeste —.sem informação de medida com lote 26 
Sugerimos que em caso de transação, seja efetuado a verificação das confrontações e 
posterior regularização da. matrícula, 

FERRETTO & FERRETTO LTDA. Av. Mauricio Cardoso, 217 /fundos Fone/fax: (054) 3321 5796 CEP 99709,000 Erschjra --RS - 
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6- DIAGNÓSTICO DE -MERCADO 

  

Devido pesquisa de mercado, e considerando o tipo de imóvel, podemos diagnosticar 
que: 
Desempenho do mercado é normal. 
Absorção pelo mercado pode ser considerada demorada, por ter a gleba um acesso 
difícil para nova destinação de perímetro urbano. 
Número de ofertas pode ser considerado como baixo. 
O nível de. demanda é baixo. 

7-. METODOLOGIA EMPREGADA. 

  

A avaliação, executada. atendendo as prescrições da .NBR-1.4.653 - Norma para 
Avaliação de Bens ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
Parte I : PROCEDIMENTOS GERAIS. 
Parte 2: IMÓVEIS URBANOS. 

GLEBA DE TERRA:  

lã 	Para avaliação da gleba de terra foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados 
de Mercado, resumidamente este tem corno função obter o valor de um imóvel 
comparando-o com outros de semelhantes características e natureza 
Utilizada regressão e inferência estatística para ponderação dos valores, de acordo 
com planilha de cálculo em anexo 

O 	
IN 8- NIVEIS DE GRAUS ATGIDOS NA AVALIAÇÃO .  

e 

e 	GLEBA DE TERRA 
Pontuação atingida de acordo com a norma: 

Grau de fundamentação 
Quadro abaixo obtido da tabela 1 da norma NBR14.653-.7 

O 

O 

O 

FERRETTO & FERRETTO LTDA. Av. Mauricio Cardoso. 217 I fundas Fone/fax:. (054) 332'1 579ti CEP 99700/000 Erechirn RS 
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Item Descrição Pontuação 
Grau 

III 
(3 pontos) 

Il 
(2 pontos) 

I 
( I ponto) 

I Caracterização do imóvel 
avaliando 

2 
Completa 

quanto a todas 
as variáveis 
analisadas 

Adoção de 
situação 

paradigma 

2 Coleta de dados de 
mercado 

1 Características 
conferidas pelo 
autor do laudo 

Características 
conferidas por 

profissional 
credenciado pelo 

autor do laudo 

3 
Quantidade mínima de 

dados de mercado, 
efetivai-n(211e utilizados, 

6 (k+I ), onde k 
é o número de 

ValiáVCiS 
independentes. 

4 (k+1), onde k 
é o numero de 

Variáveis 
independentes. 

4 Identificação dos dados 
de mercado I 

— 

Apresentação de 
informações 

relativas a todos 
os dados e 
variáveis 

analisados na 
modelagem, 

com foto 

Apresentação de 
inforinações 
relia i vas aos 

dados e 
variáveis 	'- 

efetivamente 
utilizados no 

modelo 

5 Extrapolação I Não admitida 

Admitida de 
apenas uma 

N'anarel. desde 
que: 

a) medidas das 
características 

do imóvel 
avaliando não 
ultrapassem 
100% do seu 

limite amostrai; 
h) o valor 	.' 

estimado não 
ultrapasse 10% 

do valor 
calculado no 

limite da 
fronteira 

amostrai, para a 
referida 
variável; 

6 

Nivel de signi(icància 
somatório do valor das 
duas caudas) máximo 

para a rejeição da 
hipótese nula de cada 

regressos (teste bicaudal) 

I 10% 20% 

Nível de significância 
máximo admitido nos 

demais testes estatísticos 
. 

	

realizados 

I 

1% 5% 

Total pontuação atingida 8 

FERRETTO& FERRETTO LTDA. Av, Mauricio Cardoso, 217 !fundos Fonerfax.• (054) 3321 5796 CEP 99700/000 Erechim -- RS 
e-mail : ferretto@ferrettoengenharia.com.hr  CGC 01965.390 i 0001 -05 INSC 039/0089966 



FERRETTO 
engenharia 

EMPO,  

.11) 

101 	 FUNDAMENTAÇÃO OBTIDA = GRAU I 

019 
1114 
111# 
10. Grau de precisão : 

, Obtidos através da tabela 3 da NBR 14.653-3. 
Para o intervalo de confiança de 80% a amplitude obtida foi maior que 50%, 

4 	 enquadramento Grau de Precisão 1.  

14 
Enquadramento: 
GRAU :DE FUNDAMENTAÇÃO = 
GRAU DE PRECISÃO = 1 

14 

9 —RESUMOS DA AVALIAÇÃO 
111. 

14 	GLEBA DE TERRA  

Em anexo planilhas de cálculo e equações de regressão, bem corno dados coletados para 
o valores de gleba de terra. 

custo unitário do /m2  x área total/m2  Demonstra perfeitamente que quanto 
maior a área de terra menor o custo unitário do m2. 

custo unitário do /m2 	x atratividade. Demonstra que quanto maior a 

01. 	 atratividade(verificar descrição das variáveis) , maior o custo unitário do m2. 

4 
4 
4 
O 

lp 
Equação utilizada para o modelo de regressão:  
'custo/n:2/ = Exp( -1,6612 - 1,8096 x Lnaatrativida(k1) - 0,04056 x Natal + 0,10221  

x (natureza) + 55,354 /Ln(leirea total In21) + 2,3000x10' 2  x Lot( [percentual de A Mi 

4 	 Como podemos observar a equação utilizada é coerente, pois os 
Gráficos da regressão, em anexo, assim demonstram. 
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Descrição das Variáveis 

Variável Dependente: 

custo/m2: custo unitário do m2  de terreno. Equação. 
(valor totall.-fáren total ml 

Variáveis Independentes : 

ident./endereço  (variável não utilizada tw modelo) 

atratividade : variável quantitativa lendo como fatores: localização, atralividade comercial/industrial. 
frente para vias importantes e perspectiva de N,aloriwção futura. 

Classificação : 

de I a 6; ordem decrescente tendo como parâmetros de escala: 1.--- maior atratividtzde e 6 = menor ~atividade. 

bain-o  (variável não utilizada no modelo) 

illibrIllaÇãO (variável não utilizada no modelo) 

data 
Número de meses contados a partir de Abr/2009 

natureza 
Opções: OfertalTransação 

valor total do imóvel  N'alor total do imóvel . (variável não utilizada 110 modelo) 

valor benfeitorias valor de benfeitorias( construções, infraestnituras e etc). (variável não utilizada no 
modelo) 

valor total  (Variável não utilizada no modela) 
Equação: 

polar total do imóvel Hvalor benfeitorias, 

área total m2  = área total da gleba de terra em metros quadrados. 

frente  (variável não utilizada no modelo) ( metros) 

perímetro : profundidade. (variável não utilizada no modelo) 
Equação: 

(área total m'l*Ifrentel 

topografia  (variável não utilizada no modelo) 

Classificação : 
Em nivel = 	= 2: Aclive ou/fraudo = 3; Declive O-5%, = 4: Declive 5-1Mb = Declive > O% -= 

nível/ma (variável não utilizada no modela) 

Classificação : 

&mito = no nível = 2; acima = 3: 

distancia me centro km : distância de área até centro da cidade. 	não waizmn a., modelo) 

FERRETTO & FERRETTO LTDA. Av. Mauricio Cardoso, 217 / fundos Fone/fax: (054) 3321 5796 CEP 99700/000 Erechim - RS 
f 	„ 	,r„, 	• 	e-mail: ferretto@ferrettoengenharia.com.br  CGC 01.965.390 '0001 -05 1NSC. 039/0089966 



rTR-7- TAS 

á)L4 

 

FERRETTO 
engenharia 

 

acesso pavimentado  : variável dicotómica . (variável não utilizada na modelo) 
Opções: sim = lindo = O 

frente para BR ou RS : variável dicotómica = frente para BR. RS com intuição comercial, industrial 
sim / não . (variável não utilizada no modelo) 

Opções. siminão 

percentual de APP percentual de área de preservação permanente. 
Classificação: 

reserva A.P1' até O% = 3; reserva de AM' entre l I% a 20% = 2: reserva de AN' entre 21% 
a 35% 

Valores adotados para a avaliação: 
(a) Regressares te.siados a um nível de significância de 30,00% 
(h) Critério de identificação de outlier : 

Intervalo de +/- 2,00 desvios padrões em torno da média. 

(c) Teste de normalidade de .Kolmogorov-Smirnov, a um nível de significância de 10% 
(4) Te.ue de auto-eorrelação de Durbin-Watsim, a um nível de significiincia de 5,0% 

(e) Intervalos de confiança de 80,0% para os valores estimados. 

Coeficientes de correlação :  

R = 0,9817 
Este valor indica a força da relação entre a variável dependente e as diversas variáveis 

independentes utilizadas no modelo. 

Coeficiente de Determinação:  

R2 = 0,9524 
Este valor significa que 95,24% do valor é explicado pelo modelo de regressão utilizado 

e os 4,76% restantes se deve as variáveis não consideradas no modelo e a causas 

aleatórias. 

A classificação é de urna correlação fortíssima. 

Testes de hipótese. 

FERRE i JO FERREiTO LTDA. A, Mauricoo Coso, 217 fundos Fone fax .1,054) 3321 5796. C.EP ?.973(..,... COO Erectem - RS 
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Verificação da probabilidade dos coeficientes multiplicadores das variáveis 

independentes serem iguais à zero. 

Significância dos Regressores (bicaudal) 

(Teste bicando.' - significancia 30.00%) 

Coeficiente 1 de Student :1(critico) = 1.0711 

Aceito 1 VariávelITCoeficiente-
atratividade 
data 

bi 
t Calculado 	-1 	•Significancia ...  _ .. 

-18.24 ; 	3,9  Sim  
1 

1  
-5,908 -1 	2,2x10'%Sim 

natureza b3 0,895 	 38%  
área total m2  1,4 9,206 	8,6x10-6°/0 V 	Sim 	1 
_percentual de APP  	 b5 0,1891 	1 	 851 Não j • 

Alguns regressares não são imparianres na forrnaçáo do modelo. 

Significância dos Regressores (unicaudal) 

(Teste unicandal - significância 30,00%) 

Coeficiente 1 de Studenl : 1(crítico) = 0,5350 

. , 	:Variável' 	Coeficiente 	4 Ctileulado  1 Significância  

	

bi 	
! 

atratividadc 	 1 	-1728   

O''4 

0,13% -: data 	 b2 	 -3,S47 
_535 

_ _.. 
, natura 	 b:.; 

área total m2 1 	7 1>4 	1 
0 .__ . 	._ 
. . 	

_ ...._ 30% . 

. percentual de APP_ 	b5 	 0,1510  

Análise da Variância  

Quantifica a probabilidade do modelo corno um todo não ser importante na formação 
do valor. 

Conforme planilha de cálculo em anexo obtemos: 

FERRETTO & FERRETTO LTDA. Av. Mauricio Cardoso, 217 fundos Fone/fax: (054) 3321 5796 CEP 99700/000 Erechim - RS 
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-1 	Soina•dos •q_uadradosi • Graus &liberdade I 	Quadrados médios. 'I F eakulado 

i -Regressão 	 29 	 59003 

	

,5015 	 5 	
l 

85.06 , 
i Residual 	4 

	

,   1,1099 	-- 	16 	 0.0693—  - 
.  

1 , 

F Calculado 	: 85,06 
F Tabelado 	: 4,437 (para o nivel de significância de 1,000 "/0) 

Signilidincia do modelo igual a 6,0x10-9% 

.4eeita-se a hi~e de e.xisiência da mressão. 
Nivel de significância se enquadra  é+in NRR 14653-2 Regressão Grau I. 

Análise dos resíduos. 

anexo planilha com detalhamento do cálculo e resultados complementares. 

Na FORMAÇÃO DE VALORES, foi obtido os valores iniciais de: 

Intervalo de confiança de 80,0 0%  para o valor estimado: 
Valor Mínimo : RS 5,83 m2  
Valor Máximo: RS 10,09 m2  

O valor inicial estimado foi de RS 7,67/m2. 

Considerações:  
Nosso modelo de regressão devido aos dados de mercado coleta.dos, não foi possivel 
adotar variáveis como: frente para vias principais, medida de frente do terreno, 
distância até o centro da cidade e nível da rua em relação ao terreno. Assim sendo, e 
verificando que a gleba em questão, atualmente para. parâmetros urbanos, apresenta 
acesso dificil e com frente indefinida( área praticamente encravada), podemos admitir 
um fator de desvalorização, dentro do campo de arbitrio permitido pela NBR. 

Assim sendo podemos estimar o valor: 

Valor estimado — valor inicial - 3% 
Valor estimado = R$ 7,67/m2  - 3% = R$ 7,44/m2. 

FERRETTO & FERRETTOI_TEd., 	 Oc 	27 • fundas Fc,-,e-fax. -[054, 33: °, 579 CEP 
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: 

Valor estimado = :R$ 7,67/m2  - 3% = R$ 7,44/m2. 

O valor estimado para a terra ( área encontrada, não a.. escriturada) 	dentro das 
especificações desta avaliação é de: 

Vi' = área total encontrada x custo unitário do tn2  
Vi' = 126.108,32m2  x R$ 7,44/m2  
VT -= R$ 938.245,90  

Intervalo de confiança de 80% para o Nralor estimado: 

Valor mínimo = R$ 5,83/m 2 x 126.108,32m2 = R$ 735.211,00 
Valor máximo = R$ 10,09/m2  x 126 108,32m2 = R$ 1.272.432,00 

Estimámos o valor para o referido imóvel em: 

R$ 938.000,00  

(novecentos e trinta e oito mil reais). 

Erechim, 29 de abril de 2011 

Eng. civil Luiz C,aa 	erretto - CREA — 10845-D 

'Eng. Civil José Francisco Souza Aba CRE.A — 38.516-1) 

FERREI 10 & FERRETTO LTDA. Av. Mauriao Cardoso, 217 ;fundos Fonenar. (054) 3321 5796 CEP 997001000 Erechmi - RS 
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sEeços DE TOMIRMIA 

MEMORIAL DESCRITIVO 

SERVIÇO: Levantamento Planimétrico. 
FINALIDADE: Levantamento da situação atual dos imóveis. 
ENDEREÇO: Linha 1 — Secção Dourado. 
CONTRATANTE: Ferretto & Ferretto Ltda. 
MUNICIPIO/COMARCA: Erechim — RS. 

ESPECIFICAÇÕES DA ÁREA REGISTRADA 

: O levantamento foi executado de acordo com as linhas de divisas respeitadas e o 
prolongamento das linhas de divisas dos lotes lindeiros e não contrariando as posses. 

MATRICULA N° 20 (vinte). 
IMÓVEL: PARTE DO LOTE RURAL N° 23 (vinte e três), da Linha 1, Secção 
Dourado, corri benfeitorias. 

Área registrada: 60.000,00 m2  
Área levantada: 62.230,90 m2  

MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES: 
AO NORTE: na extensão de 100,00 metros com parte do mesmo lote rural n°23. 
AO SUL: na extensão de 102,09 metros com o lote rural n°17. 
AO LESTE: na extensão de 629,08 metros com parte dos lotes rurais n°21, 29 e 15. 
AO OESTE: na extensão de 614,10 metros com o lote rural n°25. 

PROPRIETÁRIO: .JOSÉ ANTONIO BORTOLON 

Pessoa qúe indicou as divisas ou marcos respeitados atualmente: Paulino Meireles 

Erechim RS, Abril de 2011. 

Contratante: 

FERRETTO & FE ETTO LTDA 

R. Torres Gonçalves, 58/21 - Centro - Erechim - RS - 99.700-000 - Fone: (54) 3522.5290 19107.7083 

E-mail: eliandro@tonatto.com.br  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 

Data de referência = 20/04/2011. 

Valor estimado: RS 670.000,00( seiscentos e setenta mil reais). 

1 - SOLICITANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM /RS. 
CNPJ. 57.613.477/0001-20 

2— OBJETIVO DA AVALIAÇÃO: 

Determinação da estimativa do valor do imóvel P/ Lote rural n" 23, da linha 1, secção 
Dourado,  com acesso por estrada secundária no município de Erechim, constante nas 
matrícula(em anexo) e especificadas na documentação apresentada, 'também 
devidamente demarcada na planta do levantamento planialtimétrico. em anexo.. 
Atendendo as solicitações do convite 004/2011 e o contrato administrativo n° 097/2011 
de 24/02/2011. 
Coordenadas área interna da gleba ( datun SAD69 ) 
Latitude 	S = 27° 36' 44,5" 
Longitude W = 52° 14' 45,9" 

3 —FINALIDADE . 

A referida avaliação é orientada no sentido de fornecer condições para tornada de 
decisões relacionadas com possível aquisição do imóvel avaliando e será de uso 
restrito pelo Solicitante,  sem qualquer futuro envolvimento na área judicial. 
A presente avaliação não contempla qualquer tipo de equipamentos. 

4— DOCUMENTAÇÃO: 

A documentação relativa ao imóvel foi fornecida pelo solicitante e verificada no registro 
de imóveis, não cabendo ao avaliador pesquisa quanto a ônus fiscais e hipotecas. 
— DOCUMENTACÃO APRESENTADA.  

MATRÍCULA 20 - data do último registro (R.5-20) = 27/06/1996 
certidão de 24/08/2010. 
Mapa :Digitalizado fornecido pela Prefeitura Municipal. 

FERRETTO & FERRETTO LTDA. Av. Mauricio Cardoso. 217 fundos Fonerfax: (054) 3321 5795 CEP 99700/000 Erechirn - RS 
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Levantamento Planialtimétrieo: 

Executada pela empresa Tonam) & Tonatto Ltda. 
ART n° 5842032 de responsabilidade técnica — Arq. 

Roberta Maciel CREA if 130.660 -RS. 

5 — VISTORIA. 

Data = 06/04/2011. 
Participantes: 
Eng. civil Luiz Carlos Ferretto — avaliador 
Eng. civil José Francisco de Souza Abal - avaliador 

A presente gleba de terra , atualmente esta destinada a produção de culturas anuais e 

atividades de lazer. 
Seu solo é argiloso sem afloramento significativo de rochas e sua topografia é ondulada, 

perfeitamente adequada e economicamente viável a produção de culturas anuais. 

Possui acesso por estrada secundária. 
Possui infraestrutura de energia elétrica e água através de fonte. 

Existe edificação com área aproximada de 248,67m2  destinada a moradia e parte da 

mesma como depósito e abrigo de animais. 
A presente área está inserida na área de expansão urbana e como tal foi avaliada. 
Confrontações da área encontrada e verificação das divisas com o mapa digitalizado 

fornecido pela Prefeitura Municipal: 
Norte: 100,00m com o parte do mesmo lote 23( não constante da matricula) 

Sul: 102,09m com o lote 17 
Leste: 629,08m com parte dos lotes 21, 29 e lote 15 ( não constante da matricula) 

Oeste: 614,10m com lote 25( não constante da matricula). 

IMPORTANTE: 
A matricula indica área de 60.000.00 m2  e no levantamento planialtimétrico, 

obedecendo as divisas existentes e segundo informações como respeitadas, foi 

encontrada área de 62.230,90m2.  
Cabe salientar que a matricula apresenta as seguintes confrontações.  

Norte = 100,00m com lote 37 

Sul = 100,00m com lote 17 
Leste = 600,00m com os lotes 21,29,31 e 33 

Oeste = 600,00m com lote 23. 
Sugerimos que em caso de transação, seja efetuado a verificação das confrontações e 

posterior regularização da matricula. 

FERRETTO & FERRETTO LTDA. Av. Mauriao Cardoso. 217 / fundos Fone'fax (054) 3321 5796 CEP 997001000 Erechirn 
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Devido pesquisa de mercado, e considerando o tipo de imóvel, podemos diagnosticar 

que: 
Desempenho do mercado é normal. 
Absorção pelo mercado pode ser considerada demorada, por ter a gleba um acesso 

difícil para nova destinação de perímetro urbano. 
Número de ofertas pode ser considerado como baixo. 
O nível de demanda é baixo. 

7 - METODOLOGIA EMPREGADA. 

A avaliação, executada atendendo as prescrições da. NBR- 14.653 - Norma para 
Avaliação de Bens - ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Parte l : PROCEDIMENTOS GERAIS. 
Parte 2: MOVEIS URBANOS.. 
7- METODOLOGIA EMPREGADA. 

A avaliação, executada atendendo as prescrições da NBR- 14.653-2 Norma para 

Avaliação de Bens - Parte 2 : IMÓVEIS URBANOS - ABNT. 
Como não existem dados suficientes para efetuarmos a avaliação pelo método 
comparativo direto de dados de mercado, optamos por executar a avaliação pelo 

MÉTODO EVOLUTIVO, ou seja: 

VII = (VT VB) x FC 

VI = valor do imóvel. 
VT = valor do terreno 
VB = valor das benfeitorias ( edificações e infraestruturas). 

FC= fator de comercialização. 

EDIFICAÇÕES:  

Para as edificações e benfeitorias, foi apropriada parte pelo método comparativo direto 
de custo ( utilização do CUB/RS - custo unitário básico do Rio Grande do Sul) e parte 

FERRETTO & FERRETTO LTDA Av Mauricio Cardoso. 217 / fundos Fone,fay 10541 3321 5795 CEP 99700)000 Erechtm - RS 
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pela quantificação de custo( corno complemento em alguns casos, utilizando-se a 
planilha de orçamento FRANARIN). 
Para depreciação fisica das edificações utilizamos a combinação dos métodos .Ross-
Ileidecke. 

FERRETTO 
engenharia 

GLEBA DE TERRA:  

Para avaliação do terreno foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de 
Mercado, resumidamente este tem corno função obter o valor de um imóvel 
comparando-o com outros de semelhantes características e natureza. 
Utilizada regressão e inferência estatística para ponderação dos valores, de acordo 
com planilha de cálculo em anexo. 

8— NÍVEIS DE GRAUS ATINGIDOS NA AVALIAÇÃO. 

Para o terreno:  
Pontuação atingida de acordo com a norma: 
Grau de fundamentação 
Quadro abaixo obtido das tabelas 1 e 2 da norma NBR 14653-2. 
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Item Descrição Pontuação 
Grau 

Ill 
3 pontos) 

I] 
Ç2 pontos) 

1 _ 
(1 ponto) 

I 
— 

Caracterização do imóvel 
avaliando 

2 
Completa 

quanto a todas 
as suritiveis 
analisadas 

, Adoção de 
situação 

paradigma 

2 
— 

Coleta de dados de 
mercado 

l Características 
C011feridas pelo 
autor do laudo 

Características 
conferidas por 

profissional 
credenciado pelo 
autor do laudo 

3 
Quantidade mínima de 

dados de mercado, 
efetivamente utilizados. 

1 
— 

6 (k+1), onde k 
é o número de 

variáveis 
independentes. 

4 (k+ I ), onde k 
é o número de 

variáveis 
independentes. 

• 

4 
Identificação dos dados 

de mercado 
1 
— 

Apresentação de 
informações 

relativas a todos 
os dados e 
variáveis 

analisados na 
modelagem, 

com foto 

Apresentação de 
informações 
relativas aos 

dados e 
variáveis 

efetivamente 
utilizados no 

modelo 

. 

) Extrapolação I Não admitida 

Admitida de 
apenas urna 

variável, desde 
que: 

a) medidas das 
características 

do imóvel 
avaliando não 
ultrapassem 
100% do seu 

limite amostrai; 
b) o valor 

estimado não 
ultrapasse 10% 

do valor 
calculado no 

limite da 
fronteira 

amostml. para a 
referida 

Nra ri á vel; 

. 

6 

Nível de significai' leia 
somatório do valor das 
duas caudas) máximo 

para a rejeição da 
hipótese nula de cada 

regressor (teste bicandal) 

1 10% 20% 

7 Nível de significância 
máximo admitido nos 

demais testes estatísticos 
realizados 

I 

1% 5% 

Total pontuação atingida 8 
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Pontuação = Grau de Fundamentação I 
Grau de precisão : 
Obtidos através da tabela 3 da NBR 14.653-2. 
Para o intervalo de confiança de 80% a amplitude obtida foi maior que 50%, 
enquadramento Grau de Precisão 1. 

Para quantificação do custo de benfeitorias:  
Tab. 7 da NI3R 14653 

descrição Gau III Grau II Grau I pontuação 

estimativa de custo do 
custo direto 

peia elaboração 
de orçamento no 
mínimo sintético 

N. 
.., 	..,..^ 	"" 

, s. 	, 	,.,,,..) 	,•,,.1, 	3 	. 
.,, 	i',. 	ci.,,:t... 	,I,,,  
nrr,: 	,t. 	. ,,irã: 

pela utilização de 
Custo unitário 

básico para projeto 
diferente do projeto 

padrão, com os 
deVdos ajustes 2 

BOI calculado justificado .f, `,Ç 	,,I,, 1 

depreciação fisica 

calculado por 
levantamento de 

custo de 
recuperação do 

bem, para deixa- 
lo em estado de 

nova 

....Mc. „  
,,, 	• 	,, 	• 	nÉ. 

, 

arbitrado 

, 

2 
total 5 

Pontuação = Grau de Fundamentação 1  
mesmo tendo atingido pontuação 5, deveria o BDI ser calculado. 

:tf 
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Para o método evolutivo:  
Tab. 11 da N1312 14653 

descrição Gau III Grau II Grau I pontuação 

estimatKe do valor do 
terreno 

Grau III de 
fundamentação 

no método 
comparatho ou 

imolutiw 

Grau II de 
fundamentação no 

método 
comparatixo ou 

invArtiv) ,, 
, 

1 

estimativa do custo de 
reedição 

Grau 	III de 
fundamentação 
no método de 

quantificação de 
custo 

Grau II de 
fundamentação no 

método de 
quantificação de 

custo 

(1...1- 

s; 	: , 
,,,, 

1. 

.: 

3.; 

1 

fator de comercialização 

Inferido em 
mercado 

semelhante Justificado 1 
total 3 

ENQUADRAMENTO GERAL 

GRAU DE FUNDAMENTACÃO ATINGIDO NA AV.ALIACÃO = GRAU I 

Grau de precisão : 
Obtidos através da tabela 3 da NBR 14.653-3. 
Para o intervalo de confiança de 80% a amplitude obtida foi maior que 50%, 
enquadramento Grau de Precisão L  

Enquadramento : 
GRAU IDE FUNDAMENTAÇÃO = 1 
GRAU DE PRECISÃO = I 
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ub 

9 —RESUMOS DA AVALIAÇÃO 

GLEBA DE TERRA 

Em anexo planilhas de cálculo e equações de regressão, bem como dados coletados para 

o valores de gleba de terra. , 

Equação utilizada para o modelo de regressão:  
/custo/m2/ =Exp( 4,5251 - 1,8037x Imaatratividaden - 0,04065 x Natal + 0,10360 

x ~rezai + 53,371 /LnIlárea total pn.21) + 5,031 Oxl tr 3  x Expllpereenturd de 
APP1n  

Como podemos observar a equação utilizada é coerente, pois os 
Gráficos da regressão, em anexo, assim demonstram. 

custo unitário do /m2  x área total/m2  Demonstra perfeitamente que quanto 

maior a área de terra menor o custo unitário do m2. 

custo unitário do /m2 	x atratividade. Demonstra que quanto maior a 

atratividade(verificar descrição das variáveis) , maior o custo unitário do m2. 

Descrição das Variáveis 

I *ariárel Dependente : 

custo/m2: custo unitário do tn2  de terreno. Equação: 

palor totaltItirea total m31 

Variareis Independentes : 

ident./endereço  (variável não utilizada no modelo) 

atratividade : variável quanfitativa tendo corno fatores: localização. atratividade comercial/industrial. 
frente para vias importantes e perspectiva de valorização futura. 

Classificação : 
de 1 a 6; ordem decrescente tendo como parâmetros de escala : 1 = maior atratividade e 6 = menor atratividade 

bairro (variável não utilizada no modelo) 

FERRETTO & FERRETTO LTDA. Av. Mauricio Cardoso. 217 / fundos Fone/fax: (054) 3321 5795 CEP 99700/000 Erecilim — RS 
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informação  (variável não utilizada no mothdo) 

data 
Número de meses contados a punir de Abr/2009 

natureza 
Opções: Ofertorfransação 

valor total do imóvel  : valor total do imóvel . (variável não utilizada no modelo) 

valor benfeitorias valor de benfeitorias( construções, infraestruturas e. ctc). (variável não utilizada rw 

modelo) 

valor 'Mai  (variável não utilizada no modelo) 

Equação: 
/valor total do imóvel Hvalor benfeitorias! 

área total m = arca total da eleba de terra em melros quadrados. 

frente  (variável não utilizada no modelo) ( metros) 

perímetro : profundidade. (variável não utilizada no modelo) 

Equação: 
/área total 

topografia  (variável não utilizada no modelo) 

Classificação : 
Em uivei =1; Aclive= 2: Adira acentuado = 3; Declive O-5"s, 4: Declive 5-10% = 5; Declive> 	= 

6; 

nivel/rua (vmiarei não utilizada no modelo) 
Classificação : 

abaixo = I; no nível = 2: admiti = 3: 

distancia até centro km : distância de área até centro da cidade. (variável não utilizada no modelo) 

• 

acesso pavimentado  : variável dicotómica . (variável não utilizada no modelo) 

Opções : sim = ljnão = O 

frente para BR. ou RS : variável dicotômica = frente para BR. RS com intuição comercial, industrial 
sim / não . (variável não utilizada no modelo) 

Opçães Si011/117/1 

percentual de APP : percentual de área de preservação permanente. 
Classificação: 

rewerwr Ai'!' até 	3; ~erra de 	entre LIQh er 20% 2: resernr 	entre 21.4 
a 35%= 

Valores adotados para a avaliação: 
(a) Regressares teclados a um nível de significância de 30,00% 
(h) Critério de identificação de outlier : 

Intervalo de +1- 2,00 desvios padrões em torno da média. 

Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnar, a um nível de significância de 10% 
Teste de auto-correlação de Durbin-Watson, a um nível de significâneia de 5,0% 

FERRETTO & FERRETTO LTDA. Av. Mauricio Cardoso, 217 , fundos Fonelfax: (054) 3321 5796 CEP 99700/000 Erechim - RS 
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(e) Intervalos de confiança de 80,0% para os valores estimados. 

Coeficientes de correlação :  

R = 0,9820 
Este valor indica a força da relação entre a variável dependente e as diversas variáveis 
independentes utilizadas no modelo 

Coeficiente de Determinação:  

R2 = 0,9531 
Este valor significa que 95,31% do valor é explicado pelo modelo de regressão utilizado 
e os 4,69% restantes se deve as variáveis não consideradas no modelo e a causas 

aleatórias. 

A classificação é de uma correlação fortíssima. 

Testes de hipótese.  

Verificação 	da probabilidade dos coeficientes multiplicadores ,das variáveis 

independentes serem iguais à zero. 

Significância dos Regressores (bicaudal)  

(Teste bicaudal - significáncia 30.00%) 

Coeficiente I de Student : 1(critico) 

-- 	Variável 

= 1.0711 

Coefitiente 	' Signitíciincia.Aceito¡ -1 'Calculado 
atratividade bl,____ -18,32 3,7x10-m% Sim 	I 

data b2 -5.,968 ._, 2,0x10-'% L 	Sim 

natureza __ b3 0,914 	 37% Não 	1  

arca total in2 	 b4 8,94b j 1,3x10-`% Siai 

de APP 	'1)5 _percentual 0.7041 49% No 	; 

Alguns regressores mio são importantes na formação do modelo. 
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Significância dos Regressores (unicaudal) 

(Teste unicaudal - significância 30,00%) 

Coeficiente t de Studcnt : t(critico)= 0,5350 

VariáSrel . 	. 'Coetitietite,..,  t Cafegládo 	Sigiiitieáncia " 
atratividade 	 bl 	-17.32 	4,3x I O% 
data 	b2 

b3 	 i 	
-3,6121 	 (1,12W1 

natureza 	 0,557 	 29% 
área total m2 	 b4 	1 	6.45/ 

	

_______. 	.. 
litereentual de A PP 	b5 	! 	0,524 , 	 30% . 	 ...___ 

Análise da Variância  

,Fonte de erro , Somadost¡uadtadoS ,,Gratis deliberdade • Quadi.ados..mêdios F calculado': : 
Regressão 29,5187 5 5,9037 1 86,44 1 
Residual 1,0927 16 

1 
0,0682 

1----  1 

F Calculado 	: 86,44 
F Tabelado 	: 4,437 (para o nível de significância de 1,000 %) 

Significância do modelo igual a 5,3x l0-9% 

Aceita-se a hipótese de existência da regressão. 
Nivel de significhncia se enquadra em A131114653-2 Recressão (irem].  

Análise dos resíduos. 

anexo planilha com detalhamento do cálculo e resultados complementares. 
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Na FORMAÇÃO DE VALORES, foi obtido os valores iniciais de: 

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado: 
Valor Mínimo : R$ 8,21 m2  
Valor Máximo: R$ 13,15 m2  

O valor inicial estimado foi de R$ 10,39/m2. 

Considerações:  
Nosso modelo de regressão devido aos dados de mercado coletados. não foi possivel 
adotar variáveis como: frente para vias principais, medida de frente do terreno, 
distância até o centro da cidade e nível da rua em relação ao terreno. Assim sendo, e 
verificando que a gleba em questão, atualmente para parâmetros urbanos. apresenta 
acesso dificil e com frente indefinida( área praticamente encravada), podemos admitir 
um fator de desvalorização, dentro do campo de arbítrio permitido pela NBR. 

Assim sendo podemos estimar o valor: 

Valor estimado — valor inicial - 3% 
Valor estimado = .R$ 10,39/m2  - 3% R$ 10,07/m2. 

O valor estimado para a terra ( área encontrada, não a escriturada) 	dentro das 

especificações desta. avaliação é de: 

.VT = área total encontrada x custo unitário do m2  
VT = 62.230,90m2  x R$ 10,07/m2  
VT = R$ 626.665,16 

Intervalo de confiança de 80% para o valor estimado: 

Valor mínimo = R$ 8,21/m2  x 62.230,90m2 = R$ 735.211,00 
Valor máximo = R$ 13,15/m2  x 62.230,90m2  = R$ 1.272.432,00 
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Estimamos o valor para a referida gleba de terra em: 

R$ 626.665,00  

EDIFICAÇÕES:  

Conforme planilha de cálculo das edificações em anexo, o valor estimado para as 
edificações é de: 

Vb = R$ 43.656,00 

FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO = 1 em função do diagnóstico de mercado, onde o 
desempenho de mercado é normal e também pelo fator da coisa pronta. 

VI = (VT + VB) x FC 

VI = ( R$ 626.665,00 -1- 43.656,00) x 1 

VI = R$ 670.321,00  

Estimamos o valor para o referido imóvel em: 

WS 679,000;00 

(seiscentos e setenta mil reais). 

Erechim, 29 de abril de 2011. 
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ROBERTA MACIEL 

CRI /A 130.660 
Arquiteta e Urbanista 

    

TONATTJ & TONAUO LTD) 
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SERVIÇOS »E T 

MEMORIAL DESCRITIVO 

SERVIÇO: Levantamento Planimétrico. 
FINALIDADE: Levantamento da situação atual dos imóveis. 
ENDEREÇO: Linha 1 — Secção Dourado. 
CONTRATANTE: Ferretto & Ferretto Ltda. 
MUNICIPIO/COMARCA: Erechim — RS. 

ESPECIFICAÇÕES DA ÁREA REGISTRADA 

1: O levantamento foi executado de acordo com as linhas de divisas respeitadas e o 
prolongamento das linhas de divisas dos lotes lindeiros e não contrariando as posses. 

MATRICULA N° 19 (dezenove). 
IMÓVEL: PARTE DO LOTE RURAL N° 21 (vinte e um), da Linha 1, Secção 
Dourado, com benfeitorias. 

Área registrada: 125.000,00 m2  
Área levantada: 123.977,60 m2  

MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES: 
AO NORTE: na extensão de 491,04 metros com parte do lote rural n° 29. 
AO SUL: na extensão de 501,01 metros com os lotes rurais n° 15, 13 e 11. 
AO LESTE: na extensão de 250,00 metros com parte do mesmo lote rural n°21. 
AO OESTE: na extensão de 250,00 metros com parte do lote rural n°23. 

PROPRIETÁRIO: JOSÉ ANTONIO BORTOLON 

Pessoa que indicou as divisas ou marcos respeitados atualmente: Paulino Meireles 

Erechim RS, Abril de 2011. 

Contratante: 

FERRETTO'" 	RETTO LTDA 

Responsável Técnico: 

R. Torres Gonçalves, 58/21 - Centro - Erechim - RS - 99.700-000 - Fone: (54) 3522.529019107.7083 

E-mail: eliandro@tonatto.com.br  
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 

Data de referência = 20/0412011. 

Valor estimado: R$ 1.019.000,00(  hum milhão e dezenove mil reais). 

1 - SOLICITANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM / RS. 
CNP/ 87.613.47710001-20 

2— OBJETIVO DA AVALIAÇÃO: 

Determinação da estimativa do valor do imóvel P/ Lote rural n" 21, da linha I, secção 
Dourado,  com acesso por estrada secundária no município de Erechim, constante nas 

matrícula(em anexo) e especificadas na documentação apresentada, tainbém 
devidamente demarcada na planta do levantamento planialtimetrico, em anexo.. 
Atendendo as solicitações do convite 004/2011 e o contrato administrativo n° 097/2011 

de 24/02/2011. 
Coordenadas área interna da gleba ( datun SAD69 ) 

Latitude S 	270  36' 47,2" 

Loncitude W 	52° 14 33,2" 

3 — FINALIDADE . 

A referida avaliação é orientada no sentido de fornecer condições para tomada de 
decisões relacionadas com possível aquisição do imóvel avaliando e será de uso 

restrito pelo Solicitante,  sem qualquer flouro envolvimento na área judicial. 

A presente avaliação não contempla qualquer tipo de equipamentos. 

4— DOCUMENTAÇÃO: 

A documentação relativa ao imóvel foi fornecida pelo solicitante e verificada no registro 
de imóveis, não cabendo ao avaliador pesquisa quanto a ónus fiscais e hipotecas. 

— DOCUMENTACÃO APRESENTADA.  
MATRÍCULA 19 - data do último registro 	(R.6-19) = 27/06/1996 
certidão de 24/08/2010. 
Mapa digitalizado fornecido pela Prefeitura Municipal de Erechint. 
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Levantamento Planialtimétrico: 
Executada pela empresa Tonatto & Tonatto Ltda. 
ART n° 5842032 de responsabilidade técnica — Arq. 
Roberta Maciel CREA n° 130.660 -RS. 

5 — VISTORIA. 

Data = 06/04/201]. 
Participantes: 
Eng. civil Luiz Carlos Ferretto — avaliador 
Eng. Civil José Francisco Abal - avaliador 

A presente gleba de terra, atualmente esta destinada a produção de culturas anuais. 
Seu solo é argiloso sem afloramento significativo de rochas e sua topografia é ondulada, 
perfeitamente adequada e economicamente viável a produção de culturas anuais. ; 
Existe casa de madeira com aproximadamente 128,00m2  sem valor comercial devido 

seu padrão construtivo, idade aparente e péssimo estado de conservação. 
Possui acesso por estrada secundária. 
Infraestrutura de energia elétrica, água de fonte e pequeno córrego. 
A área do açude existente, foi considerado como área de preservação permanente. 
A presente área está inserida na área de expansão urbana e corno tal foi avaliada. 
Cabe salientar que gleba tem na sua divisa leste uma distância aproximada de apenas 
70,00 metros para com a faixa de domínio da BR-153. 
Confrontações da área encontrada : 
-Norte: 491,04m com o lote 29 
Sul: 501,01m com o lote 11, 13 e 15( lotes 13 e 15 não consta matricula) 
Leste: 250,00m com parte do mesmo lote 21 
Oeste: 250,00m com lote 23. 

IMPORTANTE: 
A matricula indica área de 125.000,00 m2  e no levantamento planialtimétrico, 
obedecendo as divisas existentes e previamente aceita pelos lindeiros como respeitadas, 
foi encontrada área de 123.977,60m2.  
Cabe salientar que a matricula apresenta as seguintes confrontações: 
Norte = sem informação da medida com lote 29 
Sul = sem informação da medida com lote li 
Leste = sem informação da medida com mesmo lote 21 
Oeste = sem informação da medida com lote 23 
Sugerimos que em caso de transação, seja efetuado a verificação das confrontações e 
posterior regularização da matricula. 
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6— DIAGNÓSTICO DE MERCADO 
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Devido pesquisa de mercado, e considerando o tipo de imóvel, podemos diagnosticar 
que: 
Desempenho do mercado é normal. 

Absorção pelo mercado pode ser considerada demorada, por ter a gleba uni acesso 
difícil para nova destinação de perímetro urbano. 
Número de ofertas pode ser considerado como baixo. 
O nível de demanda é baixo. 

7 —METODOLOGIA EMPREGA:DA. 

A .avaliação, executada atendendo a.s prescrições da NBR- I 4.653 - 
Avaliação de Bens — .ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
Parte 1 : PROCEDIMENTOS GERAIS. 
Parte : IMÓVEIS 'URBANOS. 

GLEBA DE TERRA:  

Norma para 

   

Para avaliação da gleba de terra foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados 
de Mercado, resumidamente este tem como função obter o valor de um imóvel 
comparando-o com outros de semelhantes caracteristicas e natureza. 
Utilizada regressão e inferência estatística para ponderação dos valores, de acordo 
com planilha de cálculo em anexo. 

8— NÍVEIS DE GRAUS ATINGIDOS NA AVALIAÇÃO. 

GLEBA DE T.ER:RA 
-Pontuação atingida de acordo com a norma: 

Grau de fundamentação 
Quadro abaixo obtido da tabela I da norma NBR14.653-.2 
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item Desuição Pontuação 
Grau 

Hl 
L.3 pontos) 

il 
(2 pontos t 

I 
(1 ponto) 

I 
Caracterização do imóvel 

avaliando 
2 

Completa 
quanto a todas 

as variáveis 
analisadas 

.. 	, 	. 
,,,, 	.,• 

Adoção de 
situação 

paradigma 

2 
Coleta de dados de 

mercado 
I 

Características 
conferidas pelo 
autor do laudo 

Características 
conferidas por 

profissional 
credenciado pelo 

autor do laudo 

., 

3 dados dc mercado, 
efetivamente  utilizados. 

1 — 

Quantidade mínima de
..  6(k+1), onde k 

é o número de 
variáveis 

independentes. 

4 (k+1 ), onde k 
e o número de 

variáveis 
independentes. 

4 
.1dentificaçã'o dos dados 

de mercado 

1. 

Apresentação de 
informações 

relativas a todos 
os dados e 
variáveis 

analisados na 
modelagem, 

com foto 

Apresentação de 
informações 
relativas aos 

dados e 
variáveis 	.. 

efeti varnenle 
utilizados no 

modelo 
' 

J 'Extrapolação 1 _ Nilo admitida 

Admitida de 
apenas uma 

variável, desde 
que: 

a) medidas das 
características 

do imóvel 
avaliando /1â0 

ultrapassem 
100% do seu 

limite amostrai; 
h) o Valor - 

-:timaclo não 
ultrapasse 1(1% 

do sralor 
calculado no 

limite da 
fronteira 	. 

amostrai, para a 
referida 
variável; 

• 

. 

6 

Nível de signe/Mein 
somatório do valor das 
duas caudas) máximo 

para a rejeição da 
hipótese nula de cada 

regres.sor (teste bicaudál) 

1 10% 20% 

7 Nível de significancia 
máximo admitido nos 

demais testes estatísticos 
realizados 

1 

.1% 5% 

Total pontuação anu:Lida 8 
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FUNDAMENTAÇÃO OBTIDA = GRAU I 

Grau de precisão : 
Obtidos através da tabela 3 da NBR 14.653-3. 
Para o intervalo de confiança de 80% a amplitude obtida foi maior que 50%, 
enquadramento Grau de Precisão 1.  

Enquadramento : 
GRAU DE FUNDAMENT.ACÃO = 1 
GRAU DE PRECISÃO = 

9 —RESUMOS DA AVALIAÇÃO 

GLEBA DE TERRA  

Em anexo planilhas de cálculo e equações de regressão, bem como dados coletados para 
o valores de gleba de terra. 

Equação utilizada para o modelo de regressão:  
kásto/m2/ Exp( -2,0021 - 0,6341 x hdratividadel - 0,03634 x Mata] + 0,3719 x 
Inaturecal +57,698 /Ln(Járea total in21) + 0,3598 x Ln(lpercentual de APPfi)  

Como podemos observar a equação utilizada é coerente, pois os 
Gráficos da regressão, em anexo, assim demonstram 

custo unitário do /m2  x área total/m2  Demonstra perfeitamente que quanto 
maior a área de terra menor o custo unitário do m2  
custo unitário do /m2 	x atratividade. Demonstra que quanto maior a 
atratividade(yerificar descrição das variáveis) , maior o custo unitário do m2. 
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Descrição das Variáveis 

Variável Dependente: 

custo/m2: custo unitário do m2  de terreno. Equação: 
Palor totall.fárea total ris% 

Variáveis Independentes : 

ident./endereço  (var...vel não utilizada no modelo) 

atratividade : variável quantitativa tendo como fatores: localiza0o, atratividade comercial/industrial, 
frente para vias importantes e perspectiva de valorização futura. 

ciassificaçáo 
de 1 a 6: ordem doa-eu:ente tendo esmo parâmetros de escuta: I = maior atratividade e á = menor ~atividade. 

bailTO (variarei não utilizada no modelo) 

infOnnaÇâO (variável não utilizada no modelo) 

data 
Número do meses contados a partir de Abr/2009 

natureza 
Opções: OfertalTransação 

valor total do imóvel.  : valor tolal do imóvel . (variável não utilizada no modelo) 

valor benfeitorias : valor de benfeitorias( construções, infraestruturas e etc). frariárd não utilizada no 
modelo) 

valor total  (variável não utilizada no modelo) 
Equação: 

palor total do imóvel 1-/valor benfeitorias] 

área total m2  = área total da gleba de terra em metros quadrados. 

frente (variável não utilizada /In modelo) ( morros) 

perímetro : profundidade. (variável não utilizada no modelo) 
Equação: 
'área total itel÷ffrentef 

topografia  (variável não utilizada no modelo) 
Classificação : 

Em nivd = I; Aclive= 2; Aclive acentuado = 3: Declive (1-5% --. 4: Declive 5-10% = 5: Declive> 10%= 

tilvellnia (variável não utilizada no modelo) 
Classificação: 

abaixo = I; no nível = 2; acima --. 3: 

distancia até centro km : distância de área até centro da cidade. (..aririe1 não utilizada no modelo) 
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acesso pavimentado  : variável dicotômica . (variável não utilizada no modelo) 
Opções : sim = .fittát) .= O /o3 

frente para BR ou RS : variável dicotômica = frente para BR. RS com intuição comercial, industrial 
sim / não . (Variável não utilizada no modelo) 

Opções: siminão 

percentual de APP : percentual de área de preservação pennanente. 
Classificação : 

reserva APP até 10% = 3; reserva de APP entre .11% a 20% .2; reserva de APP entre 21% 
a 35% = 

Valores adotados para a avaliação: 
a) Regressares ~dos a um nível de significância de 30,00% 

(b) Critério de identificação de outlier : 

Intervalo de +/- 2,00 desvios padrões em torno da média. 

(£) Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, a um nível de significiincia de 10% 

Teste de auto-correlação de .Durbin-Watson, a um nível de significância de 5,0% 

Intervalos de confiança de 80,0% para os valores estimados. 

Coeficientes de correlação :  

R = 0,9775 
.Este valor indica a força da relação entre a variável dependente e as diversas variáveis 
independentes utilizadas no modelo. 

Coeficiente de Determinação:  

R2  = 0,9415 
Este valor significa que 94,15% do valor é explicado pelo modelo de regressão utilizado 
e os 5,85% restantes se deve as variáveis não consideradas no modelo e a causas 

aleatórias. 

.A Classificação é de uma correlação fortíssima. 

.Testes de hipótese.  

Verificação da probabilidade dos coeficientes multiplicadores das variáveis 

independentes serem iguais à zero. 
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Significância dos Regressores (bicaudal) 

(Teste bicaudal - significância 30,00%) 

Coeficiente ide Student. ((critico) = .1,0711 

. . ' .Variávei 	Coeficiente _l_ I Calculado I Signifidiocia j---  Aceito....1 
1 atratividade 	 bl 	 -1625 j 	1,4xle"/D 	$im i 
'. data 	 b2 	-4,776 1 	2,11.10 A 	Sim 	1 i  

natureza 	 b3 4.-2937 i 	1,0% 	Sim 
área toei! m/ 	 b4 	 8,657 1 	2,0x10-`8f, 	Sim 

rc 	
I 

_peentual de APP 1 	b5 	 2,668 	 1,7% 	Sim 	1 

Os coeficientes são importantes na formação do modelo. 

Aceita-se a hipótese dell diferente de zero. 
Nivel de significfincio se enquadra em.N1311 14653-2 Regressão Grau 1. 

Significância dos Regressores (unicaudal) 

(Teste unicaudal - significância 30:00%) 

Coeficiente 1 de Student : «crítico) = 0,5350 

. 	Variável : 	coeficiente i 1 Calculado i Signifidineia . 1 
atratividade 	 bl 	 -15,50 	2 3x I 0-'..% . 

data 	 b2 	; 	-2,862 É 	O, 6%  
1 natureza 	 b3 	 718 - 	5,3% 

área  total tnz 	 1,4 -----±------ -------6-',-(ã:k 1 - 	2,9vI" 
!--- 	-4- 

_percentual de APP 	, 	b5 	1 	2,098 I 	2,6% , 

Análise da Variância  

Quantifica a probabilidade do modelo como um todo não ser importante na formação 
do valor. 
Conforme planilha de cálculo em anexo obtemos: 

Fonte de erro E 	Soma dos quadrados  .1 Graus de liberdadel Quadrados médio;1-  F calculado  

-E 
1— 	29,2476 	 5 	 5,8495  	, Regressá() 	 6863 ., 	 • 	- 1 

Residual 	1 	1,3637 	 16 	1 	0,0852 
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ir,g3U;n1. 	C: 

F Calculado 	: 68,63 
F Tabelado 	:4.437 (para o nível de significfincia de 1,000 %) 

Signifidincia do modelo igual a 3,1x I0-8"A 

Aceita-se a hipótese de existência da regressão. 
Nivel de significância se enquadra em NBR 14653-2 e NBR 14653-3 - Regressão Grau 1. 

Análise dos resíduos. 

anexo planilha com ~olhamento do cálculo e resultados complementares. 

Na FORMAÇÃO DE VALORES Foi obtido os valores iniciais de: 

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado: 
Valor Mínimo : R$ 6,45 m2  
Valor Máximo: R$ 11,13 m2  

O valor inicial estimado foi de R$ 8,47/m2. 

Considerações:  
Nosso modelo de regressão devido aos dados de mercado coletados, não foi possível 
adotar variáveis como: frente para vias principais, medida de frente do terreno, 
distância até o centro da cidade e nivel da rua em relação ao terreno. Assim sendo, e 
verificando que a gleba em questão, atualmente para parâmetros urbanos, apresenta 
acesso dificil e com frente indefinida( área praticamente encravada), podemos admitir 
um fator de desvalorização, dentro do campo de arbítrio permitido pela NB.R. 

Assim sendo podemos estimar o valor: 

Valor estimado = valor inicial - 3% 
Valor estimado = R$ 8,47/m2  - 3% = R$ 8,22/m2. 
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O valor estimado para a terra ( área encontrada, não a escriturada) 	dentro das 
especificações desta avaliação é de: 

VT = área total encontrada x custo unitário do 1112  
VT = 123.977,60m2  x R$ 8,22/1112  
VT = R$ 1.019.095,87  

Intervalo de confiança de 80% para o valor estimado: 

Valor mínimo = R$ 6,45/m2  x 123.977,60m2 = R$ 799.655,00 - 
Valor máximo = R$ 11,13/m2  x 123 977,60m2 = R$ 1.379.870,00 - 

Estimamos o valor para o referido imóvel em: 

' R$ 1.019.000,00  

(hum milhão e dezenove mil reais). 

Erechim, 29 de abril de 2011. 

Eng. civil Luiz Carlos Ferr o - CREA — 10845-D 

Eng. Civil José Francisco Souw bal CREA — 38.516-.D 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO(S) 
E/OU INFORMAÇÃO(CIES) 

N° 003/2012 ENG 

  

UNIDADE AUDITADA 

PM de ERECHIM 

r VIA - UNIDADE AU DITADA 
SIMBOLOGIA: 

r VIA - TRIBUNAL DE CONTAS 

PRAZO PARA ENTREGA DA SOLICITAÇÃO: 

09/05/2012 

Observação: 
As informações, inclusive as relativas a eventual inexistência de algum documento, 

devem ser feitas por escrito. 

Com base nos termos dos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal, artigos 70 e 
71 da Constituição Estadual e artigo 33,§§ 1° e 2°, da Lei n° 11.424, de 06-01-00, requisitamos 
o(s) documento(s) e/ou informação(ões) abaixo: 

Requisita-se informar os valores pagos pelo Município para aquisição da(s) área(s) 
destinada(s) ao novo Distrito Industrial (Distrito Industrial Norte, na BR 153), discriminando, para 
cada fração adquirida, a forma de aquisição (se foi desapropriação amigável, judicial ou outra for- 
ma), o proprietário, a área (m2) adquirida e os valores de avaliação. Juntar o razão dos empenhos e 
os extratos de liquidação e pagamento de cada um dos credores envolvidos. 

e) 
Ornar ;74 	i «eira Neto 

Auditor Público Externo 	. 
Matríchla n° 17001160 

1 

UNIDADE AUD./RECEBIMENTO DESTA REQUISIÇÃO: TCE/RECEBIMENTO DE DOCUMENTO(S) E/OU INFORMAÇÃO"S) 
Data: 	/ 	/ Data: 	/ 	/ 
Nome: Obs.: 

Cargo: Nome: 	 Matrícula: 

Ass: Ass: 

ST-01.37.01 
	

1/1 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Rua: Espírito Santo, no 123 - Fone: 3522-3479 
99700-000 Erechim - RS - e-malil smde@erechinn.rs.gov.br  

'25  I 

Ofício SMDE n° 056/2012 
	

Erechim, 16 de maio de 2012. 

Ao Gabinete do Prefeito 

Setor de Controle Interno 

Prezado(a) Senhor(a) 

Ao cumprimentá-lo (a), cordialmente, vimos pelo presente esclarecer 

os questionamentos quanto à aquisição de área às margens da BR 153, para a 

instalação do novo Distrito Industrial Norte. 

1. Quanto aos valores pagos, informamos que o Município acordou com o 

proprietário da área, o pagamento de R$2.860.000,00 (dois milhões, 

oitocentos e sessenta mil reais), divididos em três parcelas: 

Entrada em Julho de 2011, de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais); 

Uma parcela em Janeiro de 2012, de R$880.000,00 (oitocentos e oitenta mil 

reais); 

Última parcela em Junho de 2012, de R$880.000,00 (oitocentos e oitenta mil 

reais); 

2. Quanto a desapropriação, a mesma foi realizada de forma amigável, como 

comprovam os extratos de liquidação e empenhos em anexo; • 

O tamanho total das áreas adquiridas foi de 310.000 m2  (trezentos e dez mil 

metros quadrados); 

Referente aos valores avaliados para cada gleba de área, encaminhamos 

cópias dos laudos avaliativos em anexo 

Atenciosamente, 

Walmir Badalotti 

Secretário 

Secretaria Municipal de Desenvolviiento Econômico 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

DECRETO N.° 3.387, DE 14 DE JULHO DE 2009. 

Declara de utilidade pública, para .fins de desapropriação amigável ou 

judicial, parte dos Lotes Rurais n." 29 e 31, da Linha I, da Primeira 

Secção Cravo, de propriedade de Renato de Marchi e Clóvis Antonio 

de Marehi; parte dos Lotes Rurais n.° 29 e 31, da Linha 1, da Primeira 

Secção Cravo, de propriedade de Olimpio Zeferino Ostrowski e Neide 

Terezinha Ostrowski; e parte dos Lotes Rurais n.° 36, 34 "A" e 34 

"B", da Primeira Secção Cravo e da Secção Floresta Giaretta, de 

propriedade de Armenio Luis .Casagrande e Sirlei Marlene 

Casagrande. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe 

confere o ArtigO•64, Inciso VII da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

Art. 1.0  É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, os 

imóveis a seguir descritos: 

illsaeó—ttati@ propriedade dos Senhores Renato de Marchi e Clóvis Antonio de Marchi: 

Parte do Lote Rural n." 29, da Primeira Secção Cravo, neste Município, com a área de 

42.209,001112  (quarenta e dois mil duzentos e nove metros quadrados) e parte do Lote Rural n.° 29, da 

Primeira Secção Cravo, neste município, com a área de 21.360,771112  (vinte e um mil trezentos e sessenta 

metros e setenta e sete centímetros quadrados), sem benfeitorias, que juntas e unificadas formam unia área 

total de 63.569,77m2  (sessenta e três mil quinhentos e sessenta e nove metros e setenta e sete centímetros 

quadrados), com a.s seguintes confrontações: Ao Norte, com parte do Lote Rural n.° 31, de propriedade de 

Renato de Marchi e Clóvis Antonio de Marchi, na extensão de 345,53 metros, e com outra parte do Lote 

Rural n.° 29, de propriedade de Olimpio Zeferino Ostrowski, na extensão de 39,46 metros; ao Sul, com o 

Lote Rural n.° 29, de propriedade de. Jandir Pietski, na extensão de 291,09 metros, e com parte do mesmo 

Lote Rural n.° 29, de propriedade de Renato de Marchi e Clóvis Antonio de Marchi, na extensão de 67,95 

metros; a Leste, com parte do mesmo Lote Rural n.° 29, caracterizado como Área Remanescente, nas 

extensões de .127,11 metros e 58,23 metros; a Oeste, com parte do mesmo Lote Rural n.° 29, de propriedade 

de Renato de .Marchi e Clóvis Antonio de Marchi, na extensão de 125,22 metros, e com parte do mesmo Lote 

Rural n.° 29, de propriedade de Renato de M.archi e Clóvis Antonio de Marchi, na extensão de 58,70 metros; 

conforme Matrícula n." 55.131 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim. 

Parte do Lote Rural n." 29, da Linha 1, da Primeira Secção Cravo, neste Município, com a 

área de 62.500,00m2  (sessenta e dois mil e quinhentos metros quadrados), sem benfeitorias e com as 
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seguintes confrontações: ao Norte, com parte do Lote Rural n.° 31, de propriedade de Renato de Marchi e 

Clóvis Antonio de Marchi, na extensão de 500,00 metros; ao Sul, com outra parte do Lote Rural n.° 29, de 

propriedade de Renato de Marchi e Clóvis Antonio de Marchi, na extensão de 500,00 metros; a Leste, com 

outra parte do Lote Rural n.° 29, de propriedade de Renato de Marchi e Clóvis Antonio de Marchi, na 

extensão de 125,22 metros; a Oeste, com parte do Lote Rural n.° 30, da Linha 2, de propriedade de Alfredo 

Riedel, na extensão de 125,22 metros; conforme Matrícula n.° 2.578 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Erechim. 

Parte do Lote Rural 'n.° 31, da Primeira Secção Cravo, neste Município, com a área de 

107.491,00m2  (cento e sete mil quatrocentos e noventa e um metros quadrados), sem benfeitorias, com as 

seguintes confrontações: ao Norte, com parte do mesmo Lote Rural n.° 31, de propriedade de Olimpio • 

Zeferino Ostrowski, na extensão de 874,34 metros; ao Sul, com o Lote Rural n.° 29, de propriedade de 

Renato de Marchi e Clóvis Antonio de Mardi', na extensão de 845,53 metros; a Leste, com parte do mesmo 

Lote Rural n.° 31, caracterizado como Área Remanescente, na extensão de 129,61 metros; a Oeste, com parte 

do Lote. Rural 	32, de propriedade de Jean Carlos Zanardo, na extensão de 125,12 metros; conforme 

Matrícula n.° 55.130 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim. 

Parte do Lote Rural n.° 29, da Linha 1, da Primeira Secção Cravo, neste Município, com a 

área de 62.500,00m2  (sessenta e dois mil e quinhentos metros quadrados), sem benfeitorias e com as 

seguintes confrontações: ao Norte, com Parte do mesmo Lote Rural n.° 29, de propriedade de Renato de 

Marchi e Clóvis Antonio de Marchi, na extensão de 460,54 metros e com outra Parte do mesmo Lote e 

Proprietário, na extensão de 67,95 metros; ao Sul, com parte do Lote Rural n.° 27, de propriedade de Jair 

Antonio Skariot, na extensão de 535,59 metros; a Leste, com outras partes do Lote Rural n.° 29, de 

propriedade de Renato de Marchi e Clóvis Antonio de Marchi, na extensão de 58,70 metros e de Jandir 

Pietski, na extensão de 66,57 metros; a Oeste, com parte do Lote Rural n.° 30, da Linha 2, de propriedade de 

Alfredo Riedel, na extensão de 125,22 metros; conforme Matrícula n.° 18.784 do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Erechim. 

Parte do Lote Rural n.° 31, da Primeira Secção Cravo, neste Município, com a área de 

57.163,58m2  (cinquenta e sete mil cento e sessenta e três metros e cinquenta e oito centímetros quadrados), 

sem benfeitorias, com as seguintes confrontações: ao Norte, com parte do Lote Rural n.° 33, de propriedade 

de José Adriano Borges, na extensão de 429,19 metros; ao Sul, com parte do mesmo Lote Rural n.° 31, de 

propriedade de Renato de Marchi e Clóvis Antonio de Marchi, na extensão de 515,64 metros; a Leste, com 

parte do mesmo Lote Rural n.° 31, de propriedade de Olimpio Zeferino Ostrowski e Neide Terezinha 

Ostrowski, nas extensões de 47,20 metros e 112,05 metros; a Oeste, com o Lote Rural n.° 32, da Linha 2, de 

propriedade de Jean Carlos Zanardo, na extensão de 125,12 metros; conforme Matrícula n.° 55.128 do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim. 

12) Parte da Metade do Lote Rural n.°31, da Primeira Secção Cravo, neste Município, com a área 

de 30.674,421112  (trinta mil seiscentos e setenta e quatro metros e quarenta e dois centímetros quadrados), sem 

benfeitorias, com as seguintes confrontações: ao Norte, com 	 esmo Lote Rural n.° 31, Área 

Decreto o. 3.387/09, Pág. .5- 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim - RS 

Remanescente, de propriedade de Olimpio Zeferino Ostrowski e Neide Terezinha Ostrowski, na extensão de 

272,54 metros; ao Sul, com parte do mesmo Lote Rural n.° 31, de propriedade de Renato de Marchi e Clóvis 

Antonio de Marchi, na extensão de 238,70 metros; a Leste, com parte do mesmo Lote Rural n.° 31, 

caracterizado como Área Remanescente, de propriedade de Olímpio Zeferino Ostrowski e Neide Terezinha 

Ostrowski, na extensão de 124,42 metros; a Oeste, com parte do mesmo Lote Rural n.° 31, caracterizado 

como Área Remanescente, de propriedade de Olimpio Zeferino Ostrowski e Neide Terezinha Ostrowski, na 

extensão de 120,00 metros; conforme Matrícula n.° 55.129 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Erechim. 

1.1 - Imóveis de propriedade do Senhor Olimpio Zeferino Ostrowski e da Senhora Neide 

Terezinha Ostrowski 

Parte do Lote Rural n.° 29, "Remanescente", da Linha 1, da Primeira Secção Cravo, neste 

Município, com a área de 9.889,23m (nove mil oitocentos e oitenta e nove metros e vinte e três centímetros 

quadrados) e Parte do Lote Rural n.° 29, "Remanescente", da Linha I, da Primeira Secção Cravo, neste 

Município, com'a área de 20.291,00m' (vinte mil duzentos e noventa e um metros quadrados), que juntas e 

unificadas formam uma Área de 30.180,23m" (trinta mil cento e oitenta metros e vinte e três centímetros 

quadrados), juntamente com uma casa de madeira com a área de 67,90m2  (sessenta e sete metros e noventa 

centímetros quadrados), construída no ano de 1981, com as seguintes confrontações: ao Norte, com parte do 

Lote Rural n.° 31, de propriedade de Olimpio Zeferino Ostrowski, na extensão de 154,47 metros; ao Sul, 

com parte do mesmo Lote Rural n.° 29, de propriedade de Jandir Pietski, na extensão de 177,43 metros; a 

Leste, com a Faixa de Domínio da RS 135, na extensão de 181,88 metros; a Oeste, com parte do mesmo Lote 

Rural n.° 29, de propriedade de Renato de Marchi e Clóvis Antonio de Marchi, na extensão de 185,34 

metros; conforme Matrícula n.° 5.594 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim. 

Parte do Lote Rural n.° 31, da Linha 1, da Primeira Secção Cravo, neste Município, com a 

área de 17.509,00m" (dezessete mil quinhentos e nove metros quadrados), juntamente com uma casa de 

madeira com a área de 56,17m2  (cinquenta e seis metros e dezessete centímetros quadrados), construída no 

ano de 1981, com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte, com parte do mesmo Lote Rural n." 31, de 

propriedade Olimpio Zeferino Ostrowski e Neide Terezinha Ostrowski, na extensão de 125,66 metros; ao 

Sul, com parte do Lote Rural n.° 29, de propriedade de Olimpio Zeferino Ostrowski e Neide Terezinha 

Ostrowski, na extensão de 154,47 metros; a Leste, com a Faixa de Domínio da RS 235, na extensão de 

125,12 metros; a Oeste, com parte. do mesmo Lote Rural n.° 31, de propriedade de Renato de Marchi e 

Clóvis Antonio de Marchi, na extensão de 129,6.1 metros; conforme Matrícula n.° 2.579 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Erechim. 

Parte da Metade do Lote Rural n.° 31, Remanescente, da Linha I, da Primeira Secção Cravo, 

neste Município, com a área de 37.162,00m2  (trinta e sete mil cento e sessenta e dois metros quadrados), sem 

benfeitorias, com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte, com parte do Lote Rural n.° 33, de 

propriedade de José Adriano Borges, na extensão de 570,81 metros; ao Sul, com partes do mesmo Lote Rural 

n.° 3!. de propriedade de Olímpio Zeferino Ostrowski e Neide Tere 	strowski, na extensão de 125,66 
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metros, e de propriedade de Renato de Marchi e Clóvis Antonio de Marchi, na extensão de 120,00 metros; e 

com Parte do Lote Rural tf 31, de propriedade de Renato de Marchi e Clóvis Antonio de Marchi, na 

extensão de 272,54 metros; a Leste, com parte do mesmo Lote Rural n.° 31, de propriedade de Renato de 

Marchi e Clóvis Antonio d.e Marchi, na extensão de 120,00 metros, e com a Faixa de Domínio da RS-135, na 

extensão de 125,12 metros; a Oeste, com partes do mesmo Lote Rural n.° 31, de propriedade de Renato de 

Marchi e Clóvis Antonio de Marchi, com a Matrícula n.° 55.128, nas extensões de 47,20 metros e 112,05 

metros e, com a Matrícula n." 55.129, na extensão de 124,42 metros; conforme Matrícula n.° 18.519 do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim. 

111 - Imóveis de propriedadè do Senhor Armenio Luís Casagra.nde e da Senhora Sirlei Marlene 

Casagrande:... 

a) Lote Rural n.° 36, da Secção Floresta, situado neste Município, com área de 75.000,00m2  

(setenta e cinco mil metros quadrados), sem benfeitorias, dentro das seguintes confrontações: ao Norte, com 

Lote Rural n." 25. da Secção Floresta Giaretta, por linha seca, de propriedade de quem de direito; ao Sul, 

com o Lote Rti;a1 n.° 36, da Linha Duas, da Primeira Secção Cravo, por linha seca, de propriedade de quem 

de direito; a Leste, com o Lote Rural n.° 24, por linha seca, de propriedade de quem de direito; a Oeste, com 

Lote Rural n.° 35, da Secção Floresta Giaretta, por linha seca, de propriedade de quem de direito; conforme 

Matrícula n.°3.080 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim. 

Parte do Lote Rural n.° 36, da Linha Dois, da Primeira Secção Cravo, neste Município, com 

área de 210.000,00m2  (duzentos e dez mil metros quadrados), sem benfeitorias, dentro das seguintes 

confrontações: ao Norte, com a Floresta Protetora e Lote Rural n.° 36, de propriedade de Armenio Luís 

Casagrande:e Sirlei Marlene Casagrande; ao Sul, com o Lote Rural n.° 34, de propriedade de Armenio Luís 

Casagrande e Sirlei Marlene Casagrande; a Leste, com o Lote Rural n.° 35, da Linha 1, de propriedade de 

quem de direito; a Oeste, com parte do mesmo Lote Rural n.° 36, de propriedade de quem de direito; 

conforme Matrícula n.° 8.756 do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Erechim. 

Lote Rural n.° 34 "B", Desmembrado de Parte do Lote Rural n.° 34, da Linha Dois, da 

Primeira Secção Cravo, neste Município, com área de 83.330,00m2  (oitenta e três mil trezentos e trinta 

metros quadrados), sem benfeitorias, dentro das seguintes confrontações: ao Norte, na extensão de 666,64 

metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 34, da Linha Dois, Primeira Secção Cravo, de propriedade de 

Armenio Luis Casagrande e Sirlei .Marlene Casagrande; ao Sul, na extensão de 666,64 metros, com o Lote 

Rural n.° 32, da Linha Dois, da. Primeira Secção Cravo, de propriedade de quem de direito; a Leste, na 

extensão de 125,00 metros, com o Lote Rural n.° 33, da Linha 01, Primeira Secção Cravo, de propriedade de 

quem de direito; a Oeste, na extensão de 125,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 34, da Linha Dois, 

Primeira Secção Cravo, de propriedade de quem de direito; conforme Matrícula n.° 39.099 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Erechim. 

Lote Rural n.° 34 "A", Desmembrado de Parte do Lote Rural n.° 34, da Linha Dois, da 

Primeira Secção Cravo, neste Município, com a área de 83.330,00m2  (oitenta e três mil trezentos e trinta 

metros quadrados), sem benfeitorias, dentro das seguintes confronta ões• ao Norte, na extensão de 666,64 
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metros, com o Lote Rural n.° 36, da Linha Dois, Primeira Secção Cravo, de propriedade de Armenio Luis 

Casagrande e Sirlei Marlene Casagrande; ao Sul, na extensão de 666,64 metros, com parte do mesmo Lote 

Rural n." 34, da Linha Dois, Primeira Secção Cravo, denominado lote 34 "13", de propriedade de Armenio 

Luis Casagrande e Sirlei Marlene. Casagrande; a Leste, na extensão de 125,00 metros, com o Lote Rural n." 

33, da Linha 01, Primeira Secção Cravo, de propriedade de quem de direito; a Oeste, na extensão de 125,00 

metros, com parte do Lote Rural n.° 34, da Linha Dois, Primeira Secção Cravo, de propriedade de quem de 

direito; conforme Matricula n.° 39.098 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim. 

Art. 2.° As áreas descritas no Art. 1.° destinam-se ã construção de edificações na área da 

educação, visando a implantação da Universidade Federal Fronteira Sul. 

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art 4.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 14 de julho de 2009. 

Paulo A ledo Polis 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se. 
Data supra. 

Ge on Leandro Berti 
Secretário iunicipaI da Administração 
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83.330,00m-si, ma tricula e' 39.099; parte do lote n' 34-A, da LinhalDois Secção Cravo, com área de 83.330.00m9, matricula n.  39 098 e 

lote n.  36 da Linha dois da primeira Secção Cra- vo, com área de 210.000,00:15'r, matricula n° 8.756. Cfe. SD 230/09 

1000.000,00 1000.000,00 1000.000,00 

1000.000,00 27/07/09 1000.000,00 27/07/09 

1000.000,00 1000.000,00 1000.000,00 TOTAIS 



Pref Mun de Erechim 
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 
Extrato de Credor. 

Data: 08/05/12 
Hora: 13:43:42 
Pag.: 	1 

• 

Credor: 13256-0 	ARMENIO LUIS CASAGRANDE 
Período: 01/01/10 a 31/12/10 

r É; 

'1".".  

. 

Data 	Nr.Emp. Histórico 

EaPaabado 	Estornado Liquidado Pago 	 A Liquidar A Pagar 	Venc. 

18/01/10 	880 Dmpenho referente pagamento de parte para aquisição de 451.660,00m9 de áreas de terra relativo ame seguintes lotes rurais: lote 36 da 

Secção Floresta, can área de 75.000,00m9, matrícula n° 3.080; parte do lote n° 34-5 da Linha 2 primeira Secção Cravo, com área 

83.330,00m9 matrícula n 39.099; parte do lote 34-A da Linha 02 primeira Secção Cravo, com área de 83.330,00m' matrIcu- la n° 39098; 

lote n°36 da Linha Dois da primeira Sem- ção Cravo, com área de 210.000,00m9 matrícula n° 8.756 Cfe. SD 40/10 

485.961,40 485.961,40 485.961,40 

485.961,40 19/01/10 485.961,40 20/01/10 

485.961,40 485.961,40 485.961,40 TOTAIS 



RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

- 

NOME: 

420;.1 

PAGUE-SE EM, 

(9,  

Vaidênffl 
Seaffffi 
Portaria/ 02/2009  mmAEs• 

Áo 	jORDO MOI ECIPICADO. 

DO BESPO 	LA CONTABI DADE 

ORDENADOR DA DESPESA 

UQUIDAÇ 

DESPESA CORRESPONDENTE À PRESENTE :IsOTA:ETPENHO ESTA DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A LIQUIDAÇÃO. 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 

(- ESTORNO N" 	

It$, 	• COO .  

R$ J. 020 • C.09  1 CO 1L1) 

Denise Krempacri de An rade 
‘1111;d11;411/.. metammein.irm 

à 
STC) " RECEBI E CONEER VIÇOS E 

AUTORIZO A PRESENTE CJESPESA, OBSERVADAS 

AS FORMA 5 AORS LEGAIS 

VALOR TOTAL A PAGAR 

.2¥ /c4 /o5 

• 
SOLICITANTE 

RETARIO OU RESPONSÁVEL 

CONEERI 50 E EMPENHADO 

/07 	 

Esioda do Rio Grande do Sol 

l'ãEFEITURA 'MUNICIPAL DE ERECHIM 
PRAÇA .1A BANDEIRA, 354 • CX. POSTAL, 86 - CEP 99700-000  
CNPJ Ei/.613A 72/0001-20 • FONE; (54) 3520-7000 - FAX: (54) 3520-7070 

NOEA DE 	 Eira= h0 Nr 9508 	0~Onario 	2009 	BMS N" 	 0(175007575--F-61-12=1. 
'''/9z9 	1 	' 

GA°ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 	 corAGo• 13 
'IDAO€ ORÇAMENTARIA ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 	 CODIGO, 13.01  
m'c"'"(x- 	Aqui..,icâo Arcas de 	Terra 	p/Implantacão 	Universi CLAS.FUNCPROGRAM., 	12364.003.1.05 

dade Fed. Fronteira Sul Erechim 
WORIAECONOMICA 	5259-0 Terrenos 	 C°DIW' 4490.61.03 

'Do'ARMENIO LUIS CASAGRANDE 	 - 	13256-0 
~CAPO ERE, 	 "u"le'''°/""°° ERECH I M-RS 
PI ' c,r- 514.451„230--53 	 FONE( 	) 	 BANCO. 	 CONTA: 

"c,o. 	Isento 	 DATA 

N;1 DE RECURSOS: 	
1 	Recurso 	Livre 	 FORMA DE PAGAMENTO: 

QUANTIDADE UNO. 	 . 	ESPECIFICAÇÁO PREÇO UNITÁRIO RS 	 PREÇO TOTAL R$ 

Empenho p/papamento de parte p/aquisiçâo de 	451.660,00 
O de áreas de terra, relativo aos Seguintes lotes 	ru- 

1.000.000,00 

rais:lote no36, da Secçâo Floresta', c/área de 75.000,00 
m: matricula no 3.080; 	parte do 	lote no 341 da Linha 

Secçâo Cravo, tom área de 83.330.00ml, matricula no 39. 	

PREFEr=J41:APAI.. 

Dois primeira Secção Cravo, com área de 83.330,000, ma 
trlcula no 39,099; 	parte do lote no 34-A, 	da Linha Dois 

098 e lote no 36 da Linha dois da primeira Secçâo 	Cra- 
vo, com área de 210.000.000, matricula no 8.756. 
Cfe, SD 230/09 

21 JUL. 

pAGO 
DE POR EXTENSO: 

(UM MILHA° 	DE REAIS 	1************************  

,,:ak, ~)".4 

: , 1 

/07/09 

telildieffillididétehg~ 

1 	9508 	1 0.00 

SALDO DA.  DOTAÇÃO 

2.500.000,00 

VALOR DSTE 

1.000.000.00 

EMPENHO SALDO DISPONÍVEL 

1.500.000 00 



Secretãaç( 'o Municipal da Administração 
Gerson Leandro Berti  

Preenchimento pela Secretaria Municipal da Fazenda; 

Empenho N°: 

Data _j _._j2009. 

Sec. Mun. da Fazenda 

Zi 	cora 

MUNICÍPIO DE ERECHIM-RS 

SECRETARIA MUN. 	ADMINISTRAÇÃO 
DA 

St- 5 
V ub. 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

230/2009 

Para informações e encaminhamento. 
Discriminação da Despesa e justificativa de sua necessidade Cronograma 

Execução/utiiização 

IMEDIATA 

ARMENIO LUIS CASAGRANDE 
CPF:514.541.230-53 
RG: 1029230412 
Endereço: KM 15— Distrito Capo-Ere. 
Empenho para pagamento de parte da aquisição de 451.660,00m2, de áreas 
de terra, referente aos seguintes lotes rurais: lote n° 36, da Secção Floresta, 
com área de 75.000,00m2, matrícula n° 3.080; parte do lote n° 34-B, da linha 
dois (02) primeira Secção Cravo, com área 	de 83.330,00m2, matrícula n° 
39.099; parte do lote n° 34-A, da linha dois (02) primeira Secção Cravo, com 
área de 83.330,00m2, matrícula n° 39.098, e lote n° 36, da linha dois (02) da 
primeira Secção Cravo, com área de 210.000,00m2, matrícula n° 8.756. 
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios 

GESTOR DO CONTRATO: 
(Responsável pela compra ou recebimento) 

Daniel Grossi 

CUSTO ESTIMADO (preenchimento pelo Opto. De Compras e Licitações) 
R$ 1.000.000,00 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DA DOTAÇÃO. 
DATA TOTAL 

EMPENHADO NO 
EXERCÍCIO 

RESERVA DE DOTAÇÃO 
(preenchimento pela Sec. Da 

Fazenda) 

SALDO 
DISPONIVEL 
NESTA DATA 

CLASSIF.ORÇAMENTÃRIA 
PROJETO FJOU 

ATIVIDADE 
CATEGORIA 

ECONÔMICA DA 
DESPESA 

24.07.09 1035 44.90.61 

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secretaria da Fazenda — Contabilidade. 
.DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COM A LEI 	TÁRIA ANUAL E DE 
COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO. 	 ,,téko04. 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Compleme içíkir:b.umvu 	ta,trrainsidera o as Metas e Prioridades 
elencadas na LDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em visa que a Igis n o afetará as M as de Resultados Fiscais 
previstas para o Exercício, apresenta adequação orçamentária e f i na ceira com a Lei Orçamentária Anal e é compatível com o Plano 
Plurianual e com a LDO. 

Erechim, 24 de Julho de 2009. 

perm Gros 

tonadot 
9"ti,t00 

--Rogaziá
lo9  

Respon 	Controle Orçamento SMA 
Secrdtário Adjunto — Daniel Grossi 
Preenchimento pelo Depto de Compras e Licitações; 

Solicitação de Empenho N°: 

Data 	/ 	/2009. 

Depto. Compras e Licitações 

tatia 
çO 



JNIAL. tiL ,v, 

Pref Mun de Erechim 	 pára-r—~0.5-1-12 	1 
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 	 Hora: 13:08:46 

Extrato de Credor. 	 Pag.: 	1 

Credor: 13254-3 	RENATO DE MARCHI 
Período 01/01/09 a 31/12/09 

Data 	Nr.Emp. Histórico 

Empenhado 	Estornado 
	

Liquidado 
	

Pago 	 A Liquidar 	 A Pagar 	Venc. 

24/07/09 	9589 Empenho referente pagamento aquisição de 151.407,77m de área de terra relativo aos seguintes lotes rurais: parte do lote n.  29, da 

primeira Secção Cravo, c/área de 63.569,77m5%, matrícula n.  55.131; parte do lote n° 31, da primeira Secção Cravo, com área de 

57.163,58m, matrícula n.  55.128; e parte do lote n.  31, da primeira Secção Cravo, com área de 30.674,42m5i, matrícula n.  55. 129, área 

terra de propriedade de Renato De Marchi e Clovis Antonio De Marchi. Cfe. SD 228/09 

	

454.223,31 
	

454.223,31 	 454.223,31 

454.223,31 24/07/09 454.223,31 24/07/09 

24/08/09 	10886 Empenho referente pagamento pela aquisição de 232.491m5",  de áreas de terra, dos seguintes lotes rurais: 	par- te do lote n.  29, da lin 

01 da Primeira Secção Cravo com área de 62.5004, matrícula n.  18.784, metade do lote n.  29, da Linha 01 Primeira Secção Cravo, com 

rea de 62.500mj,  matrícula n.  2.578 e parte do lote n° 31, da linha 01 Primeira Secção Cravo, com área de 107.491m, matrícula n° 

55.130, de propriedades de Re- nato De Marchi e Clóvis Antônio De Marchi. Cfe. SD 252/09 

	

697.473,00 
	

697.473,00 	 697.473,00 

	

697.473,00 24/08/09 	133.319,00 24/08/09 

564.154,00 24/08/09 

TOTAIS 	1151.696,31 	 1151.696,31 	 1151.696,31 



wtki ,R,E0-0A 
DE 

454.223.31 

31 

O 7 	.1 09.. 
I ; 	 I 

o•sP,Sr. 

QUA 

A 	15A 	 t,co:SON r L 	 L.St 	• d 	• •; • 
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, 
09 	 Ri CEDI ,.".") OALOP, 	••• 	 PRESENTE NO T.,À 

j,/ 

ValuTilidPAIW och 
—7,40004” 

Portaria 002/200.9 

Nst..yvaikj 	YNatü.,,L, 

_ 

(QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENT* 
E VINTE E IRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)***** 

SALDO 

1.014.0-8.60 	454.2=31 Iffilia999111 ,11  

;IvM 

•  DA.DOTAÇÃO. , 	• VALOR DESTE EMPENHO 	' 

vmmumomis. 'I  ' 454.223.3.1 

4/M( 1111 	9589 i 1.485.961.40 
L 

' NÚMERO, 

    

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

 

TRW.":,1r:CONT 

 

-•;(; 

' 	; • 2', ,'Vf) 7  00C."• ;S.!).  
Empenho Nr 9559 	Ordinário oxv,oao 2009 

5---- 
„ ..ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 

  

  

.ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 

AquisiOto Areas de Terra o/Implanta0o Universi 
'd.- cie Fed. Fronteira Sul Erechim 

5259-0 Terrenos 

„17.01 

, (hM 12.364.0053.1,035 

,4490.61,03 

.ENATO DE MARCHI 
,•,RIO TOLDO, 

742.201.010-04 
ri)(41-• 

- 13254-3 

jsento 

- 
1 Recurso Livre 

10P~.0F ,MGAmOwlo 

Empenho referente pagamento p/aquisicâo de 151,407,770 

de área de terra relativo aos seguintes lotes rurais: 

parte do lote no 29. da oriaeira Seccâo Cravo, com área 
de 63.569,770,-matrlcula no 55.131: oarte do lote no 
31, da primeira Seccáo Cravo, com área de 57.163.580, 
matricula no 55.129; e parte do lote no 31, da primeira 
Seco Cravo, com área de 30,674,42e2, matricula no 55. 
129, área de terra de propriedade de Renato De Marchi e 
Clovis Antonio De Marchi. 
Cfe, SD 228/09 



Erechim, 24 de Julho de 2009. 

MUNICÍPIO DE ERECHIM-RS 

SECRETARIA MUN. 	ADMINISTRAÇÃO 
DA 

Para informações e ncaminhamento. 
Discriminação da/Despesa e justificativa de sua necessidade ronograma 
RENATO DE MARCHI E CLOVIS ANTONIO DE MARCHI 	---- 
CPF:742.201.010-04 
RG: 2060900368 
Endereço: Linha Rio Toldo — Erechim-RS.  
Empenho para pagamento pela aquisição de 151.407.77m2, de áreas de terra, 
referente aos seguintes lotes rurais: parte do lote n° 29, da primeira 	Secção 
Cravo, com área de 63.569,77m2, matrícula n° 55.131; parte do lote n° 31, da 
primeira Secção Cravo, com área de 57.163,58m2, matrícula n° 55.128; e parte 
lote n° 31; da primeira Secção Cravo, com área de 30.674,42m2, matrícula n' 
55.129. "' 

xecução/Utilizaçâo 

IMEDIATA 

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios 

GESTOR DO CONTRATO: 
(Responsável pela compra ou recebimento 

Daniel Grossi 

CUSTO ESTIMADO (preenchimento pelo Opto. De Compras e Licitações) 
R$ 454.223,31 .." 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DA DOTAÇÃO. 
DATA TOTAL 

EMPENHADO NO 
EXERCÍCIO 

RESERVA DE DOTAÇÃO 
(preenchimento pela Sec. Da 

Fazenda) 

SALDO 
DISPONÍVEL 
NESTA DATA 

CLASSIF.ORÇAMENTARIA 
PROJETO E/OU 

ATIVIDADE 
CATEGORIA 

ECONÔMICA DA 
DESPESA 

24.07.09 2010 1.035 44 90 61 

\COO- 

52E04\1'4\  
r) E 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000-LRF e consideran o as Metas e Prioridades 
elencadas na LDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Mas de Resultados Fimi& 
previstas para o Exercício, apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Antl e é comRatiOcidWPIano 
Plurianual e com a IDO. 	 `). 

pNG,0 

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secretaria da Fazenda — Con 
.DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAME 
COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO. 

Secretári Municipal da Administração 

TRIStlà111.1 

ia 

erson Leandro Berti 
ResponsáV I Controle Orçamento SMA 

Secretário d'unto — Daniel Grossi 
Preenchimento p o Depto de Compras e Licitações; 

Solicitação de Empenho N°: 

Data 	/ 	/2009. 

Depto. Compras e Licitações 

SOLICITAÇAO DE DESPESA 

228/2009 

Preenchimento pela Secretaria Municipal da Fazenda; 

Empenho N°: 

Data 	/ 	/2009. 

Sec. Mun. da Fazenda 
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74'2 	C,lo -04 

RE NA T DE: MAR C H - 13254-3 

FPFrHim -PS ..cmwm,00: - 	" 

) 

793 . 772 . 50 

LIO-TANTE 

ÇO 	 , 

Nè'siudo do Rio Grande do Sul 

.PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
pRAC...,,i), /.,i•-1DEIR,A. ;354 	(..X. POSTAL, 86 - CEP 99705•000 	 i- 

í-  i,:t1P1 .177.qt;()1-20 - FC)NE, .'5,4 3520-7000 - FAX:15413520-7070  
..• 	

E.in nen h o i ‘‘i r.  10086 	( 	á r i rd 	2099 	 O ,Nol4O1 	. 	 EXERCE:10  

r:11 CA R13 C1S ., et.E.Tá PI I. El D C) 11 t IN Ir: 1 P I  
CODIGO 

.1. U.:  
F,KICER SOS HF  Rill 	DO MI.; NI :1: I-. I F.  ;I: C! 	 . 	:I ...,; , (") 1 min.,,no:mcAmENT,.RIA• 	 . 	-- 

.. ,p 
	 CODCO 

.0.Fw,,,,,Tuplm). 	Aquisieáto Ares de Terra o/Implantacáo Universi 	 12.364,0053.1.035 
dade Fed. Fronteira Sul Erechim 

ll,259 -O Terrenos 

FONE, 	 BANCO, 	 CONTA. 

sen 
DAV- 

uí 	 1 Recurso Livre nn: RECURSO,  FORMA DE PAGAmENTO 

ic==iica 

cus.ruwepRoGR,,,m 

:AXEC;ORIA EC()NOm/EA,  „„449061.03 

Empenho referente pagamento pela aguisi0o de 232.4910 
de áreas de terra. dos seguintes lotes rurais: 	par- 
te de lote no 29, da linha 01 da Primeira Seco Cravo 

ene área de 62.5000, matricula no 1.784, metade 	do 
lote no 29, da linha 01 Primeira Seco Cravo, com á-
rea de 62.5000 matricula no 2,578 e parte do lote no, 

31. da linha 01 Primeira Setção Cravo, com 	área de 
107, ,1910, matricula no 55.130, de propriedades de Re-

nato De Marchi e Clóvis António De flarchi, 

ED 252/09 

mok-osq.: 	_ 
L3E1SCE OS ENI 	NOVENTA E SETE MIL QUATROCENTOS* 

E SETENTA E TRES REAIS )***************************** 

697 . 473 OU 

DATA 
	

NÚMERO 
	

EMOENHOSAMERIORES 

4/08/09 	10806 
	

824 . 6 

24 /0.8 ;99 

- 
4. 	 

iEST,  -LIE RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS) SERVIÇOS E 
,(.0,20 com O ESPECIFICADO 

—Giefiana-Mmeglyetti-  
DPI 	

À-04z 
Chefe de Gabsafe 435' 5109W "a 'EL~110)0  

' 	\) Municipal de Administra 	O 	S\'  
AO 

POrtaria n° 13410 

SALDO DA DOTAÇÃO 

697 47U; . 00 
SALDO D1SPONWEL 

96.299, 50 

VALOR VOTAI A PAGAR 

A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESENTE NQt DE EMPENHO ESTÁ DE 
ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A 1101110ACCA.0 

4,  mA 	 N 	m t OR DESTA NOTA DE F01:44,IC) 	
• 
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PAG RECESI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

Valdaftetr 
ET  

40TACÕES 	 Portaria. Od" 72009 

, 

MCNDDADE,  

4. 



N°: 

252/2009 

; 
SOLICITAÇÃO DE DESPESA— MUNICÍPIO DE ERECHIM-RS 

SECRETARIA MUN. 	ADMINISTRAÇÃO 
DA 

Para informações e encaminhamento. 
Discriminação da Despesa e justificativa de sua necessidade Cronograma 

execução/UtIlizaçâo 

IMEDIATA 

RENATO DE MARCHI E CLOVIS ANTONIO DE MARCHI 
CPF:742.201.010-04 
RG: 2060900368 
Endereço: Linha Rio Toldo — Erechim-RS. 	. 
Empenho para pagamento pela aquisição de 232.491 m2  de áreas de terra, dos 
seguintes lotes rurais: parte do lote n° 29, da linha 01 (uni) da Primeira Secção 
Cravo, com área de 62.500 m2, matricula n ° 2.578 e parte do lote n° 31, da 
linha 01 (um) primeira Secção Cravo, com área de 107.491m2, matricula n° 
55.130, de propriedades de Renato de Marchi e Clóvis Antônio de Marchi. 
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios 

GESTOR DO CONTRATO: 
(Responsável pela compra ou recebimento) 

Daniel Grossi 

CUSTO ESTIMADO (preenchimento pelo Dp o. De Compras e Licitações) 

R$ 697.473,00 --"" 
CLASSIF CAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DA DOTAÇÃO. 

DATA TOTAL RESERVA DE DOTAÇÃO SALDO CLASSIF.ORÇAMENTARIA 
EMPENHADO NO 

EXERCÍCIO 
(preenchimento pela Sec. Da 

Fazenda) 
DISPONÍVEL 
NESTA DATA 

PROJETO FJOU 
ATIVIDADE 

CATEGORIA 
ECONÔMICA DA 

DESPESA 
21.08.09  2010 1.035.44.90.61 

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secretaria da Fazenda — Contabilidade. 
iiDECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUÁL. 	. 	z‘, 
COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO. 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar n°  101/2000-LRF e considerend&es Metaa--e,Pridridades 
elencadas na IDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Metas de Resultados Fiscais 
previstas para o Exercício, apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível cge Plano 
Plurianual e com a LDO.  

° 
Erechim, 21 de Agosto de 2009. 

oss 
Coordenador Gera d. .eta0 tracr o  

Municipal de,,, os 

Respon 	Contr.On;e13( 2;9çamento SMA 
Secretário Adjunto — Daniel Grossi  

     

   

Secretário unicipal da Administração 
G 	on Leandro Berti 

Preenchiment.eIa Secretaria Municipal da Fazenda: 

  

     

Preenchimento pelo Depto de Compras e Licitações; 

     

     

     

 

Solicitação de Empenho N°: 

        

Empenho 

zhIC 

      

                     

 

Data 	/ 	/2009. 

      

Data 	1 	/2009. 

    

                

                     

 

Depto. Compras e Licitações 

               

       

Sec. Mun. da Fazenda 

    

                     

                     

                     



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, 354 .  

TRIBUNAL DE CONTAS 

'1°/5 5 ""b• 

RENATO DE MARCHI 

Empenho referente pagamento pela aquisição de 232.491,00 m2., de áreas de terra, 
dos seguintes lotes rurais: parte do lote n° 29, da linha 01 (um) da primeira Secção 
Cravo, com área de 62.500,00 m2., matrícula 18.784; metade do lote n°29, da linha 
01 (um) primeira Secção Cravo, com área de 62.500,00m2., matrícula 2.578 e parte 
do lote n°31, da linha 01 (um) primeira Secção Cravo, com área de 107.491,00 m2., 
matricula 55.130, de propriedade de Renato de Marchi e Clovis Antonio De Marchi. 

R$ 697.473,00 
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Data: 08/05/12 
Hora: 13:09:12 
Pag.: 	1 

Pref Mun de Erechim 
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 
Extrato de Credor. 

Credor: 13253-5 	OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 
Perícdo: 01/01/09 a 31/12/09 

Data 	Nr.Enp. Histórico 

penado 	Estornado Liquidado Pago 	 A Liquidar 	 A Pagar 	Venc. 

24/07/09 	9590 apanho para pagamento p/ aquisição de 67.342,234 de áreas de terra, referentes aos seguintes lotes rurais: parte do lote n 29, da 

Linha um, da primeira Secção Cravo, com área de 30.180,234 matricula n.  5.594; par- te do lote n* 31, da Linha um da primeira Secção 

Cravo, oom área de 37.162,004, matricula n.  18.519. Cfe. SD 229/09 

370.382,26 370.382,26 	 370.382,26 

370.382,26 24/07/09 370.382,26 24/07/09 

24/08/09 	10887 @Telim referente paganamto pela aquisição de 17.5094 de área de terra, da parte do lote rural n.  31, da Li- Ilha 01 da primeira Secção 

20.000,00 

20.000,00 24/08/09 

Cravo, matrícula n° 2.579. Cfe. SD 253/09 

96.299,50 76.299,50 76.299,50 20.000,00 

76.299,50 28/08/09 76.299,50 28/08/09 

466.681,76 446.681,76 446.681,76 20.000,00 TC/TAIS 20.000,00 
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00000/00 Fts-tha4-1:11 
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CODIGO: 

CONGO 13.01 
ci.A.s. FUNC. PROGRAM,. 12.364.0053.1.035 

N.  DATA,  RICITACAO, 

AW 

Isento 

e. 

FORMA DE PAGAMENTO: 

ANOTAÇÕES.  Port.ara 002/2009 

'.1,E51,11kjp 	Grande do Sul 

	 PIRE'kElTURA MUNICIPAL DE ERECJWA 
PRAÇA DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAI, 86 CEP 99700,000 
CNP.' 87.60.477/0001-20 - FONE: (54) 3520-7000 - FAX (54) 3520-7070 

NOTA g Empenho NT 9590 	ArgállAwi° . 
• 

1c5RGio: ENCARGOS. GERAIS DO MUNICIPIO 
IINIDADE ORÇAMENTARIA: '.ÉNCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 

, PROJETO AtivIDADE 	Aquisição Areas de Terra p/Implantação Universi 
dade Fed. Fronteira Sul Erechim 

5259-0 Terrenos 
CATEGORIA ECONOMICA' 

(„D„, 4490.61.03 

1 Recurso Livre 

ESPECIFICAÇÃO 

Empenho para pagamento pela aquisiçá-de:0:~0 de 
áreas de terra, referentes aos seguintes lotes rurais: 
parte do lote no 29, da Linha um, da primeira Secçâo 
Cravo, com área de 30.180,230 matricula no 5.594; par-
te do lote no 31, da Linha um da primeira Secçâo Cravo, 
coe área de 37.162,00e/, matricula no 18.519. 
Cfe. 58 229/09 

VMOR 1.'0E! EXTENSO. 

(TREZENTOS E SETENTA MIL TREZENTOS E OITENTA ** 
E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)*************** 

EMPENHOS ANTERIORES 	jelmegei)0D'A Do).f,~ 
24/07/09 1 	 1.940.104.71 	559.015,29 

eVkiWat' 4' „ 

VALOR DESTE EMPENHO 

370.302,26 

A,w~ 

SALDO DISPONIVEL 

189.433,03 

370.382.26 

, • ' 

AUTORIZO A PRESENTE DESPESA, OBSERVADAS' , 

AS FORP,AALICADES LEGAIS 

ORDENADOR DA DESPESA 

CONFERIDO E EmPENHADO 

EM,  24 / 07 /09 
SOLICITANTE 

"ECEETÁRIO OU RESPONSÁVEL 

ATES-  - T,UE RECEBI E CONFERI OS MATAIS SERVIÇOS E 

EST, 	 COM Ti.S.P'EtNEICÁC,07---..... 

1/EL PELA CONTABILIDADE 

Válámftf fterL 
NOME. 

DEN1IDADE 

ng  

EM 

ERECHRe 

LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTA DE 

ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A LIQUIDAÇÃO. 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 	 ES 5 70- Sjj, 
RS 

ES 	 3jZ, 

a, 
A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE 

oititeLa< 

1 ESTORNO 1,̀1  

VALOR TOTAL A PAGAR 

RECEBI O VALOR T 

0524414V -nuu 42e 

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 

OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 
i' PRol Grande, 79 ENDERECO,  

061.360.180-00 

— 1325:n-5 
MUNICIPIOIESTADO. Erechim—RS 

CONTA. 

ITONTEDERECDRSOS 

QUANTIDADE UNID. 

„„ (0XX54 3321-1988 BANCO, 



MUNICÍPIO DE ERECHIM-RS 

SECRETARIA MUN. 	ADMINISTRACÃO 
DA 

Para informações e encaminhamento. 

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secretaria da Fazenda — Co 
.DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA 
COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO. 

Discriminação da Despesa e justifica 	a de sua necessidade Cronograma 
OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 
CPF:061.368.180-00 
RG: 5006186729 
Endereço: Rua Paiol Grande, n° 79, bairro Morro da Cegonha - Erechim-RS. 
Fones: (54) 3321-1988 e (54) 3321-2129 	 , 
Empenho para pagamento pela aquisição de 67.342,23m2  de áreas de terra 
referentes aos seguintes lotes rurais: parte do lote n° 29, da linha um (01) da 
primeira Secção Cravo, com área de 30.180,23m2, matrícula n° 5.594; parte do 
lote n° 31," da linha um (01) da primeira Secção Cravo, com área de 
37.162,00m2, matrícula n° 18.519. - 

t xecuçâo/Utilização 

IMEDIATA 

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios 

GESTOR DO CONTRATO: 
(Responsável pela compra ou recebimento) 

Daniel Grossi 

CUSTO ESTIMADO (preenchimento pelo Dpto. De Compras e Licitações) ./..-- 
R$ 370.382,26 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DA DOTAÇÃO. 
DATA TOTAL 

EMPENHADO NO 
EXERCÍCIO 

RESERVA DE DOTAÇÃO 
(preenchimento pela Sec. Da 

Fazenda) 

SALDO 
DISPONIVEL 
NESTA DATA 

CLASSIF.ORÇAMENTÁRIA 
PROJETO EJOU 

ATIVIDADE 
CATEGORIA 

ECONOMICA DA 
DESPESA 

24.07.09 2010 1.035.44i90,61 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000-LRF e consideran 
elencadas na LDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Meta 
previstas para o Exercício, apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e 
%damal e com a LDO. 

Erechim, 24 de Julho de 2009. 

etas e Prioridades 1,  

Resultados FiOi 
compativatem o Plano L.  

on Leandro Berti 
Secretário tfunicipal da Administração 

Ge 
Responsáve 

Secretário 
Preenchimento 

Controle Orçamento SMA 
d'unto - Daniel Grossi 

epto de Compras e Licitações; 

Solicitação de Empenho N°: 

Data 	/ 	/2009. 

Depto. Compras e Licitações 

Preenchimento pela Secretaria Municipal da Fazenda; 

Empenho N°: 

J,çcfc. 

Data 	/ 	/2009. 

Sec. Mun. da Fazenda 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

229/2009 
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Prefeitura Municipal de ERECHIM ecibo/Parcela 

1099711/004/005 
44, Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 	354 	- Centro - CEP 99700-000 	 . 	Incidência do Tributo 

CNPJ: 	87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	FaA_ 	MatkiãOà.., 	C - Classificação Tributária 

"--- 	—FClAr. 	 I • Imóvel 	•- 	T,.. 
4, lemieuão 

21/01/2008 

Período de Referencla 

2008 li 	,-- 

Venclmeneo 	
Vit  nz gãT\M 

25/09/2008 - Encargos para pa amenno- 	7/07/20 
O • Outras Bases   
S 	• Sem Incidéncia 

nado 	do Imóvel 	 ... 

NtS5 \ nadou do Conlulbulnee 	 in 

10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTRO SKI 	 - 061.368.180-00 - Insc.ffli icip.915:'2262 
RDA TORRES GONCALVES, 153 $L 2 	CENTRO 	ERECWIM 	99700-000 	RS Fone: OXX54 )3321-1988  
,,,,o,,,, 	 nd1ce  

Prestação de Serviço-Autonomo G3 - Contador(a) autônomo(o) 
',botos 
65 	P-ISSQN - Anual 

- 
Dívida Ativa Tributária: 135,27 

Inc. Base de 	alculopil:\ o 	 ..,.. 

135,2. 
''':.' 
it% 

g2.: 
Obsurvaçóos 

.... 

Vencido multa 5% juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISUE/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.Após somente BANRISUL até 31/12 

TOTAL TRIBUTOS 	 135,2 
COR.MONETÃRIA 

SOB-TOTAL 	 135,2t-:. 
MULTA 	 6,76T. 
JUROS 	 14,8,12 
',TAL 	 156,91- 

Via Contribuinte 

    

u en ',caçai) mec nsca 

  

          

          

Prefeitura Municipal de ERECHIM 
Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 
CNPJ: 	87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-

i.  

Recibo/Parcela 
 

1099711/003/005 ,-, 
a do Tributo 	i--> 

 'iria 
fPlk 	el"

çáo Iribg, 

se 4,  
la.R.9.0.,1 

RmIseSo 

21/02/2008 

Período de Referência 

2008 
Venclmento 	 . a 

,pA,V kIk) 
29/07/2008 - Encargos para pagament. 	.. 

O 	Ou 	as Bases 
S 	Sem 	ncidéncia 

Dados do Imóvel 	 • 

Dados do—ContrIbulate 	 750 10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI , 	- 061.368.180-00 - Insc.Municipal 	• 2262 , 	ql 
RUA TORRES GONCALVES, 153 SL 2 	CENTRO 	ERECHIM 99700-000 	RS Fone:(0XX54 	321-19.88' 
Atividade 	 Indico 

Prestação de Serviço-Autonomo G3 - Contador(a) autônomo(o) 	
::. 

. 
P-ISSQN - Anual 

Dívida Ativa Tributária: 135,27  

nc. Bege de Cálculo Aipis\  
135,20,"; 

Observações 

Vencido multa 5% Juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISUL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.Após somente BANRISUL até 31/12 . 

TOTAL TRIBUTOS 	 135,2 7::, 
COR.NONSTÁIRIA 	 „.,... 

SUS-TOTAL 	 135,2r 
MULTA 	 6,785: 
JUROS 	 16,23" 
,,,,,,.. 	 158,26 _ 

Via Contribuinte 
	 u en lenn mecanica 



TRIBUTOS 

COR.MONBTARIA 

135,2 2- 
re 

SUB- TOTAL 135,21E" 
MULTA 6,76E 
JUROS 18, 94 

TAL 

Recibo/Parcela 

c.7PJ: 	87.613.477/0001-20  

Prefeitura Municipal de ERECHIM 
Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 
- Fone ( 	54)3520-7000 	FaX ( 	54)3522-4229 

1099711/002/005 
Incidência do Tributo 
C . Classificação Tributária 
I - Imóvel 
O • Outras Bases 
S . Sem Incidência reríodo de Referermln 

2008 28/05/2008 - Encargos para pagamento até 9 MmInsão 

21/01/2008 
RN 414  pReFt110 	crott  

- 061.368.180-00 - Insc.M nicipal.: 2262 Iludas do Contríbvinte 
10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 

RUA TORRES GONCALVES, 153 SL 2 	
CENTRO ERECHIM 99700-000 RS Fone (0XX54 )3321-1988  

Prestação de Serviço-Autonomo G3 - Contador(a) autônomo(o) 

r.urmv 
65 P-ISSQN - Anual 

al ce 

Inc 
	Rase d Ia 

135,2 

Divida  Ativa  Tributária: 135,27 

1 

 Vencido multa 5% Juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISUL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.Após somente BANRISUL até 31/12 

Via Contribuinte 	
Autenticaçao mecânica 

Prefeitura Municipal de ERECHIM Recibo/Parcela 

1099711/001/005 Rio Grande do Sul 
-;"' Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 Incidência do Tributo 

0., 

87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-4229 

Rml 

.7.1.J: C 	- 	Classificação Tributária 
I 

21/01/2008 
Período de ReRerencsa 

2008 

Venclmen to 

31/03/2008 - Encargos para pagamento até 	 g 

	

pMa 	Bases 

	

OndiVt 	idência 

Dados do Imóvel 	 1 

0.doc,  do ContrabsInte 

10835 - OLIMPIO ZEFERIAW OSTROWSKI 	 - 061.368.180-00 - Insc.Municipal.: 2262 
RUA TORRES GONCALVES, 153 SL 2 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone:(0XX54 )321-l988 a i Ati,,dad,, n 	3 	' ”-estação de Serviço-Autonomo G3 - Contador(a) autônomo(o) 	 L 

arma 

.5 	P-ISSQN - Anual 

Divida Ativa Tributária: 135,27 
 

Inc.ase 

C 
de Cálculo Allgvoca Valo 	 ,.., 

5,22r;  

°enervarmos 135,27 

, 

Vencido multa 5% juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISUL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.Apás somente BANRISUI, até 31/12 

TOTAL TRIBUTOS 

COR.110MSTÁRIA  

SUO-TOTAL 	 135,27. 
MULTA 	 6,76- 
JUROS 	 21,15,  
:v.. 	 163,6f: 

Via Contribuinte 



/64 

NO;4Nr Prefeitura Municipal de ERECHIM 
Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CRI' 99700-000 
CNPJ: 87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-4229 

Recibo/Parcela 

518289/001 
Incidência do Tributo 
C• Classificação Tribgória 
I 	• 	Imóvel 	 i--. 
O • Outras Bases 
S - Sem Incidência 	, 

„.4-U.s..5.i. 

.„.. 

1.:j'"T'''  
Emissão 

10/02/2005 

Período de Referência 

2005 
Vencimento 

30/03/2005 - Encargos para pagamento até 2 	9 
-o" ',doa ãovel 

\44'  
Dado,: do Contribuinte 

10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 	 - 061.368.180-00 - Insc.Mun 	.çlzgW2 
RUA TORRES GONCALVES, 153 SL 2 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone:(0 	4 )3321-1988 
Ativt?7,7n- 
Prestação de Serviço-Autonomo G3 - Contador(a) autônomo(o) 

ÇS'4IndiCe 

e.,.?.. 
Tributos Int Base de Cãlcu .e? quota Valor 	 ':... 

65 	P-ISSQN - Anual 
1. 

676,32. 

GO ••' 

. 
Divida Ativa Tributária: 631,09 
ObservetBes 

soroToma
,,,,,t'" 

TOTAL 631,0Z 
COR.HONS 	A 	 45,2e  
SUB-TOTAL 	 676, 37'-'. 
MULTA 	 33,82, 

Vencido multa 5% Juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISUL/BCO JUROS 	 351,71 - 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.Após somente BANRISUL até 31/12 m.. 	 1.061,90 

utenticaçao mecanica 

— Prefeitura Municipal de ERECHIM Recibo/parcela 

Rio Grande do Sul 1320926/003/006 
-,---r," Praça da Bandeira, 354 - Centro - CRI' 99700-000 

CUPJ: 87 .613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-4229 
Emiseào 

 

Incidencia do Tributo 
C - Classificação Tribdória 

26/03/2009 
terÍodo de Referência 

2009 
Vencimento 

,o,ON 12/08/2009 - Para pagamento até 27/07/39.09 	\v 

I 	. 	Imóve/ 	 v, 

0•Outrashses  
S-Sem Incidência oudo.

I 
 eo 'móvel 

NNie°  -Terreno Baldio 	Zon:5 Set:1 Quad:232 Lot:0481 Lot:001 Unid., 001  i FIORAVANTE MORANDI, SN
.: 	es C' "..-v  t\'' 	- - PRESIDENTE VARGAS 	.- .,, 	k a do Contribuinte 	 .T  

10835 - OLIMPIO 2EFERINO OSTROWSKI 	 - 061.368.180-00 - Insc.MUnicdpaI.: 2262 RUA TORRES  GONCALVES, 153, SL 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone:(0XX54 )3321-1988 	os  'rei-e-Valor do inovei 

Arca Ideais 800,00 	Vir. Terreno: 9.210,62 	Ares Constr: 0,00 	Vlr . Construido: 0,00 	 O. Tributes 	 I.  
Indica 

1 	P-IPTU I 
Inc. 1 Base de Cálculo 

9.210,62 
Alio  

2,5000 
ora r-- 

38,3 ,, 

.-., 06r,erva0c, 

Vencido multa 5% juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISUL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDBRAL/Lotéricas.Após somente BANRISUL  

Via 	Contribuinte 
até 31/12 

TOTAL TRIBUTOS 

COR.XONEPAIRIA 

SUB-TOTAL 

,,,,,,, 

MULTA 
 

JUROS  

38,3ge, 
....., 

38,30 

38,38 



Z.- 

,. 	... Prefeitura Municipal de ERECHIM 
Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 
CNPJ: 87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	

54)3522-4229 

Recibo/Parcela 

1286492/005/005 , 
Incldencla do Tributo 
C • Classificação Tributári 

1 	• 	Imóvel 
O - Outras Bases 
S•SemImidênda 

, 

.4, Rwl.esu 

09/03/2009 

Período de Referência 

2009 

Vencimento 

30/11/2009 - Para pagamento até 27/07/2009 
lindos do taM7e1 Pg- 

INN 
Dados do Contribuinte 	 04\ - 	061.368.180-00 	- 	Insc.Mu 	.... 	., 10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI Wrt  

RUA TORRES GONCALVES, 153 SL 2 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone: 	6 	4 52)% 	-1988 

Atividade 
Prestação de Serviço-Autonomo G3 - Contador(a) autônomo(o) 

'iV".  

n 	ce .. 

Tributos 

65 	P-ISSQN - Anual 65 

Inc.Base 
C 

de C 	ulo 

,SNM-- 

lçie1,1N 

AM vai. 
135,27 

....., 
::.., 

ob.,,,,,ao,,, 

Vencido multa 5% Juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISUL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.Após somente BANRISOL até 31/12 

AuitentirucBú 

	

I 	S 	 135,27 TAL TRA :: 
R. 0 ST 

	

... 	 135,27 
outra 
JOROS 

m.. 	 135,27 
mecânica 

?.11 
m.. 

Via Contribuinte 

Recibo/Parcela 

- 
Prefeitura Municipal de ERECHIM 

Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 

CI4PJ: 	87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-4229 

1286492/004/005 
InudenradoTributo 

C 	. 	Classificação Tribria 

. 	Imóvel 

. Outras Bases  

Sem Incidência 	- 

..- 

.4..  
#4,V4,,,,  09/03/2009  

Período de Referência 

12009 
Içaste:Ao 

 

Vencimento 

30/09/2009 - Para pagamento até 27/07/2009 \S 
ok\C\ 

lado. do iméve 

uados do Contribo nte
rIF_O"'I' 

10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 	 - 061.368.180-00 - Insc.Munici al.: ,2262 

153 SL 2 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	
RS Fone:(0XX 4 )3321-1988 

UA TORRES GONCALVES, 
tJv,dodo

Indice 

Prestação de Serviço-Autonomo G3 - Contador(a) autônomo(o
) eruPcta 

ce, — ,., • 
., 

Tributos 

65 	P-ISSQN - Anual 

Inc. Base 

C 
de Calcul 	 rl I,' Valor 	 -... 

135,27 

a, ,.... 

Vencido multa 5% Juro 
1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISOL/BCO 

'---- 	 /....v.vo 	m•Lvriooval../Tr,e,griras.ADOS  somente BANRISUL até 31/12 

TOTAL n 	 135,27j . 
'. 

COR.MONSTÃRIA 	
,.. 

SUBTOTAL 	 135 	27 se 
MULTA 	 -- 

JUROS 

'*°T.. 	 135,27 

Autenticação mecan ca 
Via Contribuinte 



Prefeitura Municipal de ERECHIM Recibo/Parcela 

1286492/003/C5 
A- Rio Grande do Sul 

11
.

'PP Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 Incidência do Tributo 	- 

,..,,..t.- CNPJ: 87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-4229 C-ClassificaçãoTridária 
1 	. 	Imóvel 

4, 

v 
Ne... 

09/03/2009 
Período de Referência 

2009 
Vencímente 

31./07/2009 - Para pagamento até 27/07/200 	Q,\... 
" O . Outras Bases  

S . Sem Incidência 5 

1)000, do Imóvel 	 xsNa 	• ._ .... ... 
nados do CoriboiOCe 	 2g5°  
10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 	 - 061.368.180-00 - Insc.Mun ,...ipa1&-2262 
RUA TORRES GONCALVES, 153 SL 2 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone:('-X54 )3321-1988 =,-. 	„ 
AtívTdade 
Prestação de Servi ço-Autonomo 03 - Contador(a) autônomo(o) 

niN 
0.,  t 

— .e.1 
e., 

Tributos 
65 	P-ISSQN - Anual 

Inc. 
C 

B Base de C61. lo 	.1.  , 4124,10. 	Valor 
135,22', 

,-,.. ..,> 
NGO 	

T.' 

= - 
,.... 
-,..5 
.g...,, 

Obscrs.A. 

Vencido multa 5% Juro 156-  mês/fração-pagar até vencimento BANRISUL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.ApóS somente BANRISUL até 31/12 

TO1....3.11,1015 	 135,27 i....-:, 
COR.PONETÁRIA 

S.-TOTAL 	 135,27 
MULTA 

JUROS 

ro:".., 	 135,27 

lila Contribuinte 

WW Prefeitura Municipal de ERECHIM Recibo/Parcela 
— . ... Rio Grande do Sul 1286492/002/W5 

.,---..4. 
,.: 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 
CNPJ: 87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)35 	-4229 

.,i. 
Incidência do Tributo 
C.Classificaçãolbiria 

1.4.' 
110000 do Imóvel 

smIssão Período 

09/03/2009 
de Referêncle 

2009 
Vencimento 

29/05/2009 - Encargos para pagamento 	7/0 	000 

	

 	I 	- 	Imóvel 
0-OotrasBases 	

,-- 

S • Sem Incidência 

NO k\ 
000á.,77,7,w.71-.... 

. 9835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 	 - 061.368.180-00 - Inse. 	 . : 2262, 	 , 'rQ  i TORRES GONCALVES, 153 SL 2 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fr 	 )3321-2MR  ......i,M, 
Prestação de Serviço-Autonomo 03 - Contador(a) autônomo(o) 
Tributos 

n, 

65 	P-ISSQN - Anual 

Obuervações 

Inc.Base C lculo 	\ Ialíquoca Valo 

135,2'7' 

, 

Vencido multa 5% juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISUL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.Apés somente BANRISM até 31/12 
Via Contribuinte 	

.. 

	

()TA 	nup.ros 	 135,2 

	

LOA.M 	ÁRIA 

	

UB- 	TOTAL 	 135,2f 

	

... 	 6,76 

	

JUROS 	 2,71 

	

=.,:. 	 144,74 



I  

Prefeitura Municipal de ERECHIM Recibo/Parcela 

1286492/001/005 
., 	,. 

Rio Grande do Sul 
Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 ImMênciadoTributo 

...,—,, CNPJ: 87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-4229 
. T 

C - Classificação Tributária 
-Imóvel 

')-a.. 09/03/2009 

Emiseáo Período de Referência 

2009 
Vencimento 	 ,S... 

30/04/2009 - Encargos para pagamento até 27 	a-09  
O • Outras Bases s - Sem Incidência 

p.a.. do zmnaal 	,-.... 
..-. 
.. 

nados do Contribuinte  
10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 	 - 061.368.180-00 - Insc.Munici  

RUA TORRES GONCALVES, 153 SL 2 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone:(0 	 3W-1988 	

O Atividade 	
st,  

Prestação de Servi ço-Autonomo G3 - Contador(a) autônomo(o) 
__*.. 

Indica 

,,,,5,o, P

-ISSQN - Anual 6  

Inc. Base de Calcul 
C 

Altrota 
'150-1 

._ 
-... 

, 
.. ., .„. „ .„., 

borruÇãCO TOTAL 

Vencido multa 5% Juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISOL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.Após somente BANRISUL até 31/12 

TRIO 

coR . NONSTÁRIA 

SUS-TOTAL 

MULTA 

JUROS 

'.,,.. 

S 	 135, 27- 

135,2)S 

6,70F,  

4 , 06, 
146,0; 

..-„ 
via CortrIbuInte 

Prefeitura Municipal de ERECHIM 
do 1163086  

Recibo/Parcela 

,c,.....- 	, 
Rio Grande 	Sul 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 Incidência do Tributo 
C - Classificação TribUiária _....... ,-, 

,,-- 
CNPJ: 	87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-4229 I 	- 	Imóvel 	 ',....4-_ 

,. 
Emissão 

03/03/2008 

Periodo de Referência 

2008 1,:t‘ 	

•_,....\„\ cimento 	 O • Outras Bases 

15/05/2008 - Encargos para pagamento até 2 	4n-00 	S.semunidéncia 

Dados do Imável 
1-Terreno Baldio 	Zon:5 Set:1 Quad:232 Lot:0481 Lot:001 Unid.: 001 

 

A FIORAVANTE MORANDI, SN 	 - PRESIDENTE VARGAS 
 

O'ç'is  
nados do Contribuinte 
10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 	 - 061.368.180-00 - Insc.Munic 	

' 

, 
RUA TORRES GONCALVES, 153, SL 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone:(0 	Xt, 	02-1988 	" índice 
Arca e Valor do Imóvel 	 V.- 	 .‘ 
Area Ideal: 800,00 	V1r.Terreno: 8.592,00 	Area constr: 0,00 	V1r.construido: 0,00 

\"" 
e.-.. 

,,,,,,,,e 

1 	P-IPTU 

Divida Ativa Tributaria: 230,21 
 

nc 
I 

Saíre de Cá 	o 
8. 	'2,00 1,...2,5000 

Viannin Va 
„01214,8e 

,,,,,,,,,,,,. 	-- 

Vencido multa 5% Juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISUL/BCO 
, __ BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.Após somente BANRISUL até 31/12 

tu 	antiraran 

TOTAL Tale 	OS 	 230, 2 1".".',  
COR.MOMMTA 

SUS-TOTAL 	 230 , 21 
MULTA 	 11 , 51 
JUROS 	 34 , 53 
TOTAL 	 276,25 

metâni[a 
Via Contribuinte 



Prefeitura Municipal de ERECHIM 
Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 
CNPJ: 87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	FaX ( 	54)3522-4229 

Recibo/Parcela 

1099711/005/005 

: 

,-Lfmak5.- 

,... 

Incidência do Tributo 

C - Classificação Trieária 

I.Imóvel 	 .'...- 
O - Outras Bases 

5 - Sem Incidéncia 
noisallo 

21/01/2008 

Período de Referência 

2008 

Venelmeneo . 	\.,,, 

26/11/2006 - Encargos para pagamento até 	o 	• 	o . 

Dados do Imóvel 
 

Vadon do Contribuí. 	
,

< 	 X 	e. 
10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 	 - 061.368.180-00 - Insc.M 	, 	.alçsj 2262  

RUA TORRES GONCALVES, 153 SL 2 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone: • X54 f3321-1988 gs  
Indica 

 
Atividade 	

15,õ 

Prestação de Serviço-Autonomo G3 - Contador(a) autônomo(o)  
..-... 

--b. 

r,..,,,,, 
,5 	P-ISSON - Anual 

Dívida Ativa Tributária: 135,27 

Inc. 
C 

Base de Cal. 	lo 	,, S., 
1, 

lluuota Valor 
135,2: 

,,.,.. 

Observações
,r'  

Vencido multa 5% Juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANEISOL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEEEEAL/Lotéricas.Após somente BANRISUL até 31/12 

TOTAL •'URUSTU 

m,.~. 
SUB-TOTAL 

mn. 
,we . 

To.b 

135,2t, 
r_ 

135,27 
6,7Ê: 

12,17:2. 
154,20 

Via Contribuinte 

Prefeitura Municipal de ERECHIM Recibo/Parcela 

Rio Grande do Sul 1320926/006/006 
=1, Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 

CNPJ: 	87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-4229
,-,  Incidência do Tributo 

C • Classificação Tribaária 
I 	. 	Imóvel 	 .,.. 

.. 
Omissão 

26/03/2009 

Período de Referência 

2009 

Vencimento 

12/11/2009 - Para pagamento até 27/07/2009 
0.0utrasBases 
S.SemIncidência 

. do Imóvel 	 '‘ 	 , 1-Terreno Baldio 	Zon:5 Set:1 Quad:232 Lot:0481 Lot:001 Unid.: 001 
RUA FIORAVANTE MORANDI, SN 	 - PRESIDENTE VARGAS 	 40' 

lados dj-kontrlbuinte 
10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 	 - 061.368.180-00 - Insc.Municipal. 	 O 	 - 

RUA TORRES GONCALVES, 153, SL 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone:(0XX54 	.3, 	- 	 .,-. 
— 

Aiea-e vJlor do 1.6.,1 	 • 
Ao-eu Ideal: 800,00 	Vir. Terreno: 	9.210,62 	Arca Constr: 	0,00 	V1r.Conetruido: 0,00 	

'4'
Ao-eu ,'r? 	..,  

'  

Tributos 
1 1 	P-IPTU 

Inc.Base 
I 

de C 	u o 
210,62 

1.  

Al Buo * 

, 

r;,10 

Valor 

t 	38,3; 

-•"' 	—, 
.-.?.-. 

Observações 

Vencido multa 5% Juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRIS0L/BCO 
,BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.Após somente BANRISUL até 31/12 

TAL planos Rsx ....- 	38,37._ ,- 
COR.NO 	Anis 	 or., 

S011-TOTA 	 38,3P, 
MULTA 

JUROS 	 ...a 

lT,Tõl. 	 38,37 
ia LonirisuInte u entIcaçao mecânica 



" 

..‘„ 

Prefeitura Municipal de ERECHIM 
Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 
CNPJ: 87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-4229 

Recibo/Parcela 

1320926/005/006 

,t4 IncidênciadoTributo 
C-ClassificaçãoTrigutária 

móvel  
...— 

. 

1.4CT.' 
ladre. 

26/03/2009 

Período de Referóncla 

2009 
Vencimento

e,  

08/10/2009 - Para pagamento até 27/07/2009 
traz Bases  

.se 	nefanda 
''n 

\ Oado2 do Imóvel 
1-Terreno Baldio 	Zon:5 Set:1 Quad:232 Lot:0481 Lot:001 Uhid.: 001 	 ,,i,‘  

RUA FIORAVANTE MORANDI, SN 	 - PRESIDENTE VARGAS 	 .; 4N.' Ci 
Le Dados do Contribua., 

10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 	 - 061.368.180-00 - Insc.Municipal.: 	,- 
RUA TORRES GONCALVES, 153, SL 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone:(0XX54 )332

< 98 	 c4.' 
Area e valor do Imóvel 	 s

4c.'. .Terreno: 	9.210,62 	Area Costr: 	0,00 	V1r.Construido: 	0,00 Arca Ideal, 800,00 	V1r 	 n 	 - 
Tributo, 

1 	P-IPTU 
Inc. 

I 
Base de Cálculo 

9.210,62 
Allcuota 	\,, 

2,50n0 
Valor 

8 	. 

.- 
Ob 	varaeol 

. 

Vencido multa 5% Juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISUL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.ApOs somente BANRISUL até 31/12 

TOTAL TRIBUTOS 	 38,38'2  
\ 7' COR.nronrarãaxn 	 ....., 

s,...,,... 	 38, 	, 
MULTA 

r.: 
JUROS 

ToTA. 	 38,3ér 
Via ContrIbuinte 

Prefeitura Municipal de ERECHIM Recibo/Parcela 

—_ Rio Grande do Sul 1320926/004/W6 
Al..  ,,,,,-..... ...,s, Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 Incidência do Tributo 

a.,..,...,,,rd. CNPJ: 87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522- C - Classificação Trib/fária 
I 	. 	Imóvel   

26/03/2009 

Período d 	eterência 

2009 
Vencimento 

10/09/2009 - Para pagamento até 27/07/20 	‘4,. 
O • Outras Bases 	.— 

- Sem Incidência 

J5 do Imóvel 
1-Terreno Baldio 	Zon,5 Set,1 Quad:232 Lot,0481 Lot,001 Unid.: 	001 	 'i':' s< 

RUA FIORAVANTE MORANDI, SN 	 - PRESIDENTE VARGAS  
Dados do Contribuinte  

10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 	 - 061.368.180-00 - Inac.Muni 	pr4.(.5,..262 	 ...... 

RUA TORRES GONCALVES, 153, SL 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone:(0 	.CP13371-1988 	IP 	 ..>-• 

Arca e Valor do Imóvel 	 '. 
Area Ideal, 800,00 	V1r.Ter.reno: 	9.210,62 	Area Constr: 	0,00 	V1r.Conetruído: 	0,00 	 .. 1 

nó ce 	 f--. 
",-- 

../ 
„ibu„s 

1 	P-IPTU 
nc 

I 

	

Base de Cá cul 	 U 

	

9.2 	.62 
Ilcuoca 

2,5000 38,3r 

.... 
..-:-.... 

• 

Obs 	orbes 	. 

Vencido multa 5% Juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISUL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.Após somente BANRISUL até 31/12 

autmnfirmeão 

38,3i TOTAL TRIBUTOS' 	 ...... 
COR.MONSTFRIA 

SUB-TOTAL 	 38,3Ê 
MULTA 

JUROS 

TOTAL 	 38,38 
mecânica 

Via Contribuinte 



IA. DE CONTAr 

,i. .: 

1C 

Prefeitura Municipal de ERECHIM 
Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 
87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522 

.CNs..PJ: 

.>( 
Xt 

9 

Recibo/Parcela 

1346106/001 
In 	dadoTributo 

C 	ificado Tributária . 	
Imbue 

O • Outras Ba 	
,...2 

Sem Inc 4 	idênc 	., Roi 

24/07/2009 

PeriodO de Referóncia 

24/07/09 
Vencimento 

27/07/2009 - Encargos para pagamento até 2009 

Dados do Imóvel Z!......" 

, 	C) 

4'1 	 ...c. c,. 

,......: 
-.... 

do Contribuinte 
10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 

RUA TORRES GONCALVES, 153 SL 2 	CENTRO 
- 061.368.180-00 - Insc.MunDados 	 i cipa 	2 

ERECHIM 	99700-000 	RS Fone:(0XX54 	321- 1988 

S  

4., 
Atividade 

." adie 

,,,,,o, 

65 	P-ISSQN - Anual 

Inc.Base de Calculo AI  
/ 	916,09 

.._ ...... 
I' 	

,..... 
„..., 

kIEBii'''DA cDA 4644/os, EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO r 
1.05.0006515-4 . 

Vencido multa 5% Juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISUL/BCO 
BPASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.Após somente BANRISUL até 31/12 

Autenticado 

ro.o TRTHOTOS 

COR.MOMETARIA 

SUB-TOTAL 

MULTA 

JUROS 

m,... 
mecânica 

916,9)3, 
189,3ffi 

.1.106,2W 

45,8, 
854,12' 

2.006,2g 

Via Contribuinte 

..=. 
Prefeitura Municipal de ERECHIM Recibo/Parcela 	c., 

1346108/001 	—' Rio Grande do sul 
Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 Incidência do Tributo  

CNPJ: 87.613. 477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-4229 C. Classificação TribBiria 
• 1 	Imóvel 

MIIIIJ., 

14R'g''. 
. msááãá 

24/07/2009 

Período de Referência 

24/07/09 

Vencimento 

27/07/2009 - Encargos para pagamento até 27 	7/2009 
O • Outras Bases 
S i SemImidncia 

. 	.. 
_.„. N» 	

.-• 

, ... 

\:...i. 	

..' 

.... 
nados do ContribuInte 

10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 	 - 061.368.180-00 	Insc.Municipa 	...•'.. 
RUA TORRES GONCALVES, 153 SL 2 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	RS Fone:(0XX5 	1988 	 -, 
Atividade 	

0 
c 	 vr. 

',bulo', 

	

65 	P-ISSON - Anual 

	

169 	P-Taxa de Fiscalização e Vistoria (ISSQN) 

Inc.fina,  

S 

u 

\s, 
,.... 

'V 

.;N: 
Al 	ra valo 	 , — 

843,6R 
124,4 

,. 
--.., ----,_.., 

Dbscr 	tavaçó 
SALDO DA CA 2834/2002 DA EXECUÇÃO FISCAL PROC. 
1.03.0004821-3. 

Vencido multa 5% Juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISUL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.Após somente BAAMISUL até 31/12 

o 	nuovros 	 968,0e 
COR 	STARTA 	 247,71  
n-m 	 ,., 	 1.215,75 ,. 

Nutra 	 48,48 
JUROS 	 1.358,06 
OTAI. 	 2.622,29 

Via Contribuinte 



TRIBUNAL DE cv,r,  

` -1548 Ri ....  

--- 
Prefeitura Municipal de ERECHIM Recibo/Parcela 

„, Rio Grande do Sul 1346109/001 ,— 
' Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99700-000 IncidUciadoTributo.ç9. 

=',...' 
CNPJ: 	87.613.477/0001-20 - Fone ( 	54)3520-7000 	Fax ( 	54)3522-4229 C.ClassificaçãoTriMlária 

1.UOvel  

ell0 ,l4. 
Wi, .5. 

Reisado 

24/07/2009 

Período de Referência 

24/07/09 
Vencimento 

ng» 
27/07/2009 - Encargos para pant. até 27/07/2009 

O • Outras Bases  
5.Sem Incidência 	r.2. 

Dados do Infivel  

'....s  

Dados do Contribuinte 

10835 - OLIMPIO ZEFERINO OSTROwSla 	 - 061.368.180-00 	m 	unicipal.: 22 	 ., 
ROA TORRES GONCALVES, 153, SL 	CENTRO 	ERECHIM 	99700-000 	F6, 	:(0XX5.3321-19 
Atividade 	

‘I 	 'N., ledice 

Tributos 	 , 

1 	P-IPTU 	 \I 
Inc. 

, 
\\ 

	

Baas de 	leulo 	(:::ylfewilça 

'\. 

/7  

	

\\ 	

'OU/ 

NY 
/ 

Valor  

226,0 

, 

— 
SALDO DA CDA 1410/2001 DA EXECUÇÃO FISCAL PROC. 	 s.,,,,  

1.03.0015467-6 	 ,.., 

Vencido multa 5% juro 1% mês/fração-pagar até vencimento BANRISOZ/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/Lotéricas.Após somente BANRISUL até 31/12 

/2tOTAL TRIBUTOS 	 226, OR 
co,mommUn 	 69,41E - 
sus-rara,, 	 295,4Z 
... 	 11,29 
JUROS 	 428,39 
... 	 735,10 

Viu Contribuinte 
	 utentIcaçao mecanIca 



POEMA DE PAGAMENTO' 
i Recurso Livre 

CIEACAG 

cINV 	RECURSOS. 

te=1 
E,,ItEtt'YOTAL PaEçoUNIIÁRIO R$ 

Empenho referente pagamento pela aquisição de 17.509m2  

de área de terra. da parte do lote rural no 31, da Li- 

nha 01  da Primeira Secção Cravo. matricula no 2.579. 

Cfe. 95 253/05 

(-ANOTAÇ OES: 

.5,c,,ta•,o da 
Portaria 002/200.9 002/200.9 

Lic3 — 

W111441 Estado do Ric Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI 

A DA BANDEIRA, 354 - CX. POSTAL, 86 - C 
CNP) 87.613.477/0001-20 - FONE: (54) 3520-7 

LIDOETÍl Do Nr 1. OS 
NOTA DE 

RMS N'' 

EP99700-000 
000 - E: (54)3520.7070 

2' 	O 
EXERCICIO 

ENC~ BERA IS DO 
IDADE ORÇAMENTARIA. Are3o de 
2,11-ro ATN,w2E• 
dade Fed. Fronteira Sul Ore 

5259 ..... Terrenos 
JSGORIA ECONOWCA. 

10 
MUNIC I P TO 
Terra p/ Implantau'ào 1....niVers 

chim 

coDiGo 

0,T,5 
CLAS FUNC. PROGRAM.: 

4490.61.0:5 
CODIGO: 

1325:3-5 

HE-RAlu DO MUNICIP 

DATA 

NOrn 

Administrago,Â 
-At 	DE 

Municipal de 
Chefe deGa 

Podia n°  134109 
 

\-sr EM. 

PAGUE-SE EM, •21/ 

• 
IDENTIDADE 

Assinaturas  
Ordens de  NI  nas  

V aldffit? AWOle02)P• 

VALOR. POR 	 N, A E SEI s MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE* 

P•H.:;IS E 
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 DESPESA CORRESPONDENTE À PRESENTE NOTA DE EMrENHO ESTÁ DE 

ORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A LIQUIDAÇÃO. 

Rs  9 299 . j 

AUTORIZO A PRESENTE DESPESA, OBSERVADAS 

AS FORMALID DES LEGAIS • 

mimem) 

CONFERIDO E EMPENHADO 

24 	/,:) s pc? 
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REDOR 

BANCO,  ( 'j5.54 13391-1925 

OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 

1R,ri 	
'75' MUNICIPIO/ESTADO: TD 	• T 	 `- 

CONTA: 



    

MUNICÍPIO DE ERECHIM-RS 

SECRETARIA MUN. 	ADMINISTRAÇÃO 
DA 

 

SOLICITAÇAO DE DESPESA 
N°: 

 

  

253/2009 

 

      

Para informações e encaminhamento. 

     

Discriminação da Despesa e justificativa de sua necessidade Cronograma 
Execução/Utilização 

IMEDIATA 

OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI / 
CPF:061.368.180-00 
RG: 5006186729 
Endereço: Rua Paiol Grande, n° 79, bairro Morro da Cegonha — Erechim-RS. 
Fones: (54) 3321-1988 e (54) 3321-2129 	.., 
Empenho para pagamento pela aquisição de 17.509m2  de área de terra, da 
parte do lote rural n°31; da linha 01 (um) da Primeira Secção Cravo, matrícula 
n° 2.579_ 
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios 

GESTOR DO CONTRATO: 
(Responsável pela compra ou recebimento) 

Daniel Grossi 

CUSTO ESTIMADO (preenchimento pelo Dp o. De Compras e Licitações) -/' 
R$ 96.299,50 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DA DOTAÇÃO. 
DATA TOTAL 

EMPENHADO NO 
EXERCÍCIO 

RESERVA DE DOTAÇÃO 
(preenchimento pela Sec. Da 

Fazenda) 

SALDO 
DISPONÍVEL 
NESTA DATA 

CLASSIF.ORÇAMENTÁRIA 
PROJETO E/OU 

ATIVIDADE 
CATEGORIA 

ECONÔMICA DA 
DESPESA 

21.08.09 2010 1.035.44.90.61 

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto á Secretaria da Fazenda — Contabilidade. 
.DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE 
COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO. 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000-LRF e considerando as Metas e Prioridades 
etencadas na LDO, é viáveí a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Metas de Resultados Fiscais 
previstas para o Exercício, apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano 
Plurianual e com a LDO. 

Erechim, 21 de Agosto de 2009. 

%Daniel Grossi 
C00(00hadDI 

Gera\ da Secretaria 
un 540nintstraçác 

Podana 1321G9 f 

Respons I Controle Orçamento SMA 
Secretário Adjunto — Daniel Grossi  

 

Secretári Municipal da Administração 
erson Leandro Berti 

 

Preenchimento pelo Depto de Compras e Licitações; 

 

Preenchirne to pela Secretaria Municipal da Fazenda; 

 

Solicitação de Empenho N°: 

    

Empenho Nr: 

  

           

 

Data _I ___j2009. 

   

Data _I ___j2009. 

 

           

 

Depto. Compras e Licitações 

   

Sec. Mun. da Fazenda 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, 354 	• 

OLIMPIO ZEFERINO OSTROWSKI 

Empenho referente pagamento pela aquisição de 17.509,00 m2., de área de terra, 
de parte do lote rural n° 31, da linha 01 (um) da primeira Secção Cravo, matricula 
2.579. 

R$ 96.299,50 / 



ESTADO DO RIO GRANDE DO-SUL 

PODER JUDICIÁRIO VICE VERSO 

r ,,G.,,,.,,,...,,, 

MANDADO de de PENHORA E INTIMAÇÃO 
(LEI 11.232/2005) 

OtY04-x-c 	C_,C,& 
Oficial de Justiça: Mar-a-ReniSaldanha - Zona 4 - Foro de Erechim 

Processo n°: 
Natureza: 
Valor da Ação: 
Autor: 

Réu: 

013/1.06.0005364-6 (CNJ:.0053641-92.2006.8.21.0013) 
Ordinária - Outros - Fase de cumprimento de sentença 
R$25.812,00 	 AJG 
Ângelo Mezaroba 

Adv: Daniel Durante - RS/64768 
Olimpio Zeferino Ostrowski 

Adv: Olimpio Zeferino Ostrowski - RS/13674 
Adv: Patrícia Regina Kowalski - RS/55099 
Adv: Patrícia Veit - RS/55025 

0(A) Doutor(a) Juiz(a) de Direito MANDA ao(a) Oficial(a) de Justiça que, 

em cumprimento ao presente mandado, proceda a PENHORA dos créditos que 

Olimpio Zeferino Ostrowski possui junto ao Município de Erechim, até o valor 

executado, ou seja. R$ 51.217,16 - atualizado até 11.12.2009,  para garantir a dívida e 

demais encargos legais. Após, efetue a INTIMAÇÃO do Município de Erechim a fim 

de que disponibilize ao juízo o valor atinente ao crédito acima mencionado,  bem 

como proceda a INTIMAÇÃO do parte devedora da penhora para, querendo, no PRAZO 

DE QUINZE (15) DIAS, oferecer impugnação. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 51.217,16 

DESPACHO: "Vistos.Penhorem-se os créditos que o executado possui junto ao Município de 
Erechim, até o valor executado (R$ 51.217,16 - atualizado até 11.12.2009), notadamente em 
razão do documento de fl. 144, que comprova a existência do referido direito ao crédito em favor 
do ora executado.Para tanto, expeça-se o respectivo mandado de penhora e intimação do 
executado, para fins do disposto no artigo 475-J, § 1°, do CPC (prazo de 15 dias para 
oferecimento de impugnação).Ademais, oficie-se a Prefeitura Municipal de Erechim a fim de que 
disponibilize ao juízo o valor atinente ao crédito acima mencionado.Intimem-se. Em 14/12/2009 (a) 
Luís Gustavo Zanella Piccinin , Juiz de Direito." 

DESTINATÁRIO(S): 

Olímpio Zeferino Ostrowski, réu 
End: Rua Torres Gonçalves, 153, 201, Centro, Erechim, RS, 99700-000 

anilaoa 
:31-100-013/2010/890 	 013/1.06.0005364-6 	NJ 0053041- 
92. 2006.8.21.0013) 

COMARCA DE ERECHIM 
10  VARA CÍVEL 
Rua Clementina Rossi, 129 - CEP: 99700000 

	
Fone: 54-3321-2811 



Valdemar Artur 
Secretário da Faze da 
Portaria 002/21,9  

Cota ao Estado: 01 auto de Penhora e Intimação 
Ao f icial de Justiça 1,5 URC 

Ecco 
1 de Justiça 

CV:WAS 

';‘ 	ç 

AUTO DE PENHORA E INTIMAÇÃO 

Aos vinte e seis (26) dias do mês de janeiro do ano de dois 
mil e dez (2010), nesta cidade e Comarca de Erechim — RS, em cumprimento ao 
mandado retro, extraído do processo número 013/106.0005364-6, que Ângelo 
Mezarola move contra Olimpio Zeferino Ostrowski, eu, Oficial de Justiça abaixo 
assinado, diligenciei junto a Prefeitura Municipal desta cidade e ali estando, após 
as formalidades legais, às 9h55min, PENHOREI os créditos que OLIMPIO 
ZEFERINO OSTROWSKI possui junto ao Município de Erechim, no montante 
encontrado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Efetivada a penhora, INTIMEI 
pessoalmente o Município de Erechim, na pessoa do Secretário da Fazenda, Sr. 
Valdemar Artur Loch, do Auto de Penhora acima, bem como para disponibilizar 
em juízo o valor penhorado, que li e dei a ler, recebeu a contrafé, exarando seu 
ciente. Do que, para constar, lavrei o presente Auto em duas vias e que seguem 
devidamente assinado. Erechim, 26 de janeiro de 2010. 



TRCUNN .2,a?rfAS: 

Pref Mun de Erechim 	 Data: 07/05/12 
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 	 Hora: 12:10:57 
Informações gerais do empenho nr 10887 	 Pag.: 	1 

Tipo ..: 	Ordinário 	P 	sso de Licitação: 	Isento 	 Número: 

Credor : 	13253-5 OLIMPIO ZEFERIN3 CSTRJ4SKI 
Orgão 	13 	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 

Pro/Ati: 	1.035 Aquisição Áreas de Terra p/ImplantaçãoUniversidade Fed. Fronteira Sul Erechim 
Despesa: 	5259-0 13.01.12.364.0053.1.035.4490.61.03.00.00 - Terrenos 
Recurso: 	1 14L,,Irso Livre 
Especificação: Empe_nho referente pagamento pela aquisição de 17.509m5.,  de área de terra, da parte do lote rural n.  31, da Li- nha 01 da primeira 

Secção Cravo, matricula n.  2.579. Cfe. SD 253/09 

Empenhado: 	96.299,50 	 Estornado: 	 0,00 

Liquidado: 	76.299,50 	 Estornado: 	 0,00 	 A Liquidar: 	20.000,00 

Pago  	76.299,50 	 Estornado: 	 0,00 	 A Pagar •.: 	20.000,00 

HISTÓRICO 
Data 	Histórico 	 Valor Outras Informações 

24/08/09 Empenho 	 96.299,50 

98/09 Liquidação 	 76.299,50 Liquidação de despesa relativa a 10887, por conta, cfe comprovante. 

—,/08/09 Pagamento 	 76.299,50 Hanrisul -Livre C/C 04.00 Ct.Co 	te: 04.002142.0-8 	Claque: 001753 

VENCIMENTOS 
Parc.Vencimento Valor Parcela 	Total Pago 	Saldo A Pagar 

1 24/08/09 	96.299,50 	76.299,50 	20.000,00 

CUSTOS ADMINISTRATIVOS 
009.0001 Aquisição e Desapropriação de Imóveis 	 96.299,50 

Empenho Nr 10887 de 24/08/09 



.LflCflf.3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-001 CNPJ: 87.613.477/0001-20 
	

Data: 07/05/2012 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 
	

Hora: 09:17:52 

Razão Analítico Contábil 
	

Pag.: 0001 

Lanc 	CP Data 	 HISTORICO 
	

Débito 	Crédito 	Saldo Atual 

CONTA 2561-5 	 2.1.1.4.1.00.00.02.62.00 - Olimpio Zeferino Ostrowski* 

SALDO 	ANTERIOR 

1065 	27/05/2011 	Cauções Ref. NDE 2011/2533 - OLIMPIO ZEFERINO 

OSTROWSFI 

*** TOTAIS *** 

*** TOTAL GERAL ***  

De: 01/01/2011 a 31/12/2011 

0,00 

	

20.000,00 	20.000,00 CR 

	

0,00 	20.000,00 

	

0,00 	20.000,00 



Valorização da soja faz preço da terra subir 

28 de fevereiro de 2011 6 

coms 
Ruts 

Valorização da soja faz preço da terra subir • Notícias • Acri 
	

Page 1 of 1 

Um relatório da consultoria Informa Economics FNP (ex-AgraFNP) sobre a 

valorização das áreas destinadas à produção agropecuária no Brasil, 

mostrou o aumento do preço das terras no Rio Grande do Sul. Em três 

anos, no embalo da corrida pela expansão das lavouras de soja, o preço 

médio do hectare no Estado subiu 60%, alcançando R$ 9.444. 

Foi a Metade Sul do Estado a região que mais contribuiu para a alta dos 

preços — acima da média brasileira, de 25% —, explica a gerente de 

agroenergia da FNP, Jacqueline Bierhals. O salto das cotações ocorreu 

em áreas especificas da Região Central e da Zona Sul, onde em alguns 

municípios os preços no mínimo dobraram. 

'alorizaram-se principalmente áreas altas onde é possível implantar a soja. Na zona de Pelotas, são as áreas que têm uma 

boa drenagem e a vantagem logística da proximidade do porto de Rio Grande — aponta Jacqueline. 

Segundo o consultor Cilotér lribarrem, da Safras & Cifras, de Pelotas, é crescente a procura por terras para soja em municípios 

próximos, como Jaguarão e Arroio Grande. O hectare, então negociado por cerca de R$ 3 mil, agora atinge preços entre R$ 6 mil 

e R$ 7 mil. Antes, a escalada também havia sido influenciada pelo avanço do eucalipto, lembra lribarrem. 

O estudo da FNP dividiu o Rio Grande do Sul em quatro grandes macrorregiões: Caxias do Sul, Passo Fundo, Uruguaiana e 

Santa Maria. No norte, quadrante que engloba as principais áreas produtoras de grãos, o efeito soja também apareceu. O valor 

mais frequente dos negócios verificados no final do ano passado foi de R$ 18,5 mil o hectare na faixa mais valorizada, entre 

Passso Fundo e Erechim, alta de 34,5% sobre três anos atrás. 

Fonte: Canal Rural 

Mp://www.acrissu1.com.br/noticias/ver/3196/impressao/valorizacao-da-soja-faz-preco-da-terra-subir 	06/08/2012 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Tri 	nal de Conta 
Fl. Rub 

FOLHAS DE INSTRUÇÃO 

área contígua ao da gleba j. 
Para a avaliação da gleba foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados 

de Mercado. Este tem como função obter o valor de um imóvel comparando-o com outros 
de semelhantes características e natureza. 

Foi utilizado regressão e inferência estatística para ponderação dos valores, de 
acordo com planilha de cálculo apropriada, nos termos preceituado pela NBR 14.653-3. 

A avaliação foi realizada pela empresa Ferreto e Ferreto Ltda., pelo valor de R$ 
26.900,00. A contratação deu-se por licitação, modalidade Convite, de n° 61/09. 

A despesa, até data desta auditoria foi assim processada: 
empenho 9.589/09: R$ 454.223,31, com pagamento em 24/07/2009; 
empenho 9.588/09: R$ 1.000.000,00, com pagamento em 
27/07/2009; 
empenho 9.590/09: R$ 370.382,26, com pagamento em 24/07/2009. 

10.2 — Tomada de Preços 3/2009 

A Auditada abriu licitação, modalidade Tomada de Preços 3/2009, objetivando a 
contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, nas ruas João 
Caruso e Alberto Parenti, que totalizam 13.308 m2  de área. 

Sagrou-se vencedora do certame a empresa Traçado Construções e Serviços 
Ltda., com a proposta de R$ 1.214.966,06, única empresa participante do certame. A des-
pesa foi empenhada sob a nota de empenho n° 3.944/2009, no valor supra. O contrato foi 
assinado em 01/04/2009. 

A pavimentação é sobre terreno natural, compreendendo, então, os seguintes 
serviços: 

Item Serviço Quantidade Unidade 
Preço total — 
PO Auditada 

(R$) 

Proposta Tra- 
çado (R$) 

1 Placa 	de 	obra 	— 
pintada/fixada 

1,50 m2  584,94 582,00 

2 Escav. 	mecânica 	de 
solo até 2,50 m 

652,00 m' 4.479,24 4.498,80 

3 Caixa padrão de alve- 
naria (1,0 x 1,0 x 1,0 
m) 

15,00 un 9.485,70 9.150,00 

4 Caixa padrão de alve- 
naria (1,5 x 1,5 x 	1,5 
m) 

5,00 un 4.311,65 4.250,00 

5 Tubulação 60 cm 507,00 m 46.375,29 45.630,00 
6 Tubulação 100 cm 40,00 m 10.372,80 10.360,00 
7 Solo para plantio de 693,00 in3  7.435,89 7.415,10 

grama 
8 Leiva em placas 1.650,00 m2  29.815,50 29.535,00 
9 Sub-leito 2.662,00 m3  42.299,18 42.192,70 

ST-01.17.03 
36 
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FLÁVIO MINOTTO 

Cb-ofeche it4;YS:10  
O MINOTTO 

OS MACHADO DE SOUZA 

limo Sr. 
Engr° Getulio Cerioli 
Mil Prefeito Municipal de Lagoa Vermelha 
N/Cidade 

Proposta de Venda de terras p/ampliação da Área Industrial: 

FLÁVIO MINOTTO, brasileiro, agricultor, solteira, inscrito no cpf n°. 
016.422.160-38 e ELEANDRO MINOTTO, brasileiro, agricultor, solteiro, inscrito no 
cpf tf. 840.131.130-00, domiciliados e residentes na Capela São José, Sananduva — RS, 
são legítimos proprietários da área de terras abaixo descrito, conforme matrícula rt°. 
19.284, livro 2, registro geral, devidamente registrada no Cartório de Registro de 
Imóveis e Especiais de Lagoa Vermelha, e seu representante Sr. JOSÉ CARLOS 
MACHADO DE SOUZA, inscrito no cpf d. 582.508.080-53. 

Vimos por meio de este oferecer urna área de terras totalizando 
19.1234,99 (dezenove hactares, um mil e duzentos e trinta e quatro metros e noventa e 
nove decímetros quadrados), locnlizartn  nesta eidarle, na localidade denominada de 
Boqueirão do Passo Fundo ou Passo Velho, próximo à Área Industrial III, conforme 
mapa em anexo, área esta que já écle seu conhecimento. 

Valor da área à vista, com paganjmto previsto até dia 30.06.2011, R$ 
583.770,00 (quinhentos e oitenta e três mil, settcentos e setenta reais); 

Valor da área em 03 (três) parcelas conforme abaixo descrito R$ 
636_000,00 (seiscentos e trinta e seis mil reais), sendo: 

R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais) de entrada, à vista, com 
pagamento previsto até dia 30.06.2011; 

R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais) com pagamento até 30 de 
dezembro de 2011; 

R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais) com pagamento até 30 de 
maio de 2012. 

Imóvel este, que se encontra devidamente escriturado e registrado, livre 
de ônus e totalmente desembaraçada, conforme matricula acima descrita, tão logo o 
cartório de registros de imóveis libere a matricula a1oa3i7ncla, será encaminha uma cópia 
da certidão negativa de ônus atualizada. 

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a inteira 
disposição para esclarecer dúvidas, mostrar a área, promover reunião, apresentar 
documentos e outros. 

Lagoa Vermelha — RS, 22 de março de 2011. 

trio ifit,t 



Serviço de Registro de (móveis 
Comarca de Lagoa Vermelha 
Livro n.° 2 • REGISTRO GERAL 

Lagoa Vermelha, 18 de Abril de 2011. 

Matricula ' 
23.064 
r 

.F1s. 

1 
	iv 

IMÓVEL:  Uma área de terras rurais, com a superfície de DEZENOVE HECTARES UM MIL 
DUZENTOS E TRINTA E QUATRO METROS E NOVENTA E NOVE DECÍMETROS 

QUADRADOS (19has.1.234,99m2), sem benfeitorias, situada na lugar denominado "Boqueirão do 
Passo Fundo" ou "Engenho Velho", neste município, confrontando: AO NORTE, por um riacho com 
terras do Município de Lagoa Vermelha; AO SUL, partindo de um ponto situado mais a Oeste, segue na 
direção Sudeste com terras de Itacir Pelisser; AO LESTE, partindo de um ponto situado mais ao Norte, 
segue na direção Sudoeste, com os imóveis das matrículas nos 23.060, 23.061, 23.062 e 23.063, segue na 

direção Sudeste confrontando com o imóvel da matrícula n° 23.063, na direção Sul por um córrego e 

após por linha seca com terras de Sucessores de Vitório Dolzan; AO OESTE, partindo de um ponto mais 
ao Norte, segue na direção Sudoeste, com terras de Celi de Fátima Crestani Damin e Pedro Fernando 
Cimo Damin. Cadastrado no INCRA sob n° 950.025.934.100-6; exercício 2006/2007/2008/2009; Área 
Total - 40,1000has.; Módulo Fiscal - 25,0000; Número de Módulos Fiscais - 1,6040; Fração Mínima de 
Parcelamento - FMP - 3,0000; Denominação do Imóvel - Engenho Velho; Localização do Imóvel - 
Boqueirão do Passo Fundo; Município Sede do Imóvel - Lagoa Vermelha; Nome do Detentor - Eleandro 

Minotto e outros; CCIR n° 04803876095; NIRF 1.894.979-7. 
PROPRIETÁRIOS: FLÁVIO MINOTTO, inscrito no CPF n° 016.422.160-38, portador do RO n° 

1093546529-SJS/RS, brasileiro, solteiro, maior, e ELEANDRO MINOTTO, inscrito no CPF 

840.141.130-00, brasileiro, solteiro, maior, ambos agricultores, residentes e domiciliados na Capela São 

José, no município de Sananduva-RS. 
TÍTULO ANTERIOR: 

 Matricula n° 19.284, do Livro 2/RG, desta Serventia. Prenotado sob n° 

143.089, em 25/03/2011. Selos es: 0345.02.l10004.00297 RS 0,30 e 0345.01.1000019.26893 R$ 0,20, 

Emolumentos R$ 11,60. Registradora. 

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ESPECIAIS 

CERTIDÃO 

Certifico que a presente fotocópia da matricula de n° 23064 é reprodução fiel do original existente no 
arquivo deste Serviço. Lagoa Vermelha-RS, 29/04/2011. 

l'eiá 
ALESSANDRA SCORZATO LEMES CEOLIN 
CLÁUDIO ROBERTO CEOLIN , 	

cvV 

e  Atjt°..; 

attelv 
0- 2 	ria 

Busca em livros e arquivos - Valor fixo 	  R$ 5,300345.01.1000019,28808(1 .a-tOt)RS0,"2:—  

Processamento Eletrônico (por ato) - Valor fixo 	  R$ 2,70 0345.01.1000019.28809(1  ato) R$ 0,20 

Certidão 1 Página - Valor fixo 	  R$ 5,10 0345.01,1000019.28810(1  ato) R$ 0,20 13,70 

Contínua no verso 

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ESPECIAIS 
Comarca de Lagoa Vermelha - RS 

ALESSANDRA SCORZATO LEMES CEOLIN 
Registradora Tabeliã 

CLÁUDIO ROBERTO CEOLIN 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha 

DECRETO MUNICIPAL N.° 5850/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011. 

Declara de Utilidade Pública para fins de 
desapropriação o imóvel. 

GETULIO CERIOLI, Prefeito Municipal de Lagoa Vermelha, 
no uso de suas atribuições legais estabelecida pela Lei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO que a desapropriação é a limitação que 
afeta o caráter perpétuo da propriedade, porque é o meio pelo qual o Poder Público determina 
a transferência compulsória da propriedade particular nos casos de haver necessidade ou 
utilidade pública ou por interesse social; 

CONSIDERANDO que o Município de Lagoa Vermelha 
pretende a criação e implantação de nova Área Industrial em nosso Município ou a ampliação 
da Área Industrial já existente; 

CONSIDERANDO que inúmeras empresas pretendem efetuar a 
instalação ou ampliação, face pedidos à Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e 
Serviços; 

CONSIDERANDO que é uma das metas da Administração c 
desenvolvimento das indústrias, bem como a criação de novas, com a consequente geração de 
empregos e renda; 

CONSIDERANDO que há utilidade pública presente no caso, 
sendo que está subordinado o interesse do indivíduo ao interesse da coletividade, sendo que 
tal interesse deve prevalecer sobre o individual; 

Cidade da Festa Nacional do Churrasco e da Comida Campeira 
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Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal prevê em seu 
artigo 5° inciso XXIV a desapropriação mediante a comprovação da necessidade ou utilidade 
pública; 

CONSIDERANDO que o Decreto—Lei n° 3.365/1941, em seu 
artigo 5'. alínea ";". autoriza nue aualauet-  bem particular seja desapropriado após ter sido 
declarado de utilidade pública, visando a construção ou ampliação de distritos industriais; 

CONSIDERANDO que é necessário declarar de utilidade 
pública para posteriormente proceder aos atos de desapropriação; 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, para a construção de distrito industrial, uma área de terras de propriedade de 
Flavio Minotto e Eleandro Minotto, registrada no Oficio Imobiliário desta Comarca sob a 
matricula número 23.064, assim descrita: 

"Uma área de terras rurais, com superficie de DEZENOVE 
HECTARES UM MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO 
METROS NOVENTA E NOVE DECÍMETROS QUADRADOS 
(19has. 1 .234,99m2), sem benfeitorias, situada na lugar 
denominado "Boqueirão do Passo Fundo" ou "Engenho Velho", 
neste município. confrontando: AO NORTE, por riacho com terras 
do Município de Lagoa Vermelha; AO SUL, partindo de um ponto 
situado mais a Oeste, segue na direção Sudeste, com terras de 
Emir Pelisser; AO LESTE, partido de um ponto situado mais ao 
Norte, segue na direção Sudoeste, com os imóveis das matriculas 
n's 23.060, 23.061, 23.062 e 23.063, segue na direção Sudeste 
confrontando com o imóvel da matricula n° 23.063, na direção Sul 
por um córrego e após por linha seca com terras de Sucessores de 
Vitorio Dolzan; AO OESTE, parindo de um ponto mais ao Norte, 
segue na direção Sudoeste, com terras de Cell de Fátima Crestani 
Damin e Pedro Fernando Cirino Damin. Cadastrado no INCRA 
sob n°950.025.934.100-6; exercício 2006/2007/2008/2009; Área 
Total 	40,1.000has.: Módulo Fiscal — 25,0000; Número de 
Módulos Fiscais — 1,6040; fração Mínima de Parcelamento — FMP 
—30000; CC1R n°04803876095; NIRF n° 1.894.979-7." 

Cidade da Festa Nacional do Churrasco e da Comida Campeira 
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TRIBURP.L. DE CONTAS 

- 

Estado Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha 

Art. 2° - A Secretaria Municipal do Planejamento, através do 
Setor Técnico, providenciará na avaliação do bem. 

Art. 30  - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Cumpra-se, publique-se e Arquive-se. 

Lagoa Vermelha, 29 de abril de 2011. 

GETUL 	10 1 
Prefeito unicipal 

Cidade da Festa Nacional do Churrasco e da Comida Campeira 
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‘Name*,s  I  
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha 

DE: 	SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

PARA: 	SETOR DE EMPENHOS — SECRETARIA DA FAZENDA 

Solicito o empenho e pagamento, referente a 
desapropriação de uma área de terras rurais com a superfície de 
19has.1.234,99m2, matriculada sob número 23.064 do Ofício Imobiliário, 
conforme documentação anexa. 

Valor de R$ 583.770,00 será pago à vista, mediante a 
celebração de Escritura Pública de Desapropriação (artigo 2°, do Decreto n. 
5.902/2011). 

Credores: Flavio Minotto (CPF 016.422.160-38) e 
Eleandro Minotto (CPF 840.141.130-00), residentes e domiciliados na Capela 
São José, no município de Sananduva — RS. 

Dotação n. 735. 

Lagoa Vermelha, 13 de junho de 2011. 

doir Rod es e ormicaãO 
Sec. da Indú ria, Comércio e Serviço 

Cidade da Festa Nadonal do Churrasco e da Comida Campeira 

Av. Afonso Pena 14 - Centr,) - CEP 

Fone: 54 335.5.9100 F1\: 54 3355 

e man: prnlv: lagorn.ermella.:s.,?,),, 2: 

adm 

lagoa 
vermelha 

amainam 	 



Matricúla 

N.01 , 23.1064 

Serviço de Registro de Imóveis 
	

Fls. 
Comarca de Lagoa Vermelha 
Livro n.° 2 - REGISTRO GERAL 

	 1 

Lagoa Vermelha, 18 de Abril de 2011. 

IMÓVEL:  Uma área de terras rurais, com a superfície de DEZENOVE HECTARES UM MIL 
DUZENTOS E TRFNTA E QUATRO METROS E NOVENTA E NOVE DECÍMETROS 
QUADRAI:5'0S (19has.1.234,99n0), sem benfeitorias, situada na lugar denominado "Boqueirão do 
Passo Fundo" ou "Engenho Velho", neste município, confrontando: AO NORTE, por um riacho com 
terras do Município de Lagoa Vermelha; AO SUL, partindo de um ponto situado mais a Oeste, segue na 
direção Sudeste com terras de Itacir Pelisser; AO LESTE, partindo de um ponto situado mais ao Norte, 
segue na direção Sudoeste, com os imóveis das matrículas ri% 23.060, 23.061, 23.062 e 23.063, segue na 
direção Sudeste confrontando com o imóvel da matrícula n° 23.063, na direção Sul por um córrego e 
após por linha seca com terras de Sucessores de Vitório Doizan; AO OESTE, partindo de um ponto mais 
ao Norte, segue na direção Sudoeste, com terras de Celi de Fátima Crestani Damin e Pedro Fernando 
Cimo Darnin. Cadastrado no INCRA sob n°950.025.934.100-6; exercício 2006/2007/2008/2009; Área 
Total - 40,1000has.; Módulo Fiscal - 25,0000; Número de Módulos Fiscais - 1,6040; Fração Mínima de 
Parcelamento - FMP - 3,0000; Denominação do Imóvel - Engenho Velho; Localização do Imóvel - 
Boqueirão do Passo Fundo; Município Sede do Imóvel - Lagoa Vermelha; Nome do Detentor - Eleandro 
Minotto e outros; CCIR n° 04803876095; NIRF n° 1.894.979-7. 
PROPRIETÁRIOS: FLÁVIO MINOTTO, inscrito no CPF n° 016.422.160-38, portador do RG n° 
1093546529-SJS/RS, brasileiro, solteiro, maior, e ELEANDRO MINOTTO, inscrito no CPF n° 
840.141.130-00, brasileiro, solteiro, maior, ambos agricultores, residentes e domiciliados na Capela São 
José, no município de Sananduva-RS. 
TITULO ANTERIOR.:  Matrícula n° 19.284, do Livro 2/RG, desta Serventia. Prenotado sob nd 
143.089, em 25/03/2011. Selos IN: 0345,02.11 t 0004.00297 R$ 0,30 e 0345.01.1000019.26893 R$ 0,20. 
Emolumentos R$ 11,60. Registradora 	ave. 

R.1/23.064 -Lagoa Vermelha, 18 de Julho .e2011. 
TÍTULO: DESAPROPRIAÇÃO. EXPROPRIADOS: FLÁ'VIO MINOTTO, inscrito no CPF na 
016.422.160-38, portador do RG n° 1093546529-SJS/RS, brasileiro, solteiro, maior, agricultor, residente 
e domiciliado na Capela São José, no município de Sanaliduva-RS, e ELEANDRO MINOTTO¡ 
inscrito no CPF n° 840.141.130-00, portador do RG n° 2077606636-WS/RS, brasileiro, solteiro, maior, 
agricultor, residente e domiciliado na Capela São José, no município de Sananduva-RS. 
EXPROPRIANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ n° 87.613.626/0001-51, com sede administrativa na Praça Marechal Deodoro, n° 14, 
nesta cidade, representado pelo Prefeito Municipal Getúlio Cerioli, inscrito no CPF n° 226.552.550-20, 
portador do RG n° 3019024425-SSP/RS, de todo o imóvel acima matriculado, com a área de 
(19klis.1.234,99m2), sem benfeitorias. FORMA DO TÍTULO:  Escritura Pública de Desapropriação, 
datada de 24.06.2011, lavrada no Tabelionato desta cidade, sob n°24.901/037, no Livro n°323, às fls. 
071 à 072v. VALOR:  R$ 583.770,00. Para efeitos fiscais foi avaliado em R$ 583.770,00, na data de 
21.06.2011. CONDIÇÕES:  Nada constava. Prenotado sob n° 144.611 em 27/06/2011. Selos n*s: 
0345.09.0700039.00159 R$ 10,00 e 0345.01.1100007.15481 R$ 0,20. Emolumento R$ 2.069,60, 
Escrevente Autorizada. Douvide 44.Jaik.^- 
AV.2/23.064 - Lagoa Vermelha, 18 de Julho de 2011. 
AFETAÇÃO.  Procede-se a esta averbação nos termos da Escritura Pública de Desapropriação, datada 

Continua no Verso 
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• 

Fls. 

I v 
Matrícula 

N.. 23.064 

Serviço de Registrç de Imóveis 
Comarca de Lagoa Vermelha 
Livro n.° 2 - REGISTRO GERAL 

Lagoa Vermelha, 18 de Julho de 2611. 

de 24.06.2011, lavrada no Tabelionato desta cidade, sob n° 24.901/037, Livro n° 323, às fls. 071 à 072v 
para constar que o imóvel acima registrado sob n° 1/23.064, objeto desta matricula, destina-se à 
construção de distrito industrial, conforme Decreto n° 5.850/2011, de 29 de abril de 2011 e Decreto n` 
5.902, de 06 de junho de 2011, assinados pelo Prefeito Municipal Getúlio Cerioli. Prenotado sob n° 
144.611 em 27/96/2011. Selos n's: 0345.03.1100009.01250 R$ 0,40 e 0345.01.1100007.15484 R$ 0,20. 
Emolumentos R$ 20,70. Escrevente Autorizada.  

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ESPECIAIS 

CERTIDÃO 

Certifico que a presente fotocópia da matricula de ri° 230646 reprodução fiel do original existente no arquivo deste Serviço. Lagoa 
Vermelha-RS, 20137/2011. 

1)ttrtieie CM/ah" 	flietA4 26A  
ALESSANDRA SCORZATO LEMES CEOLIN 

Escrevente Autorizada 	CLÁUDIO ROBERTO CEOLIN 

Digitalizaçao de Documentaçao (por imagem). Valor fixo....... ....... R$ 1,60 0346.01.1100007.16028(1 ato) R$ 0.20 
Busca em livros e arquivos - Valor fixo 	 R$ 5,30 0345.01.1100007.16029(1 ato) R$ 0,20 
Processamento Eletronico (por ato) - Valor fixo 	 R$ Z70 0345.01.1100007.16030(1 ato) R$ 0,20 
Certidão 2 %Orlas -Valor fixo 	 R$ 7,80 0345.01.1100007.16031(1 ato) R$ 0,20 18,20 

Continua na próxima folha 
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0,00 FR Em 31/12/2011: 	 0,00 FR 

1,0500 	1.200,0000 

Material: 01945 - Nistatina 100.000 UI/m1 sol, oral, frs. Saldo: Em 01/03/2010: 

24/10/11 Compra 	 2011/5413 	143444/ 	 5 	PRATO DONADUZZI & CIA LTDA 1.260,00 

1.260,00 

0,00 

1.200,0000 

TOTAIS =me> 	 Entrada.: 	 1.200,0000 

Saídas..: 	 0,0000 

0,00 UN 

225,00 

55.25 

630,00 

Material: 01954 - Prednisona 5mg, comprimidos 	 Saldo: Em 01/03/2010: 

15/04/10 Compra 	 54842/ 	 5 	PRATI DONADUZZI u CIA LTDA 

16/07/10 Compra 	 69724/3 	 5 	PRATO DONADUZZI & CJA LTDA 

07/07/11 Compra 	 2011/5413 	122593/3 	5 	PRATI DONADUZZI & CIA LIMA 

15.060,0000 

3.750,0000 

35.000,0000 

0,00 UN Em 31/12/2011: 

0,0150 

0,0150 

0,0180 

911,25 

0,00 

53.750,0000 

TOTAIS eme> 	 Entradas: 	 53.750,0000 

Saidas..: 	 0,0000 

60417/3 

81349/3 

19/05/10 Compra 

01/10/10 Compra 

Material: 01955 - Prednisona 20mg, comprimidos Saldo: Em 01/03/2010: 

5 	PRATI DONADUZZI & CIA 1AMA 

PRATI DONADUZZI & COA LIMA ' 

0,00 UN Em 31/12/2011: 

	

0,0350 	25.000.0000 

	

0,0390 	40.000,0000 

0,00 UN 

875,06 

1.480,00 

65.000,0000 

TOTAIS eeei 	 Entradas: 	 65.000,0000 

Saídas..: 	 0,0000 

2.355,00 

0,00 

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 

Relatório Gerencial da Movimentação do Estoque p/ Produtos/Serviços 

Data: 14/05/2012 

Hora: 10:08:01 

Período 	  01/03/2010 à 31/12/2011 

. Tipo do Movimento: Vários Selecionados 

SubAlmoza 	ado • Secr.Mun. Saude ' Fornecedor 	 PRAIA 

i /566  

Material: 01906 - Amosicilina 250n/5m1 susp. fr  150m1, c Saldo: Em 01/03/2010: 

16/09/10 Compra 

0,00 FR Em 31/12/2011: 

1,9000 	4.000,0000 78586/ 	 5 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA • 

Data 	Tipo do Movimento 	Empenho 	Documento 	Sub Forn./Elet./órgao/Finalidade 
	 Valor Unitário 	Quantidade 	 Total 

0,00 ER 

7.600,00 

  

4.000,0000 

TOTAIS eme> 	 Entradas: 	 4.000,0000 

Saidas..: 	 0,0000 

7.600,00 

0,00 

      

      

      

Material: 01910 - Brometo de N-butilescopolamina + dipiro Saldo: Em 01/03/2010:  0,00 UN Em 31/12/2011: 	 0,00 UN 

    

02/09/10 Compra 	 76889/3 	 5 	PRATI DONADUZZI & CTA DMA 	 1,2900 	1.500,0000 1.935,00 

1.500,0000 

TOTAIS eme> 	 Entradas: 	 1.500,0000 

Saídas., ' 	 0,0000 

1.935,00 

0,00 

Material: 01918 - Cetoconazol 200mg, comprimido 	 Saldo: Em 01/03/2010: 
	 0,00 UN Em 31/12/2011: 	 0,00 UN 

07/07/11 Compra 
	 2011/5414 	122589/3 	5 	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 

	
0,0600 	15.000,0000 
	

900,00 

15.000,0000 

TOTAIS eme> 	 Entradas: 	 15.000,0000 
	

900,00 

Saídas..: 	 0,0000 
	

0,00 

Material: 01958 - Sulfadiazina de prata 10mg/g, bisnaga 5 Saldo: Em 01/03/2010: 
	 0,00 UN Em 31/12/2011: 	 0,00 UN 

15/04/10 Compra 
	 55478/ 	 5 	PRATI DONADUZZI & CIA LIDA . 

	
1,3900 	 150,0000 
	

208,50 

TOTAIS eme> 	 Entradas: 

Saídas..: 

150,0000 

150,0000 

0,0000 

205,50 

0,00 

Rafael Knop Montei 
Chefe do Setor de 

Distribuição de Materiais 
Portaria 261/09 



Data: 15/05/2012 

Hora: 10:36:08 

Pag.: 0001 

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 

Relatório Gerencial da Movimentação do Estoque p/ Produtos/Serviços 

SubAlmoxarifado • Secr.Mun. Saude Período 	  01/01/2010 à 31/12/2011 

. Tipo do Movimento: Vários Selecionados 

, 	f 
. Produto 	• EStrógenos;conjugaaoS'07525m'gV9r,,,,.ócntãl, 

QuantidEitr"' Valor Unitário Empenho 	Documento Data 	Tipo do Movimento Sub 	ror:1./91AM / órgao/Final idade 

Material: 01924 - Estrógenos conjugados 0,625n/gr. carta Saldo: Em 01/01/2010: 0,00 UN Em 31/12/2011: 0,00 UN 

06/01/11 	Compra 11798/2 5 MARCOPAIIMA DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICC 5,4200 200,0000 1.084,00 

06/01/11 	Transferência para Almo 00014/11 5 006/022/006 5,4200 200,0000 1.084.00 

14/09/11 	Compra 2011/10927 37184/ 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L. 20.4400 200,0000 4.088,00 

14/09/11 	Transferência para Almo 00649/11 5 006/022/006 20,4400 200,0000 4.088,00 

15/12/11 	Compra 2011/10927 42586/ 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 20,4400 142,0000 2.902,48 

15/12/11 	Compra 2011/10927 43046/ 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 20,4400 58,0000 1.185,52 

15/12/11 	Transferência para Almo 01005/11 5 006/022/006 20,4400 142.0000 2.902,48 

15/12/11 	Transferência para Almo 01006/11 5 006/022/006 20.4400 58,0000 1.185,52 

1.200,0000 

TOTAIS ===> Entrada.: 600,0000 9.260,00 

Saidae..: 600,0000 9.260,00 

Rafai nop Montei 
Chefe do Setor dr, 

Distribuição de Materiais 
portaria 261109 



SubAlmoxarifado. 	Secr.Mun. Saude . Período 	  01/03/2010 à 31/12/2011 

Valor Unitário 

Fornecedor 	 PRATI notiAniiz 

Quextidade 

TOTAIS 

147.500,0000 

Entradas: 	 147.500,0000 	3.262,50 

Saídas-, 	 0,0000 	 0,00 

11/10 Compra 

28/04/11 Compra 

07/07/11 Compra 

14/10/11 Compra 

2010/11701 87448/3 

2011/4369 110709/3 

2011/5413 	122593/3 

2011/5413 141914/ 

150.000,0000 

37.500,0000 

140.000,0000 

140.000,0000 

0,0180 

0,0180 

0,0220 

0,0220 

5 	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 

5 	PRATO DONADUZZI & CIA LTDA 

5 	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA • 

5 	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 

467.500,0000 

Entradas: 	 467.500,0000 

Saida...: 	 0,0000 

TOTAIS 9.535,00 

0,00 

0,00 UM Em 31/12/2011: 	 0,00 UM Material: 01966 - Albendazol 40mg/m1 fr.10m1 	 Saldo: Em 01/03/2010: 

0,4000 2011/5413 	132353/1 	5 	PRATI DONADUZZI & CIA LIDA 4  5.000,0000 	2.000,00 
25/08/11 Compra 

5.000,0000 

Entradas: 	 5.000,0000 

Saídas... 	 0,0000 

TOTAIS 2.000,00 

0,00 

0,00 FR Em 31/12/2011: 	 0,00 FR Material: 07916 - Eritromicina,estolato 250mg/5m1,frs. 60 Saldo: Em 01/03/2010: 
3.1.60,00 

3.160,00 

0,00 

19/08/10 Compra 75306/3 	 5 	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 	 1,5800 	2.000,0000 

2.000,0000 

TOTAIS -o.> 	 Entradas. 	 2.000,0000 

Saidas..: 	 0,0000 

Saldo: Em 01/03/2010: 	 0,00 UM Em 31/12/2011: Material: 1.1.439 - Aciclovir 200mg comp 0,00 UM 

240.00 2011/5413 	117844/3 	5 	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 0,0480 	5.000,0000 10/06/11 Compra 

matazjel: Q1960 - Sulfato ferroso 40mg de Fe II, comprimi Saldo: Em 01/03/2010:  

27/05/10 Compra 	 61829/3 	 5 	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 

08/06/10 Compra 	 62828/3 	 5 	PRATI DONADUZZI & CIA LIDA . 

11/11/10 Compra 	 86605/3 	 5 	PRATI DONADUZZI & COA lirUA 

23/03/11 Compra 	 2011/2844 	105008/3 	5 	PRATI DONADUZZI & CIA LIDA 

02/06/11 Compra 	 2011/5413 	115914/1 	5 	PRATO DONADUZZI & CIA LTDA 

08/11/11 Compra 	 2011/13068 145744/ 	 5 	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA • 

--tarjai.: 01963 - Atenolol 100mg, comprimidos Saldo: Em 01/03/2010: 	 0,00 UM Em 31/12/2011: 0,00 UM 

2.700,00 

675,00 

3.080,00 

3.080,00 

Material: 07918 - Metronidazol 40n/ml, frs. 	100m1, c/ co Saldo: Em 01/03/2010: 	 0,00 FR Em 31/12/2011: 	 0,00 FR 

26/07/10 Compra 	 71025/3 	 5 	PRATO DONADUZZI 8. CIA LTDA • 	 0,9500 	 350,0000 	 332,50 

21/12/10 Compra 	 2010/11701 91787/3 	 5 	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 4 	 0,9200 	 450,0000 	 414,00 

800.0000 

TOTAIS 	 Entradas: 	 800,0000 	 746,50 

Saídas., 	 0,0000 	 0,00 

. Tipo do Movimento: Vários Selecionados 

Data 	Tipo do Movimento 	Empenho 	Documento 	Sob Porn./Sist./órgao/Finalidade 

0,0200 

0,0200 

0,0200 

0,0200 

0,0250 

0,0250 . 

17.500,0000 

30.000,0000 

30.000,0000 

7.500,0000 

50.000,0000 

12.500,0000 

0,00 UM 

350,00 

600,00 

600,00 

150,00 

1.250,00 

312,50 

0,00 UM Em 31/12/2011: 

Total 
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5.000,0000 

TOTAIS 	 Entradas. 	 5.000,0000 	 240,00 

Saídas., 	 0,0000 	 0,00 

Raf el op Mon lel 
Chefe do Setor de 

Distribuição de Materiais 
Portaria 261/09 
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 

Relatório Gerencial da Movimentação do Estoque p/ 

. Período 	  01/01/2010 à 31/12/2011 	• SubAlmomarifado. • Secr.Mun. Saude 

Tipo do Movimento 	 Vários Selecionados 

Produto 	  

Produtos/Serviços 

Data 	'ripo do Movimento 	Empenho 	Documento 

Material: 06162 - Levonorgestrel-etinilestradiol 

Sub Forn./Hiet./órgao/Finalidade 

Saldo: Em 01/01/2010: 

Valor Unitário 	Quantidade 

0,00 UN 	Em 31/12/2011: 

23/03/10 Compra 01197/ 5 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA 5,7300 500,0000 

23/03/10 Transferência para Almo 00136/10 5 006/022/006 5,7300 500,0000 

29/04/10 Compra 01265/ 5 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA 1,7190 2.00,0000 

29/04/10 Transferência para Almo 00235/10 5 006/022/006 1,7190 2.500,0000 

08/06/10 Transferência para Almo 00434/10 5 006/022/006 1,7190 2.500,0000 

08/06/10 Compra 01328/ 5 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YINIFARMA LTDA 4,7190 2.500,0000 

29/09/10 Compra 10738/1 5 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 2,3000 7.000,0000 

29/09/10 Transferência para Almo 00784/10 5 006/022/006 2,3000 7.000,0000 

18/07/11 Compra 2011/5429 06326/1 5 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA 6,0000 4.000,0000 

18/07/11 Transferência para Almo 00455/11 5 006/022/006 6,0000 4.000,0000 

15/12/11 Compra 2011/5429 06502/ 5 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA 6,0000 4.000,0000 

/12/11 Transferência para Almo 01002/11 5 006/022/006 6,0000 4.000,0000 

41.000,0000 

TOPAIS ===> Entrada.: 20.500,0000 

Saída..., 20.500,0000 

Raft nopMonhe 
Chefe do Setov 

Distribuição de Materiais 
Podaria 26VO9 

Total 

0,00 UN 

2.865,00 

2.865,00 

11.797,50 

11.797,50 

11.797,50 

11.797,50 

16.100,00 

16.100,00 

24.000,00 

24.000,00 

24.000,00 

24.000,00 

90.560,00 

90.560,00 



Data: 15/05/2012 

Hora: 10:47:44 

Pag.: 0001 
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 

Relatório Gerencial da Movimentação do Estoque p/ Produtos/Serviços 

Valor Unitário Quantidade 	 Total ata 	Tipo do Movimento 	Empenho 	Documento 	Sub Foro. /Hist /órgao/Pinalidade 

Período 	  01/01/2010 à 31/12/2011 

Tipo do Movimento: Vários Selecionados 

SubAlmoxaritado 	Seer un. Saude Produto 	 •  Cefalexina 500mg - capsula 
....... 

.... 	....... 

Material: 14333 - Cefalexina 500mg - capsula Saldo: Em 01/01/2010: 0,00 UN 	Em 31/12/2011: 0,00 UN 

17/06/10 	Compra 05158/2 5 LABORATORIO QUIMICO E FARMACEUTICO SEROA 0.1280 60.000,0000 7.680,00 

17/06/10 	Transferência para Almo 00486/10 5 006/022/006 0,1280 60.000,0000 7.660,00 

18/10/10 	Compra 44516/1 5 SULMEDI - COM 	DE PRODUTOS HOSPITALARES 0,1360 60.000,0000 8.160,00 

18/10/10 	Transferência para Almo 00833/10 5 006/022/006 0,1360 60.000,0000 8.160,00 

18/07/11 	Compra 2011/5411 00503/ 5 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 0,1080 60.000,0000 6.480,00 

18/07/11 	Transferência para Almo 00460/11 5 006/022/006 0,1080 60.000,0000 6.480,00 

360.000,0000 

TOTAIS ===> Entradas: 180.000,0000 22.320,00 

180.000,0000 22.320,00 

Rafa Knop Niont& 
Chefe do Setoi 

Distribuiç'áo de Materia-is 
Portaria 26109 
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Período 	  01/03/2010 à 31/12/2011 SubAlmoxarifado 	Secr.Mun. Saude . Fornecedor 	 PRATI DONA U 	 CMPWZZ 

Tipo do Movimento: Vários Selecionados 

Data 	Tipo do Movimento 	Empenho 	Documento 

Material: 11441 - Itraccnazol 100mg, comprimido 

Sub Forn./Hiot./órgao/Finalidade 

Saldo: Em 01/03/2010: 

FiyS 

Valor Unitário  

0,00 UM 	Em 31/12/2011: 0,00 UM 

23/03/11 	Compra 	 2010/11717 	105511/3 5 PRATI 	DONADUZZI & CIA LTDA . 0,2000 	1.000,0000 200,00 

1.000,0000 

TOTAIS 	acc,. Entrada.: 1.000,0000 200,00 

Saidas..: 0,0000 0,00 

Material: 12158 - Metronidazol 250 mg, comprimido Saldo: Em 01/03/2010: 0,00 CP 	Em 31/12/2011: 0,00 CP 

19/11/10 	compra 	 2010/11701 	87414/ 5 PRATI 	DONADUZZI 6, CIA LTDA 0,0210 	60.000,0000 1.260,00 

60.000,0000 

TOTAIS 	áa. Entradas, 60.000,0000 1.260,00 

SaIdaa..: 0,0000 0,00 

cariai: 12398 - Azitromicina 500mg - comprimido Saldo: Em 01/03/2010: 0,00 UN 	Em 31/12/2011: 0,00 UM 

22/04/10 	Compra 	 56071/ 	 5 	PRATI 	DONADUZZI & CIA LTDA 0,2400 	2.500.0000 600,00 

08/06/10 	Compra 	 62528/3 	 5 	PRATI 	DONADUZZI & CIA LIDA . 0,2400 	2.500,0000 600,00 

29/09/10 	Compra 	 80768/3 	 5 	PRATI 	DONADUZZI & CIA LTDA * 0.2400 	1.250,0000 300,00 

6.250,0000 

TOTA/S 	.a., 	 Entradas: 6.250,0000 1.500,00 

0,0000 0,00 

Material: 13052 - Neomicina base 5mg/g + bacitracina zinc Saldo: Em 01/03/2010: 0,00 UM 	Em 31/12/2011: 0,00 UM 

04/04/11 Compra 
	 2010/11700 106687/3 	5 	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 

	
0,7400 	3.000,0000 
	

2.220,00 

3.000,0000 

TOTAIS =ao> 	 Entrada.: 	 3.000,0000 

Saídas.. : 	 0,0000 

 

2.220,00 

0,00 

     

     

Material: 14355 - aneprazol 20m - capsula 	 Saldo: Em 01/03/2010: 	 0,00 UM Em 31/12/2011: 	 0,00 UM 

21/10/10 	Compra 	 84010/ 	 5 PRATI 	DONADUZZI & CIA LTDA * 0,0370 	250.000.0000 9.250,00 

21/12/10 	Compra 	 2010/11701 	91787/3 	 5 PRATO 	DONADUZZI & CIA LTDA * 0,0370 	250.000,0000 9.250,00 

.- '06/11 	Compra 	 2011/5413 	118284/3 	5 PRATI 	DONADUZZI & CIA LTDA . 0,0350 	300.000.0000 10.500,00 

./10/11 	Compra 	 2011/5413 	141914/ 	 5 PRATI 	DONADUZZI & CIA =A . 300.000,0000 ...0..£1.10 10.500,00 

1.100.000,0000 

TOTAIS 	===> Entradas, 1.100.000,0000 39.500,00 

Saídas..: 0,0000 0,00 

Material: 15246 - Verapamil, cloridrato de 80mg, carp. Saldo: Em 01/03/2010: 0,00 UM Em 31/12/2011: 0,00 UM 

23/09/10 Compra 	 79172/3 	 5 	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 

11/11/10 Compra 	 86409/3 	 5 	PRATI DONADUZZI & CIA LIDA 

2.635,00 

2.635,00 

	

0,0310 	85.000,0000 

	

0,0310 	85.000,0000 

0,00 UM Em 31/12/2011: 

	

0,0440 	200.000,0000 

	

0,0440 	200.000,0000 

Ra 	is. Montiel 
Chefe do Setor de 

Distribuição de Materiais 
Portaria 261/09 

Material: 19263 - Ibuprofen° 600mg, comprimido 
	 Saldo: Em 01/03/2010: 

19/11/10 Compra 
	 2010/11701 87799/ 
	

5 	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 

04/04/11 Compra 
	 2010/11701 106849/3 
	

5 	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 	* 

0,00 UM 

8.800,00 

8.800,00 

170.000,0000 

TOTAIS coa> 	 Entradas, 	 170.000,0000 

Saldas., 	 0,0000 

5.270,00 

0,00 

    

    



/ — 

es/.0.4, mi,  

Data: 03/08/2012 
Hora: 14:23:03 
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 

1
7-1375-  LI 

Data 
	

Tipo do Movimento 	Empenho 	Documento 	Sub Forn /Hist . /órgeo/Finalidade 
	

Valor Unitário 
	

Quantidade 	 Total 

Material: 15246 - Verapantil, cloridrato de Meg, comp. Saldo: Em 01/01/2010: 0,00 UN 	Em 31/12/2011: 0,00 UN 

23/09/10 Compra 79172/3 5 PRATO 	DONADUS8I & CIA LTDA . 0,0310 85.000,0000 2.635,00 

23/09/10 Transferência para Almo 00760/10 5 006/022/006 0,0310 85.000,0000 2.635,00 

11/11/10 Compra 86409/3 5 PRATI 	DONADUZZI & CIA LTDA . 0,0310 85.000,0000 2.635,00 

11/11/10 Transferência para Almo 00878/10 5 006/022/006 0,0310 85.000,0000 2.635,00 

23/08/11 Compra 2011/5383 131031/1 5 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA . 0,0320 50.000,0000 1.600,00 

23/08/11 Transferência para Almo 00591/11 5 006/022/006 0,0320 50.000,0000 1.600,00 

21/11/11 Outras Entradas 00049/11 5 NF 143837 Dimaci 0,0000 400,0000 0,00 

21/11/11 Compra 2011/5383 143638/1 5 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA . 0,0320 70.000,0000 2.240,00 

21/11/11 Transferência para Almo 00899/11 5 006/022/006 0,0318 70.400,0000 2.240,00 

580.800,0000 

TOTAIS ===> Entradas: 290.400,0000 9.110,00 

290.400,0000 9.110,00 
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. Período 	  01/01/2010 à 31/12/2011 	* SubAlmoxarifado 	Vários SubAlmoxari fado Selecionados* Produto 	 • Nimesulida 100mg comp. 

Data 	Tipo do Movimento 	Empenho 	Documento 	Sub Forn./Hist./drgao/Finalidade 
	

Valor Unitário 
	

Quantidade 	 Total 

Material: 30406 - Nimesulida 100mg comp. Saldo: Em 01/01/2010: 0,00 UN 	Em 31/12/2011: 0,00 UN 

22/04/10 Transferência para Almo 00210/10 5 006/022/006 0,0190 20.000,0000 380,00 

22/04/10 Compra 15203/ 5 VALE COMERCIAL LTDA . 0,0190 20.000,0000 380,00 

10/06/10 Compra 17520/1 5 VALE COMERCIAL LTDA . 0,0190 65.000,0000 1.235,00 

10/06/10 Transferência para Almo 00457/10 5 006/022/006 0,0190 65.000,0000 1.235,00 

11/11/10 Compra 24271/1 5 VALE COMERCIAL LTDA . 0,0190 34.200,0000 649,80 

11/11/10 Transferência para Alma 00884/10 5 006/022/006 0,0190 34.200,0000 649,80 

06/01/11 Transferência para Almo 00010/11 5 006/022/006 0,0190 30.800,0000 585,20 

06/01/11 Compra 2010/3802 26595/1 5 VALE COMERCIAL LTDA . 0,0190 30.800,0000 585,20 

18/02/11 Compra 2010/11687 00062/1 5 MACRIEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 0,0220 150.000,0000 3.300,00 

18/02/11 Transferência para Almo 00073/11 5 006/022/006 0,0220 150.000,0000 3.300,00 

05/09/11 Compra 2011/5410 20234/1 5 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME * 0,0200 50.000,0000 1.000,00 

05/09/11 Transferência para Almo 00618/11 5 006/022/006 0,0200 50.000,0000 1.000,00 

- 	/11/11 Compra 2011/14115 22329/1 5 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME . 0,0200 12.500,0000 250,00 

3/11/11 Transferência para Alce 00917/11 5 006/022/006 0,0200 12.500,0000 250,00 

725.000,0000 

TOTAIS ===> Entradas. 362.500,0000 7.400,00 

Saídas—, 362.500,0000 7.400,00 



leare ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM ,s-  MEMORANDO 

'NzRrig,  SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 	
N° 025/2012 

DE: 	CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 

PARA: 	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SSUNTO: Memória de visita do TCE-RS aos Almoxarifados — Medicamentos 

Fatos ocorridos durante auditoria do TCE-RS: 

Face solicitação dos APEs. do TCE-RS, relatamos as ocorrências e/ou 
fatos presenciados, durante Auditoria do TCE-RS, em diversos setores que fizeram 
parte do fluxo de informações pertinentes a Licitação, liquidação, recebimento, 
transferências internas e aos usuários de medicamentos que, em síntese, cabe 
registro do que segue: 

01- ALMOXARIFADO CENTRAL — Foram gerados relatórios de entradas 
e saídas de medicamentos, onde foi possível constatar que todas as aquisições tem 
registros de entrada no Almoxarifado Central e transferências ao Sub-almoxarifado da 
Secretaria de Saúde, exceto alguns casos de equipamentos que são destinados 
diretamente ao ambiente de lotação. 

Foram gerados e impressos (anexos folhas 04 a 11) os seguintes 
relatórios de Entradas e Saídas de Medicamentos, a partir de produtos amostrados: 

Material: 14333 - Cefalexina 500mg — cápsula 
Material: 14329 - Dipropionato de beclometasona* 250 mcg/dose areosol. 
Material: 01924 - Estrógenos conjugados 0,625mg/gr 
Material: 06162 - Levonorgestrel-etinilestradiol 
Material: 33388 - Sinvastatina 40ring. Comprimido 
Material: 13061 - Sulfato de sálbutamol 100 Mcg/dose aerosol 
Materia1:14363 - Dipropionato de beclometasona + salbutamol spray 
oral, 15m1. 

02- SUB-ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS JUNTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Cumpre-nos relatar as dificuldades 
encontradas, tais como: 

ineficiência do sistema informatizado, nos aspectos analisados, que 
chamado a produzir relatórios gerenciais, demonstrando entradas, saídas e estoques 
de determinado produto, fatos ocorridos em 2011, mostrou-se extremamente moroso. 

gerenciamento e controle de estoques, deficitário, face diferenças 
constatadas entre saldos no sistema informatizado frente aos estoques físicos, nos 
seguintes produtos amostrados, embora importante considerar observação que ao 
final deste item registramos: 

b.1- Material código: 14329 - Dipropionato de beclometasona* 250 
mcg/dose areosol. Neste item constatou-se equivalência entre registros e estoques 
físicos. 



Material código: 06162 — Levonorgestrel-etinilegradiol. Nésíe.:. 
roduto constatou-se diferença de 14 unidades (estoque físico menor) 	k-o- 	; 

1- 5  
Material código: 14363 — Dipropionato de beclometasona + 

Salbutamol 100/50. Neste produto constatou-se diferença de 32 unidades (estoque 
físico menor). Em data de 25.05.2012 fizemos nova revisão de quantitativos, visto que 
nos foi alegado que haveria uma caixa de produtos não contabilizada na auditoria, por 
estar mal posicionada na prateleira. Solicitamos, neste dia, nova posição de estoque 
(anexada — folha n° 12) e recontamos, considerando a nova caixa de 20 unidades do 
mesmo lote. Ao final tem-se, portanto, uma diferença confiável de 12 unidades 
(estoque físico menor). 

Material código: 1910 — Brometo de N-butilescoponamina + d. 
Neste produto constatou-se diferença de 100 unidades (estoque físico maior). 

Material código: 1961 — Verapramil 80mg. Neste produto 
constatou-se diferença de 10 unidades (estoque físico maior). 

Material código: 33856 — Amoxicilina 50mg/m1 + Clavulanato 
(Suspensão). Este produto teria apresentado estoque físico menor, em 10 unidades, 
quando comparado o número registrado. Porém, acreditamos, a contagem se deu em 
produto diverso, visto que na anotação manual, tem-se o material de código 33856 
como sendo Amoxicilina 500mg/m1 (Comprimidos — Material de código n° 1908), 
quando, na verdade, este código é do produto Amoxicilina 50mg/m1 + Clavulanato 
(Suspensão). 

Material código: 30406 - Nimesulida 100mg comprimidos. Neste 
produto constatou-se diferença de 96 unidades (estoque físico maior). 

Material código: 14355 - Omeprazol 20mg. Neste produto 
constatou-se diferença de 366 unidades (estoque físico menor). 

Material código: 14333 - Cefalexina 500mg — cápsula. Neste 
produto constatou-se diferença de 5 unidades (estoque físico menor). 

Material código: 01924 - Estrógenos conjugados 0,625mg/gr, 
carteia. Neste produto constatou-se diferença de 15 unidades (estoque físico maior). 

Material código: 01960 - Sulfato ferroso 40mg de Fe 11, 
comprimido. Neste produto constatou-se diferença de 40 unidades (estoque físico 
maior). 

Observação: Cabe registrar que, tão logo a Secretaria soube da 
auditoria e das inconsistências constatadas, percebeu-se um movimento de 
reorganização de pessoal, de equipamentos e de procedimentos, a partir do 
Secretário Municipal de Saúde e respectivos responsáveis, atos e fatos que 
serão monitorados pelo Sistema de Controle Interno. 

03- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE — ESTEVÃO CARRARO — Ficou 
evidenciado, mais uma vez, a morosidade do sistema informatizado quando chamado 
a gerar relatórios gerenciais. 

Quanto aos estoques e controles existentes, foi possível detectar bons 
procedimentos, porém alguns aspectos mereceram coleta de justificativas junto a 
servidora responsável , quais sejam: 

a- Material código: 14329 - Dipropionato de beclometasona* 250 
mcg/dose areosol.- Teria apresentado divergência quando da contagem, de 03 
unidades em estoque para 02 unidades no sistema. Justificativa apresentada dizendo 
que a unidade em sobra é fruto de devolução de usuário. 

ar-'• 



Material código : 33388 - Sinvastatina 40mg. Comprimido - Teria 
apresentado divergência quando da contagem, de 480 unidades ern-stoqu.epaca_41D 
unidades no sistema. Justificativa apresentada dizendo que as 10 uh'idã'aVgidm "àbbiá: 
é fruto de devolução de usuário. 6 

Material código: 06162 - Levonorgestrel-etinilestradiol,--LTeria, 
apresentado divergência quando da contagem de 141 caixas em estoque para 136 
caixas no sistema. Justificativa apresentada dizendo que as unidades em sobra é fruto 
de devolução de usuário. 

Material código: 14363 - Dipropionato de beclometasona + 
Salbutamol. Teria apresentado divergência quando da contagem de 20 caixas em 
estoque para 21 caixas no sistema. Justificativa apresentada posteriormente dizendo 
que a unidade em falta é fruto de não registro de baixa de 01 caixa, conforme 
respectiva receita, que ora anexamos (folha 13), em poder da servidora responsável. 
Após conversa com Secretário Municipal de Saúde foi possível identificar que o 
produto "Clenil Composto", receitado pelo Médico Dilvo Nazzari da UBS em análise, 
que consta como item 5 na Receita que anexamos é o nome comercial deste princípio 
ativo. 

Material código: 14333 - Cefalexina 500mg — cápsula - Teria 
apresentado divergência quando da contagem de 1510 unidades em estoque para 
1523 unidades no sistema. Justificativa apresentada posteriormente dizendo que as 
unidades em falta referem-se ao não registro de baixa de 40 unidades, conforme 
respectiva receita, que ora anexamos (folha 14), em poder da servidora responsável. 
Portanto, havendo sobra em estoque de 27 unidades, fruto de devolução de usuários. 
Após conversa com Secretário Municipal de Saúde foi possível identificar que o 
produto, receitado pelo Médico Dilvo Nazzari da UBS em análise, consta como item 2 
na Receita que anexamos. 

Material código: 10763 — igual a Material: 13061 - Sulfato de 
salbutamol 100 Mcg/dose spray. Teria apresentado equivalência quando da 
contagem de 25 unidades em estoque para 25 unidades no sistema. 

Material código: 01924 - Estrógenos conjugados 0,625mg/gr, 
carteia- Teria apresentado equivalência quando da contagem de 5 unidades em 
estoque para 5 unidades no sistema. 

Central do Sistema de Contra 	Municipal, em 25 de maio de 2012. 

Técnico oe Controle 
Chefe do Siste 

almondi 
Interno — Administrador 
de Controle Interno 
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Relatório Gerencial da Movimentação do Estoque p/ Produtos/Serviços PLg.: 0001 

Período 	  01/01/2010 à 31/12/2011 
	

SubAlmoxarifado 	Secr.Mun. Saude 
	 . Produto 	  Estrógenos conjugados 0,625mg/gr, carteia c/ 

. Tipo do Movimento, Vários Selecionados 

Data 	TiPo do Movimento 	Empenho 	Documento 	Sub 	Forn./Hiet./órgao/Finalidade 

Material: 01924 - Estrógenos conjugados 0,625m/gr, carte Saldo: Em 01/01/2010: 

Valor Unitário 	Quantidade 

0,00 UN 	Em 31/12/2011: 

Total 

0,00 UN 

06/01/11 	Compra 11798/2 5 MARCOFARMA DIST DE PRODUTOS PARMACEUTICO 5,4200 200,0000 1.084,00 

06/01/11 	Transferência para Almo 00014/11 5 006/022/006 5,4200 200,0000 1.084,00 

14/09/11 	Compra 2011/10927 37184/ 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 20,4400 200,0000 4.088,00 

14/09/11 	Transferência para Almo 00649/11 5 006/022/006 20,4400 200,0000 4.088.00 

15/12/11 	Compra 2011/10927 42586/ 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 20,4400 142,0000 2.902,48 

18/12/11 	Compra 2011/10927 43046/ 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 20,4400 58,0000 1.185,52 

15/12/11 	Transferência para Almo 01005/11 5 006/022/006 20,4400 142,0000 2.902,48 

15/12/11 	Transferência para Almo 01006/11 5 006/022/006 20,4400 58,0000 1.185,52 

1.200,0000 

TOTAIS ===> Entradas. 600,0000 9.260,00 

Saídas..: 600,0000 9.260,00 



' 	DE CONTA 
v 

Jà-Ço>4< P 

ta: 15/05/2012 

ra: 10:38:48 
g.: 0001 

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 
Relatório Gerencial da Movimentação do Estoque p/ Produtos/Se 

AM, 

. Período 	  01/01/2010 à 31/12/2011 	• SubAlmosarifado. 	Secr.Mun. Saude 

Tipo doMovimento; Vários Selecionados 

1  Produto 	  Levonorgestrel-etinilescradiol 

Data 	Tipo do Movimento 	Mmpenho 	Documento 

Material: 06162 - Levonorgestrel-etinilestradiol 

Sub Forn./Hist./órgeo/Finalidade 

Saldo: Em 01/01/2010: 

Valor Unitário 	Quantidade 

0,00 UN 	Em 31/12/2011: 

Total 

0,00 UN 

23/03/10 	Compra 01197/ 5 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUM19'ARMA LTDA 5,7300 500,0000 2.865,00 

23/03/10 	Transferência para Almo 00136/10 5 006/022/006 5,7300 500,0000 2.865,00 

29/04/10 	Compra 01265/ 5 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFAMMA LTDA 4,7190 2.500.0000 11.797,50 

29/04/10 	Transferência para Almo 00235/10 5 006/022/006 4,7190 2.500,0000 11.797,50 

08/06/10 	Transferência para Almo 00434/10 5 006/022/006 4,7190 2.500,0000 11.797,50 

08/06/10 	Compra 01328/ 5 COMERCIO DE MEDICAMENTOS SUMLEARNA LIMA 4,7190 2.500,0000 11.797,50 

29/09/10 	Compra 10738/1 5 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA * 2,3000 7.000,0000 16.100.00 

29/09/10 	Transferência para Almo 00784/10 5 006/022/006 2,3000 7.000,0000 16.100,00 

18/07/11 	Compra 2011/5429 06326/1 5 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA 6,0000 4.000,0000 24.000.00 

18/07/11 	Transferência para Almo 00455/11 5 006/022/006 6,0000 4.000,0000 24.000,00 

15/12/11 	Compra 2011/5429 06502/ 5 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA 6,0000 4.000,0000 24.000,00 

/12/11 	Transferência para Almo 01002/11 5 006/022/006 6,0000 4.000,0000 24.000,00 

41.000,0000 

=AIS ===> Entradas: 20.500,0000 90.560,00 

Saidas..: 20.500,0000 90.560,00 



001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 

	LiRY 	  
Data: 15/05/2012 
Hora: 10:50:24 
Pag.: 0001 Relatório Gerencial da Movimentação do Estoque p/ Produtos/p______ 

Período 	  01/01/2010 à 31/12/2011 
	

SubAlmomarifado. • Secr.Mun. Saude 
	

' Produto 	 • Sinvastatino 40mg. comprimido 

Tipo do Movimento, Vários Selecionados 

Data 	Tipo do Movimento 	Empenho 	Documento 	Sub Forn./Hiat./órgao/Finalidade 
	 Valor Unitário 
	

Quantidade 	 Total 

Material: 33388 - Sinvastatina 40mg. comprimido Saldo: Em 01/01/2010: 0,00 UM 	Em 31/12/2011: 0,00 UM 

01/07/10 Compra 17900/1 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 0,0670 5.000,0000 335,00 

01/07/10 Transferência para Almo 00557/10 5 006/022/006 0,0670 5.000,0000 335,00 

31/08/10 Compra 20731/1 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 0,0670 5.000,0000 335,00 

31/08/10 Transferência para Almo 00692/10 5 006/022/006 0,0670 5.000,0000 335,00 

24/12/10 Transferência para Almo 01042/10 5 006/022/006 0,0570 30.000,0000 1.710,00 

24/12/10 Compra 2010/11693 41415/1 5 MEIMLAR 1MP. E DIST. DE PROL/MEDICO HOS 0,0570 30.000,0000 1.710,00 

04/04/11 Compra 2010/11593 50568/1 5 MEDILAR IMP. E DIST. DE PRODMEDICO HOS 0.0570 40.000,0000 2.280.00 

04/04/11 Transferência para Almo 00138/11 5 006/022/006 0,0570 40.000,0000 2.280,00 

29/07/11 Compra 2011/5389 35000/1 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 0,0690 30.000,0000 2.070,00 

29/07/11 Transferência para Almo 00518/11 5 006/022/006 0,0690 30.000,0000 2.070,00 

08/11/11 Compra 2011/5389 40667/ 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 0,0690 40.000,0000 2.760,00 

- 	'11/11 Transferência para Almo 00848/11 5 006/022/006 0,0690 40.000,0000 2.760,00 

300.000,0000 

Tamis ===> Entradas: 150.000,0000 9.490,00 

Saídas—, 150.000,0000 9.490,00 

8 
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Remetente: "SMA - Rafael Knop Montiel" <rafael.montiel@erechim.rs.gov.br> 

"GP - Odacir Rainnondi" <odacir.raimondi@erechim.rs.gov.br>, "GP - Controle Interno Municipal - 
Email" <continterno@erechim.rs.gov.br> 

15/05/2012 11:31 

Movimentação do Sulfato de Salbutamol 100mcg 

13061.PDF (159 KB) 

Para: 

  

Data: 

Assunto: 

Anexos: 

 

     

     

andei fazendo uma busca e encontrei este código: 13061 que tem a mesma descrição que o 
código 10763 (sem movimentação 2010-2011) 

como o código 10763 repassado por Ana do TCE não possui movimentação no periodo e ela 
afirma que há movimentação de entrada na SMS, fiz uma busca pela descrição e encontrei 
este outro código 13061 que tem movimentação, inclusive da empresa DIMACI. 

Portanto pode ter ocorrido uma troca de código por parte da SMS na hora de dar entrada, 
ta 	:z por já haver em estoque o código antigo e não querer misturar dois códigos para a 
mesmissima coisa. 

estou encaminhando em anexo a movimentação deste código 
att. 
Rafael Knop Montiel 
Chefe do Setor de Adm. de Mat. 
Almoxarifado Central 
Av. Farrapos, 509 
CEP: 99700-000 
Erechim/RS 
Fone: (54) 3522-6334 

http://expresso.erechim.rs.gov.br/expressoMaill_2/index.php 	 24/05/2012 



001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECNIM 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 

Relatório Gerencial da Movimentação do Estoque p/ Produtos/ ervi 

Data: 15/05/2012 

Hora: 11:25:35 

Pag.: 0001 	I 
período 	  01/01/2010 à 31/12/2011 	SubAlmoxarifado. 	Secr.Mun. Saude 

	
. Produto 	  Sulfato de salbutamol 100 Mcg/dose aerosol f 

Tipo do Movimento: Vários Selecionados 

    

      

Data 	Tipo do Movimento 	Empenho 	Documento 	Sub Forn./Hist./órgao/Finalidade 
	 Valor Unitário 	Quantidade 	 Total 

Material: 13061 - Sulfato de salbutomml 100 Mcg/dose aero Saldo: Em 01/01/2010: 	 0,00 UM Em 31/12/2011: 	 0,00 UM 

15/04/10 Compra 07651/ 5 MARCOFARMA DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICO 2,4500 

15/04/10 Transferência para Alma 00200/10 5 006/022/006 2,4500 

17/06/10 Compra 08353/2 5 MARCOPARMA DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICO 2,4500 

23/06/10 Transferência para Almo 00520/10 5 006/022/006 2,4500 

25/06/10 Compra 08354/2 5 MARCOFARMA DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICO 2,4500 

25/06/10 Transferência para Almo 00542/10 5 006/022/006 2,4500 

25/11/10 Transferência para Almo 00943/10 5 006/022/006 2,9500 

25/11/10 Compra 2010/11683 24471/1 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 2,9500 

10/03/11 Compra 2010/11683 27992/1 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 2,9500 

10/03/11 Transferência para Almo 00100/11 5 006/022/006 2,9500 

31/05/11 Compra 2011/5389 31563/1 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 5 2,9480 

"/05/11 Transferência para Rimo 00299/11 5 006/022/006 2,9480 

'08/11 Compra 2011/5389 36256/1 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 2,9480 
, 
19/08/11 Transferência para Almo 00580/11 5 006/022/006 2,9480 

16/11/11 Compra 2011/5389 41161/1 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES I: 2,9480 

16/11/11 Transferência para Alma 00881/11 5 006/022/006 2,9460 

	

600,0000 	1.470,00 

	

600,0000 	1.470,00 

	

487,0000 	1.193,15 

	

487,0000 	 1,193,15 

	

113,0000 	 276,85 

	

113,0000 	 276,85 

	

600.0000 	 1.770,00 

	

600,0000 	 1.770,00 

	

600,0000 	1.770,00 

	

600,0000 	 1.770,00 

	

900,0000 	 2.653,20 

	

900,0000 	 2.653,20 

	

450,0000 	 1.326,60 

	

450,0000 	 1.326,60 

	

450,0000 	 1.326,60 

	

450,0000 	 1.326,60 

8.400,0000 

TOTAIS ===> 	 Entradas. 	 6.200,0000 	11.786,40 

	

6,200,0000 	11.786,40 

/o 



()Todos 
Tipo do Movimento 

o Vários Selecionados 

SubAlmoxarifado 

O 	Cl] ;Vários SubAlmoxarifado Selecionados 

Produto/Serviço 

1 4363 gl'Dipropionato de beclometasona + salbutamol spray oral, 15ml 

Nu)  	ririnurv,  42i) ilátardr.wri; 

Li ÂTZ 
4.•—• 4 

lãust xftu/a-ij -t0)(iti) P 	fl;T!piP 

Movimentação do Estoque 

Configur ações Gerais 	Configurações Avançadas 

Ordem 

0 Produto/Serviço 

O Tipo Movimento 

O Fornecedor 

O Finalidade 

O Orgão/Setor/Seção 

Período da Movimentação 
Data Inicial 	Data Final 

01/01/2010 al  a [3:1/12/2011 Cl; 

Tipo do Produto 

(Nj 

Ej Ordenar por Documento 

11] Quebra de Página por Material 

Im 
Informação 

Atenção !! 
Nenhum Regis 	Encontrado. 

Ra 	nop 	e' 
hefe do Setor at: 

Distribuição de Materiais 
Portaria 261/09 

Usuário RAFAEL KNOP MONTIEL [Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 4 	Almoxarifado 4 Secr.Mun. Obras lã Ano Referência 	2012 

veL r Almoxarifado CI Orçamenta 	 r (M12~~— 1 Nr4~" E5rAc 

~1— 
QL~RD 
mwwfts 

Tipo Relatório 

O Analftico 

O Sintético 

Tipo Movimento 

O Entradas O Saídas 



GEMUS - GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE 	 Data: 	25-05-2 

mr.Amantaran (In PcFrarum 	 Hora: 	09:4". 

GFCRFTARIA MIIIJIfIDAI np cAIMF np Frkpriam _ Pç 	 Pagina: 	1 	I 
Filtros: Unidade: 17. Material: 14363. Apresentação: 1. Período de: 15-05-2012 até 25-05-2012. 

UPS: 	17- CENTRAL DE MEDICAMENTOS 

Período: 	15-05-2012 até 25-05-2012 

Produto: 	14363-DIPROPINATO BECLOMETASONA+SALBUTAMOL SPRAY ORAL(AEROCORT) - 1-DIPROPIONATO BECLOMETASONA+SALBUTAMOL SPRAY ORAL(AEROCORT) 

Data 	 'Dm Movimento 	 Qtde 	V. Unhado 	Total Custo 	Documento 	 Odgem/Destino 

15-05-2012 	SAIDA 	 1 	31.9850 	 31.99 	958938 	 90344 - JOAO CARLOS GORA 

18-05-2012 	TRANSFERENCIA DE SAIDA 	 15 	31.9850 	 479.78 	9374 	 13 - UBS CAPOERE ERECHIM 

21-05-2012 	TRANSFERENCIA DE SAIDA 	 10 	31.9850 	 319.85 	9392 	 19 - UBS BELA VISTA 

21-05-2012 	TRANSFERENCIA DE SAIDA 	 20 	31.9850 	 639.70 	9389 	 18 - UBS ATLANTICO 

21-05-2012 	TRANSFERENCIA DE SAIDA 	 20 	31.9850 	 639.70 	9390 	 9 - UBS PAIOL GRANDE 

21-05-2012 	TRANSFERENCIA DE SAIDA 	 20 	31.9850 	 639.70 	9391 	 6 - UBS SA0 VICENTE DE PAULA 

21-05-2012 	TRANSFERENCIA DE SAIDA 	 20 	31.9850 	 639.70 	9393 	 5 - UBS PRESIDENTE VARGAS 

21-05-2012 	TRANSFERENCIA DE SAIDA 	 20 	31.9850 	 639.70 	9394 	 15 - UBS ALDO ARIOLI 

23-05-2012 	TRANSFERENCIA DE SAIDA 	 20 	31.9850 	 639.70 	9407 	 7 - UBS SAO CRISTOVAO 

Saídas Compras Transferências Acertos 
Saldo Inidal: 	 394 

Saldas: 	1 Compras: O Entrada: O Entrada: O Saldo Final: 	 248 

Devoluçoes: Devoluçoes: O Salda: 	145 Saída: O 

Total de Registros: 	9 

gest025.rep 	 Págin Inovadora Sistemas de Gestão 	 www.inovadora.com.br  
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Unidade: 17- CENTRAL DE MEDICAMENTOS 
Código Material/Apresentacao 

15.15 DOMPERIDONA 1MG/ML FRS 100ML SUSP - DOMPERDONA 1MG/ML FRS 100ML SUSP 

1125.1 BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML LOCAO FRS 100ML 

1126.1 ACETOFENIDO DE ALGESTONA 150MG (DIIDROXIPROGESTERONA) 

1127.1 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG 

1134.1 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP 

1657.1 DIGOXINA 0.25MG COMP. 

1906.1 AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. FR  150ML. COPO MEDIDA 

1908.1 AMOXICILINA 500MG. CAPSULAS 

1909.1 BENZILPENICILINA PROCAINA POTASSICA 400000 

1910.1 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA. FRASCO C/ 20ML 

1914.1 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML FRS 20ML 

1917.1 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG COMP. 

1918.1 CETOCONAZOL 200MG. COMPRIMIDO 
1921.1 CREME DEXAMETASONA 01 BISNAGA 10G - CREME DEXAMETASON 01 BISNAGA 10G 

1924.1 ESTROGENIOS CONIUGADOS 0625MG CART 28  CP 

1926.1 ESPIRONOLACTONA 25MG CP 

1927.1 FUROSEMIDA 40MG. COMPRIMIDOS 

1928.1 GENTAMICINA BASE 3MG/ML SOL.OFTALMICA. FRS 5ML 

1929.1 IBUPROFENO 300MG. COMPRIMIDOS 
1930.1 LEVONORGESTREL 0.15MG-ETINILESTRADIOL 0.03MG CART C 

1931.1 LEVONORGESTREL 0.25MG-ETINILESTRADIOL 0.05MG CART.0 

1932.1 MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP 

1933.1 METFORMINA 850MG CP 
1935.1 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRS 100ML 

1937.1 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL COMP. 

1938.1 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG. COMPRIMIDOS 

1940.1 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL. BISNAGA 50G C/ 

1941.1 METILDOPA 250MG. COMPRIMIDOS 
1942.1 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML. GOTAS (FRASCOS C/10ML) 

1943.1 METRONIDAZOL 500MG. COMPRIMIDOS 

1944.1 MICONAZOL. NITRATO 20MG/ML LOCAO FRS 30ML 

1946.1 NIFEDIPINA 10MG. COMPRIMIDOS 

1950.1 PIRIMETAMINA 20MG CP 
1952.1 PREDNISOLONA. FOSFATO 6.7MG/5ML. FRS 100ML 

1953.1 PROPANOLOL 40MG. COMPRIMIDO 

1954.1 PREDNISONA 5MG CP 
1955.1 PREDNISONA 20MG. COMPRIMIDOS 

1956.1 SINVASTATINA 20MG CP 

1957.1 SULFADIAZINA 500MG CP 
1958.1 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G. BISNAGA 50G 
1959.1 SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMP. 

1960,1 SULFATO FERROSO 40MG DE FE II. COMPRIMIDOS  

1961.1 VERAPAMIL 80MG CP  
1962.1 XAROPE DE SALBUTAMOL 2MG/5ML FRS 120 ML. C/ COPO MED-  

1963.1 ATENOLOL 100MG COMPRIMIDO - 

1964.1 ALBENDAZOL 200MG. COMPRIMIDOS- 

1966.1 ALBENDAZOL 40MG/ML FR.10ML - 

1967.1 AMINOFILINA 100MG. COMPRIMIDOS - 

1968.1 CIMETIDINA 200MG COMPRIMIDO _ 
1969.1 CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG VITAMINA B1. COMPRIMIDO 

Data: 14-05-2012 

	

Hora: 	142654 

	

Pagina: 	1 	/ 	6 

Unidade 

UN 

FR 

AP 

CP 

Qtde 

O 

O 
O 

O 

UN 240 

CP 35540 

FR 855 C-• 

CP 6258 

FR 2 

 FR 4154 

FR 26 

CP 1000 

CP 13610 

BISN. 4361 

CT 70 

UN 16649 

CP 57735 

FR 123 	_ 

CP 34650 

CT 2172 

CT 1008 

CP 178895 

CP 30 

FR 2102 

CP O 

CP 60 

UN 42 

CP 106320 

FR O 

CP O 

FR 1018 

CP 26463 

CP O 

FR O 

CP 207652 

CP 8100 

CP 585 

CP O 

CP O 

UN 117 

CP 480 

CP 3160 

CP 83830 

3.-- FR 

CP 30895W 

CP 0• 

FR 1453 

CP 5360 • . 

CP 0 

CP 12420 

GEMUS - GESTÃO MUNICIPAL DA SAUDE., 
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GEMUS - GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE 
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Data: 14-05-2012 

14:26:55 

g 0 	Pagina: 2 / 6 

g  

, 
Unidade: 17- CENTRAL DE MEDICAMENTOS 
Código Material/Apresentacao 	 Unidade 	 Qtde 

1970.1 CLORIDRATO DE DILTIAZEM 90MG DE LIBERACAO RETARDADA 	 CP 	 5660 

1973.1 DIAZEPAN 10MG AMPOLA C/2ML 	 AP 	 O 

1974.1 DICLOFENACO SODICO 50MG. COMPRIMIDOS 	 CP 	 O 

1975.1 DICLOFENACO POTASSICO 15MG/ML. FRASCO C/ 20ML 	 FR 	 O 

1976.1 DICLOFENACO SODICO 75G 3ML - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 	 AP 	 666 

1978.1 IODOFOR AOU0S0 1% FRASCO 1000ML 	 FR 	 58 

1986.1 PROPATILNITRATO 10MG. COMPRIMIDOS 	 CP 	 O 

1987.1 TETRACICLINA CLORIDRATO DE 500MG. COMP - TETFtACICLINA CLORIDRATO DE 500MG. C 	CP 	 O 

2244.1 AGUA OXIGENADA VOL.10. FRASCO C/ 1.000ML 	 L 	 O 

2680.1 VASELINA LIOUIDA. FRASCO COM 1.000ML 	 FR 	 7 

2889.1 NITROFURANTOINA 100MG. COMPRIMIDOS 	 CP 	 8012 

3883.1 CAPTOPRIL 25 MG 	 CP 	 607367 

6050.1 SORO DE REIDRATACAO ORAL 27.9G. ENVELOPES 	 UN 	 O 

6051.1 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 FRASCO - AMP.C/D 	 FR 	 31 

6052.1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 FRASCO-AMP.C/D 	 FR 	 730 

6053.1 BROMETO DE IPRATORIO 0.025% FRS. 20ML 	 FR 	 3 

6054.1 DEXAMETASONA 4MG/ML AMP. 2.5ML 	 AP 	 O 

6063.1 HIDROCORTISONA 100MG. FRASCO-AMPOLA C/ DIL. 2ML 	 FR 	 O 

6066.1 HIDROCORTISONA 500MG. FRASCO -AMPOLA C/ DIL. 4ML 	 FR 	 34 

6081.1 MEBENDAZOL 100MG/5ML FRS 30ML C/ COPO MEDIDA 	 FR 	 O 

6083.1 METOCLOPRAMIDA 10MG. AMP. 2ML 	 AP 	 660 

6088.1 CARBAMAZEPINA SUSPENSAO. 20MG/ML. FRASCO 100ML 	 FR 	 O 

6093.1 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA. 25MG COMPRIMIDO 	 CP 	 O 

6097.1 FENITOINA 100MG/5ML FRASCO DE 120ML 	 FR 	 O 

6100.1 FENOBARBITAL. 40MG/ML FRASCO 20ML 	 FR 	 O 

6162.1 LEVONORGESTREL-ETINILESTRADIOL. CONFORME OBSERVACAO 	 CT 	 ,1144 	. 

6166.1 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML, FRS. 100ML 	 FR 	 O 

6168.1 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDOS 	 CP 	 78490 

7693.1 CATETER INTRAVENOSO FLEXIVEL N/ 22 	 UN 	 O 

7915.1 DOXICILINA. 100MG. CP. 	 CP 	 1830 

7916.1 ERITROMICINA 250MG/5ML. FRS. 60ML. C/ COPO DE MEDID 	 FR 	 62 

7917.1 ERITROMICINA 500MG. COMP. 	 CP 	 O 

7918.1 METRONIDAZOL 40MG ML FRS 100 ML COM COPO MEDIDA - METRONIDAZOL 40MG/ML. FF 	FR 	 O 

7919.1 METOCLOPRAMIDA 10MG. COMPRIMIDOS 	 CP 	 1760 

7920.1 NORETISTERONA 0.35MG. CARTELA C/ 35 COMPRIMIDOS 	 a 	313 

7921.1 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA. BISNAGA C/ 15G 	 UN 	 23 

7922.1 PARACETAMOL 500MG. COMPRIMIDOS 	 CP 	 71190 

7923.1 AMINOFILINA 24 MG/ML. AMPOLA 10ML 	 AP 	 49 

7924.1 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA. AMPOLA C/ 2ML - BROMETO DE N-BUT 	AP 	 91 

7925.1 COMPLEXO B. AMPOLA C/ 2ML 	 89 

7926.1 CIMETIDINA 300MG AMPOLA COM 2ML - CIMETIDINA 300MG AMPOLA C/2ML 	 AP 	 78 

7930.1 DIPIRONA SODICA 500MG. AMPOLA C/ 2ML 	 AP 	 818 

7931.1 DIPIRONA PROMETAZINA ADIFENINA AMPOLA 2ML - DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFEN 	AP 	 O 

7932.1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML. FRASCO 10ML 	 FR 	 3601 

7933.1 FUROSEMIDA 10MG AMPOLA 2ML 	 UN 	 30 

7934.1 N-METILBROMETO DE HIOSCINA 20MG AMPOLA 1ML - N-METILBROMETO DE HIOSCINA 2 	AP 	 O 

7935.1 PRESERVATIVO EM LATEX MASCULINO LUBRIFICADO 52MM ADULTO 	 UN 	 O 

8004.1 SOLUCAO FISIOLOGICA NASAL 30ML 	 FR 	 1139 

8630.1 DEXCLORFENIRANINA 2MG CPR 	 CP 	 O 

8780.1 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG. AMPOLA 2ML 	 AP 	 36 

Inovadora Sistemas de Gestao www.inovadora.com.br 	 gest004.rep 
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Código 

8781.1 

9994.1 

10237.1 

10239.1 

10240.1 

10241.1 

10295.1 

10587.1 

10588.1 

10755.1 

10757.1 

10758.1 

10759.1 

10760.1 

10762.1 

10763.1 

10767.1 

10769.1 

10770.1 

10773.1 

10786.1 

10794.1 

10946.10946 

10961.1 
10977.1 

10978.1 

10982.1 

10985.1 

10987.1 

11439.1 

11441.1 

11442.1 

11443.1 

11479.1 

11596.1 

11597.1 

11598.1 

11864.1 

12006.1 

12158.1 

12184.1 

12349.1 

12374.1 

12390.1 

12392.1 

12398.1 

12804.1 

12829.1 

13052.1 

13053.1 

17- CENTRAL DE MEDICAMENTOS 
Material/Apresentacao 

CARBONATO DE LITIO. 300MG COMPRIMIDOS 

HALOPERIDOL DECANOATO 50MG. AMPOLA DE 1ML 
HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG + MAGNESIO 40MG FRS. 100ML - HIDROXIDO DE ALUMINII 

PARACETAMOL 200MG ML GOTAS FRASCO 10ML 

SULFATO FERROSO 25MG/ML DE FE II. FRS. 30ML 
SULFAMETOXAFOL 200MG+TRIMETOPRIMA 40MG/5ML. FRS. 10ML - SULFAMETOXAFOL 20 

LIDOCAINA A 1%. SEM VASOCONSTRITOR (ANESTESICO). FR 

FENITOINA 50 MG/ML AMP. 5ML 
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 5MG AMPOLA 1 ML - CLORIDRATO DE BIPERIDENO 5MG AM 

ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG C/1ML 

CARBONATO DE CÁLCIO 500MG COMP. 

DO)(AZOSINA 4MG COMP. 
LEVODOPA 200MG CLORIDRATO DE BENZERAZIDA 50MG COMP - LOVODOPA 200MG + C 

SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMP 

PRAVASTINA 10MG COMP 
SALBUTAMOL AEROSOL 100MCG (200 EROGACOES) 

NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL BISNAGA C/ 60G+A 

SAIS P/REIDRATACAO ORAL. ENVELOPE 

CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP 

ACIDO ACETILSALICILICO 500MG COMP. 

GLICOSE 50% AMP 20ML 

NISTATINA 100.000 UI/ML FRS.50ML 

PREDNISOLONA FOSFATO 1MG/1ML FRS100ML 

SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7 
SOLUCAO DE GLICOSE A 5%. FRASCO C/ 500ML 
SOLUCAO DE GLICOSE A 5 FRASCO COM 250ML - SOLUCAO DE GLICOSE A 5%. FRASCO ( 

SOLUCAO DE GLICOSE A 5% FRASCO C/125ML 

SÓLUCAO DE CLORETO DE SODIO A 0.9%. FRASCO C/ 250ML 

SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO A 0.9%. FRASCO C/ 125ML 

ACICLOVIR SODICO 200MG 

ITRACONAZOL 100MG 
SULFAMETOXAZOL 800MG TRIMETOPRIMA 160MG - SULFAMETOXAZOL 800MG + TRIMET. 

ACIDO FOLINICO 15MG 

FUROSEMIDA 40MG AMPOLA 2ML 

ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML 

AGUA BIDESTILADA AMP 5ML 

SULFATO DE ATROPINA 
SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE FRS 100ML 

CATETER FLEXIVEL NR 18 

METRONIDAZOL 250MG 
LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITOR. FR. 20ML 

MICEDIPINA SUBLINGUAL 

PERMETRINA 10MG ML FRASCO 30ML 
CIPROFLOXACINA 500 CP - CIPROFLOXACINA 500MG 

FLUCONAZOL 100MG 

AZITROMICINA 500MG 

ACICLOVIR 50 MG/G - CREME 

GLIBENCAMIDA 5MG COMPRIMIDO 
NEOMICINA BASE 5MG/G + BACITRACINA ZINCICA 25 10G 

ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP 

Unidade 	 Qtde 

CP 	 O 

AP 	 O 

FR 	 48 

FR 	 20 

FR 	 88 

FR 	 161 

FR 	 O 

AP 	 •0 

AP o 

AP 	 79 

CP 	 9280 

CP 	 2760 

CP 

CP 	 34380 

CP 	 2340 

UN 

UN 	 26 

UN 	 351 

CP 	 1620 

CP 

AP 	 49 

FR 	 438 

FR 	 432 

UN 

FR 

30 
FR 

FR 	 1393 

FR 	 507 

CP 	 2660 

CP 

UN 

CP 

UN 

AP 	 11 

AP 

CP 	 3 

FR 

UN 	 O 

CP 	 12536 

FR 

CP 

FR 	 1283 

CP 	 1666 

CP 

CP 	 15377 

UN 

CP 	 42810 

UN 

CP 	 237350 
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Unidade: 17- CENTRAL DE MEDICAMENTOS 
Código Material/Apresentacao 	 Unidade 	 Qtde 

13054.1 DICLOFENACO 25MG/ML AMP 3ML 	 AMP 	 O 

13055.1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% FRS 500 ML 	 FR 	 10 

13056.1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% FRS 1000ML 	 FR 	 O 

13057.1 SOLUC.GLICOSE 5%+SOL.CLOR.SODIO 0.90%500ML 	 FR 	 190 

13058.1 SOLUC.GLICOSE 5%+SOL.CLOR.SODIO 0.90%250ML - SOLUC.GLICOSE 5%+SOL.CLOR.SOC 	FR 	 O 

13062.1 AGUA P/INIECAO AMPOLA 2ML 	 AP 	 O 

14329.1 DIPROPIONATO DE BECLAMETASONA 250MCG/DOSE AEROSOL 	 FR 	 374 	- 

14331.1 ACIDO FOLICO 5MG - CAPSULA 	 CP 	 O 

14332.1 CEFALEXINA 250MG/5ML FRASCO 100ML 	 FR 	 O 

14333.1 CEFALEXINA 500MG - CEFAGEL 	 CP 	 21658 

14336.1 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2MG/ML SOLUCAO BUCAL 	 FR 	 O 

14337.1 FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 1MG/ML 	 FR 	 O 

14338.1 CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100 MG - CÁPSULA 	 CP 	 O 

14340.1 ESTRIOL 1MG/GR CREME VAGINAL BISNAGA C/50G + APLIC - ESTRIOL 1MG/GR CREME VA 	UN 	 23 

14342.1 GLICERINA 72MG SUPOSITORIO - ADULTO 	 UN 	 O 

14344.1 GLICERINA 72MG SUPOSITORIO LACTENTE - INFANTIL 	 UN 	 O 

14347.1 IBUPROFENO 100MG/5ML FRASCO 100ML 	 FR 	 O 

14348.1 IVERMECTINA 6MG - CAPSULA 	 CP 	 1039 

14349.1 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAPSULA 	 CP 	 19590 

14350.1 LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CAPSULA 	 CP 	 39540 

14351.1 LORATADINA 10MG - CAPSULA 	 CP 	 22203 

14352.1 LORATINA XAROPE 5MG/5ML FRASCO C/100ML 	 FR 	 2315 

14353.1 MEBENDAZOL 100MG - CÁPSULA 	 CP 	 349 

14354.1 TARTARATO DE METOPROLOL 100MG - CAPSULA 	 CP 	 O 

14355.1 OMEPRAZOL 20MG - CÁPSULA 	 CP 	 4283  

14356.1 PASTA C/ OXIDO DE ZINCO 10% BISNAGA DE 45G 	 UN 
 

14357.1 PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG COMPRIMIDO P/SOLUCAO 	 CP 	 O 

14358.1 ACET.RETINOL (VIT.Al+COLECALCIFEROL (VIT.B)SOLORAL 10ML 	 FR 	 O 

14359.1 TIABENDAZOL 500MG - CAPSULA 	 CP 	 O 

14360.1 TIABENDAZOL 250MG/5ML. FRASCO C/40ML - TIABENDAZOL 250MG/50ML. FRASCO C/40N 	FR 	 O 

14361.1 VARFARINA SODICA 5MG - CÁPSULA 	 CP 	 17200 

14363.1 DIPROPINATO BECLOMETÁSONA+SALBUTAMOL SPRAY ORAL(AEROCORT) - DIPROPIONA 	FR 	  354 

14364.1 BROMETO DE IPFtATROPIO 0.04MG (DUOVENT1- BROMETO DE IPFtATOPIO 0.04MG (DUOVEI 	FR 	 135 

14365.1 FUMARATO DE FORMOTEROUBUDESONIDA 12/200 MCG PO INALA 	 UN 	 O 

.. 14366.1 BUDESONIDA 50MCG AOU0S0 NASAL FRASCO C/10ML - BUDESONIDA 50 MCG AOU0S0 	FR 	 9!..).‘c_. 

15247.1 SULFATO DE SALBUTAMOL. 2MG COMP - SULFATO DE SALBUTAMOL. 2MG COM 	 CP 	 O 

15467.1 CEFALEXINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML 	 FR 	 536 

15468.1 FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG 	 CX 	 O 

15469.1 DIPIRONA 750+ADIFENINA 25MG+PROMETAZINA 25MG. AMPOLA 	 AP 	 72 

15470.1 AGUA DESTILADA ESTERIL 10ML 	 AMP 	 O 

15472.1 VITAMINA C. AMPOLAS - VITAMINA C. AMPOLA 	 AP 	 O 

15473.1 SOLUCGLICOSE 5%+SOL CLORSODIO 0.9% 1000ML- SOLUC.GLICOSE 5%+SOL.CLOR.SOD 	FR 	 O 

15474.1 SOLUCAO DE GLICOSE 5%. FRS 1000ML 	 FR 	 O 

15860.1 CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG 	 CP 	 O 

17786.1 NIFEDIPINA 10MG SUB LINGUAL CPS - NIFEDIPINA 10MG SUB LINGUAL CPS 	 CPS 	 O 

17787.1 FENOBARBITAL 200MG AMPOLA 2ML - FENORBARBITAL 200MG AMPOLA 2ML 	 AP 	 O 

17792.1 BUDESONIDA 50MCG NASAL FRS SPRAY 120 DOSES - BUDESONIDA 50 MCG NASAL FR! 	FR 	 O 

17796.1 PASTA DAGUA POTE 120GR - PASTA DAGUA POTE 120GR 	 UND 	 138 

19262.1 ERITROMICINA ESTEARATO 250 MG - COMPRIMIDO 	 CP 	 O 

19263.1 IBUPROFENO 600MG. COMPRIMIDO - IBUPROFENO 600MG. COMPRIMIDO 	 COM 	 72340 
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Unidade: 17- CENTRAL DE MEDICAMENTOS 
Código MaterialfApresentacao 

19265.1 METRONIDAZOL 400MG. COMPRIMIDO 

19268.1 HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML + MAGNESIO FRASCO 150ML 

19269.1 PRESERVATIVO FEMININO 
19271.1 FLUCONAZOL 150MG CP - FLUCONAZOL 150MG 

19641.1 ERITROMICINA 125MG/5ML. FRS. 60ML. C/ COPO DE MEDID 

21994.1 BESILATO ANLODIPINA 5MG - BESILATO ANOLODIPINA 5MG 

21999.1 NORFLOXACINO 400MG COMP - NORFLOXACINO 400MG 

23612.1 LUVA CIRURGICA ESTERIL N/ 7.5 

23865.1 LACTATO DE BIPERIDENO 5MG AMPOLA 1 ML 

23866.1 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRIMA 5MG 

23869.1 DOMPERIDONA 1MG/ML FRS 100ML SUSP 
23872.1 ACETATO DE CIPROTERONA2MG ETINILESTRADIOL 0.35MG - ACETATO DE CIPROTERNA 2è 

23877.1 AXETIL CEFUROXIMA 500MG 

23901.1 SERINGA INSULINA 50UN C/AGULHA 13X4.5 
23903.1 SERINGA INSULINA DESCARTAVEL DE 01ML. CX C/ 100 UNIDADES 

29395.1 METILDOPA 500MG. COMPRIMIDOS 

29431.1 PREDNISOLONA FOSFATO 3MG/ML FRS 100 ML 

29432.1 DICLOFENACO POTASSICO 15MG/ML FRS 10 ML 

29505.1 PARACETAMOL 200MG ML GOTAS FRASCO 15ML 

30110.1 SULFATO FERROSO 12.5MG/2.5ML X 60ML FRASCO 

30405.1 LOSARTANA POTASSICA 50MG - COMP. 

304n6.1 NIMESULIDA 100MG COMPRJM11/0 	  

30407.1 NIMESULIDA 50MG/M1 FRASCO COM 15ML 

30409.1 SECNIDAZOL 1G COMPRIMIDO 
30410.1 CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML XAROPE PEDIATRICO FRASCO 

30411.1 IBUPROFENO 100MG/ML FRS 20ML 

30413.30413 AZITROMICINA 40MG 22.5ML SUSPENSA° ORAL 

30414.1 AMOXICILINA 400MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 

30415.1 NITROFURANTOINA 5MG/ML FRASCO 120 ML 
30417.1 BUDESONIDA 200MCG AEROSOL ORAL FRASCOS DE 5ML 

30418.1 AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSA° ORAL PO + DILUENTE 

33380.1 ALENDRONATO DE SODIO 10MG COMPRIMIDO 

33381.1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMP 

33384.1 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO 

33385.1 LEVODOPA 25MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDO 

33387.1 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG COMPRIMIDO 

33388.1 SINVASTATINA 40MG 
33390.1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO 
33391.1 MALEATO DE TIMOLOL COLIRIO 0.5 5ML 

33822.1 ACIDO ACETICO 5%: AGUA DESTILADA OSP 500ML 

33854.1 CLOPIDOGREL 75MG 
33855.1 ALBENDAZOL 400MG COMP MASTIGAVEL 

33856.1 AMOXICILINA 50MG+CLAVULANATO DE POTSSIO 

33859.1 DEXAMETASONA 4MG 

33864.1 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 

33866.1 BESILATO DE ANLODIPINA 10MG 

33867.1 CARVEDILOL 6.25MG 

33868.1 CARVEDILOL 12.50MG 

33869.1 CARVEDILOL 25MG 

33870.1 GLICAZIDA CP 30MG 
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Unidade: 17- CENTRAL DE MEDICAMENTOS 
Código Material/APresentacee 
33871.1 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG - MALEATO DE ENELAPRIL 20MG 

33872.1 SUCCINATO DE METOPROLOL 100MCG 
33874.1 NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL 
35636.1 HEPARINA SODICA 5000U1/0.25ML AMPOLA 
35918.1 ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50+5 MG/ML 
36281.1 LEVONORGESTREL 0.75MG (PILULA DO DIA SEGUINTE) 

Total de Registros da UPS: 256 

Total de Registros: 256 

Unidade 	 Qtde 

C P 	 251800 

C P 	 690 

TB • 	 1 

AP 	 10 

AP 	 44 

CP 	 340 
2657284 
2657284 
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Técnico de Controle In rno — Administrador 

Chefe do Sistema e Controle Interno 

COMÍ-31 
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N° 023/2012  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
NaRg,  SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  

 

 

 

 

    

    

DE: 	CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 

PARA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SSUNTO: Informação - Prestação de Contas — Clube Esportivo e Recreativo 
Atlântico 

Cumpre-nos informar, por solicitação dos auditores do TCE-RS, 
que os Auxílios e Subvenções foram instituídos pela Lei Municipal n° 
2.661/1994 e suas alterações, e, sua respectiva operacionalização, se dá nos 
termos do Decreto n° 3.146/2006 e suas alterações. 

O Auxílio em pauta decorre da Lei Específica n° 4884/2011 e 
respectivo Convênio n° 008/2011. 

O Processo n° 832/2011 retrata a Prestação de Contas do Clube 
Esportivo e Recreativo Atlântico e estão anexadas cópias das páginas, deste 
Processo, de números 51 a 93, além da respectiva capa. 

Central do Sistema de Controle Interno Municipal, em 11 de maio de 2012. 

1  



L Prot-occ)ic 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração '. 
Divisão de Protocolo 

PROCESSO 
ozei zo,‘ Li r  L 	GC,51 h 	- ConvEr-v: cee, 

PROCESSO: 2011/832 
Data/Hora: 19/01/2011 	11- 13:10 
Contrib.: CLUBE ESPORTIVO E RECREATIV 
Interes.: Sem Interessado 
Tipo Proc. : AUXÍLIO ENTIDADES 
	 1 Solicitação 1 	  
Parceria para Campeonato Gaúcho da 
Futsal e a Liga Nacional de Futsal. 
CNPJ 88.381.074/0001-66. 

Resp. Abert: SERGIO PEREIRA MEnDES JU 
Remessa: Gabinete do Prefeito 

ABERTURA  

Chefe da Divisão de Protocol 



Clube Egporivo e Qecreativo Atlântico' 
Fundado em 20 de 	o-de-4-944— 

CONTAS 

L.755  

DADOS PARA PROJETO C.E.R. ATLÂNTICO E PREFEITURA MUNICIPAL 1)1EakIlIM--
Contra partida do Clube 

Em contra partida ao "repasse" pela Prefeitura Municipal de Erechim para o Clube 
Esportivo e Recreativo Atlântico o valor de R$ 75.000,00, (Setenta e cinco mil reais), o Clube 
compromete-se a executar todas as fases de um projeto Global, subdividido em cinco atividades 
distintas, a ser elaborado com os tópicos abaixo. 

A ação voluntária do CER Atlântico em contra partida aos recursos recebidos, prende-se 
ao fato do Clube existir para promover atividades para os associados e comunidade em geral, 
promovendo lazer e entretenimento para toda a comunidade, divulgando ainda mais o nome no 
município. 

ACESSO LIVRE ao Ginásio de Esportes 

O C.E.R. Atlântico não cobrará ingresso para todos os jogos a serem realizados em 
Erechim, no primeiro turno da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futsal (Série 

Ouro/Primeira divisão). 
Todos os municipes que quizerem comparecer ao ginásio não pagarão ingresso, tendo 

acesso gratuito podendo assim assistir aos jogos de um dos maiores Campeonatos Estaduais de 

nosso Pais. 

Participação no Projeto VEM SER 

A Comissão Técnica do Clube, (Técnico, Preparador Físico e Atletas), participarão 
das palestras e atividades a serem desenvolvidas pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria 
de Cultura, Esporte e Turismo, junto aos alunos, crianças e/ou atletas envolvidos no Projeto 

VEM SER. 
Os temas a serem desénvolvidos envolvem as áreas da disciplina, experiências 

profissionais, a carreira de atleta, profissão, companheirismo, respeito, entre outros. 

Cedência do Ginásio de Esportes 

O Clube Esportivo e Recreativo Atlantico, fornecerá o Ginásio de Esportes do Clube, 
para a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, da Prefeitura Municipal de Erechim, para a 
realização do Campeonato Municipal para as categorias de base, sempre aos domingos pela parte 
da manhã. O inicio dos jogos se dará das 081100min prolongado-se até as 13h00min. 

O referido Campeonato deverá iniciar no mês de Abril prolongando-se até o mês de 
Novembro do corrente ano. 

SEDE SOCIAL: Rua Valentim Zambonatto, 323 - Caixa Postal 104 11' (54) 3321-1321 / 3522-5166 
PARQUE ESPORTIVO: Rua Gerônimo Teixeira de Oliveira, 335 	(54) 3321-1121 - CEP 99.700-000 
CNPJ: 88.381.074/0001-66 - Inscrição Estadual Isento - Erechim RS g.) ceratlantico@via-rs.net  



Clube Esporivo e  Qecreativo AtIbticot  
Fundado em 20 de Setembro de 1915 

Além da cedência do Ginásio, o C.E.R. Atlântico compromete-se a deixar o placar 
eletrônico com todos seus assessórios disponíveis para a Secretaria de Cultura, Esporte e 
Turisino, bem como iluminaçã'o e vestiários. 

A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, compromete-se a destinar dois 
Seguranças e um responsável para acompanhar os jogos, insentado o Clube de qualquer 
responsabilidade a possíveis lesões oriundas dos jogos ou de qualquer participante. 

4. UTILIZAÇÃO .DA IMAGEM DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA 

O C.E.R. Atlântico disponibilizará todo o grupo de Atletas e Comissão Técnica para 
utilização pessoal.. e de- suas imagens, para campanhas sociais que o Município de Erechim 
realizar. 

Exemplo: Vacinação, campanha do agasalho, inscrições para campeonatos, rústicas, 
entre outras. `• 

Torna-se a liberdade de sugerir que o repasse dos recursos financeiros comprometidos 
pelo Município de Erechim, ao Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, num montante de R$ 
75.000,00 (setenta e cinco mil reais), seja realizado em cinco parcelas iguais, iniciando no mês 
de Março de 2011. 

Erechim, RS, 08 de Fevereiro de 2011. 

,. 

i Is4:0<tsberto S 	in 
c/l< residente do— C. ( - . 	Atlântico 

------ 

SEDE SOCIAL: Rua Valentim Zambonatto, 323 - Caixa Postal 104 W' (54) 3321-13á1 / 3522-5166 
PARQUE ESPORTIVO: Rua Gerônimo Teixeira de Oliveira, 335 'R (54) 3321-1121 - CEP 99.700-000 
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Prefeitura Municipal de Erechim 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

Nzsago, Av. Germano Hofmann N° 351 - 30  Andar C:2 

7: 5 2.  

Erechim(RS), 11 de fevereiro de 2011. 

Encamiritiamoá'à Secretaria de Administração para os devidos encaminhamentos. 

Andrade 
Cultura, 
rismo 
2011 

Artidor e drade 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

Fone: (54) 3522-9258 

Email: smcet@erechim.rs.gov.br  



Titulo do Projeto 

ATLANTICO FUTSAL 2011 

  

Período de Execução 

 

Início 
ARR 

 

Término 
31-08-2011 

     

     

Identificação do Objeto 

O Clube" Esportivo e Recreativo Atlântico disputa competições esportivas na modalidade de futsal, 
sendo: a Liga Nacional e Campeonato Gaúcho. 

Justificativa da Proposição 
Através das competições disputadas, o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico leva o nome do 
município de Erechim para todo o Pais, uma vez que a Liga Nacional de Futsal (Campeonato 
Brasileiro de Futsal) é disputado por equipes do Brasil inteiro, e o Campeonato Gaúcho de Futsal, por 
equipes do Estado. A equipe é chamada oficialmente como: Atlântico Erechim, porém, a mídia a nível 
nacional chama apenas Erechim, aspecto que dá ainda mais notoriedade e visibilidade ao município. 
Os jogos do Campeonato Brasileiro e Campeonato Gaúcho são transmitidos por canais de TV (aberta 
e fechada), onde por diversas vezes é falado o. nome do município, e de suas características, 
desenvolvimento sócio econômico, população, localização, potencial de desenvolvimento, etc. Em 
Erechim acontecerão alguns dos melhores jogos das Competições: Nacional e Estadual. Sendo que 
desta forma a sociedade como um todo poderá assistir aos jogos e vivenciar experiências com os 
melhores atletas de futsal do País. 
Sendo o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, um dos mais tradicionais do Futsal Nacional, o qual 
completa 10 anos de disputas em 2011, e é a terceira equipe no ranking Nacional, entende-se por 
viável a parceria com a Prefeitura Municipal de Erechim, visto que estará sendo proporcionada a 
comunidade Mais opções de lazer, recreação e entretenimento. 

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

CitDe Isporuvo e Qecreativo Atlântico 
Fundado em 20 de Setembro de 1915 

PLANO DE TRABALHO 1/4 

1 - DADOS CADASTRAIS 

órgão/Entidade Proponente 

CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLANTICO  

C.G.C. 

88.381.074/0001-66 

Endereço 

Rua Valentium Zambonato, 323 
Cidade 

Erechim 

U.F. 

RS 

C.E.P. 

99 700 000 

DDD/Telefone 

54 3321 1321 

FAX 

54 3321 1321 

Conta Corrente 

0604728504 

Benco 

Banrisul 

Agência 

0210  

Praça de Pagamento 

Erechim 

Nome do Responsável 

Gilson Roberto Serafim 

C.P.F. 

219746670-49 

Cl/Órgão Expedidor 

900675538 SSP RS 

Cargo 

Presidente 

Função 

Administrativa 

Endereço 

Rua Valentim Zambonato, 323, Erechim, RS 

C.E.P. 

99 700 000 

Decreio n°3.146/06 - Anexo - Pág. l' 
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CiuSe Egporivo e 'ecreativo Lhtico 
Fundado em 20 de Setembro de 1915 

TRIBtEn..7,":1 

PLANO DE TRABALHO 2/4 

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

Meta  Etapa Especificação Indicador Físico Duração 

	 Fase Unidade Quantidade Inicio Término 

- Trahsporte ' 
- Hospedagem 
- Alimentação 

ARR 08-2011 

4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

Natureza da Despesa Total Concedente Proponente 

Código  Especificação 

- Transporte 
- Hospedagem 
- Alimentação 

TOTAL GERAL R$ 80.000,00 

Decreto n° 3.146/06 - Anexo 1 - Pág. 2 
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Clipe Esoorivo e Qecreativo Untico 
Fundado em 20 de Setembro de 1915 

PLANO DE TRABALHO 3/4 

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

Meta 
—.--... — 

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 

1 Janeiro 
R$ 00,00 

Fevereiro 
R$ 00,00 

Março 
R$ 20.000,00 

Abril 
R$ 15.000,00 .. 

Maio 
R$ 15.000,00 

Junho 
R$ 15.000,00 

Meta 7° MÊS 8°  MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12° MÊS 

Julho 
R$ .15.000,00 

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 

1. ACESSO LIVRE ao Ginásio de Esportes 
CER Atlântico não cobrará ingresso para todos os jogos a serem realizados em Erechim, 

no primeiro turno da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futsal (Série Ouro/Primeira divisão). 
Todos os munícipes que quiserem comparecer ao ginásio não pagarão ingresso, tendo 

acesso gratuito podendo assim, assistir aos jogos de um dos maiores Campeonatos Estaduais de 
nosso País. 

Participação no Projeto VEM SER 
A comissão Técnica do Clube, (Técnico, Preparador Físico e Atletas), participaram das 

palestras e atividades a serem desenvolvidas pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de 
Cultura, Ésporte e Turismo, junto aos alunos, crianças e/ou atletas etwolvidos no Projeto VEM 
SER. 

Os. temas a serem desenvolvidos envolvem as áreas da disciplina, experiências 
profissionais, a carreira de atleta, profissão, companheirismo, respeito, entre outros. 

Cedência do Ginásio de Esportes 
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico fornecerá o Ginásio de Esportes do Clube, para a 

Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, da Prefeitura Municipal de Erechim, para a realização do 
Campeonato Municipal para as categorias de base, sempre aos domingos pela parte da manhã. O 
inicio dos jogos se dará das 08h0Omin se prolongado até as 13h0Omin. 

referido Campeonato deverá iniciar no mês de Abril prolongando-se até o mês de 
Novembro do corrente ano. 

Além da Cedência do Ginásio, o CER Atlântico, compromete-se a deixar o placar eletrônico 
com todos seus assessorios disponíveis para a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, bem 
corno iluminação e vestiários. 

4. UTILIZAÇÃO DA IMAGEM DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA 
CER Atlântico disponibilizará todo o grupo de Atletas e Comissão Técnica para utilização 

pessoal e de suas imagens, para campanhas sociais que o Município de Erechim realizar. 
Exemplo: Vacinação, campanha do agasalho, inscrições para campeonatos, rústicas, entre 

outras 

Decreto n° 3.146/06 - Anexo I - Pág. 3 
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6 - DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura 

Municipal de Erechim, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou 
situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a 
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma 
deste plano de trabalho. 

Erechim, RS, 23 de Fevereiro de 2011 
( 	Gilson 	 a)fin Er_ç)_rta-Spe 	er 

en e CER Atlantibo 

Pede deferimento 

dellj 

Secretaria Municipal d Cul ra, Esporte e Turismo 

Aprovado 

Local e Data 

CluSe Egportivo  e _ecreativo Atlântico 

 

Fundado em 20 de Setembro de 1915 

PLANO DE TRABALHO 4/4 

    

  

- 

  

      

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

SEDE SOCIAL: Rua Valentim Zambonatto, 323 - Caixa Postal 104 	(54) 3321-1.321 / 3522-5166 
PARQUE ESPORTIVO: Rua Gerônimo Teixeira de Oliveira, 335 (A413921-11,21,-,CAP 99.700-900 p • 4  
CNPJ: 88.381.074/0001-66 - Inscrição Estadual Isento - Erechi~egrilcdrátraiWog'vffle.nel' 
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erafin 
C.E.R. Atlântico 

Clube Isporivo e Iecreativo Atlântico 1)  
Fundado em 20 de Setembro de 1915 

Tabela de Jogos da Liga de Futsal 2011 

005 15/03 Ter 19h15 Erechim RS CER Atlântico Atlântico Apti URIErechim X Copagril/Faville/DalPonte 

017 17/03 Qui 19h15 Erechim RS CER Atlântico Atlântico Apti URIErechim X Diplomata/Muffatão/Cvel 

026 22/03 Ter 19h15 São Paulo SP Parque São Jorge SCaetano/Corinthians/UNIP X Atlântico Apti URIErechim 

039 24/03 Qui 19h15 Suzano SP Roberto David Suzano/Drummond/Penalty X Atlântico Apti URIErechim 

056 29/03 Ter 19h15 .,Erechim RS CER Atlântico Atlântico Apti URIErechim X Mato Grosso 

067 ' 01/04 Sex 19h15 Erechim RS CER Atlântico Atlântico Apti URIErechim X PokerIPEC 

074 05104 Ter 19h15 Erechim RS CER Atlântico Atlântico Apti URIErechim X 
AnápolisEutsal
SuperBolla 

094 07/04 Qui 19h15 Macaé RJ Mauricio Bittencout Macaé Sports X Atlântico Apti URIErechim 

143 09/04 Sab 19h15 BrAilia DF Sobrad nho Peixe/Mazza X Atlântico Apti URIErechim 

194 . 12/04 Ter 17h00 Erechim RS CER Atlântico Atlântico Apti URIErechim X Unisul/Hipper Freios 

099 19/04 Ter 19h15 Londrina PR Moringão Col.Londrinense/Sercomtel X Atlântico Apti URIErechim 

111 21/04 Qui 19h15 Umuarama PR Amário Veira Costa Gazin/Oi/Penalty X Atlântico Apti URIErechim 

119 23/04 Sáb 17h00 Erechim RS CER Atlântico Atlântico Apti URIErechim X V&M/Minas 

125 26/04 Ter 19h15 Erechim RS CER Atlântico Atlântico Apti URIErechim X Concórdia! Umbro 

150 03/05 Ter 19h15 Florianópolis SC SEST/SENAT Florianopolis/FutSal X Atlântico Apti URIErechim 

161 05/05 Qui 19h15 Joinville SC Univille Krona/Joinville/DalPonte X Atlântico Apti URIErechim 

172 07/05 Sáb 17h00 Erechim RS CER Atlântico Atlântico Apti URIErechim X 
São José/ValeSul
Shopping 

206 17/05 Ter 19h15 Uberlândia MG Oranides B. Nascimento Praia Clube/PepsiNelox X Atlântico Apti URIErechim 

223 20/05 Sex 19h15 Orlândia SP Mauricio Leite Moraes ADC Intelli/Orlândia X Atlântico Apti URIErechim 

234 22/05 Dom 11h00 Manha SP Assoc. Desp. Pol. Militar SPFC/Marilia/Construban X Atlântico Apti URIErechim 

243 31/05 Ter 19h15 Erechim RS CER Atlântico Atlântico Apti URIErechim X Carlos Barbosa 

261 02/06 Qui 19h15 Erechim RS CER Atlântico Atlântico Apti URIErechim X Assoeva/Unisc/ALM 

268 07/06 Ter 19h15 Erechim RS CER Atlântico Atlântico Apti URIErechim X Santos/Cortiana/Unilus 

SEDE SOCIAL: Rua Valentim Zambonatto, 323- Caixa Postal 104 	(54) 3321-1321/ 3522-5166 
PARQUE ESPORTIVO: Rua Gerônimo Teixeira de Oliveira, 335 	(54) 3321-1121 - CEP 99.700-000 
CNPJ: 88.381.074/0001-66 - Inscrição Estadual Isento - Erechim RS (fn ceratlanticogvia-rs.net  



Erechim, 21 de fevereiro de 2011. 

À Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo para: 

1 — Aprovar ou não o plano de trabalho apresentado pelo 

Clube Esportivo e Recreativo Atlântico; 

2 — Indicar gestor(a) do convênio; 

3 — Indicar dotação orçamentária; 

4 — Justificar a importância e a necessidade do Projeto de 

Lei. 

Após, retornar à Secretaria de Administração para que 

possamos dar sequência ao processo. 

Gloriana Meneghetti 
Chefe da Divisão Legislativa 
Secretaria Municipal de Administração 



 

Prefeitura Municipal de Erechim 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

Rua Germano Hoffman, 351 	30 andar 

Justificativa: 

O Clube EsportiVo e Recreativo Atlântico ao longo do seus 96 anos tem levado o nome de nosso 

município através da equipe de Futebol de Salão, aos mais distantes pontos de nosso país, 

engrandecendo o valor de nossa gente. Além disso a participação no Campeonato Nacional e 

Estadual proporcionaram a Erechim a visibilidade e incentivo turístico no que refere-se a vinda de 

equipes renomadas a nossa cidade. Com  base em tudo isso, e após análise do plano de trabalho que 

prevê como contrapartida acesso livre ao jogos da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futsal, 

beneficiando aproximadamente 12.000 pessoas; participação no Projeto Vem Ser com atendimento 

de mais de 800 crianças e adolescentes participantes do projeto; Cedência de ginásio para 

Campeonato Municipal de categorias de Base que beneficiará aproximadamente 800 atletas e 

utilização da imagem dos atletas e comissão técnica em campanhas sociais promovidas pela 

Prefeitura Municipal, firmamos aprovação do projeto que beneficia a população erechinense em 

aspectos diversos mas principalmente no incentivo ao esporte e a cultura. 

Arlid 	 ndrade 
Secre 4L 	Itura, 

Esp o 
Portada s 2I 11 



  

 

Prefeitura Municipal de Erechim 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 
Av. Germano Hofmann N°. 351 - 30  Andar 

Erechim(RS), 28 de fevereiro de 2011. 

Conforme solicitado, Indicamos como gestor do convênio o servidor Tales Cristiano 

Manhabosco. 

Dotação orçamentária Projeto/atividade 2032— 33.50.41.06.00 

Artidor Justino de Andrade 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

Éoné: (54) 3522-9258 
Émail: Srncetèerechim.rS.gov.br  



6 045. 

'2 o 

Erechim, 23 de fevereiro de 2011. 

Certifico que substitui o Plano de Trabalho (fls. 54-57), 

por ter sofrido adequações. 

- 
Gloriana Meneghetti 
Chefe da Divisão Legislativa 
Secretaria Municipal de Administração 
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ESTADO 1)0 RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECIIIM 
Praça da Bandeira, 354 

pr 	• 

• 

PROCESSO N°832 /2011 

Art...As despesas decorrentes desta Lei, correrão à cofia dos recursos orçamentários da 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo: Órgão/Unidade: 08.01 - Projeto/ 

Atividade: 2.032- Elemento de Despesa: 3350.41 00.00.00 — Contribuições. 

Erechim, 24 de fevereiro de 2011. 

Néd 	Cachoeira 
Secretá io Adjunto 

Portaria 118/2009 



WEgf Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Of. Exp. Cam. N° 	/2011 
	

Erechim, 	de 	de 2011. 

Excelentíssimo Senhor 
Vereador MARCELO DEMOLINER 
Presidente do Poder Legislativo 
Nesta Cidade.  

Senhor Presidente: 

Encaminhamos-lhe para ser apreciado pelo Egrégio Poder Legislativo o 

Projeto de Lei n° 	/2011, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Clube 

Esportivo e Recreativo Atlântico, visando a execução de atividades educativas e desportivas para a comunidade 

erechinense em geral. 

Na expectativa de que este seja acolhido, subscrevemo-nos com apreço e 

consideração. 

Atenciosamente, 

Paulo Alfredo Polis, 
Prefeito Municipal. 

Processo Administrativo n°832/201.1, Projeto de Lei n° ..../11, Pág. 1 
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ytEf  Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

\5001
,Fone: (54) 3520 7000 

99700-000 Erechim — RS 

PROJETO DE LEI N° 	/201 I . 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 

com o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, visando a 

execução de atividades educativas e desportivas para a 

comunidade erechinense em geral. 

Art. 1° Fica, o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar Convênio com o Clube Esportivo e 

Recreativo Atlântico, através de repasse de recursos financeiros para a execução das seguintes atividades: 

1 .Não cobrar ingresso dos munícipes que desejarem assistir os jogos da primeira fase do 

Campeonato Gaúcho de Futsal, realizados em Erechim; 

II — A Comissão Técnica (Técnico, Preparador Fisico), bem como todos os atletas do Clube 

participarão de palestras e atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, 

através do Projeto VEM SER, abordando ternas como: a disciplina, as experiências profissionais, a carreira de 

atleta, a profissão, o companheirismo e o respeito, entre outros; 

III — Disponibilizar o ginásio de esportes do Clube com o placar eletrônico devidamente instalado, 

com painel de comando e equipamentos necessários para seu uso, para a realização do Campeonato Municipal 

para as categorias de base, sempre aos domingos pela manhã, das 8h às 13h; 

IV - Disponibilizar todo o grupo de Atletas e Comissão Técnica para utilização pessoal e de suas 

imagens, para campanhas sociais que o Município de Erechim realizar. 

§I° A cópia do convênio, de que trata o caput deste artigo, será encaminhada, à Câmara Municipal 

de Vereadores, em até 30 (trinta) dias após a data de sua assinatura. 

§2° O convênio terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura até 31 de agosto 

de 2011. 

Art. 2° Os recursos financeiros totalizam o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a serem 

repassados em cinco parcelas mensais, a primeira parcela no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e as 

demais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, repassadas a partir da assinatura do Convênio. 

Art. 3° O Clube deverá prestar contas ao Município dos recursos recebidos, mensalmente, através 

de relatórios circunstanciados das despesas pagas, devidamente atestadas pelo Gestor do Convênio. 

Parágrafo único. A liberação dos recursos será processada nos termos do artigo 21 do Decreto n° 

3.146/2006 e suas alterações, sendo que a terceira parcela ficará condicionada a apresentação e consequente 

aprovação da prestação de contas parcial, referente à primeira parcela liberada, e assim sucessivamente. Após a 

vigência clo presente Convênio, o Clube deverá prestar contas, em até 30 (trinta) dias, do total dos recursos 

recebidos. 

Processo Administrativo n°832/20.11, Projeto de Lei n"....,/1 I, Pág. 2 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

(r,  

-V21EiVêni. 

Art. 4° As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas através da seguinte dotação 

orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo: Órgão/Unidade: 08.01 — Projeto/Atividade: 

2.032 — Elemento de Despesa: 3350.41 .00.00.00 — Contribuições. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 	de 	de 2011. 

Paulo Alfredo Polis 
Prefeito Municipal 

Processo Administrat ivo•n° 832/2011, Projeto de Lei n" ./11, Pág. 3 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

JUSTIFICAT'IVA 

O Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, ao longo dos seus 96 anos, 

leva o nome do município através da equipe de futebol de salão aos mais diferentes pontos do país. 

A equipe conquistou o reconhecimento de toda comunidade local, além 

de várias posições no âmbito do esporte brasileiro como: vice-campeão gaúcho, vice-campeão brasileiro, vice-

campeão sul-americano, campeão da Copa Sul, entre outros. 

A parceria que será firmada entre o Município de Erechim, por meio da 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, e o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, visando 

propiciar lazer e entretenimento a toda comunidade erechinense, beneficiando aproximadamente 12.000 

pessoas, através das atividades elencadas no presente projeto de lei. 

Cabe destacar que o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico fica obrigado 

a prestar contas dos recursos recebidos, de acordo com a legislação municipal, comprovando todas as atividades 

realizadas e as despesas pagas com os recursos públicos. 

Diante do exposto, contamos com a especial atenção dos nobres 

Vereadores para apreciação e deliberação positiva da matéria ora apresentada. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 	 de 	 de 2011. 

Paulo Alfredo Polis 
Prefeito Municipal 

O presente projeto de lei objetiva autorizar o Poder Executivo Municipal 

a firmar convênio com o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, visando ao repasse de recursos financeiros no 

montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para a execução de atividades educativas e desportivas para a 

comunidade erechinense em geral. 

Processo Administrativo n°832/2011, Projeto de Lei n"..../11, l'ág. 4 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

CONVÊNIO N° 	, DE 	•DE 	DE 2011. 

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 

ERECHIM E O CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 

ATLÂNTICO, VISANDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

EDUCATIVAS E DESPORTIVAS PARA A COMUNIDADE 

ERECHINENSE EM GERAL. 

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça 

da Bandeira, 354, inscrito no CNPJ sob n° 87.613.477/0001-20, aqui representado, pelo Prefeito Municipal, 

Senhor PAULO ALFREDO POLIS, brasileiro, casado, economiário, e pelo Secretário Municipal de Cultura, 

Esporte e Turismo, Senhor ARTIDOR JUSTINO DE ANDRADE, brasileiro, casado, empresário, ambos 

residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONVEN1ADO: CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLÂNTICO, inscrito no CNPJ sob n° 

88.381.074/0001-66, com sede social na Rua Valentim Zambonatto, n° 323, Bairro Centro, Município de 

Erechim/RS, neste ato representada por seu presidente, o Senhor GILSON ROBERTO SERAF1N , inscrito no 

CPF sob o n°219.746.670-49, e portador do RG n° 900 I 675538/SSP-RS. 

As partes acima constituídas, amparadas na Lei Municipal n.° 	
/2011, deliberam e celebram o 

presente CONVÊNIO que passa a vigorar mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
Constitui objeto do presente CONVÊNIO, o repasse de recursos financeiros, pelo Município, ao 

CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLÂNTICO, com objetivo de executar atividades educativas e 

desportivas para a comunidade erechinense em geral. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

O Município de Erechim obriga-se a: 

1 — Repassar, ao C.E.R. Atlântico, o valor de R$ R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a serem 

repassados em cinco parcelas mensais, a primeira parcela no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e as 

demais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, repassadas a partir da assinatura do presente 

Convênio; 
II — Supervisionar a adequada aplicação dos recursos, através da Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte e Turismo, para que atenda o objetivo proposto no presente Convênio. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DO CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLÂNTICO. 

Constituem obrigações do C.E.R. Atlântico, o desenvolvimento das seguintes atividades: 
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TRIELVIL DE er:::79 

1 — Não cobrar ingresso dos munícipes que desejarem assistir os jogos da primeira fase do 

Campeonato Gaúcho de Futsal, realizados em Erechim; 

11 — A Comissão Técnica (Técnico, Preparador Fisico), bem como todos os atletas do Clube 

participarão de palestras e atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, 

através do Projeto VEM SER, abordando temas como: a disciplina, as experiências profissionais, a carreira de 

atleta, a profissão, o companheirismo e o respeito, entre outros; 

III — Disponibilizar o ginásio de esportes do Clube com o placar eletrônico devidamente instalado, 

com painel de comando e equipamentos necessários para seu uso, para a realização do Campeonato Municipal 

para as categorias de base, sempre aos domingos pela manhã, das 8h às 13h; 

IV - Disponibilizar todo o grupo de Atletas e Comissão Técnica para utilização pessoal e de suas 

imagens, para campanhas sociais que o Município de Erechim realizar. 

CLÁUSULA QUARTA — DA FISCALIZAÇÃO: 

O Município reserva-se o direito de, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Turismo, supervisionar a adequada aplicação dos recursos, atendendo ao previsto no objeto do Convênio. 

Será gestor do presente convênio, o Senhor Tales Cristiano Manhabosco, nos termos do § 2° do 

Art. 5° do Decreto Municipal n° 3.146/06 e suas alterações, que será responsável pelo acompanhamento da 

execução dos serviços conveniados, procedendo manifestação, em parecer conclusivo, ao término do convênio 

ou em cada etapa que requeira prestação de contas, como pré-requisito para aprovação, ou não, das mesma
.s. 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA 

O Presente CONVÊNIO tem vigência a partir de sua assinatura até 31 de agosto de 2011. 

CLÁUSULA SEXTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente Convênio serão atendidas através da seguinte dotação 

orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo: Órgão/Unidade: 08.01 — Projeto/Atividade: 

2.032— Elemento de Despesa: 3350.41.00.00.00 — Contribuições. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A entidade deverá prestar contas ao Município dos recursos recebidos, mensalmente, através de 

relatórios circunstanciados das despesas pagas, devidamente atestadas pelo Gestor do Convênio e de acordo 

com a Lei Municipal n.° 2.661/1.994 e suas alterações e com o Decreto n°3.146/2006 e suas alterações. 

A liberação dos recursos será processada nos termos do artigo 21 do Decreto n.° 3.146/2006 e suas 

alterações, sendo que à terceira parcela ficará condicionada a apresentação e consequente aprovação da 

prestação de contas parcial referente à primeira parcela liberada, e assim sucessivamente. Após a vigência do 

presente Convênio, a entidade deverá prestar contas, em até 30 (trinta) dias, do total dos recursos recebidos. 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
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CLÁUSULA OITAVA — DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

O Clube fica obrigado a restituir, aos cofres públicos municipais, o eventual saldo de recursos 

financeiros repassados, não utilizados até a data de conclusão ou extinção do presente Convênio, bem como, da 

devolução do valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento do recurso, acrescido de 

juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos com a Fazenda Municipal, nas seguintes hipóteses: 

I - Quando não for executado o objeto do presente Convênio; 

II — Quando não for apresentada a prestação de contas no prazo exigido na Cláusula Quinta deste 

Convênio; 
III — Quando os recursos financeiros repassados forem utilizados em finalidade diversa da 

estabelecida neSte Convênio. 

CLÁUSULA NONA — DO FORO 

Fica,eleito o FORO da Comarca de Erechim para dirimir eventuais questões oriundas da execução 

deste instrumento que não sejam resolvidas administrativamente. 

E, por estarem assim de acordo, as partes interessadas e as testemunhas assinam o presente em 07 

(sete) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

ERECH1M/RS, 	de 	de 2011. 

PAULO ALFREDO POLIS 
uni 	I 

GILSON ROBERTO SERAFIN 
Presidente do C.E.R. ATLÂNTICO 

    

Arti 
Secr 	 Adrede 

!tura, 
ARTIDOR .1 	 DRADE 	 THALES CRISTIANO MANHABOSCO 

Secretário Municipal de Cultura, sporte e Turismo 	 Gestor do Convênio 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

Testemunhas: 
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Ret., 
, 

Erechim, 25 de fevereiro de 2011. 

À Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, pra visto na 

minuta do Projeto de Lei (fls. 64-70) 

Após, retornar à Secretaria de Administração para as 

devidas providências. 

Gloriana Meneghetti 
Chefe da Divisão Legislativa 
Secretaria Municipal de Administração 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Of. Exp. Cam. N° 029/2011 
	

Erechim, 1° de março de 2011 

 

Excelentíssimo Senhor 
Vereador MARCELO DEMOLINER 
Presidente do Poder Legislativo 
Nesta Cidade.  

 

Erechw, 

P0tt...)COL.0 
Recc,b 

 

 

riZ.;:Áfwa! 

    

Senhor Presidente: 

     

Encaminhamos-lhe para ser apreciado pelo Egrégio Poder Legislativo o 

Projeto de Lei n° 025/2011, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Clube 

Esportivo e Reci-eativo Atlântico, visando a execução de atividades educativas e desportivas para a comunidade 

erechinense em geral. 

Na expectativa de que este seja acolhido, subscrevemo-nos com apreço e. 

consideração. 

Paulo Ifredo Polis, 
Prefeito Municipal. 
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WOF Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECH1M 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
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LEI N°4.884 DE 10 DE MARÇO DE 2011. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 

com o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, visando a 

execução de atividades educativas e desportivas para a 

comunidade erechinense em geral. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições conferidas 

pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Clube Esportivo e 

Recreativo Atlântico, através de repasse de recursos financeiros para a execução das seguintes atividades: 

1 — Não cobrar ingresso dos munícipes que desejarem assistir os jogos da primeira fase do 

Campeonato Gaúcho de Futsal, realizados em Erechim; 

II — A Comissão Técnica (Técnico, Preparador Físico), bem como todos os atletas do Clube 

participarão de palestras e atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, 

através do Projeto VEM SER, abordando temas como: a disciplina, as experiências profissionais, a carreira de 

atleta, a profissão, o companheirismo e o respeito, entre outros; 

III — Disponibilizar o ginásio de esportes do Clube com o placar eletrônico devidamente instalado, 

com painel de comando e equipamentos necessários para seu uso, para a realização do Campeonato Municipal 

para as categorias de base, sempre aos domingos pela manhã, das 8h às 13h; 

IV - Disponibilizar todo o grupo de Atletas e Comissão Técnica para utilização pessoal e de suas 

imagens, para campanhas sociais que o Município de Erechim realizar. 

§1° A cópia do convênio, de que trata o caput deste artigo, será encaminhada, à Câmara Municipal 

de Vereadores, em até 30 (trinta) dias após a data de sua assinatura. 

§2° O convênio terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura até 31 de agosto 

de 2011. 

Art. 2° Os recursos financeiros totalizam o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a serem 

repassados em cinco parcelas mensais, a primeira parcela no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e as 

demais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, repassadas a partir da assinatura do Convênio. 

Art. 3' O Clube deverá prestar contas ao Município dos recursos recebidos, mensalmente, através 

de relatórios circunstanciados das despesas pagas, devidamente atestadas pelo Gestor do Convênio. 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Parágrafo único. A liberação dos recursos será processada nos termos do artigo 21 do Decreto n° 

3.146/2006 e suas alterações, sendo que a terceira parcela ficará condicionada a apresentação e consequente 

aprovação da prestação de contas parcial, referente à primeira parcela liberada, e assim sucessivamente. Após a 

vigência do presente Convênio, o Clube deverá prestar contas, em até 30 (trinta) dias, do total dos recursos 

recebidos. 

Art. 4° As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas através da seguinte dotação 

orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo: Órgão/Unidade: 08.01 — Projeto/Atividade: 

2.032 — Elemento de Despesa: 3350.41 .00.00.00 — Contribuições. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 6' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal e--ErechimiR 	de março de 2011. 

Paulo A do Polis 
Prefeito 	cipal 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

G rson Leandro Berti 
Secretário unicipal de Administração 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

CONVÊNIO N°008, DE 10 DE MARÇO DE 2011. 

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 

ERECHIM E O CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 

ATLÂNTICO, VISANDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

EDUCATIVAS E DESPORTIVAS PARA A COMUNIDADE 

ERECHINENSE EM GERAL. 

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça 

da Bandeira, 354, inscrito no CNPJ sob n° 87.613.477/0001-20, aqui representado, pelo Prefeito Municipal, 

Senhor PAULO ALFREDO POLIS, brasileiro, casado, economiário, e pelo Secretário Municipal de Cultura, 

Esporte e Turismo, Senhor ARTIDOR JUSTINO DE ANDRADE, brasileiro, casado, empresário, ambos 

residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONVEN1ADO: CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLÂNTICO, inscrito no CNPJ sob n° 

88.381.074/0001-66, com sede social na Rua Valentim Zambonatto, n° 323, Bairro Centro, Município de 

Erechim/RS, neste ato representada por seu presidente, o Senhor GILSON ROBERTO SERAFIN , inscrito no 

CPF sob o n° 219.746.670-49, e portador do RG n° 9001675538/SSP-RS. 

As partes acima constituídas, amparadas na Lei Municipal n° 4.884/2011, deliberam e celebram o 

presente CONVÊNIO que passa a vigorar mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Constitui objeto do presente CONVÊNIO, o repasse de recursos financeiros, pelo Município, ao 

CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLÂNTICO, com objetivo de executar atividades educativas e 

desportivas para a comunidade erechinense em geral. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

O Município de Erechim obriga-se a: 

I — Repassar, ao C.E.R. Atlântico, o valor de R$ R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a serem 

repassados em cinco parcelas mensais, a primeira parcela no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e as 

demais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, repassadas a partir da assinatura do presente 

Convênio; 

II — Supervisionar a adequada aplicação dos recursos, através da Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte e Turismo, para que atenda o objetivo proposto no presente Convênio. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DO CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLÂNTICO. 

Constituem obrigações do C.E.R. Atlântico, o desenvolvimento das seguintes atividades: 
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I — Não cobrar ingresso dos munícipes que desejarem assistir os jogos da primeira fase do 

Campeonato Gaúcho de Futsal, realizados em Erechim; 

II — A Comissão Técnica (Técnico, Preparador Fisico), bem corno todos os atletas do Clube 

participarão de palestras e atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, 

através do Projeto VEM SER, abordando temas corno: a disciplina, as experiências profissionais, a carreira de 

atleta, a profissão, o companheirismo e o respeito, entre outros; 

III — Disponibilizar o ginásio de esportes do Clube com o placar eletrônico devidamente instalado, 

com painel de comando e equipamentos necessários para seu uso, para a realização do Campeonato Municipal 

para as categorias de base, sempre aos domingos pela manhã, das 8h às 131i; 

IV —Disponibilizar todo o grupo de Atletas e Comissão Técnica para utilização pessoal e de suas 

imagens, para campanhas sociais que o Município de Erechim realizar. 

CLÁUSULA QUARTA — DA FISCALIZAÇÃO: 

O Município reserva-se o direito de, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Turismo, supervisionar a adequada aplicação dos recursos, atendendo ao previsto no objeto do Convênio. 

Será gestor do presente convênio, o Senhor Tales Cristiano Manhabosco, nos termos do § 20  do 

Art. 50  do Decreto Municipal n° 3.146/06 e suas alterações, que será responsável pelo acompanhamento da 

execução dos serviços conveniados, procedendo manifestação, em parecer conclusivo, ao término do convênio 

ou em cada etapa que requeira prestação de contas, corno pré-requisito para aprovação, ou não, das mesmas. 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA 

O presente CONVÊNIO tem vigência a partir de sua assinatura até 31 de agosto de 2011. 

CLÁUSULA SEXTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente Convênio serão atendidas através da seguinte dotação 

orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo: Órgão/Unidade: 08.01 — Projeto/Atividade: 

2.032 — Elemento de Despesa: 3350.41.00.00.00 — Contribuições. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A entidade deverá prestar contas ao Município dos recursos recebidos, mensalmente, através de 

relatórios circunstanciados das despesas pagas, devidamente atestadas pelo Gestor do Convênio e de acordo 

com a Lei Municipal n.° 2.661/1994 e suas alterações e como Decreto n°3.146/2006 e suas alterações. 

A liberação dos recursos será processada nos termos do artigo 21 do Decreto n.° 3.146/2006 e suas 

alterações, sendo que a terceira parcela ficará condicionada a apresentação e consequente aprovação da 

prestação de contas parcial teferente à primeira parcela liberada, e assim sucessivamente. Após a vigência do 

presente Convênio, a entidade deverá prestar contas, em até 30 (trinta) dias, do total dos recursos recebidos. 
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PAULO ALFRE O P LIS 
Prefeito Municipal 

A 	
o de Andrade 
um Cultura, 

bo já e Turismo 
042/2011 

ARTIDOR JU TI O ANDRADE 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

10 de março de 2011. 

G ILS 3,081-Rí.9..SERA.FIN 
Presid nte'do C..B.R. ATLÂNTICO 

Tales Cristiana 
aÍtamentt#E 

uituia 
mo 

CRI TANO ANHABOSCO 
Gestor do Convênio 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 
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CLÁUSULA OITAVA — DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

O Clube fica obrigado a restituir, aos cofres públicos municipais, o eventual saldo de recursos 

financeiros repassados, não utilizados até a data de conclusão ou extinção do presente Convênio, bem como, da 

devolução do valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento do recurso, acrescido de 

juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos com a Fazenda Municipal, nas seguintes hipóteses: 

I - Quando não for executado o objeto do presente Convênio; 

II — Quando não for apresentada a prestação de contas no prazo exigido na Cláusula Quinta deste 

Convênio; 

III — Quando os recursos financeiros repassados forem utilizados em finalidade diversa da 

estabelecida neste Convênio. 

CLÁUSULA NONA — DO FORO 

Fica eleito o FORO da Comarca de Erechim para dirimir eventuais questões oriundas da execução 

deste instrumento que não sejam resolvidas administrativamente. 

E, por estarem assim de acordo, as partes interessadas e as testemunhas assinam o presente em 07 

(sete) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
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TRiF.1tY, 

Jbe sportivo e Qecrativo A. 
Fundado em 20 de Setembro de 1915 

Relatório de Prestação de contas da contrapartida realizada pelo 
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico referente ao Convênio N° 

P FRECts 008/2011. Lei 4.884/2011. 	 • 
Fts 
Sc. Fazenda 

O Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, apresenta a prestação de contas 
referente ao convênio número 008 de 10 de Março de 2011, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Erechim e o Clube, quanto ao repasse realizado para o Clube nos meses de 
Março e Abril/2011. 

I — O Campeonato Gaúcho de Futsal, denominado Série Ouro, iniciou no mês de 
Abril, sendo que disputam a competição doze das principais equipes do Estado do Rio 
Grande do Sul. Todos os munícipes que compareceram ao Ginásio de Esportes do 
C.E.R. Atlântico, não pagaram ingresso, sendo a entrada gratuita a todos. No decorrer 
do mês de Abril, foram disputados em Erechim dois jogos, sendo: 

Dia 13-04-11 — ATLÂNTICO/ERECHIM 9 X 2 Sport Clube Real 
Academia de Alvorada, com a presença de 980 expectadores; 
Dia 21-04-11 — ATLÂNTICO/ERECHIM 2 X 1 Bento Futsal de Bento 
Gonçalves, com a presença de 1.302 expectadores; 

II — O técnico e atletas do C.E.R. Atlântico, participaram de diversas palestras 
junto ao Projeto Vem Ser, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Turismo, onde as crianças e pré-adolescentes puderam tirar dúvidas sobre a vida de 
atleta profissional, bem como sobre disciplina, estudo, futsal corno profissão, etc. 

III — O Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, cedeu o Ginasio de Esportes do 
Clube para a realização do lançamento do Projeto Vem Ser, onde todas as equipes 
participaram da solenidade. Os jogos só iniciaram no mês de Maio. 

IV — No decorrer dos dois primeiros meses, não foram utilizadas as imagens do 
grupo de atletas e comissão técnica para campanhas da Prefeitura Municipal de 
Erechim. 

Erechim, RS, 30 de Maio de 2011. 

GlIson-RobEffõSerafin 
Presidente do C.E.R. Atlântico 

SEDE SOCIAL Rua Valentim Zambonatto, 323- Caixa Postal 104 'R (54) 3321-1321 3522-5166 
PARQUE ESPORTIVO: Rua Gerônimo Teixeira de Oliveira, 335 IR (54) 3321-1121 - CEP 99.700-000 
CNPJ: 88.381.074/0001-66 - Inscrição Estadual Isento - Erechim RS ar.) ceratiantico@via-rs.net  



Na noite desta quinta-feira o 
Atlâ-ntico busca mantér a 
invencibilidade no estadual e a 
boa fase que vem passando 
neste mês de abril. 

A equipe de EreChirri eritfa ern 
quadra à partir das 18 horas paia 
enfrentar o I3ento Goriçalveá. 
torcedor que não for viajar no 
feriadão terá um motivei a mais 

para ir ao CalileirM•Jdõ Galo já 
que a Cffifflff~ratita-; 
deMo4aeginr:co~tiffirrrrail 
cri .~..MAI*6;_0-:Tfiitler-17Wião • 

O time de Ereehirri-vãi enfren-
tar um clube com alguns desfal-
ques. Já que Para-este jogo, o 
técnico do Bente Gonçalves, 
Vaner Flores, não poderá con- 

Foto Divulgação 
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QUINTA E SEXTA-FEIRA 

HA 
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Atlântico quer manter 
invencibilidade 

Nova diretoria do Jeep Clube 
Na noite do último sábado; 16, 

no Restaurante da AAB13, foi re-
alizada a cerimônia de posse da 
nova Diretoria do Erechim Jeep 
Clube. Na Presença de convida-
dos, associados e autoridades, 
o presidente 2009/2010, Jeferson 
Steffen ressaltou as inúmeras 
atividades realizadas pelo clube 
nestes dois anos. Destacou as 

Muita emoção na IX Copa 
Erechim de Mountain Bike 

competiçáo aconteceu no últimd dominÉe no Parque do Galo 

Exerhim recebeu ciclistas de todo o giã muita técnica e força dos atletas 
sul do país neste domingo, em uma prova teve disputasdo inícioaofint 
peva já tradicional no calendário do cada categoria, recebendo elogios 
ciclismo gatichO. A IX Copa Erec —;todosls participantes. 
de Mountain Bike, realizada no Adiri- 	N-saategoria Elite, a mais fone e 
tico F.C. Aprova organizada pela Pfe- 	sput4, o atleta de Alegrete. Sérg 
feitura de Ereeltim através da koa-r-W, 	Cruz, foi o primeiro colocad 
ria de Cultura, Esporte é TuIismÕ oidcikjoo erechinense André I,,tt 
len dos eventos eni Cornernoração o boikilves na segunda colocação: N 
aniversário de 93 anos de 	¡mie-Mia Estre.antes Jõny J. Eckert d 
coordenação da prrnra foi da A E: ti Erechmi ficou com o primeiro luga 
Associação de Mountain Bikeide ;buirOntChinense a ficar no pritneir 
Emdirn. 	 1"----31ugá-Ao párlio foi André Luiz Gonçal 

tar com o ala--Ranierj, que so-
freu uma lesão no tornozelo, no 
último jogo diante do São Luiz.. 
Os demais atletas que desfalca-
rão a equipe e que estão no De-
partamento Médico são: George, 
Emerson e Williatin: Já o pivô 
Bruno só terá .COndições legais 
de jogo a 'partir dojiiM 
abril. 

("" )-) 
é empost 



O Atlântico faz na noite desta 
quarta-feira seu primeiro jogo em 
casa pelo Campeonato Gaúcho de 
Futsal. O Galo recebe o Real Ata-
detnia, no Caldeirão, a liaáir das 

29h. 6~.~11331.~1Ws-e-rá-vi: 

d1-12) 	• _ 
o , 

Quarta - 13 de abril de 2011 BeM DIA 1 19 

Atlântico estreia em casa da temporada de futebol de 

Galo recebe o Real Ac ademia na noite desta quarta no Caldeirão 	 Chuva de gols marca abertura 

Campo em Erechim 
"ho eutsa -I no gauc 

044 

- 
	 41k 

GERS.ON SEGUE FORA NO JOGO DE HOJE A NOITE 

..Xuç-ros.do  Bo.t0-.¥endie,jorneio de 
Trydo, Cego Cidade de Erechim 

• 

effieft~ 
,fe,111tIel~triin 

Para esta partida o treinador 
Paulinho Sananduva terá três des-
falques. Lucas, Gclson e Esquer- 
da 	se recuperando de le- 
so e ficam .fora. O Reál Acadca,:rria, 
na teoria é uni do times inaN fra•-. 
' cós chi Estadual deste ano. 

Corri-  média de 	gols - 
por 	á rti d a os municipais 
de campo Interclubes e 
Veteranos começaram a 
serdispátados no final de 
semana 

Depois de ser adiada devi-
do as chuvas que castigaram os 
campos de Erechim, iniciou no 
último final de semana os Cam-
peonatos Municipais de Fute-
bol de Campo Interclubes e Ve-
teranos. As competições são 
promovidas pela Prefeitura de 
Erechim através da Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte 
e Turismo. 

Com urna média de gols de 3,9 
os campeonatos mostraram mais 
urna vez a qualidade das equipes 
organizadas pelos clubes da cida-
de. 

No sábado iniciou o Campeo-
nato Interclubes com a realização 

dos jogos da Série B,que obteve 
-a maior média de gois, séndó 4 
por partida. Destaque para a go-
leada imposta pela equipe do 
Accja/ N.Santin frente ao Estrela 
dàSaúdcpor5aO.  

Já nó domingo for a yez 
dbs-  jógos -  da Série-  "A". O 
Manga/ Pirados/ Operário, atual 
campeão* Interelubes, mostrou 
que quer manter o titulo e foi até 

ciatipo da Linha 3 e venceu por 
3 a I o Manchester. 	• 

"Nb campeonato Veteranos 
equilíbrio foi maior nos-pla-

cares, mostrarido que a briga 
pela classificação será cons-
tante. O destaque da rodada 
ficou por conta da goleada im-
posta pelb Acejá frente ao 
Ajax FC por 9 a 1, mesmo jo-
gando fora de casa. 

Outro ponto a se destacar foi 
apenas um enmate nos cinco jo-
go.s realizados, quando as equi-
pes do Moinho Erechim e do Es-
perança terminaram na igualdade 
de 1 a 1 placar. 
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Evento aconteceu no Ginásio do CER Atlântico e contou com a presença das equipes 
participantes e de autoridades 
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Lançada III edição do Projeto Vem Ser 
Foi

.  
realizado na 

. 	quarta-feira, 13,o 
, 	lançamento da ter- 

ceira edição do Projeto Vem 
Ser: Resgatando Valores c 
Promovendo a Paz no Es-
porte, lima promoção da 
Prefeitura de Erechim sob 
a coordenação da Secreta-
ria Municipal de Cultura, 
Esporte e Turismo. O even-
to contou com- a presença 
das . escolinhai que partici-
parão do Municipal de Fut-
sal tiú 'categorias dc base. 

Depois de.  atender cri-
anças que participaram das 
categorias -de base do fut-
sal crechinense em 2009 c 
2010, o projeto retoma em 
2011 tom atividades que 
irão incrementar o trabalho 
realizado, cujo objetivo é 
diminuir os índices de vio-
lêntia no esporte e resga-
tar valores que ajudem a 
formar uma nova geração 
mais consciente e respei-
tosa. 

O Projeto Vem Ser con-
siste em capacitações  

acompanhadas por psicó-
logas c profissionais da 
área de educação física e 
da segurança, que traba-
lham através de atividades 
pedagógicas valores como 
respeito, responsabilidade, 
auto-estima, auto-confian-
ça, auto-conhecimento, 

auto-controle, amor, felici-
dade, solidariedade, hones-
tidade, humildade e tole-
rância. Além das capacita-
ções e da disputa das cate-
gorias de base do Campe-
onato Municipal de Futsal, 
os atletas participam de ati-
vidades como a gincana do 

Projeto Vem Ser, com ta-
refas de cunho social, en-
tre outras atividades espor-
tivas e culturais. 

O presidente do CER 
Atlântico, Gilson Serafim, 
destacou que o clube é par-
ceiro sempre que existam 
projetos que contemplem o  

bem da sociedade crechi-
aense. 

O secretário de Cultu-
ra, Esporte e Ikuismo, Ar-
tidor dc Andrade lembrou 
que este projeto visa, 'an-
tes de tudo auxiliar na for-
mação do caráter destes 
jovens. Destacou ainda 
que ali mitra ria atletas par-
ticipantes da abertura, po-
derão estar futuros profis-
sionais que defenderão ás 
cores dó Atlântico ccimo 
também de outras equipes. 

Nas palavras do Prefei-
to de Ereehim, Paulo Po-
lis; o Projeto Vem Ser é 
Uma forma 'de mostrar a 
estes jovens que existem 
outros caminhos, longe 
das drogas, da violência e 
da criminalidade, buscan-
do a inclusão social c a 
construção de caráter atra-
vés do esporte. "Os valo-
res trabalhados pelo proje-
to certamente contribuirão 
para formar cidadãos me-
lhores c uma sociedade que 
zele mais pelo ser humano,  

que pense mais no melhor 
pela sua cidade". O prefei-
to tambéni destacou o tra-
balho realilado pela equipe 
da Secretaria dc Cultura, 
Esporte c Turismo,, bem 
como a parceria feita com 
o CER Atlântico. 	. 

Ao final da cerimônia o 
prefeito Paulo Polia, o pre-
sidente do CER Atlântico c 
os dirigentes das: equipes 
receberam o material do 
projeto contendo a cartilha 
a ser usada este 'ano. 

Início Cias atividades 
As atividades dó Proje-

to Vem Ser 2011 terão iní-
cio no dia 25 de abril, quan-
do começam as capacita-
ções com os atletas que 
participarão do Campeona-
to Municipal de Futsal — 
Categorias de Base. Neste 
ano novamente as aulas 
acontecerão no auditório 
da Secretaria dc Cultura., 
Esporte e Turismo, com 
sistemática semelhante 
do ano passado. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

Rua Germano Hoffmann, 351 
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PARECER CONCLUSIVO 

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, APROVA a prestação de 

contas parcial do CER Atlântico (mediante relatório em anexo). 

Ereehim, 07 de junho de 2011. 

Gestor do Convênio 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 
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Cube Egportivo e 'ecticaivo 
Fundado em 20 de Setembro de 1915 

elatório de Prestação de contas da contrapartida realizada pelo 
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico referente ao Convênio N° 	FM. FRECHE 

008/2011. Lei 4.884/2011. 	 Rs 
Sec nzenda 

O Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, apresenta a prestação de contas 
referente ao convênio número 008 de 10 de Março de 2011, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Erechim e o Clube, quanto ao repasse realizado para o Clube nos meses de 
Maio, Junho e Julho/2011. 

1 — O Campeonato Gaúcho de Futsal, denominado Série Ouro, iniciou no mês de 
Abril, sendo que disputam a competição, doze das principais equipes do Estado do Rio 
Grande do. Sul. Todos os munícipes que compareceram ao ginásio de Esportes do 
C.E.R. Atlântico, não pagaram ingresso, sendo a entrada gratuita a todos. No decorrer 
do mês de Abril, foram disputados em Erechim dois jogos, sendo: 

Dia 13-04-11 — ATLÂNTICO/ERECHIM 9 X 2 Sport Clube Real 
'Academia de Alvorada, com a presença de 980 expectadores; 
Dia 21-04-11 — ATLÂNTICO/ERECHIM 2 X 1 Bento Futsal de Bento 
Gonçalves, com a presença de 1.302 expectadores; 
Dia 28-04-11 — ATLÂNTICO/ERECHIM O X O São Luiz Gonçaga, 
com a presença de 709 expectadores; 
Dia 02-05-11 — ATLÂNTICO/ERECHIM 7 X 5, UJR de Novo 
Hamburgo com a presença de 1.114 expectadores; 
Dia 26-05-11 — ATLÂNTICO/ERECHIM 6 X 1 Antônio Prado, com a 
presença de 887 expectadores; 
Dia 27-05-11 — ATLÂNTICO/ERECHIM 1 X 1 ADS, Sananduva com 
a presença de 679 expectadores; 

Cabe salientar que iniciativas como as adodatas pela Prefeitura Municipal de 
Erechim, em disponibilizar à sociedade Erechinense o acesso gratuito ao Ginásio de 
Esportes do Clube durante a realização de um dos Campeonatos Estaduais mais 
importante do Brasil, faz com que os munícipes sintam-se orgulhosos de poderem 
participar, mesmo que de forma indireta, da equipe que representa o municipio e a 
região. 

II — O Técnico, Preparador Físico, Fisioterapeuta e Atletas do C.E.R. Atlântico, 
participaram de diversas palestras junto ao Projeto Vem Ser, coordenado pela Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. Os pequenos atletas solicitaram 
esclarecimentos sobre diversos temas polêmicos da vida de atleta profissional, como: 
salario, viagens, hoteis, familia, etc. 

A Comissão Técnica e os Atletas do Clube são pessoas públicas e tem junto a 
nossa comunidade e principalmente junto as crianças, adolescentes e/ou atletas, uma 
responsabilidade muito grande no processo de formação de futuros atletas, mas acima 
de tudo, na formação de pessoas de bom caráter, as quais serão inseridas em nossas 
comunidades, as quais certamente serão nossos representantes no futuro próximo. 

SEDE SOCIAL: Rua Valentim Zambonatto, 323- Caixa Postal 104 	(54) 3321-1321 I 3522-5T6 

PARQUE ESPORTIVO: Rua Gerônimo Teixeira de Oliveira, 335 *i ie (54) 3321-1121 - CEP 99.700-000 
CNPJ: 88.381.074/0001-66 - Inscrição Estadual Isento - Erechim RS rár..) ceratlantico(éDvia-rs.net  
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111 — O Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, cedeu o Ginásio de Esportes do 
Clube para a realização do lançamento do Projeto Vem Ser, onde todas as equipes 
participaram da solenidade. Os jogos iniciaram no mês de Maio os quais se 

longaram até Outubro. 

C) Campeonato Municipal para as Categorias de Base do Município está 
sendo realizado todos os domingos no Ginásio de Esportes do Clube Esportivo e 
Recreativo Atlântico. O Ginásio está sendo disponibilizado com placar eletrônico, 
iluminação, vestiários, etc. 

Sabe-se que para muitas crianças, que apenas tinham a possibilidade de 
assistir jogos do CER Atlantico da arquibancada, atualmente podem jogar na mesma 
quadra onde são disputados os principais jogos do salonismo nacional, isso faz com que 
o grau de satisfação seja cada vez maior, e principalmente no processo 
educativo/esportivo. seja desenvolvido com mais eficácia e com resultados 
extremamente positivos. 

IV — Os atletas do Clube bem como a Comissão Técnica esta a disposição para 
campanhas dà Prefeitura Municipal de Erechim. 

Conclusão: O Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, relata que todas as 
atividades realizadas, como contrapartida por parte do Clube, foram de total agrado aos 
participantes, tanto crianças corno adultos. 

Não apenas a utilização de espaços físicos, cedidos pelo Clube, em 
contrapartida. mas sim, a realização de atividades prazeirosas, com destaque. ao  
Campeonato Municipal das Categorias de Base. 

Após o exposto, entendemos que mais uma vez o convênio celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Erechim, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Turismo e o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, foi de grande valia para nossa 
comunidade, onde o Clube abriu suas portas para a comunidade em geral, desfrutar das 
instalações e atividades lá desenvolvidas. 

Erechim, RS 14 de Julho de 2011. 

G' on 	erto 	afin 
PrOidente do- R Atlântico 
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Evento aconteceu no Ginásio do CER Atlântico e contou com a presença das equipes 
participantes e de autoridades 
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Lançada III edição do Projeto Vem Ser 
bem da sociedade erechi-
nense. 

O secretário de Cultu- 
ra, Esporte e Turismo, Ar- 
tidor de Andrade lembrou 
que este projeto visa,-  an- 
tes de tudo auxiliar na for- 
mação do caráter destes 
jovens. Destacou ainda 
que ali entre os atletas par- 
ticipantes da abertura, po- 
derão estar futuros profis- 
sionais que defenderão as 
cores do Atlântico como 
também de outras equipes. 

Nas palavras do Prefei- 
to de Erechirn, Paulo Po-
lis, o Projeto Vem Ser é 
Uma forma de mostrar a 
estes jovens que existem 
outros caminhos, longe 
das drogas, da violência c 
da criminalidade, buscan-
do a inclusão social c a 
construção de caráter atra-
vés do esporte. "Os valo-
res trabalhados pelo projr---:uponteperão no auditório 
to certamente contribui4 :da Seérctaria de Cultura, 
para formar cidadãos mé- \lispaiie c Turismo, com 
lhores c uma sociedade q e eNist`stiâtica semelhante a 
zele mais pelo ser human xpàcto an-4 passado. 

S\J  :TI 

F., realizado na 
quarta-feira, 13, o 
lançamento da ter-

ceira edição do Projeto Vem 
Scr. Resgatando Valores c 
Promovendo a Paz no Es- 
porte, uma promoção da 
Prefeitura de Ercchim sob 
a coordenação da Secreta-
ria Municipal de Cultura, 
Esporte c Turismo. O even-
to contou com a presença 
das escolinhas que partici-
parão do Municipal de Fut-
sal nas categorias de base. 

Depois de atender cri-
anças que participaram das 
categorias de base do .fut-
sal erechinense em 2009 c 
2010, o projeto retoma em 
2011 com atividades que 
irão incrementar o trabalho 
realizado, cujo objetivo é 
diminuir os índices de vio-
lência no esporte e resga-
tar valores que ajudem a 
formar uma nova geração 
mais consciente c respei-
tosa. 

O Projeto Vem Ser con-
siste em capacitações  

acompanhadas por psicó-
logas e profissionais da 
área de educação física e 
da segurança, que traba-
lham através de atividades 
pedagógicas valores como 
respeito, responsabilidade, 
auto-estima, auto-confian-
ça, auto -conheci mento, 

auto-controle, amor, felici-
dade, solidariedade, hones-
tidade, humildade c tole-
rância. Além das capacita-
ções e da disputa das cate-
gorias de base do Campe-
onato Municipal de Futsal, 
os atletas participam de ati-
vidades como a gincana do 

Projeto Vem Ser, com ta-
refas de cunho social, en-
tre outras atividades espor-
tivas e culturais. 

O presidente do CER 
Atlântico, Gilson Serem, 
destacou que o clube é par-
ceiro sempre que existam 
projetos que contemplem o  

que pense mais no melhor 
pela sua cidade". O prefei-
to também destacou o tra-
balho realizado pela equipe 
da Secretaria de Cultura, 
Esporte c Turismo,, bem 
como a parceria feita com 
o CER Atlântico. 

Ao final da cerimônia o 
prefeito Paulo Polia, o pre-
sidente do CER Atlântico c 
os dirigentes das equipes 
receberam o material do 
projeto contendo a cartilha 
a ser usada este ano. 

Inicio das atividades 
As atividades do Proje-

to Vem Ser 2011 terão iní-
cio no dia 25 de abril, quan-
do começam as capacita-
ções com os atletas que 
participarão do Campeona-
to Municipal de Futsal — 
Categorias de Base. Neste 
ano novamente as aulas 
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PREFEITURA MUNICIPAL ,DE E R ECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO 

CAMPEONATO 
MUNICIPAL DE FUTSAL 

- CATEGORIAS DE 
BASE 2011 

DESTAQUES COM MUITOS GOLS NAS 
PRIMEIRAS RODADAS. 

O Campeonato Municipal de futsal. categorias de base do CMD, 
cujos jogos x cm sendc.) disputados nos domingos pela parte da 
manhã no ginásio do riULà.1.1., ‘. em alcançando seus objetivos 
com muitos gols e excelentes jogos da gurizada. 

Até a 5" rodada, realizada no domingo 26 de junho de 2011, os 
destaques por categorias estão assim distribuídos: CATEGORIA 
FRALDINIIA: 

Na categoria Fraldinha, a equipe da Escolinha Futebol Mocclin 
A. lidera a competição com quatro jogos realizados, duas vitórias, 2 
empates, 21 gols marcados e sofrendo apenas 5 gols. Logo atrás 
vem a equipe da mesma Escola, Mocelin B, com 7 pontos na tabela 
de classificação. 

CATEGORIA FEMININO. 
Na categoria Feminino, o destaque fica por conta de duas equipes 

até o momento da 5" rodada: Escolinha Futebol Mocelin e Juventus, 
ambas com 6 pontos na tabela. A diferença.soma a favor da Escolinha 
Mocelin pelo elevado numero de gols em dois jogos, 21 ao todo. 

Moleques do Progresso 



Galo fez 6 a 1 no Antonio Prado na noite desta quinta-feira 
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Após passeio, Atlântico 
volta quadra hoje 

Depois de golear o Antononio 
Prado, ontem por 7 a O, o Atlântico 
volta a quadra hoje à noite para 
enfrentar o ADS Sananduva. O 
jogo começa em horário atípico 
para o futsal, 21h15, no Caldeirão 
do Galo. O jogo volta a ter acesso 
gratuito para a torcida, através de 
parceria com a prefeitura •de 
Erechim. O Sananduva precisa 
vencer para entrar na zona de clas-
sificação aos play-offs da primei-
ra fase. Mas como se trata de uma 
equipe limitada tecnicamente, tor-
na-se mais um adversário fácil para 
o Atlântico na sua casa. 

O galo com a goleada de on,  
tem chegou a 18 pontos e subiu 

para terceiro lugar nesta primeira 
fase. O time, tem a mesma pontua-
ção da ACBF, mas perde nos crité-
rios de desempate, além de ter três 
jogos a mais que o time.de  Carlos 
Barbosa: 

Para a partida de hoje 'voltam 
Grilo eGelson. Não jogam Bipe, 
Dano e. Mancha. Ontem à noite o 
galo não teve dificuldade alguma 
para assear diante do modesto 
Antonio Prado. Logo a 2min 11 
.Antonio abriu o placar em favor 
do time erechinense..Depois, a 
6in im49, na cobrança de falta, 
Tiago ampliouOterceiragol veio 
com Mancha, aos 13min21, 

O Atlântico fez ainda outros  

dois gois na primeira etapa: primei-
ro com Antonio, aos 14min09 e 
depois com fininho, já a I 8min2 1. 
Na etapa final n treinador Paulinho 
Sananduva passou a usar em qua-
dra os jogadores que não vinham 
atuando com regularidade, pou-
pando com isso os jogadores do 
grupo principal, pois a partir do 
dia 9 de junho o time faz cinco jo-
gos seguidos fora de casa pela 
Liga Futsal.  

Com isso Antonio fez o sexto 
r gol do Atlântico log.() no início da 
etapa final. O Antonio Prado ain-
da descontou aos 7m in04 com 
Diego. O time erechinense teve 
outras três bolas na trave 



Nova diretoria do Jeep Clube é empossada 
Na noite do último sábado, 16, 

no Restaurante da AABB, foi re-
alizada a cerimônia de posse da 
nova Diretoria do Erechim Jeep 
Clube. Na presença de convida-
dos, associados e autoridades, 
o presidente 2009/2010, Jeferson 
Steffen ressaltou as inúmeras 
atividades realizadas pelo clube 
nestes dois anos. Destacou as 

Muita emoção na IX Copa 
Erechim de Mountain Bike 

Foto Divulgação 

A competição aconteceu no último domingo no Parque do Galo 

Eitchim recebeu Ciclistas de todo o gia muita técnica e força dos atletas 
sul do pais neste domingo, em uma prova teve disputas do inicio ao fim 
prova já tradicional no calendário do cada categoria, recebendo elogios r 
ciclismo gaúcho. A IX Copa Erechinftoidm-R participantes. 
de Mountain Bike,reatizada

nc)Adân 	e*goria Elite, a mais forte e tico EC. A prova organizada pela Pre',;,  Nrcesprig, lo adem de Alegrete, Alegrete, feitura de Erechim através da 

categoria Estreamos Jony J. Eck (") 
coordenação da prova foi da AM1311 Erechirrí ficou com o primeiro 
Associação de Mountain Bike d , Oittrxhinense a ficar no minai 
&edita 

lugar do pódio foi AndréLuizGoWai ç 

Desde 1935 

VISciiare;: 	foro pn abeiro colocad nade Cultura, Esporte e Turismo, f 	ddixaido erechinense André Lu.,.1  um dos eventos em comemoração a 	xics na segunda colocaçãe0i- aniversário de 93 anos de Erechim. 

w/1 DIARIO DA 
21 e 22 de abril de 2011 

	 JORNALISMO COM RÉSPONSABIUDADE 

QUINTA E SEXTA-FEIRA 
SÉRIE OURO 

Atlântico quer manter 
invencibilidade 

Na noite desta quinta-feira o 
Atlântico busca manter a 
invencibilidade no estadual e a 
boa fase que vem passando 
neste mês de abril. 

A equipe de Erechim entra em 
quadra à partir das 18 horas para 
enfrentar o Bento Gonçalves. O 

torcedor que não for viajar no 
feriadão terá um motivo a mais  

para ir ao Caldeirão do Galo já 
que a etrinaa vai ser franca 
devido a um convênio firmado 
entre() clube e o Poder Público 
MuniciPat 
—C-rig—drie e Erechim vai enfren-
tar um clube com alguns desfal-
ques. Já que para este jogo, o 
técnico do Bento Gonçalves, 
Vaner Flores, não poderá con- 

tar com o ala Ranieri, que so-
freu unia lesão no tornozelo, no 
último jogo diante do São Luiz. 
Os demais atletas que desfalca-
rão a equipe e que estão no De-
partamento Médico são: George, 
Emerson e William. Já o pivô 
Bruno só terá condições legais 
de jogo a partir do dia 25 de 
abril. 



P.M. ERECHIM 

Fls. 	 

Sc. Fazenda 

NaWW, 

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Fazenda 
SERVIÇO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS 

Ao Gestor do Convênio: Sr. Tales Cristiano Manhabosco 

Conforme determina o Convênio n° 008/2011, em sua cláusula sétima: "A entidade deverá 
prestar contas ao Município dos recursos recebidos, mensalmente, através de relatórios 
circunstanciados das despesas pagas, devidamente atestados pelo Gestor do Convênio," 

Portanto, solicitamos que seja analisado o relatório (fls. 84 a 89) referente ao período de 
maio, junho e julho (parcialmente) e emitido parecer conclusivo aprovando a prestação de contas. 

Após, devolver o processo ao Serviço de Convênios e Prestações de Contas para 
acompanhamento da regularidade na entrega das prestações de contas. 

Erechim, 18 de julho de 201,t 

Gleice M. 	ninski 
Membro Fixo da Comissão Permanente 
de Apreciação das Prestações de Contas 

Portaria n° 377/2009 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

Rua Germano Hoffmann, 351 

PARECER CONCLUSIVO 

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, APROVA a prestação de 

contas parcial referente ao período de maio a junho de 2011 do Clube Esportivo c Recreativo 

Atlântico (mediante relatório em anexo). 

Erechim, 03 de agosto de 2011. 

- 
" 

fOr" 
Tales Cristiano Manhabosco 

Gestor do Convênio 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

7".` 



P.M. ERECHIM 

,7) 

Ser. Fraendç"---- 

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Fazenda 
SERVIÇO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS 

Ao Gestor Fiscal do Convênio: 

Conforme determina o Convênio de n°008/2011 Processo de n° 832/2011 em sua 
cláusula quarta, o Município deverá supervisionar a aplicação dos recursos, através de seu 
Gestor, que deverá proceder manifestação, em parecer conclusivo, ao término do Convênio 
ou em cada etapa que requeira prestação de contas, como pré-requisito para aprovação, ou 
não, das mesmas. 

Portanto, solicitamos que seja analisado e emitido o parecer conclusivo para 
posteriormente arquivar o processo. 

Erechinl 29 de março de 2012. 

Eltime Rigon evinski 
Membro Fixo da Comissão Permanente 

de Apreciação das Prestações de Contas 
Portaria n°1235/2011. 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
PREFEITUIRA MUNICIPAL 
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento 

PARECER CONCLUSIVO 

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, APROVA 
a prestação de contas final do Convênio 008/2011 do Clube Esportivo e Recreativo 
Atlântico (mediante relatório em anexo). 

Erechim, 10 de maio de 2012. 

Secretaria Municipal de Coordenaçào c Planejamento — 	planejamento@ereehim.rs.gov.br  ou smcpgerechim.rs.gov.br  

Praça da Bandeira. 354— Erechim — RS CEP: 99700-000 Fone: 54-3520-7000 



Central do Sistema de Controle Interno 

4111  ondi ei • 
Técnico de Controle Inter o — Administrador 

Chefe do Sistema de ontrole Interno 

ipal, em 11 de maio de 2012. 
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Ifflikadgel~ 
Xe& 	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Nywg, 	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

MEMORANDO  
N° 024/2012 

DE: 	CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 

PARA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SSUNTO: Informação - Prestação de Contas — Clube Esportivo e Recreativo 
Atlântico 

Cumpre-nos informar, por solicitação dos auditores do TCE-RS, 
que os Auxílios e Subvenções foram instituídos pela Lei Municipal n° 
2.661/1994 e suas alterações, e, sua respectiva operacionalização, se dá nos 
termos do Decreto n° 3.146/2006 e suas alterações. 

O Auxílio em pauta decorre da Lei Específica n° 5.001/2011 e 
respectivo Convênio n° 068/2011. 

O Processo n° 9078/2011 retrata a Prestação de Contas do 
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico e estão anexadas cópias das páginas, 
deste Processo, de números 70 a 117, além da respectiva capa. 
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1 Protocolo I 
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ARQUNADO 
Não poderá sofrer alteração, supressão 

ou insTcão de irtformação 

coms: 
H-3 ‘4  

Estado do Rio Grande do Sul • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 
Divisão de Protocolo 

PROCESSO 
-J 	 

PROCESSO: 2011/9078 
Data/Hora: 14/07/2011 - 14:2726 
Contrib.: CLUBE ESPORTIVO E RECREATIV 
Interes.: Sem Interessado 
Tipo Proc. : AUXÍLIO ENTIDADES 
	 1 Solicitação 1 	  
Auxilio financeiro no valor de R$ 
75.000,00, de acordo com plano de 
trabalho em anexo. 

Resp. Abert: ELENISE DELLA COSTA MADR 
Remessa: Gabinete do Prefeito 

ABERTURA  

Chefe da Divisa() de Protocol 

Lei t.)g 5.W.11 Â 4  

oof,s 	8i'14 



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERECHIM 

ESTADO DO RIO GRANDE DO Sul. 

PODER LEGISLATIVO 

4 	Ruh. 

Of. 083/2011-G13  Erechim(12.S), de 15 de julho de 2011. 

Sec. MUn.  Admin ação 

Pág, 	 

Senhor Prefeito: 

Ao cumprimenta-lo, cordialmente, vimos por intermédio do presente, informar à Vossa 
Excelência, conforme acordo mantido em audiência, que autorizamos a redução de R$ 75.000,00 (setenta e 

cinco mil reais), das dotaçóes orçamentárias da Cámara Municipal, para ser destinado ao Clube L.,;sportivo e 

Recreativo Atlântico.• 

Indicamos a seguinte dotação a ser reduzida: 

- Reduzir a dotação: 1,001 — 31.90.11— Vencimentos e vantagens fixas em R$ 75.000,00. 

Certos de sua atenção aproveitamos o ensejo para renovar os votos de apreço e 

distinta consideração. 

Atenciosamente, 

\si 

í 
VÉreador MARCELO bEMOLINER 

Presidente 

Exmo. Sr. 
PAULO ALFREDO POLIS 
DD. Prefeito Municipal 
Nesta  



Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Of. Exp. Cam. n.° 	/2011 

Sec. Mun. Admi ração 
, 

Pág. - 

TREU.N. D C,WriA.S 

‘4 IP 1 

Rub 

Erechim, ..... de Julho de 2011. 

Excelentíssimo Senhor 
Vereador MARCELO DEMOLINER 
Presidente do Poder Legislativo 
Nesta Cidade.  

Senhor Presidente: 

Encaminhamos-lhe para ser apreciado pelo Egrégio Poder 

Legislativo o Projeto de Lei n.° 	/2011, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

convênio com o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, visando ao repasse de recursos para subsidiá- 

lo durante sua participação na Liga Nacional de Futsal 2011. 

Na expectativa de que este seja acolhido, subscrevemo-nos com 

apreço e consideração. 

Atenciosamente, 

Paulo Alfredo Polis, 
Prefeito Municipal. 

Processo Administrativo 1,2.'9.078/2011, Projeto de Lei n.' 	/11, Pág. I 



   

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

S. un, kaumin •m‘, 
) 
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PROJETO DE LEI N.' ........./2011. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

convênio com o Clube Esportivo e Recreativo 

Atlântico, visando ao repasse de recursos para subsidia-

lo durante sua participação na Liga Nacional de Futsal 

2011. 

Art. 1.0  Fica, o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar Convênio com o Clube 

Esportivo e Recreativo Atlântico, visando ao repasse de recursos para subsidiá-lo durante sua 

participação na Liga Nacional de Futsal 2011. 

§ 1.0 Os recursos financeiros totalizam o montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais), a serem repassados em cinco parcelas mensais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

§ 2.° O convênio terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar 1.0  de Agosto de 2011 a 31 de 

dezembro de 2011. 

§ 3.° A cópia do convênio, de que trata o caput deste artigo, será encaminhada, à Câmara 

Municipal de Vereadores, em até 30 (trinta) dias após a data de sua assinatura. 

,Art. 2.° Em contrapartida ao recurso recebido, o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico se 

compromete a realizar as seguintes atividades: 

I — Garantir acesso livre ao Ginásio de Esportes para todos os jogos a serem realizados em 

Erechim, no segundo turno da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futsal (Série Ouro/Primeira 

divisão); 

II — Ceder o Ginásio de Esportes para: 

realização de treinamentos das equipes de base do Projeto Vem Ser e de jogos amistosos 

envolvendo as crianças do referido Projeto; 

abertura dos jogos Escolares do Rio Grande do Sul, etapa municipal; 

realização da etapa final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, modalidade futsal; 

realização do Campeonato Municipal de Voleibol; 

realização das finais da primeira e da segunda divisão do campeonato municipal; 

III — Ceder o Anfiteatro do Ginásio de Esportes para palestras e congressos técnicos; 

IV — Ceder o Salão Del Prete, urna vez por mês, para o Município realizar eventos de seu 

interesse; 

(\s, 

Processo Administrativo n.° 9.078/2011 , Projeto de Lei n.° 	/11, Pág. 2 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

V — Ceder 10 (dez) camisetas oficiais do Clube, à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 

e Turismo, para serem entregues a visitantes e à entidades que visitarem o Município. 

Art. 3.0  O C.E.R. Atlântico deverá prestar contas, ao Município, dos recursos recebidos, 

mensalmente, através de relatórios circunstanciados das despesas pagas, devidamente atestadas pelo 

Gestor do Convênio e de acordo com a Lei Municipal n.° 2.661/1994 e suas alterações e com o 

Decreto n°3.146/2006 e suas alterações. 

Parágrafo único. A liberação dos recursos será processada nos termos do artigo 21 do 

Decreto n° . 3.146/2006 e suas alterações, sendo que a terceira parcela ficará condicionada a 

apresentação e consequente aprovação da prestação de contas parcial, referente à primeira parcela 

liberada, e assim sucessivamente. Após a vigência do presente Convênio, o Clube deverá prestar 

contas, em até 30 (trinta) dias, do total dos recursos recebidos. 

Art. 4.° As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas através da seguinte 

dotação orçamentária: 

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário. 

,Art. 6.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, ..... de Julho de 2011. 

Paulo Alfredo Polis 
Prefeito Municipal 

Processo Administrativo Il.' 9.078/2011, Projeto de Lei n." 	/H, Pág. 3 
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JUSTIFICATIVA 

O presente projeto de lei objetiva autorizar o Poder Executivo 

Municipal a firmar convênio com o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, visando ao repasse de 

recursos, no montante de R$ 75,000,00 (setenta e cinco mil reais), para subsidia-lo durante sua 

participação na Liga Nacional de Futsal 2011. 

O Clube Esportivo e Recreativo Atlântico disputa a Liga Nacional 

de Futsal há 10 (dez) anos, ininterruptamente, sendo a terceira equipe mais tradicional do futsal 

brasileiro. Nesse período, o Clube conquistou lugares de destaque no cenário nacional como: Vice-

campeão Brasileiro, Vice-campeão Sul-americano, Campeão da Copa Sul, entre outros. 

Para manter a equipe competitiva é necessário agregar recursos 

financeiros para suportar tais despesas. Diante disso, o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico buscou, 

junto a essa Casa Legislativa, recursos que agora serão repassados, através do Convênio proposto, para 

atender despesas com transporte, alimentação e hospedagem da equipe de futsal. 

Segundo o Clube, a equipe é chamada, oficialmente, como 

"Atlântico Erechim". Porém, a mídia nacional chama apenas de "Erechim", aspecto que dá mais 

notoriedade e visibilidade ao Município. Os jogos do Campeonato Brasileiro são transmitidos por 

canais de TV (aberta e fechada), onde por diversas vezes é falado o nome do Município e de suas 

características, desenvolvimento sócio econômico, população, localização, potencial de 

desenvolvimento, etc. 

Além da divulgação do nome do Município a nível nacional, o 

Clube se compromete a garantir acesso livre ao Ginásio de Esportes para todos os jogos a serem 

realizados em Erechim, no segundo turno da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futsal (Série 

Ouro/Primeira divisão), ceder o Ginásio de Esportes para eventos vinculados ao Poder Executivo 

Municipal, ceder o Anfiteatro do Ginásio de Esportes para palestras e congressos técnicos, ceder o 

Salão Del Prete, uma vez por mês, para o Município realizar eventos de seu interesse e ceder 10 (dez) 

camisetas oficiais do Clube,. à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, para serem 

entregues a visitantes e à entidades que visitarem o Município. 

Processo Administrativo n.°9.078/2011, Projeto de Lei n." 	/11, Pág. 4 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Cabe Cabe destacar que o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico fica 

obrigado a prestar contas dos recursos recebidos, de acordo com a legislação municipal, comprovando 

todas as atividades realizadas e as despesas pagas com os recursos públicos. 

Diante do exposto, contamos com a especial atenção dos nobres 

Vereadores para apreciação e deliberação positiva da matéria ora apresentada. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 	de Julho de 2011. 

Paulo Alfredo Polis 
Prefeito Municipal 

Processo Administrativo n.' 9.078/2011, Projeto de Lei 17, 	/11, Pág. 5 
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CONVÊNIO N.' 	,DE 	DE 	DE 2011. 

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO 

DE ERECHIM E O CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 

ATLÂNTICO, VISANDO AO REPASSE DE RECURSOS 

PARA SUBSIDIÁ-LO DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO 

NA LIGA NACIONAL DE FUTSAL 2011. 

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 

na Praça da Bandeira, n.° 354, inscrito no CNPJ sob n.° 87.613.477/0001-20, neste ato representado, 

pelo Prefeito Municipal, Senhor PAULO ALFREDO POLIS, brasileiro, casado, economiário, e pelo 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Senhor ARTIDOR JUSTINO DE ANDRADE, 

brasileiro, casado, empresário, ambos residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONVEN1ADO: CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLÂNTICO, inscrito no CNPJ sob n.° 

88.381.074/0001-66, com sede social na Rua Valentim Zambonatto, n.° 323, Bairro Centro, Município 

de Erechim/RS, neste ato representada por seu presidente, o Senhor GILSON ROBERTO SERAFIN , 

inscrito no CPF sob o n.° 219.746.670-49 e portador do RG n.° 9001675538/SSP-RS, residente e 

domiciliado neste Município. 

As partes acima constituídas, amparadas na Lei Municipal n.° 	/2011, 

deliberam e celebram o presente CONVÊNIO que passa a vigorar mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente CONVÊNIO o repasse de recursos financeiros, 

pelo Município, ao CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLÂNTICO, visando subsidiá-lo 

durante sua participação na Liga Nacional de Futsal 2011, conforme Plano de Trabalho, que é parte 

integrante deste convênio. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

O Município de Erechim obriga-se à: 

I — Repassar, ao C.E.R. Atlânticó, o valor de R$ R$ 75.000,00 (setenta e cinco 

mil reais), a serem repassados em cinco parcelas mensais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

II — Supervisionar a adequada aplicação dos recursos, através da Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte e Turistno, para que atenda o objetivo proposto no presente Convênio. 

Processo Administrativo n.° 9.078/2011, Projeto de Lei n.° 	/11, Pág. 6 
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CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DO C.E.R. ATLÂNTICO: 

O Clube Esportivo e Recreativo Atlântico fica obrigado a: 

I — Garantir acesso livre ao Ginásio de Esportes para todos os jogos a serem 

realizados em Erechim, no segundo turno da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futsal (Série 

Ouro/Primeira divisão); 

II — Ceder o Ginásio de Esportes para: 

realização de treinamentos das equipes de base do Projeto Vem Ser e de 

jogos amistosos envolvendo as crianças do referido Projeto; 

abertura dos jogos Escolares do Rio Grande do Sul, etapa municipal; 

realização da etapa final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, 

modalidade futsal; 

realização do Campeonato Municipal de Voleibol; 

realização das finais da primeira e da segunda divisão do campeonato 

municipal; 

Iii — Ceder o Anfiteatro do Ginásio de Esportes para palestras e congressos 

técnicos; 

IV — Ceder o Salão Dei Prete, uma vez por mês, para o Município realizar 

eventos de seu interesse; 

V — Ceder 10 (dez) camisetas oficiais do Clube, à Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte e Turismo, para serem entregues a visitantes e à entidades que visitarem o Município. 

CLÁUSULA QUARTA — DA FISCALIZAÇÃO: 

O Município reserva-se o direito de, através da Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte e Turismo, supervisionar a adequada aplicação dos recursos, atendendo ao previsto no 

objeto do Convênio. 

Será gestor do presente convênio, o Senhor 	 , nos termos 

do § 2° do Art. 5° do Decreto Municipal n° 3.146/06 e suas alterações, que será responsável pelo 

acompanhamento da execução dos serviços conveniados, procedendo manifestação, em parecer 

conclusivo, ao término do convênio ou em cada etapa que requeira prestação de contas, como pré-

requisito para aprovação, ou não, das mesmas. 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA: 
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O presente CONVÊNIO tem vigência a partir 1.0  de Agosto de 2011 até 31 de 

dezembro de 2011. 

CLÁUSULA SEXTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes do presente Convênio serão atendidas através da 

seguinte dotação orçamentária: 	  

CLÁUSULA SÉTIMA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

O C.E.R. Atlântico deverá prestar contas ao Município dos recursos recebidos, 

mensalmente, através de relatórios circunstanciados das despesas pagas, devidamente atestadas pelo 

Gestor do Convênio e de acordo com a Lei Municipal n.° 2.661/1994 e suas alterações e com o 

Decreto n°3.146/2006 e suas alterações. 

A liberação dos recursos será processada nos termos do artigo 21 do Decreto 

n.° 3.146/2006 e suas alterações, sendo que a terceira parcela ficará condicionada a apresentação e 

consequente aprovação da prestação de contas parcial referente à primeira parcela liberada, e assim 

sucessivamente. Após a vigência do presente Convênio, a entidade deverá prestar contas, em até 30 

(trinta) dias, do total dos recursos recebidos. 

CLÁUSULA OITAVA — DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES: 

O Clube fica obrigado a restituir, aos cofres públicos municipais, o eventual 

saldo de recursos financeiros repassados, não utilizados até a data de conclusão ou extinção do 

presente Convênio, bem como, da devolução do valor transferido, atualizado monetariamente desde a 

data do recebimento do recurso, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos 

com a Fazenda Municipal, nas seguintes hipóteses: 

I - Quando não for executado o objeto do presente Convênio; 

II — Quando não for apresentada a prestação de contas no prazo exigido na 

Cláusula Sétima deste Convênio; 

III — Quando os recursos financeiros repassados forem utilizados em finalidade 

diversa da estabelecida neste Convênio. 

CLÁUSULA NONA —DO FORO: 

Fica eleito o FORO da Comarca de Erechim para dirimir eventuais questões 

oriundas da execução deste instrumento que não sejam resolvidas administrativainente. 

Processo Administrativo n.° 9.078/2011, Projeto de Lei a° 	/11, Pág. 8 
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E, por estarem assim de acordo, as partes interessadas e as testemunhas 

assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

ERECHIM/RS, 	de 	de 2011. 

PAULO ALFREDO POLIS 	 GILSON ROBERTO SERAFIN 
Prefeito Municipal 	 Presidente do C.E.R. ATLÂNTICO 

ARTIDOR JUSTINO DE ANDRADE 	 Gestor do Convênio 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e 	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Turismo 	 Turismo 

Testemunhas: 
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À Secretaria da Fazenda, 
A/C: Contabilidade:  

Informar a dotação orçamentária para o Projeto de Lei em 

questão, levando êm consideração a informação constante na folha n.° 70 do presente Processo. 

Após, encaminhar à Comissão Permanente de Apreciação das Prestações de Contas para atestar se a 

entidade está regular com suas obrigações perante ao Município. Anexada essas informações nos 
, 

autos, retornar a Secretaria de Administração, com a maior urgência possível, para que possamos 

dar sequência ao processo. 

Erechim, 21 de Julho de 2011. 

0 An 	- tio angaro, 
efe da Divis o Legislativa, 

Secretaria Municipal de Administração. 
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PROCESSO N" 9078/2011 

Ar.. As despesas decorrentes desta Lei. correrão à coma dos recursos orçamentario.s• 

da Secretaria Alunicipal de Cultura. Esporte e Turismo - Órgão/Unidade: 08.01 — 

Projeto/Atividade: 2.032 - Elemento de Despesa: 3350.41.00.00.00. 

Ereehim, 20 de julho de 2011. 

Néd'ls4t e,.CachOeira 
Secretãrfo Adjunto 

Portaria 118/2009 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Fazenda 
SERVIÇO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS 

Conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Administração, informamos que o Clube 
Esportivo e Recreativo Atlântico, CNPJ: 88.381.074/0001-66, encontra-se regular com relação as 
prestações de contas, até a presente data, perante o Município. 

Erechim, 21 de julho de 2011. 

Gleice M. Krninski 
Membro Fixo da Comissão Permanente 
de Apreciação das Prestações de Contas 

Portaria n° 377/2009 
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SOC. Mun. Ad 	graça 

À Sec. Cultura, Esporte e Turismo: 

Para visto do Secretário na minuta do Projeto de Lei (fls. 71 a 

79), aprovação do Plano de Trabalho (fls. 05) e indicação do Gestor(a) do Convênio. Após, retornar 

à Secretaria de Administração, com a maior urgência possível, para que possamos dar sequência ao 

processo. 

Erechim, 21 de Julho de 2011. 

aziela anga 
efe da Divisão egislativa, 

Secretaria Municipal de Administração. 
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MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
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Of. Exp. Cam. n.° 139/2011 

Excelentíssimo Senhor 
Vereador MARCELO DEMOLINER 
Presidente do Poder Legislativo 
Nesta Cidade.. 

Senhor Presidente: 

Encaminhamos-lhe para ser apreciado pelo Egrégio Poder 

Legislativo o Projeto de Lei n.° 126/2011, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

convênio com o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, visando ao repasse de recursos para subsidia- 

lo durante sua participação na Liga Nacional de Futsal 2011. 
Na expectativa de que este seja acolhido, subscrevemo-nos com 

apreço e consideração. 

Atenciosamente, 

Paulo fredo P is, 
Prefeito unicipal. 

Câmara Municipa! de E.rechim 
PROUPC

Recebido er'n 
(it 

Horas' 

Processo Administrativo n.° 9.078/2011, Projeto de Lei n.° 126/11, Pág. 1 
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d) realização do Campeou 

LEI N.° 5.001, DE 03 DE AGOSTO DE 2011. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 

com o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, visando ao 

repasse de recursos para subsidiá-lo durante sua 

participação na Liga Nacional de Futsal 2011. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas. pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1.° Fica, o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar Convênio com o Clube 

Esportivo e Recreativo Atlântico, visando ao repasse de recursos para subsidiá-lo durante sua 

participação na Liga Nacional de Futsal 2011. 

§ 1.0  Os recursos financeiros totalizam o montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais), a serem repassados em cinco parcelas mensais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

§ 2.° O convênio terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar 1.0  de Agosto de 2011 a 31 

de dezembro de 2011. 

§ 3.0  A cópia do convênio, de que trata o caput deste artigo, será encaminhada, à 

Câmara Municipal de Vereadores, em até 30 (trinta) dias após a data de sua assinatura. 

Art. 2.° Em contrapartida ao recurso recebido, o Clube Esportivo e Recreativo 

Atlântico se compromete a realizar as seguintes atividades: 

I — Garantir acesso livre ao Ginásio de Esportes para todos os jogos a serem realizados 

em Erechim, no segundo turno da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futsal (Série 

Ouro/Primeira divisão); 

II — Ceder o Ginásio de Esportes para: 

realização de treinamentos das equipes de base do Projeto Vem Ser e de jogos 

amistosos envolvendo as crianças do referido Projeto; 

abertura dos jogos Escolares do Rio Grande do Sul, etapa municipal; 

realização da etapa final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, modalidade 

tinsal; 

cipal de Voleibol; 
oces.so Administrativo n." 9.078/2011, Lei n." 5.001/11 , Pág. 1 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Prefeitura Mu r 	 : 	s e Agosto de 2011. • • 

olis 
Prefei unicip\al 

e) realização realização das finais da primeira e da segunda divisão do campeonato municipal; 

III — Ceder o Anfiteatro do Ginásio de Esportes para palestras e congressos técnicos; 

IV — Ceder o Salão Dei Prete, uma vez por mês, para o Município realizar eventos de 

seu interesse; 

V — Ceder 10 (dez) camisetas oficiais do Clube, à Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte e Turismo, para serem entregues a visitantes e à entidades que visitarem o Município. 

Art. 3.° O C.E.R. Atlântico deverá prestar contas, ao Município, dos recursos recebidos, 

mensalmente, através de relatórios circunstanciados das despesas pagas, devidamente atestadas 

pelo Gestor do Convênio e de acordo com a Lei Municipal n." 2.661/1994 e suas alterações e com o 

Decreto n° 3.146/2006 e suas alterações. 

Parágrafo único. A liberação dos recursos será processada nos termos do artigo 21 do 

Decreto n° 3.146/2006 e suas alterações, sendo que a terceira parcela ficará condicionada a 

apresentação e consequente aprovação da prestação de contas parcial, referente à primeira parcela 

liberada, e assim sucessivamente. Após a vigência do presente Convênio, o Clube deverá prestar 

contas, em até 30 (trinta) dias, do total dos recursos recebidos. 

Art. 4.° As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas através dos recursos 

orçamentarios da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo — Órgão/Unidade: 08.01 — 

Projeto/Atividade: 2.032 — Elemento de Despesa: 3350.41.00.00.00. 

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 6.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

Úèts n Leandro I3erti 
Secretário Mnicipal de Administração 

Processo Administrotivo n." 9.078/2011, Lei n."5.001/1 I, Pág. 2 
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CONVÊNIO N.° 068, DE 04 DE AGOSTO DE 2011. 

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI 

MUNICÍPIO DE ERECHIM E O CLUBE ESPORTIV 

E RECREATIVO ATLÂNTICO, VISANDO A 

REPASSE DE RECURSOS PARA SUBSIDIÁ-Li 

DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO NA LIG.  

NACIONAL DE FUTSAL 2011. 

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, coi 

sede na Praça da Bandeira, n.° 354, inscrito no CNPJ sob n.° 87.613.477/0001-20, neste at 

representado, pelo Prefeito Municipal, Senhor PAULO ALFREDO POLIS, brasileiro, casad( 

economiário, e pelo Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Senhor ARTIDO1 

JUSTINO DE ANDRADE, brasileiro, casado, empresário, ambos residentes e domiciliados nest 

cidade. 

CONVENIADO: CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLÂNTICO, inscrito no CNPJ sob n 

88.381.074/0001-66, com sede social na Rua Valentim Zambonatto, n.° 323, Bairro Centrc 

Município de Erechim/RS, neste ato representada por seu presidente, o Senhor GILSO1' 

ROBERTO SERAFIN , inscrito no CPF sob o n.° 219.746.670-49 e portador do RG n. 

9001675538/SSP-RS, residente e domiciliado neste Município. 

As partes acima constituídas, amparadas na Lei Municipal n." 5.001/2011 

deliberam e celebram o presente CONVÊNIO que passa a vigorar mediante as seguintes cláusulas ( 

condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente CONVÊNIO o repasse de recursos financeiros 

pelo Município, ao CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLÂNTICO, visando subsidiá-I( 

durante sua participação na Liga Nacional de Futsal 2011, conforme Plano de Trabalho, que é paru 

integrante deste convênio. 

(T2 

CLÁUSULA SÉGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

O Município de Étechim obriga-se a: 

I — Repassar, ao C.E.R. Atlântico, o valor de R$ RS 75.000,00 (setenta C 

Pág. Administrativo n."9.078/2011, Convênio n "068/11, á . 1 
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cinco mil reais), a serem repassados em cinco parcelas mensais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

1I — Supervisionar a adequada aplicação dos recursos, através da Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, para que atenda o objetivo proposto no presente 

Convênio. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DO C.E.R. 

ATLÂNTICO: 

Clube Esportivo e Recreativo Atlântico fica obrigado a: 

I — Garantir acesso livre ao Ginásio de Esportes para todos os jogos a serem 

realizados em Erechim, no segundo turno da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futsal (Série 

Ouro/Primeira divisão); 

II — Ceder o Ginásio de Esportes para: 

realização de treinamentos das equipes de base do Projeto Vem Ser e de 

jogos amistosos envolvendo as crianças do referido Projeto; 

abertura dos jogos Escolares do Rio Grande do Sul, etapa municipal; 

realização da etapa final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, 

modalidade futsal; 

realização do Campeonato Municipal de Voleibol; 

realização das finais da primeira e da segunda divisão do campeonato 

municipal; 

técnicos; 

III — Ceder o Anfiteatro do Ginásio de Esportes para palestras e congressos 

IV — Ceder o Salão Dei Prete, uma vez por mês, para o Município realizar 

eventos de seu interesse; 

— Ceder 10 (dez) camisetas oficiais do Clube, à Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte e Turismo, para serem entregues a visitantes e à entidades que visitarem o 

Município. 

CLÁUSULA QUARTA — DA FISCALIZAÇÃO: 

Município reserva-se o direito de, através da Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte e Turismo, supervisionar á adequada aplicação dos recursos, atendendo ao previsto 

no objeto do Convênio. 

	 Será gestor do presente convênio, o Senhor TALES CRISTIANO 

Processo Administrativo n."9.078/2011, Convênio n."068/1), pfig. 2 
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MANHABOSCO, nos termos do § 20 do Art. 

alterações, que será responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços conveniados, 

procedendo manifestação, em parecer conclusivo, ao término do convênio ou em cada etapa que 

requeira prestação de contas, corno pré-requisito para aprovação, ou não, das mesmas. 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA: 

O presente CONVÊNIO tem vigência a partir 1.0  de Agosto de 2011 até 31 

de dezembro de 2011. 

CLÁUSULA SEXTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes do presente Convênio serão atendidas através dos 

recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo — Órgão/Unidade: 

08.01 — Projeto/Atividade: 2.032 — Elemento de Despesa: 3350.41.00.00.00. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

O C.E.R. Atlântico deverá prestar contas ao Município dos recursos 

recebidos, mensalmente, através de relatórios circunstanciados das despesas pagas, devidamente 

atestadas pelo Gestor do Convênio e de acordo com a Lei Municipal n.° 2.661/1994 e suas 

alterações e com o Decreto ri° 3.146/2006 e suas alterações. 

A liberação dos recursos será processada nos termos do artigo 21 do 

Decreto n.° 3.146/2006 e suas alterações, sendo que a terceira parcela ficará condicionada a 

apresentação e consequente aprovação da prestação de contas parcial referente à primeira parcela 

liberada, e assim sucessivamente. Após a vigência do presente Convênio, a entidade deverá prestar 

contas, em até 30 (trinta) dias, do total dos recursos recebidos. 

CLÁUSULA OITAVA — DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES: 

O Clube fica obrigado a restituir, aos cofres públicos municipais, o eventual 

saldo de recursos financeiros repassados, não utilizados até a data de conclusão ou extinção do 

presente Convênio, bem como, da devolução do valor transferido, atualizado monetariamente desde 

a data do recebimento do recurso, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos 

débitos em). a Fazenda Municipal, nas seguintes hipóteses: 

I — Quando não for executado o objeto do presente Convênio; 

— Quando não for apresentada a prestação de contas no prazo exigido na 

Processo Administrativo n. 09078/2011,  Convênio n."068/11, Pág. 3 
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Cláusula Sétima deste Convênio; 

III — Quando os recursos financeiros repassados forem utilizados em 

PAULO ALF1EDO P 
Prefeito Municipal 

finalidade diversa da estabelecida neste Convênio. 

CLÁUSULA NONA — DO FORO: 

Fica eleito o FORO da Comarca de Erechim para dirimir eventuais questões 

oriundas da execução deste instrumento que não sejam resolvidas administrativamente. 

E, por estarem assim de acordo, as partes interessadas e as testemunhas 

assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

ERECHIM/RS, 04 DE AGOSTO DE 2011. 

01/LSON ROBERTO SERAFIN 
Rr_sádente---db—é.E.R. ATLÂNTICO 

'11,11-11  ka." 
, 

ARTIDOR JUS' IN, DE ANDRADE 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e 

Turismo 

V7( t  
TA S CRIS IANO MANHABOSCO 

Gestor do Convênio 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Turismo 

Testemunhas: 

Processo Administrativo n." 9.078/2011, Convênio Pl." 068/11, Pág. 4 



Período de Execução Título do Projeto 

LIGA NACIONAL DE FUTSAL 2011 Término 
31-12-2011 

Início 
ARR 

Identificação do Objeto 

A Liga Nacional de Futsal 2011 é disputada por 23 equipes de 08 (oito) Estados Brasileiros, RS, 
SC, PR, SP, RJ, DF, GO e BH. O Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, disputa a competição há 10 
anos, sempre figurando entre os melhores. As despesas de viagem com alimentação, hospedagem e 
transporte são altíssimas. . 

Justificativa da Proposição 

O Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, disputa a Liga Nacional de Futsal há 10 anos 
ininterruptamente, sendo a terceira equipe mais tradicional do futsal brasileiro. Neste período o Clube 
conquistou lugares de destaque no cenário Nacional, como Vice Campeão Brasileiro, Vice Campeão 
Sul Americano, Campeão da Copa Sul, entre outros. Para manter a equipe competitiva necessita-se 
agregar recursos finaceiros para suportar tais despesas. A solicitação junto a Câmara Municipal de 
Vereadores, para aportar os recursos solicitados, deve-se ao fato de que o nome no muncipio de 
Erechim será levado para todo o País. A equipe é chamada oficialmente como: Atlântico Erechim, 
porém, a midia em nível nacional chama apenas Erechim, aspecto que dá ainda mais notoreidade e 
visibilidade ao munícipio. Os jogos do Campeonato Brasileiro são transmitidos por canais de TV 
(aberta e fechada), onde por diversas vezes é falado o nome do municipio, e de suas características, 
desenvolvimento sócio econômico, população, localização, potencial de desenvolvimento, etc. 
Com as contrapartidas propostas, justificasse ainda mais a viabilidade do presente, uma vez que o 
Ginásio de Esportes do Clube estará com as portas abertas para receber todos os seguimentos da 
comunidade, visto a diversidade de atividades municipais que serão realizadas no interior do Clube. 

Se. Mun. Adm
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ANEXO 

PLANO DE TRABALHO 1/3 

1 - DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade Proponente 

CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLÂNTICO 

C.G.C. 

88.381.074/0001-66 

L<  

Endereço 

Rua Valentium Zambonato, 323 
Cidade 

Erechim 

U.F. 

RS 

C.E.P. 

99 700 000 

DDD/Telefone 

54 3321 1321 

FAX 

54 3321 1321 

Conta Corrente 

- 0604728504 

Banco 

Banrisul 

Agência 

0210 

Praça de Pagamento 

Erechim 
Nome do Responsável 

Gilson Roberto Serafin 

C.P.F. 

219746670-49 
C.I./órgão Expedidor 

900675538 SSP RS' 

Cargo 

Presidente 

Função 

Administrativa 

Endereço 

Rua Valentim Zambonato, 323, Erechim, RS 

C.E.P. 

99 700 000 

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

SEDE SOCIAL: Rua Valentim Zambonatto, 323- Caixa Postal 104 'Pá (54) 3321-1321 / 352 166 
PARQUE ESPORTIVO: Rua Gerônimo Teixeira de Oliveira, 335 Ire (54) 3321-1121 - CEP 9S.700-000 
CNPJ: 88.381.074/0001-66 - Inscrição Estadual Isento - ÉrechigteatóW~c.o~wq.nepág. 
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PLANO DE TRABALHO 2/3 

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

Meta  Etapa Especificação Indicador Físico Duração 

	 Fase Unidade Quantidade Início Término 

-Transporte 
- Hospedagem 
- Alimentaçao 

ARR 12-2011 

4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

Natureza da Despesa Total Concedente Proponente 

Código  „Especificação . 

- Transporte 
- Hospedagem 
- Alimentação 

TOTAL GERAL R$ 75.000,00 

PLANO DE TRABALHO 3/3 

5- CRONOGRAIVIA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

l..UNUCIJGPI1 

Meta  
G 

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 40 MÊS 5° MÊS 6° MÊS 

1 Agosto 
R$ 15.000,00 

Setembro 
R$ 15.000,00 

Outubro 
R$ 15.000,00 

Novembro 
R$ 15.000,00 

Dezembro 
R$ 15.000,00 

Meta  7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12° MÊS 

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 

ACESSO LIVRE ao Ginásio de Esportes 
O CER Atlântico não cobrará ingresso para todos os jogos a serem realizados em Erechim, no 

segundo turno da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futsal (Série Ouro/Primeira divisão). 
Todos os munícipes que quiserem comparecer ao ginásio não pagarão ingresso, tendo acesso 

gratuito podendo assim assistir aos jogos de um dos maiores Campeonatos Estaduais de nosso País. 

Cedência do Ginásio de Esportes para treinos 
O Clube Esportivo e Recreativo Atlantico, fornecerá o Ginásio de Esportes do Clube, para a 

Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, da Prefeitura Municipal de Erechirn, para a realização de 
treinamentos das equipes de base do Projeto Vem Ser. Os treinos serão realizados duas tardes por 
semana, a definir horários e dias. 	 ' 

Decreto ti° 3.146/06 — Anexo 1 .(..~2— 



6-DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura 

Municipal de Erechim, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou 
situação de inadimplência qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a 
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma 
deste plano de trabalho. 

Pede deferimento 

Gilson Robe • : rafin 
R Atlantico 

\  

Erechim, RS, 14 de Julho de 2011 

$eG. Mun. Adm ração 

Pág. 

3. Cedência do Ginásio de Esportes para jogos 
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, fornecerá o Ginásio de Esportes do-Cluberrpara-Á 

Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, da Prefeitura Municipal de Erechim, para a realização de jogos 
amistosos envolvendo as criaças do Projeto Vem Ser. 

.4. Cedência do Ginásio de Esportes para abertura dos jogos Escolares 
O Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, fornecerá o Ginásio de Esportes do Clube, para a 

Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, da Prefeitura Municipal de Erechim, para a realização da 
abertura dos jogos Escolares do Rio Grande do Sul, etapa municipal. 

5. Cedência do Ginásio de Esportes para jogos da etapa final dos jogos Escolares 
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, fornecerá o Ginásio de Esportes do Clube, para a 

Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, da Prefeitura Municipal de Erechim, para a realização da etapa 
final dos Jogos Escolares do rio Grande do Sul, modalidade futsal. 

6. Cedência do Anfiteatro do Ginásio de Esportes para palestra e congressos técnicos 
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, fornecerá o anfiteatro localizado junto ao Ginásio de 

Esportes' do Clube, .para a .Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, da Prefeitura Municipal de Erechim, 
para a realização de palestras e congressos técnicos que for necessário. 

7. Cedência do Ginásio de Esportes para Campeoto Municipal de Voleibol 
Clube Esportivo e Recreativo Atlantico, fornecerá o Ginásio de Esportes do Clube, para a 

Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, da Prefeitura Municipal de Erechim, para a realização do 
Campeonato Municipal de Voleibol. 

. 8. Cedência cio Salão Dei Prete 
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, fornecerá o Salão Dei Prete do Clube, para a 

Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, da Prefeitura Municipal de Erechim, para uma vez por mês 
realizar eventos de seu interesse. 

9. Cedência de camisetas Oficiais do Clube 
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, fornecerá, para a Secretaria de Cultura, Esporte e 

Turismo, da Prefeitura Municipal de Erechim, dez camisetas oficiais do clube, para serem entregues a 
visitantes e entidades que visitarem nosso município. 

10. Cedência do Ginásio de Esportes finais do campeonato municipal 
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, fornecerá, para a Secretaria de Cultura, Esporte e 

Turismo, da Prefeitura Municipal de Erechim, o Ginásio de Esportes do Clube, com placar eletronico, 
vestiários, iluminaçao, etc, para a realizaçao das finais da primeira e da segunda divisao do campeonato 
municipal. 

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

           

Aprovado 

    

11L111 
"reihá 	 

 

  

Secretaria Municipal 	Cul ura, Esporte e Turismo 

 

Local e Data 
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6,"‘CT ner,  

À Secretaria da Fazenda:  

Elaboramos e anexamos, nos autos deste processo, a Lei n.° 

5.001/2011 e o Convênio n.° 068/2011. Encaminhamos para que seja feito o pagamento do 

recurso financeiro, tendo em vista que já está empenhado. 

Erechim, 15 de Agosto de 2011. 

An a razie angaro, 
efe da Divis Legislativa, 

Secretaria Municipal de Administração. 



Clube Esportivo e Qecreaivo AtifiT1õ 
Fundado em 20 de Setembro de 1915 

Relatório de Prestaçao de contas da contra partida realizada pelo 
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico referente ao Convênio N° 

068/2011. Lei 5.001/2011. 

O Clube Esportivo e Recreativo Atlantico, apresenta a prestaçao de conta 
referente ao convenio número 068 de 04 de Agosto de 2011, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Erechim e o Clube, quando ao repasse realizado para o Clube nos meses 
de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2011. 

I — O Campeonato Gaucho de futsal, denominada Série Ouro, iniciou no mês de 
Abril, sendo que disputam a competição as doze principais equipes do Estado do Rio 
Grande do Sul. Todos os municipes que compareceram ao ginásio de Esportes do CER 
Atlantico, não pagaram ingresso, sendo a entrada gratuita a todos. No decorrer dos 
meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro, foram disputados em Erechim os 
jogos abaixo relacionados: 

Dia 03-08-11 — ATLANT1CO/EUCHIM 10 X 01 ALAF de Lajeado, 
com a presença de 902 expectadores; 
Dia 05-09-11 — ATLANTICO/ERECHIM 01 X 01 ASSAF, de Santa 
Cruz do Sul, com a presença de 1.110 expectadores; 
Dia 20-09-11 — ATLANTICO/ERECHIM 08 X 00, Sobradinho com a 
presença de 1.280 expectadores; 
Dia 06-10-11 — ATLANTICO/ERECHIM 03 X 03 ACBF, de Carlos 
Barbosa, com a presença de 1.227 expectadores; 
Dia 23-10-11 — ATLANTICO/ERECHIM 06 X 04 ASSAF, de Santa 
Cruz do Sul, com a presença de 981 expectadores; 

Cabe salientar que neste ano o CER ATLANTICO, sagrou-se CAMPEAO 
Estadual de futsal, Série Ouro, e com a iniciativa adodata pela Prefeitura Municipal de 
Erechim, em disponibilizar a sociedade Erechinense o acesso gratuito ao Ginasio de 
Esportes do Clube durante a realizaçao do Campeonato Estadual, jogos em Erechim, 
fez com que os municipes sentiram-se ainda m ais orgulho de poderem participar, 
mesmo que de forma indireta, da equipe que representa o municipio e a regiao, fazendo 
parte da conquista. 

11 — Ceder o Ginásio de Esportes para: 

a) Os treinos das equipes de base do projeto Vem Ser, foram realizados durante 
segundo semestre de 2011, no Ginásio do Clube, estando o ginásio sempre 

disponível e em totais condiçoes de uso. Foram realizados jogos amistosos 
promovendo ainda mais o projeto. 

SEDE SOCIAL: Rua Valentim Zambonatto, 323- Caixa Postal 104 Te (54) 3321-1321 /3522-5166 
PARQUE ESPORTIVO: Rua Gerdnimo Teixeira de Oliveira, 3352"t (54) 3321-1121 - CEP 99.700-000 
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Ci  e Esportivo e Qeettativo A 
Fundado em 20 de Setembro de 1915 

A abertura da etapa municipal dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, 
JERGS, foram realizada no ginasio do Clube, onde constou além de 
autoridades, grande número de criaças e adolescentes; 

Os jogos Escolares do Rio Grande do Sul, etapa final, foram realizados no 
Ginásio do Clube durante tres dias, onde foi recebido crianças e adolescentes 
de diversos municipios de nosso Estado. O Ginasio foi cedido com placar 
eletronico, banheiros e vestiários; 

Os jogos do campeonato aberto de voleibol foram realizados durante dpois 
dias no ginásio do Clube, onde foi disponibilizado toda a estrutura necessária 
para a realizaçao da competiçao; 

Foi disponibilizado o Ginásio de Esportes do Clube, com toda a infra 
estrutura, para a realizaçao das fases simi finais e finais da primeira, segunda 
e terceira divisao do Campeonato Municipal de futsal. Os jogos foram 
realizados durante diversas noites. Não foi registrado nenhum insidente 
durante a realizaçao dos jogos. 

III — O Anfiteatro do Clube, situado junto ao Ginásio de Esportes, foi utilizado 
para arealizaçao de palestras e reunioes pelos Professores envolvidos no Projeto 
Vem Ser, juntamente com os alunos que formam as equipes do Projeto. 

IV — O Salao Dei Prete, foi disponibilizado para realizaçao de eventos de 
interesse da Prefeitura Municipal de Erechim. 

V — Foram disponimilizadas camisas oficiais do clube, para que a Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, pudesse utilizar em eventos que julgar 
necessários. 

Conclusao: Ao realizar a avaliaçao dos eventos realizados em contra partida, ao 
Convenio 068/2011, da Prefeitura Municipal de Erechim, o Clube Esportivo e 
Recreativo Atlantico conclui que o público presente nas instalaçoes físicas, em especial 
no Ginásio de Esportes, sempre manifestaram satisfaçao em estar frequentado aquele 
espaço, em especial nos dias dos jogos validos pelo Campeonato Estadual, onde os 
municipes não pagavam ingresso, as crianças do projeto Vem Ser e os integrantes da 
equipes da primeira, segunda e terceira divisao, bem como das respectivas torcidas e 
familiares. 

SEDE SOCIAL: Rua Valentim Zambonatto, 323 - Caixa Postal 104 %R (54) 3321-1321 / 3522-5166 
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Uportivo e Qecelivo A  
Fundado em 20 de Setembro de 1915 

Isto posto, nos credenciamos a dizer que a presente parceria, trouxe diversos 
beneficios ao municipes, principalmente aqueles que disputam os campeonato de futsal 
promovidos pela Prefeitura Municipal de Erechim, uma vez que puderam disputar jogos 
em um espaço fisico, quadra de esportes, com todas as dimensoes (medidas) oficias, 
possibilitando assim que os jogos transcorrem-se com maior naturalidade possível, 
aspectos que norteiam as disputas de competiçoes esportivas. Por outro lado, salientar a 
satisfaçao do público presente, que em grande número puderam acomodar-se nas 
arquibancadas do ginásio de Esportes, com infra estrutura de banheiros, lanches, 
bebidas, sempre muito bem atendidos pelos profissionais disponibilizados pelo Clube. 

Ao concluir o presente convenio, avaliamos como muito proveitoso para todas 
as partes envolvidas, em especial a comunidade Erechinense. 

Erechim, RS, 17 de Dezembro de 2011. 

I1Robei4o Serafim 
Presi ente dotER Atlântico 

inna111010112~ 
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'má 'resposta definitiva, , 
positiva oõ negativa. Pie- 
começar a planejar a tem- 

RUSCHt 

Acar valor 
uton 
ião de auras, permanecen-
10% do vínculo. A quantia 
se divide entre o' ernpre, 
atleta, um grupo de in-

es. e o próprio zagueiro. 
ireção do Ypiranga tanta 
:aver parte do valor da ne- 

envolvendo o jogador 
. O presidente do Clube, 
nsehi diz que os advoga-
Clube vão tentar incluir o 
echinense como formador 
a. "Já estamos nos mobil 
Talvez sobre algur ina.Por- 

ara o Ypiranga", des- 

ova. 

de cara, o Atlântico t 	 -moo 

ta um dos grandes adversários por 
r'Skr-:•-•+• uma dessas duas Vagas. A•tradici- L.,;•' • A 	 k  • 

onal equipe da Assoava, do técni- 
co Marruga, que também busca 	

• ,,,,,•••••••f.  

recuperação depois de ser elimi-
,nada pelo próprio*Atiântico nas 
quartas de final do primeiro turno. 

Assoeva também não canse- 
. 

ainda no infai& de agasto", frisa g 
, 	— • 

Britschi. 
O presidente diz ainda que a 

intenção do Ypiranga é que, se 
caso não haja a renovação do con-
trato, que a transição seja feita da 
melhor maneira possível. "Não 
queremos brigas. A parceria com 

barão foi muito produtiva para 
pós, e imagino que para eles tam-
bém, Tivemos resultados expres-
sivos em campo e fora dele.•Reco-. 
nhecemos todo o trabalho 'do Ba-
rão em prol do Ypiranga. Mas tam-
bém ternos que pensar no futuro 
do clube e por isso até, que preci-
samos rever alguinas• pequenas 
coisas", acrescenta Bruséhi. 

A PARCERIA  
João .Brusehi leinbra que:-  o 

contrato assinado em 2003 entre 
as duas instituições, concebia ao 
Barão realizar atividades escolares 
usando a estrutura do estádio 
Colosso da Lagoa. 'Eles tambéin 
poderia investir no futebol• de 
base.,Em troca, manteriam a estru-
turado estádio: Em 2005 houve um 
termo de compromisso liberando 

A Federação Gaúcha de Futsal 
divulgou nota confirmando o pri.: 
meiro jogo do Atlânticano segun- 
do turno do Campeonato Estadu-
al, Série Ouro2É neste sábado, dia. 
23, éontra a Assoava, de Variância 
.Aires. O jogo', que será disputado 
no Ginásio do CER Atlântico, em 
Etechirn/RS, inicia às o horas. 

. O Ailánlica tem Com objetivo 
ficar entre os ciais pritneiros colo-
cados neste segundo turno, para 
assim disPtitar as fingis. Bento 
Gonçalves Futsal e ACBF, de 
Carlos Barbosa,:já garantiram pre-
sença nas finais por serem os dois 
melhores classificados do primei-
ro turno, 

cáften-  

Barão a cuidar também do fute-
bol profissianaL o que aconteceu 
até este ano"; explica Bruschi, 

Segundo ele, esta parceria ren-
dedbonsTrutos neste período. "A 
comunidade reconhece isso. O 
Barão foi uma parceirafundamen-
tal para que o Ypiranga-, disse. 
Bráschi afirma que atualmente a 
situação financeira do Clubee es-
tável. "Conseguiinas: pagar 'nos-
sas 'contas, rtaa temos dividas", 
enfatiza Brusehi: 

çã guiu classificaoentre os 16 clu-
bes que sCgtierduá dispiita da‘Liga 
Nacional:JÁ o Atlantico foca o se-
gundo turno do Oauchaa e tatn-
bém o inicio da disputa da segun-
dafase da Liga Futsal: Para o jogo 
deste sábado o técnico Paulinho 
Sananduva vai com força máxima, 
afinal os hes pontos •serão funda- 

Se .a parceria entre Ypiranga e 
Barão não for mantida, a intenção 
da direção do Clube é começar a 
planejar aproximo ano em segui-
da. "Acredito que a partir de agos-
to a gente já comece a pensar na 
disputa ao Gauchào do próximo 
ano. Nossa intenção é voltar a fa-
zer futebol o ana inteiro, mas para 
isso é preciso muito planejamento 
.e também dependemos da renova-
ção ou não da parceria", diz 
Bnischi. 

TRSUNAL CONIn 

mentais. Na última partida, em 
Erechim,entre as duas equipes deu 

' Atlântico 5 a I. 
' Para mais este jogo estão sen-

do preparadas muitas surpresas 
para o torcedor'. Outro motivo é o 
ingresso que será gratuito, dentro 
da' parceria com -a Prefeitura de 
Erechán. 	 ' 

COM PARCERIA, YPIRANGA CHEGOU AO TÉTULO DO INTERIOR EM 2009  

Atlântico estreia no Ireturno  ders.,/ (1 
Gauchão no sábado com jogo em casa 
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AtiânticO'Futsa que presente de Natal! 
Luis „Mario Bilreira Spinelli 

Tadavis realizações da nossa vida 
começam com um sonho. E nossas 
grandes conquistas normalmente de-
correm de sonhos que nuni primeiro 
momento parecem impossíveis. Mas 
Deus nos deu a capacidade de perse-

-veraz meRlho na busca daquilo que 
num primeiro iimmento2ossa nos pa-
recer inatingível. 

E nesse sentido, Chie.° Xavier com 
- multa propriedade nos ensinou, que 
os sonhos não morrem, apenas ador-
mecem na nossa alma. E sem dúvida 
só nós podemos despertá-los, através 
de atos que muitas vezes além de nos 
exigir muita superação, devem ser 
praticados com muito anuir. 

Oito de dezembro de 2011, uma 
quinta-feira, o dia determinado paia 

início da grande decisão. Dezenove 
horas, um horário um tanto compli-
cado, ainda mais neSta época do ano. 
Mas tudo era superado; afinal, era o 
momento de o sonho virar realidade. 

As pessoas estavam angustiadas, 
mal conseguiam falar. Nem o rádio, 

sempre amigo e companheiro dessas 
horas se faZia piesente para aliviar o so-
frimento. Afinal ninguém queria saber 
da Voz do Brasil; queríamos ouvir a voz 
de-Erechira, que naquele horário não 
Poderia falar de oútra coisa que não Das.: 
se do ATLÂNTICO. 

Para Muitos, e de forma especial para 
quem estava no ginásio, era o grande 
fato do dia, do mês, e quem sabe do ano. 
Estávamos a dois passos de uma con-_, 
quiata que iria fazer muito bem para  

nossa gente, e que nos"mergulhária em 
Imensa. Felicidade. 

. Foi tudo muito difícil, mas o primei-
ro passo foi dado. E o melhor, de uma 
forma emblernátjca; com talento, raça 
e determinação,' veio a vitória, que to-
dos sabiam ser indispensável-na busca 
do objetivo maior. - 

AS pessoas cantavam, se abraçavam, 
festejavam, e mais do que qualtjuer coi-
sa, acreditavam. Nossos atletas tinham 
nos dado motivo para esta emoção e pra 
este sentimento. No tempodo jogo e fora 
dele foram exemplares; Mais do que 
bons jogadores de futebol, se mostra-
raia homens dignos de representar um 
grande clube e unia grande cidade. 

A poucos metros do local em que me 
encontrava aldstei o Meu querido anii-
go Cladir com .os -olhos lacrimejados, 
recebendo o beijo da esposá e do filho, 
que certamente era oiieijo da força, da 
solidariedade e da esperança, e porque 
não da.  certeza. 	. . 

Que 48 horas seriain aquelas que 
nos separavam d° temido caldeirão de 
Carlos Barbosa. Missão impossível? 
TalVez.este tenha sido o sentimento de  

muitos, apesar do sucesso da painei-
ra batalha. Mas para tantos outros o 
momento era de muita *esperança, 
pois havia algo no ar que nos dizia o - 
contrário. Desta vet não escapa! 

Dez de dezembro, todos ligados, 
desta feita além da tejevisão, tínha-
mos a paliaria do rádio. Tudo deu cer-
to. Nossa Direção,olossa Comissão 
Técnica e principalmente nossos atle-
tas; foram mais do que exemplares, 
se é que isso possa ser possívgl. Fo-
ram literalmente guerreiros, e do pri- 
meiro ao último segundo, lutaram e 

1PiribrarÉun de uma forma comovente, 
-fazendo com que, ao fuaal o sonho que 
adormecia na nossa alma se transfor- 
masse num grande momento das nos- 
sas vidas... 

O ATLAHTICO é CAMPEÃO 
GAÚCHO DE FUTSAL. 

Como é bom SONHAR; como é 
bom ACREDITAR; coroo é bom po-
der TRABALHAR; e como é bom 
VENCE 

OBRIGADO e parabéns a todos 
os papals-zioéis que construíram este 
PRE SENTÃO. 

Talvez o futebol seja a mais su-
blime de todas as artes da humani-
dade. Pois, envolve maestria e su-
tileza em sua prática, ao tempo que 
contagia multidões no mundo Intel; 
ro. Nesse sentido, o craque 
Sócrates desenvolveu muito bem 
esse ofício. O "magre.o", como era 
chamado, jogava de cabeça erguida 
e de forma elegante. Ura homem in-
telectual - que fazia jus a seu ho-
mônimo, o Filósofo Pensador Gre-
go. Brincava de jogar futebol com 
seu talento primoroso. Um exímio 
craque de futebol. 

O mundo do futebol foi surpreen- 

• 

período. Começou tarde no futebol, 
aos 20 anos. Não tinha porte atlético, 
mas fazia uso de sua inteligência e 
técnica refinada. E seu discurso não 
se lirnitaVd aos chavoes usados por 
boieiros. Tinha forte consciência po-
lítica e social. 

Mas o "Doutor Sócrates" como era 
conhecido, também tinha algo em co-
mum com os grandes craques da histó-
ria do futebol: uma habilidade acima 
da média. Usava, não raramente, o re-
curso da jogada de calcanhar, marca 
registrada de Soergas, usada para des-
nortear a marcação adversária, e quase  

mundo com um futebol envolvente, to-
ques precisos e futebol de alto nível, 
mas que no final, foi eliminado pela Itá-
lia na fatídica derrota por 3 x 2. E aque-
la que foi a melhor seleção que já vi jo-
gar, voltou sem o caneco, frustrando a 
nação brasileira. 

Fora de campo, Sócrates, teve uma 
trajetória mareada por ser um defensor 
de melhoria da qualidade de vida do 
povo brasileiro. O auge de sua carreira' 
coincidia com o período da Ditadura 
Militar Brasileira. Nesse sentido, sem-
pre foi defensor da democracia e por 
diversas vezes manifestou-se pedindo  

nuno,do clube. 
Para Wh jogador de futebol, 

Sóceates, fez praticamente o imp—ossí-
vel: formar-se em medicina na condi-
ção de atleta. 

Sócrates brilhou nos campos, 
politizou o futebol, ajudou a inven-
tar a Democracia Corintiana, que-
brou um paradigma: era um jogador 
de cérebro, comidelas, postura polí-
tica e muita personalidade. Náo me 
consta que tenha tentado a carreira 
política, talvez teria sido um ótimo 
político! 

Apesar de Doutor, falava a lingua-
gem simples do futebol. Uma pessoa 
culta... politizada... um craque... infe-
lizmente teve um final de vida medío- 

Neori Pava.v 
	

Foi-se o craque, permanece o ídolo 
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Atlântico começa decisão Interclubes tem decisão 
no Colosso da Lagoa 

.H0 play.off.no  Gauchai) 	NSantin/Amplaluz para ser um, 

peão. .0 confronto promete ser 
bastante. equilibrado pois reúne 

as ditas Printipais forças' da tem-

porada 2011. Não haverá cobran-

ça de ingressá para a torcida. 

Veteranos 
Na Categoria veteranos, neste 

domingo, acontecem os dois jot 
gos das semifinais, ambos a par- 

tir clã 900. No campo do Es-
perança; olime da casa recebe o 
Guarani. No Fausta 'Dem ol iner, 
a equipe do bemoliner enfrenta 
o Brasil jaguaretê. Os vencedo-
res. garanián vaga na finai do 

torneio.. - 

InfOrmação e Conhecimento 
--Nz( www:jornlbomdia.comIG, 	 frl 

-21 

B1PE, NA JOGADA, E DESFALQUE NESTE SÁBADO 

Barbosa, no jogo da volta que anunciou que os ingressos vale-
acontecerá na próxima terça- rão R$ 5,00 para sócios (tem que 

feira. 	 apresentar a carteira) e R$ 10,00 

Diferente do primeiro jogo para demais torcedores. Os por-
que fez pelas Semifinais diante tões do Ginásio abrem às 18h. A 

Galo recebe neste 
sábado a ACBF 
e tante garantir 
vantagem para 
partida decisiva 

Atlântico e ACBF voltatn 
a se encontrar na temporada 

;2011. Será o sexto jogo -entre 

QS dóis times neste ano. Foi um 
confronto pela Liga Nacional .e 

outros quatro pelo GauChão, Na 

pinheira fase, o time da Serra 
eliminou o Galo nas semifinais 
do play-off. Já no play-off desta 
segunda fase, Atlântico e AC13F. 
vão decidir o titulo, sendo sue 
independente dos resultados, os . 	_ 
dois times já estão na fase de se- 
mifinais do áauchão, que reunirá 

campeão e vice de cada fase. 
O primeiro jogo desta dis-

puta acontece neste sábado em 
Erechim, a Partir das 201130 no 
Caldeirão do Galo: O Atlânti-
co jogará desfalcado de Galo 
e Bipe, mas conta 'com a volta 

Clarvel 
543522-1404 

.0 .Campeonato Interclubes 
de Erechim terá nestç, sábado as 

finais nas séries A e B. A primei-

ra a entrar em campo é a B. A 
partir das 16h jogam no campo 
do Rei do Gado, Rei do dado/ 
Belenenses e União Linha Três. 
No primeiro jogo, o Rei do Gado 
venceu por 3 a 2 e _neste sábado 
joga pelo empate para ser cam-

peão. 
Na Série A, a decisão será no 

Colosso da Lagoa, a partir das 
19h. Vencedor no primeiro con-
fronto, por 2 a 1, o Manga Pi-
rados/Operário entra em campo 
podendo empatar com o Acejá 
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iram o placar do primeiro tempo: 6 a 
O para o Atlântico. • 

O segundo tempo continuou com 
a superioridade da equipe da casa. 
Controlando a posse debota o Atlân- 
tico dosou a força e ao natural fez 
mais dois gols. Aos 10 minutos do 
segundo tempo Gelson aproveitou o 
rebote do chute de António na trave 
e fez o sétimo gol do galo erechinen-

. Si. Aos 14 minutos o AES Optou pelo 
goleiro linha. Numa dás suas gran- 

--des defesas Igor, goleiro do Atlânti- 
co, chutou direto e fechou o placar 
da tarde: Atlântico 8, Sobradinho 0. 

_ O Atlântico Apti URI Erechim 
volta a jogar pelo (auchão de fulsal no 
próximo sábado quando vaia Bt.-rto 	 
Gonçalves enfrentara equipe da seira. 

tr.J 

o

r— 

:g 

earn 	IM 
leloftna. ear6 da 

TV a cabo PIET) garagem. 
R u.3 Aratiba; 361f 	- 

(54) 35221274' 
hafa, utruntásrEnicibira'fi="çc,, 
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- 

ARATIBA 

Organização considera Trilha 
dos Parceiros um sucesso 

ngo em _ 

OAdâtitico Apti URI Erechim en-
trou em quaçlra na última terça-feira, 
20, e venceu a equipe da AES, de So-
bradinho, pelo elástico placar de B á O. 

O jogo foi realizado no Giná-
sio do CER Atlântico, em Erechim, 
com a presença de.um grande públi-• 

,co. Além de aproveitar o feriado Far-
roupilha os torcedores do galo viram 

. uni excelente espetáculo de futsal. 
válido pela oitava rodada do segun-
do turno do Campeonato E_stadtial de 
Futsal; Série Ouro. 

O jogo iniciou com muitas fal-
tas; a partir do momento os atletas . 
do Atlântico focaram em jogar futsal . 
o resultadoapareceu: foram seis gols 
na sequência. Grill o (em três oportu-
nidades), Galo, lico e Dipe constm- 

SÉRIE OURO 

Atlântico faz 8 a O no Sobradintio 

Prova aconteceu no último fi-
nal de semana e confirmou a 
tradição do município em sediar 
eventos off-road 	• 

Dentro da programação cbs festivida-
des dos 56 anos do município de Aratilia, 

_ Governo Munidpal, através da &ciciaria 
munidpal da Cultura elluismo e o grupo 
Trtal Clube de Aratiba realizaram no úl- 
timo domingb,18, o ff 	itdeTh- 
1haitea3'ilhamirmt.' trila 

A Milha dos Parceiros, como é 
conhecida a prova, teve uma progra-
mação especial preparada para rece-
ber os cerca de 400 trilheims vindos 
de 50- municípios do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina. 

As 7 horas, os pilotos foram agra-
dados com um café da manhã. Em se-
guida aconteceu a abertura com a pre-
sença do prefeito Luiz Ângdo-Poletto 
e das soberana, a rainha Marina e as 
princesas Simone e Lara. Após, foi à 
vez dos pilotos entalem em cena e en-
cararem as trilhas do interior de Aratiba. 

Ao todo, os ui lheiros percorreram  

cerca de 80 quilômetros de trilhas pe-
las propriedades ratai do município. 

Durante a tarde foi realizado o sor-
teio de 40 prêmios entre os Mateiros. 
Foram premiados com R$300,00 o gru-
po de Erechim, que teve Ó maior núme-
ro de insaitos e o grupo de Danação, 
a cidade Más distante. Um olhar espe-
cial, além das motos foi na praça central 
com a apresduação da equipe Pio Toll( 
Arte é Domínio de Curitiba/PR, com  

fones ernOções que pela primeira vez 
estiveram na região e levaram as mais 
de 2.500 pessoas ao delido. 

Como já eia ewmdo, ó evento foi 
um total sucesso,- orde alérn de uni gran-
de número de pilãtos paticipantes, apro-
va ainfuniou novarnérie a' tradição do 
município de Arauba em solar eventos 
da modalidade off-matl Para o ano que 
vem, a expectativa é de uma nova prova e 
de muita erock,Zu aos participartes. 

De segundava 
sábado burlei 

Fox Rullo,  
grelhados. 

Aos domingos, 
espeto corrido. 

Rua Severiano de Almeida. 423, 
em Erechim. 

(54) 3321-2346 gemee~e~mr 
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A partida começa às 20 horas e terá entrada franca 
lit:f0tokeNtivoirted 

011C---nlie10-1"Ille"41111".  
Atlântico encara a Alaf na noite desta quarta-feka — 
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SÉRIE OURO 

Atlântico enfrenta Alaf hoje em Erechirn 

O Atlâniico entra em qua-
dra na noite desta quarta-fei-
ra pela Série Ouro. À partir 
das 20 horas o Galo enfrenta a 
Alaf no Caldeirão do Galo em 
Erechim. A partida terá entra-
da franca, devido a uma par-
ceria firmada entre 6 Atlântico 
e o Poder Público Municipal. 

A equipe de EreChim entra 
em quadra pensando somen-
te na vitória, para se colocar 
em boas condições de disputar 
unia vaga na próxima fase da 
competição. A equipe de Ere-
chim vem fazendo jogos al-
ternados pela Liga e pela Sé-
rie Ouro, porém no Caldeirão 
do Galo a ordem não é pou-
par atletas e atuar com força 
máxima na partida desta quar-
ta-feira. Paulinho Sanando-
va terá a disposição todos os 
atletas, com exceção do ala 
Esquerda, que segue entre-
gue ao departamento médico 
e deve ficar mais alguns dias 
passando por um processo de 
recuperação. 

O Atlântico realizou .ape-
naà urna partida no segundo 
turno da competição e mos-
trou que está encarando a Sé-
rie Ouro com muita seriedade. 
Na estreia desta ;fase,  o Galo 
aplicou uma goleada de sete 
a zero na equipe da Assoe-
va. EM caso de vitória na noi-
te desta quarta-feita a ,equi-
pe já começa a se consolidar 
entre oS lideres :da competi-
ção, por isso, segundo a dire-
ção do Galo a equipe não pode 
pensar em outro resultado que 
não seja a vitória_ 

Ficha do Jogo: 
Partida: Atlântico X Alaf 
Data: Quarta-leira 008 
Uca]: Ginásio CER Atlântico 
Horária 20 ItoráS 
Árbitro Nitleipat Leandro Ser- 

; gio Èmnceschi 	• 
Arbitra Auxiliar Frank Frosi 
Anotador: Carlos Francisco Trein 
Cronometristm: Cristiano Eckert 

Alaf se reestreturou para 
a segunda façe 

1.1111.11.11"1"1"1111á  
A equipe da Alaf não come-

ço'u bem o returno da Série - 
Oiro. Em duas nadadas a equi-
pe conquistou apenas um pon- 

, 	Lajeado Futial vem de;.  

um empate em casa pelo placar 
de 4 a 4 com a AGSL. Porém 1 

a • direção do clube considera 
qUe a equipe vem evoluindo na 
competição, considerando uma 
filiditora no 'posicionamento rd-

`iico e que os atletas estão assi-
Imitando os orientaçães do téc-
nigo Élson Machado. Ele quer 
ver o grupo marcando na 'saída 
de bola do oponente e surpre-
e<nder o adversário em contra- 

1 -alagues rápidos. 
2 A';  equipe investiu em novos 
atletas para a disputa desta ; 
.segunda fase da Série Ouro. 

ranie a-temporada o Alaf viu 
Éu grupo de atletas ficar redu-

zido, já que alguns jogadores 
se! transferiram para equipes 
de "maiar poder econômico", 

1 a' ;equipe também viu o técni-
co Sérgio Lacerda aceitar uma 
PrOas.ta do Florianópolis Fut-

Por isso foi necessário me-
forçar o grupo no último mês. 
Depois que assumiu o treina: 

Eison Machado, chegaram 
:Paulinho cambalhota, que vi-
:ttlip disputando a Série Prata 
pela equipe do Vale do Sol e 

que também disputa-
va a Série Prata. A diretoria' 
dn Clube diz que o objetivo da 
-eduipe é buscar Uma vaga na 
seniifinal da Série Ouro e se for 

: preciso novos reforços serão 
contratados. 

Ounrta-feira. 03/08. a partir das 20h 
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diretos na disputa pela vaga. 
Nesta fase as equipes são di-

vididas em dois grupos 'de três 
clubes. As disputas acontecem 
todos contra todos em turno 
único. Se classificam para a se-
mifinal os dois primeiros colo-
cados de cada grupo. 

Próximos jogos do Grupo II 

- 20/09 -Flamengo X Canoas 
15 horas em Alegrete 

- 25/09 - Canoas X Atlântico 
10 horas em Canoas 

SÉRIE OURO 
Atlântico enfrenta o Sobradinho nesta tano eira 

Depois de duas vitórias fora de casa o Atlântico volta a jogar 
no Caldeirão do Gag pelo Campeonato Estadual de Futsal, Série 

f 	vo. O jogo será nesta terça-feira, feriado Farroupilha, às 17 ho- 
\ 	e o adversário será o AES/Sobradinho. 

FUTEBOL 
Atlântico FC e Guaiba lideram o Regional da Leau 

O Campeonato Regional da 
Taça Estruturas Metálicas Rio-
grandense, realizou no domin- 

ção do Atlântico FC. Fabri-
cio(2) e Marlon, a"taram para 

Atlântico, Fa J  e Lucia- 

tiba/Corintias com seis pontos, 
Grêmio Pio X com quatro, Es- 
trela do Sul com três e com um 

ESTADUAL FEMININO 

Atlântico próximo da semifinal. Ypiranga confirma 
acerto com treinador 

A vitória pelo placar de 
3 a 1 drante do Flamengo 
no último domingo deixa 

time de Erechim líder da 
Chave H 

Na manhã de domingo, a 
equipe feminina do Atlântico 
FC entrou em campo em parti-
da válida pela terceira fase do 
Campeonato Estadual Femini-
no de Futebol. O adversário da 
rodada foi o Flamengo de Ale-
grete. 

Mais uma vez a equipe de 
Erechini mostrou muita gana 
e superou as dificuldades, ven-
cendo a partida pelo placar de 
3 a 1. A vitória deixou a equi-
pe de Erechim muito próxima 
da semifinal da competição, já 
a equipe abriu três pontos de di-
ferença para os dois adversários 

Karmino. Colombini, que 
atualmente defende o Ju-
ventus de São Paulo deve • 
comandar o time de Ere-
chim na temporada 2012 

Nesta segunda-feira a dire-
ção do Ypir-anga FC confimiou 

acerto com o treinador Karmi-
no Colombini, que atualmente 
defendo o Juventus de São Pau-
lo. Segundo a direção do clube, 

treinador esteve em Erechim 
durante o final de semana e hou-
ve um acerto verbal entre as par-
tes envolvidas. O contrato ainda 
não foi assinado, já que o treina-
dor ainda deve cumprir três jo-
gos com seu atual clube na Copa 
Paulista, a apresentação deve 
acontecer nos primeiros dias de 

outubro. 
Como goleiro, Karmino Co- 

lombini passou por equipes como 
Santo André, Bragantino, Co- 
mercial de Ribeirão Preto e Goi- 
ânia nas décadas de 1970 e 1980. 
Após encenar a carreira, tOrnou- 
-se treinador. Começou na nova 
função em Goiânia, após traba-
lhar em alguns clubes do interior 
goiano se -aventurou nos Emira-
dos Árabes Unidos. 

Após esse período foi Cam-
peão Paulista Sub-20 pelo Pai-. 
meiras em 2002 e em 2006 as-
sumiu o comando çio Vila Nova 
(GO) no qual foi campeão cia 	 
Copa Goiás. Em 2010, o treina-
dor passou pelo Atlético Soroc4-
ba e São Bento, atualmente co- N 
manda o Juventus (SP)...pa Cp.r.p:at 	' 
Paulista. 	 oN\ 

• 
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AÇÃO 
Galo tem três jogos para confirmar segunda posição e melhorar situação no play-off- 

. Atlântico atropela mais um 

Garantir o primeiro ou segun-
do lugar na elaSsificação da se 
gunda fase, pode sei-, bem mais inh- 
portanto que parece, _visando a 
disputa do play-off final :dei Caiu-
peonato Gaúcho de Ritmai OS dois 
primeiros.colocadoS, primeiro, só 
se enfrentariam numa possível fi-
nal e também,  garantem jogos das 
quartas e semifinais em suas ,ca- 
sãs, 	. _ 	• 

E é nisso que °Atlântico está 
focado. Tirar andineira coltheaç-ão 
da ACBV está cada vez m;ais di ti-
ciL O time da Serra venceu' sinh-
plesmente todos os jogos dispu-
tados até agora e lidera com folga 
a segunda •fase do estadual. O 
Atlântico deu .mais um passo im-
portante rumo a vice-liderança ao 
"atropelar" o Sobradinho com vi-
tória de 8 a O na tarde do feriado 
da terça-feira, 20 de Setembro. Com  
a vitória o time de Paulinho 
Sananduva chegou a 19 pontos, 

:e encosta na vi cemliderança 
antes da final. Um dos problemas 
do Atlântico é que'um dos con-
frontos restatnéS é justamente 
contra a ACI3F, possi,; 
velmente no pnbcitno 

:dia .  3 dé outubro. Os 
outros dois, apesar-de 
serem fora de casa, já 
são bem mais fácil, pois 
enfrenta o Bento Gon-
çalves e o Antonio:Prado. O pri-
meiro jogo é em. casa co segundo 
na cidade de 'Antônio Prado, dia 8 

	

de outubro. 	 • - • 
Para evitar depender dereSul-

tados paralelos, o Galo.précitaria 
vencer pelo menos 'doislogds, 
Neste caso, ficará ao menos emn 
terceiro nesta fase. Tanto nesta 
situação, quanto se chegar em.se-. 
gundo, já evitará enfrentar a-ACHÉ• 
antes da final dó turno. No próxi-
mo sábado, 24, o Atlântico enfren- 

	

ta o Bento r 	alves, náSerra. 

543522.1404 

Cla el 

garantido, passou-a administrar o 
jogo e fé-Chi:ma:coleado em 8 a O. 
Grilo foi o nome dos artilheiros 

tendo feito três gols. Ele 
também voltou à ser um 
dos principais nome do 
iinaé nos últimos jogos. 

'O jogo iniciou com 
muitas faltas da equipe 
.crechinense. Aos 3 mi-

nutos c n eio já eram três faltas para 
a equipe local. A partir deste mo-
mento os atletas do Atlântico 
focaram em jogar futsal. E deu re-
sultado: foram 'seis-  gois na 
sequência .Grilo (em 'três oportu-
nidades), Galo, Zico e Bipe cOns-
truirain o Placar do primeiro-tempo. 

O segundo tempo continuou 
com a superioridade da equipe da 
casa. Controlando a posse de bola 
o Atlântico dosou a força e ao na-
tural 'fez mais dois gols. Ao S 10 

minutos do segundo tempo Gelso- )do primeiro tempo. Ao sair de cam- 
aproveitou o rebote do chute 	• 

A -lesãó inusctilar que.  fei 
Damião chorar também abalou-O. 
Internacional. Depois de perder' 
seu camisa nove, levar um gol e. 
encaminhar uma noite trágica,- o' 
colorado conseguiu se reabilitar é 
empatou com o Pigueirense,' ém 
Florianópolis: Ygor abriu o placar 
e Jó igualou. O 1 a I não agrada o 
time vermelho, que planejava re-
cuperar o tropeço cm casa da Ulti-
ma rodada. E o Colorado segue na' 
sétima colocação, posição que não 
consegue ultrpassar há várias ro-
dadas. Np próximo domingo, o 
Oh/et-Safio será o Atlético MG é o 
Colorado só ingressará no G5, de-, 
pendendo-  de resultados paralelos., 

E o golpe se justifica. Leandro' 
Damião do grande ficime vermelho 
no ano. Autor de 40 gols e referên-
cia ofensiva, ele sentiu uma lesão 
na coxa direita Sozinho, na metade 

no Brastleiro, 

Inter segue 
'patinando' 

Governador admito atraso 	Maratana: 
Parece progredir para um acordo a série dé reuniõeá entre o Sindicato dos-
Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada Intermunicipal do Rio de 
Janeiro (Sitraicp) co Consórcio Rio 2014. Em Londres, porém, ° governador 
Sérgio Cabril admitiu que a conclusão das Obras do estádio, que já ultrapassa-
ram o orçamento inicial, serão entregues com atraso cie dois meses. 

voltou mais. Logo depois-, Elton 
chocou o ombro e também foi-obri-
gado a sair. 

Aos 39 minutos, Yizor pegou a 
sobra na intermediária é bateu de 
três dedos. CPITI efeito, a bola en-
trou no canto esquerdo de Muriel. 

- 0,Cènário que se encaMinhava 
para ser trágico para o Inter; me-
lhorou na largada da etapa- 
Pressionando muito, o colorado en-
controdo. empate _justamente com 
o:Substituto de Daniiào. Jó .apro- . 
'yeitou o bate-rebate dentro da área 
e bateu forte, cruz-_ado. 

O gol reanimou o time, de 
Dorival Júnior e -ctictiri--aleni-o 
figueirehse, Só que o quadro.não 
se sustentou por . muito 
voltando a ficar equilibfa 

rARPDADA 
Fluminense 3 x 1 Aval 
'Coritiba 2 x 1 Cruzeiro 
Ainérica 1 x 2 Santos 
Bahia 1 x °Atlético PR 

,São Paulo O x O•Corint 
figueirense 1x 1 Internacional-
Atlético MG 1 x 1 Flamengo _ 
'HOJE - 

Palmeiras x Ceará 
Vasco x Atlético GO 

_ 	- 

rríT' 

tenwo, 

Er.1 



Atletismo é referência no RS, atu-
ando no Programa de Iniciação 
Desportiva d• Irefeitura, de 
Erechirn, além ch?fer colaborador 

pe?:iuisadores europeus'e dos 
EUA num cliclo de palestras e apre-
sentações cientificas. 

Seglindo1 Andrigo, uma carac- 

- 	 • 	",-;`...Zig 

GALO VOLTA A JOGAR PELO GAUCHÃO HOJE À TARDE  

de, é apenas o sexto com 12 pontos e ainda luta para garantir urna vaga 
entre os oito que avançam ao play-off desta fase. 

\ 

1 
ft-rt 

"Z I rtst,•4 
—1 c-0 

O Atlântico Futebol clube vai ma fase do to eio. 10 gihe de 
indo muito bem na disputa doCam- Erechim abriu o 	r com Patri- 
peonato Gaúcho de Futebol Femi- cia, cobrando falta, logo no inicio 
nino. No último -domingo, o time do jogo. Adriane ampliou o 
erechinense estreou na terceira marcador em favor do Atlântico. E 
fase jogando em casa e vencendo. • - novamente ela, desta vez fiR í/-7inin' '- 
Fez 3 a 1 no Flamengo de Alegrete da etapa final, fez o tercei4lWahr 

....Ineçou muito bem encaminhan- O Flamengo ai nda" deskmln 
elaccificarAn nara a nróxi- final do ioRo. cobrando ES'in'gin 

Atlântico vence no 
futebol feminino 

Terça e quarta - 2u e 21 de setembro de 2011 BM DIA 1 23 

Galo busca busca mais urna vitória para se aproximar da liderança no GOcho de Futsal Pâsseio Ciclistico Cidadew 
co pega Sobradenho com d  

' 	•••• 
á 	. • 	• 
	

k t,X¥' 

e Erechim -acontece no Atlâflti - 	• 

• 

• 

portões abertos nesta terça 	proximo dia 25 • 

O feriado de 20 de Setembro,*  - 	. "Z.  ..~r7 15.. 

Educador físico de Erechim é mestre 
europeu ié 'Ciência do Desporto 

nesta terça-feira, pode ser unia 
'boa "pedida" para um bom jogo 
' de futsal. E a direção elo Atlântico 
resolveu ajudar neste sentido. 
Nesta terça, a partir das 17h, o galo 
recebe o Sobradinho, pela segun-
da fase do Campeonato Gaúcho 
de Futsal. 

- 	E a partida terá acesso gratui- 
toda tircida ao Caldeirão do Galo. 

:Para o time erechinense, a vitória 
é fundamental para manter o obj e-
nvo de chegar entre os dois pri-
meiros colocados nesta fase, vi-
sando a disputa do play-off. 

O Galo é terceiro colocado com 
16 pontos, mas tem dois jogos a 
menos que o -vice-líder, 
sanancluva, com 21 pontos. Já o 
Sobradinho, adversário desta tar- 

_ Andrigo Zaar,:ex-atléta,da_ 
equipe brasileira de atletismo, gra-
duado em Educação Física, obte-
ve mais uma importante conquis- 

Acontece no próximo dia 25 o 
Passeio Ciclistico Cidade de 

' Erechim Contra a POliação, promo-
vido pela Prefeitura de Erechim 
através das secretarias de Meio 
Ambiente e de Cultura, Esporte e 
Turismo. A largada Será realizada 
na Praça Jaime Lago, itS 14h. Toda 
a população está convidada a par-
ticipar do evento. A inscrição para 

passeio é gratuita, e poderá ser 
feita no próprio local, antes da lar-
gada. O percurso, que sai da Pra-
ça Jaime Lago, descerá pela Ave-
nida Sete de Setembro, onde os 
participantes tomarão a Avenida 
Dom João Hoffmann, seguindo até 

Pórtico e retornando pela ~-
ilida Sete de Setembro atéa éra-
Jaime Lago, local da chegaria: 

Na praça haverá Urterei de 
brindes para os participantes, ofe-
recidos pelas rede de lojas Quero-
Quero, apoiadora do evento. En-
tre eles, 2 bicicletas e vale-com-
pras no valor de R$ 100,00 ente" 
outros. Além de haver prêntiOs 
surpresa para o participante de 
Maior c dc menoridade. 

O evento é alusivo ao Dia Na- . 
cional na Cidade Sem Meu Carro, 
onde todos são convidados a 
mudar hábitos para' melhorias 
ambientais e contra a poluição. 



TâniaFaggion Terezinha Pezzin Sergio Bigolin 

ai Adelino Collet 

DIÁRIO DA MANHÃ - Erechim, 23 e 24 de julho de 2011 ESPORTE 
,ÉP 

Futsat 

Atlântico enfrOntá . a 
Assoeva pela 'Série .Ouro- 

Venâncio Aires. 
O Atlântico tem com objeti-

vo ficar entre os dois priinei-
ros colocados neste segundo tur-
no para assim disputar as finais. 
Bento Gonçalves Futsal e ACB.F, 

de Carlos Barbosa, já garantirám 
Presença nas finais Pór serem bs 

--dois melhores classificados do 
primeiro turno. - 

O Atlântico loca o segundo 
turno do Gaudião e também o 
início da disputa da segunda fase 

da Liga Futsal. Para o jogo des-
te sábado o técnico Paulinbo Sa-
nanduva vai com força máxima, 
afinal os três pontos serão funda-
mentais. Na Ultima partida, em 
Erechim, entre as ditas equipes 
deu Atlântico 5 a 1. 

, 	Para mais este jogo estão sen- 
do preparadas muitas surpresas 
para o torcedor. Outro motivo é 
o ingresso que será gratuito, den-
tro da parceria com a Prefeitura 
de Erechim. 

Confira os próximos con-
frontos do Atlântico: 

23/07 - Atlântico x Assoeva — 
19 horas — Série Ouro 

29/07 — Cascavel X Atlântico 

20 horas— Liga 
05/08 — Atlântico X Florianó-

_ polis— 2015 — Liga 
12i08 --Atlântico X Joinvill e — 

19 horas—Liga:  
15/08 - Atlântico X Cascavel - 

20h15 Li gat , 
23/08 — Florianópolis X Atlân‘ 

tico 20h15 Liga 
: 03/09 ,lóinVille X Atlântico 
17 horas—Liga 

A partida acontece às 19 
horas deste sábado no Cal-
deirão do Gato 

. 	. 	. 
O Atlântico estreia neste sá- 

. bado na tegunda fase da Serie: 
Ouro 2011. A Piltkida aCcintece às 
19 horas no Caldeirão do Galo. 
Logo na primeira rodada o time 
de ErecIrlin eilfrenta um adver-
sário de qualaaele, a Assoeva de, 

Atlantico e Assoeva voltam a se enfrentam neste sábado 

Neste sábado (23), o abraço carinhoso da equipe do Diário da Manhii vai 
para Tânia Rizzi Faggion e Terezinha M. Pezzin. No domingo (24), as feli-
citações velo paro Eloisa Cavassola, Mari Angela Santin, o médico Sergio 

Bigolin e lemitocles Zuchi. Já na segunda-feira (25), recebem os cumpri-
mentos Adelino aliei, nossa colega Casciane Biesek, o prefeita de Esta çào 

irilde Braciak, os irmãos Cristlanae'Thiago Scandolara, o professor Né-

dio Piran eo empresário Wilson Prigol. 



TRIBUNAL DE COi. 

Fonte: http://www.jornalboavista.com.br/site/indek.php?n=8645  
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Final Estadual de Futsal da 41a Edição dos JERGS 
foi realizada em Erechim 

Equipe da Escola JB foi a grande Campeã na modalidade de Futsal Infantil Feminino 

Realizada de 5 a 7 de outubro, em Erechim, a Fase Final Estadual de Futsal, da 41a Edição dos Jogos 
Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS), teve solenidade Abertura na noite da quarta-feira, 05 de 
outubro de 2011, às 20h, no Ginásio do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico. 
O evento contou com a presença das delegações formadas pelas equipes das escolas classificadas, 
abrangidas pela maioria das coordenadorias regionais de educação, cujos coordenadores de JERGS se 
fizeram presentes, e dois representantes de cada delegação desfilaram pela pista e permaneceram na 
quadra de esportes, portando as bandeiras de seus municípios, encantando os demais presentes e 
valorizando, com suas presenças, ainda mais, a solenidade, que iniciou' com todos cantando o Hino 
Nacional.. 	,. 
Em seguida, realizou-se a belíssima e super aplaudida apresentação da Invemada Artística Juvenil, do 
Centro de Tradições Gaúchas Sentinela da Querência, sob a Coordenação de Luis Klimann, com 
coreografia do professor Carlos, ao som da gaita de Volmir Gonçalves e do Violão de Bira Caldeira, 
que muito bem representaram nossa cidade, deixando uma boa e alegre impressão em nossos 
visitantes. 
O Juramento do atleta foi feito pelo aluno Guilherme Cauê da Luz, da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental 	Geny 	Vieira, 	do 	Município 	de 	Não 	Me 	Toque. 

A Coordenadora Regional de Educação, da 15a CRE, Professora Graciela Regina Gritti Pauli fez a 
abertura e, em seu pronunciamento de boas-vindas, ressaltou a importância do congraçamento entre 
as regiões; as escolas; os professores técnicos e os alunos atletas que participam e que com esta 
integração têm a oportunidade de crescerem como cidadãos, por meio desse saudável convívio. 
Representando o Prefeito Paulo Polis e a Secretaria Municipal de Educação, a professora Juliana Bonez 
também fez uso da palavra e, em nome da munidpalidade, deu as boas-vindas, desejando uma boa 

estada 	 em 	 nossa 	 cidade. 
E, para fazer a Abertura Oficial do evento, foi convidada a Assessora para Esporte Educacional, do 
Departamento Pedagógico da Secretaria de Estado da Educação, Carla Magalhães, que também 
representou o Governador do Estado do Rio Grande do Sul na solenidade, reiterando que é sempre 
uma cfas prioridades do Governo Tarso Genro investir nos esportes, ligados à Educação e que 
proporcionem o crescimento físico e desenvolvam as múltiplas capacidades motoras e cognitivas dos 

nossos 	 educandos. 
Após os pronunciamentos, os presentes foram convidados a entoar o Hino Rio-Grandense, 
encerrando, desse modo, a solenidade de abertura, e já convidados também a permanecer no ginásio 
para 	assistirem 	os 	jogos 	do 	Juvenil 	Feminino. 
Na sexta-feira, ao meio-dia, foi feita a entrega da premiação, na sede da Associação dos Funcionários 
da Prefeitura Municipal, contando com a presença da Assessora para Esporte Educacional, do 
Departamento Pedagógico da Secretaria de Estado da Educação, Carla Magalhães, que também 
representou o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro; da Coordenadora Regional 
de Educação, da 19 CRE, Professora Graciela Regina Gritti Pauli; Coordenadora Adjunta, professora 
Adiles Nonennmacher; das chefias: Administrativa: Eledir Teresa Coppi Dall'Agnol e Pedagógica: Mara 
Teresinha 	 Rodrigues 	 Terra. 
Das escolas classificadas, da área de abrangência da 19 CRE, receberam medalhas os alunos das 
Escolas: José Bonifácio, campeã na Modalidade Infantil Feminino e Haidée Tedesco Reali, vice, na 
Modalidade Mirim Masculino, de Erechim; Genoveva Pelisser, de Santo Expedito do Sul, terceiro lugar 
na Modalidade Infantil Feminino e Ângelo Granzotto, de Sananduva, terceiro lugar na modalidade 
Mirim 	 Feminino. 
O evento todo, de acordo com o Coordenador dos JERGS na 19 Coordenadoria Regional de 
Educação, Gerson Bruschi Jr., transcorreu com bastante tranqüilidade, demonstrando a perfeita 
integração entre os atletas e o respeito mútuo dentro das quadras. 
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Interciubes conhecerá primeiros 
finalistas nesta quarta 

Começou no último final 'de 
semana a disputa das semifinais 
do Campeonato ínterelubes de 
Erechim. E nesta quarta; 12, feria-
do de Nossa Senhora Aparecida e 
Dia das Crianças, acontece a ro-
dada de volta que apontará os 
finalistas do torneio nas duas sé-
ries. 

Pela Série A, a Escola Branca/ 
Guarani começou em desvanta-. 

genrcontrao MarigaPirados/Ope- 
ráriO:1,evon 5 a l'etn.casà.  e nesta 
quartà)OganctGoniOlOi'n•Mariga, 
a partir dás 15h15, tertale reverter 
o plaear se desejar segtrir ria com-
petição. O Manga chegará a final 
com um empate. 

Na outra semifinal o Demoliner 
•••taMbérn começou perdendo em 
casa.±-levotr-2 á O do A eej á NS antin/ 
Arriplaluijogo davolta acoute- 

cerá pestaq•uarta, no estádio dos 
GaviaeS;•tamb.ern às 15h15, 

PeiaSérie Bios jogos da volta 
acontecem apenas no próximo sá-
bado, 1. ;:••Na •ida;' fsçpla Branca/ 
São Caéiarto e Refdra, Gado,' 
Belenenses começaram empatan-
do em O a O. Já ó Uniãcitinha Três 
aproveitou o•fato de jogar em casa 
e goleou o Manga Santo Angelo 
por (ia 2. 

Elite de•futsaVeréthinT.ánsa•defing,.,Aemifthalias 
O Campeonato Municiptd de aconteceu na sexta-feira, 1. No No outro jogo ini•Guarani/Escola 

Kitsal de Erechim já conhece os grupo C o Pirados/Operário yen- .Brança fez-7 a I ncri3otafogoe taim 
quatro rimes que vão disputar as ceu e eliminou o Bekos: 4 a 1. O bâ'á:egeantiu entre os Semi fina- 
serniÉnais na ,'Primeira divisão. A Operário garatitiii além da vaga listalgoinosegundo lugar no gru- 

- 	• 	• 
áltiina.Todada da segunda 'fase também ó primeiro lugar no grupo. 

. 14. gnwo D:O•Santris Grilo 
avança às strifinais corno líder. 
Na sexta venceu e:eliminou o Nova 
Esperai çar5 a 0:0-Juventus tam-
bém segue na competição. Na ffl-
lima rodada da segunda fase a 
equipe eliminou o União Progreii-
so ao vencer por 3 a 2. 

Nas semifinais, o Juventus vai 
enfrentar o Pirados enquanto o 
Guarani :pega o Santos. Qs.  jogos 
acontecem no Ginásio do ./sit lán t 
co, a partir do próximo Mbado. 
Será apenas um,k)go para tipo.  atar 
os finalistas da temporada. 



CATEGORIAS DE BASE 

NO.dOrningo ORNO gi-
násip'sia:São Pedrb:Rtitea-
liza4apnrrieira ródada do 
Mirintfie à segunda fodada 
do Infantil rig Campeonato 
Munf4al de Futisal -Cate-
goriaizzie Base. 

As partidaí do Mirim 
foram realizadas-pela parte 
da manhã ondeno primei-
ro confronto,pela chave A,  

Ese..fehadó e Nlachado 
"B" venpéu• lx)r-  7 a 3 o 
Atletas do6tititio/Sesi "C", 
e peto mesmo-sgrupo a Esc. 
Fut. Mocekri'A' derrotou 

Esc. Pequenas Estrelas 
"A" por 14 a 2 Já pela 
chave 8 o Novos Talentos/ 
Bairro Atlântico empatou 
em 3 a 3 com a Esc. Macha-
do e Machado 'A"e a Esc 

Fut. Móéèt1inc venceu 
por 7 à 2 o itiventus FC/ 
Tito Trat5SpOrtes No único 
confiPitto,-Pela Chave C o 
Esc. liéquenas Estrelas "6" 
goleotto Esc. Fut. Mocelltn 
"A" Por 14 a2. 

Na categoria Infantil os 
confrontos foram realiza-
dos à tarde onde no único 
jogo pela chave C a Esc.  

macl1á4 iiMeachado "A" 
venee4,0oÈ5"a2o3tiventus 
FC. Pêfa chave-8 a equipe 
"A" déirfvlathade, goleou a 
Esc.jUt: 	Vicente "A" 
por 12 a4 e a equipe "A" 
do Mocellin venceu por 
8 a 1 a Mel Pitness. Pela 
chave A a equipe "B" do 
Mocellin não deu chanCe 
aos Atletas do Futuro/Sesi 

"B e-venceu por 19 a 1, 
enquanto o Juvenil Bairro 
Atlántico venceu por 6 a 3 

MolekeStfõ Progresso. 
Nesse.final de sema-

na os confrontos serão 
realizados- no ginásio do 
CE R Atiânhco orideM3en-as • 
ocorrerão eonfrontos da 
categoria Mirim. Confira 
abaixo os jogos: 

4 Rodaik-pia:' 04/09/11 
Jogo 	EJ_OttO 	Modalidade , 

	

16 	14: 	Futsal Masc 

	

17 	—11-4;:-5 	Futsal Masc 

	

18 	15:4-0 	Futsal Masc 

	

19 	1630 	Futsal Masc .- 	• 	• 

	

20 	17:20 	Futsal Masc , 	. 	_ 	, 

Chave 

C 
A 
B 

, 	A 

13 

Domingo 

Equipe 
Esc. Fut São.Victente 	_ 
Esc. Pequenas Estrelas A 
Esc. Machado e Machado A-. 
Molekes do Pro -esso 
Atletas do Futuro/SESI A 

-Local:.Ginásio CE R Atlântico 
Placa,. • 	

Cat. 
X 	 Esc. Fut. Mocellin 	Mirim .„ . 
X 	Esc. Machado e Machado 13 Mirim 
X 	Juventus Fr-Ti to 'Franáportes Mirim 
X 	 Esc. Fut, N-locellin A Mirim 
X 	Novos Talentos-Sair-o Atliintico Mirim 



I 

Prole 
apresenta seleção municipal 

Durante o jogo entre Atlânti-
co e ACE3F, realizado na noite de 
quinta-feira (8), foi apresentada à 
população erechinense a seleção 
de jogadores do Projeto Vem Ser: 
Resgatando Valores e Promo-
vendo a Paz no Esporte. promo- 
vido pela Prefeitura de Erechitn 
através da Secretaria de Cultura, 
Esporte e Turismo. Os jogadores 
tinam os grandes destaques do 
Campeonato Municipal de Futsal 

da categoria pré-mirim, e com-
pC5ent a primeira seleção oficial 
do projeto, que é realizado desde 

I  2009 no município. 
14 jogadores foram selecio-

nados para a equipe, que treina 
duas vezes por semana e tem 
por objetivo iniciar um trabalho 
de preparação e formação destes 
pequenos atletas, tanto para seu 
desenvolvimento pessoal quan- 
to profissional, aproveitando o 
potencial apresentado por eles 
na competição para prepará-los 
física e psicologicamente para, 
quem sabe, seguirem a carreira 
de jogadores de futsal, um dos 
grandes sonhos destes jovens. 

A apresentação contou com a 
presença do prefeito de Erechim, 
Paulo Polis, da semearia adjun-' 
ta de Cultura. Espade e Turistno,',  

Clarisse Maronesi, e do secretário 
de Coordenação e Planejamento, 
Edgar Paulo Marmentini. OS rei-
nos da equipe são Coordenados 
pelo treinador do Atlântico, Pauli- 

nho .Sanancluva, em uma parceria 
realizada entre o clube e a Prefeitu-
ra Municipal. Segundo a coordena-
dora do Projeto Vem Ser, Solange 
Punhi, os atletas estão sendo pre-
parados para que também possam 
competir pelo município em cam-
peonatos estaduais de futsal. 

Conduzido por psicólogas, 
que prestam acompanhamento 
completo aos atletas participan-
tes, o Projeto Vem Ser consiste 
em atividades de capacitação pe-
dagógica, realizadas através de 
cartilhas editadas especialmente 
para o projeto, que têm por ob-
jetivo resgatar valores essenciais 
para os seres humanos visando 
diminuir a violência no esporte 

:e, .assint; ajisdandp,„a formar não 

apenas atletas •. 
veis, mas tambétri cidadãos mais 
'conscientes. que -zelem pelo ser 
humano e saibam seus direitos e 

deveres na sociedade. 
As capacitações acontecem 

em 11111)1a5 	 por laiNd 

etária, com CO1IIC:.lál 

para as diferentes 
de eartilljas. trabalham C'nel.11, ' 

e vatord disiotto5, que .,do 
senvolv idos conforme a cdtegt,rta 
em que compete cada atleta 

O projeto trabalha valores  

como respeito. responsabilidade. 
auto-eStiina. ilito-00111fiasiça. au  

to-Conhecif nento. auto-COnlrOk. 

amor, felicidade. solidarteddde. 
honestidade. humildade e t4 

rancia. Além das capacitações e, e 
claro, da disputa das catet,»iid.,  

base do (.;impeoriato Munici:dat 
de F.unial, os atletas paul paul: 
de atividades como a gincana ,Itt 
Projeto Vem Ser, que é fonuadi 
por tarefas de cunho pedag,ogico 
e social, e palestras com especia-
listas de diversas área', 



	

O venatador 	parabentscu os atleta; das categoriaspé-minin e fernini,'  

	

no inNnitl, da 	Mole kes do Progresso, qtie se classificaram para a fintai do 

	

CarrIP6?-nat° 	I de Pulsa). 	 • 

	

Eles-feio-O 	Pnajeto 0~ e Norte, Iniciativa do vereador que be-- neficiaadol 	de VáduN bairros com estímulo-a prática esportiva, associado 

	

a um trabalho 	 e cidadania. 
Os jogos aletWentg~ no 2timo sibedo, 6, nagnásic) CE .R. Atlântico. A 

semifinal do ikip,itiiiíriOi contra o time do Mocelin B, cop vitória de 2X1. Nd 
feminino, o jOiefoi contra a equipe do Juventus, COM vitrina Pelo mesmo Placa 

"É emoci"nte verem meninos e meninas jogam com raça e garra. Esta-
mos convocando tuges para assistirem os jogos da final, temos a certeza que essa 
gannada irá poatina show de ~nação", clisSe Seiginho. 

O vereador ~ou a intportância da ~ipaiAo de pais, amigos e demais 
atleta ‘; que integráino Projeto Cidadania e Esporte, uma maneira a mais de incen-
tivar as equipes pardcipantes da grande decisão. 

Oda& os jogos da final serão no Ginásio do CER Atlântico, com ennada franca. 

Dia 21./U8 - MoleRes Feminino xMocelin, 9h 
Pcé-mirini - molekes do Progieso x Moceiin, 10h40min. 
Dia 	- Pre4vErim MoJekes do PR/grasso x Mocelin, 9! i 

Dia 04'09 - tvlolekes feminino X Mocdin, 945Orniii 

Molekes do Progresso na final do municipal de futsal 



Futsal define os cam eões 
Chegou ao fim o Campe-

onato Municipal de Futsal de 
Erechirn. Muita festa para três 
cainpeões tias principais catego- 
rias em disptita: primeira, segim-
di e terceira divisões. Os jogos 
deeisivos aconteceram na noite 
datItimo sábado, no Gini4i010 

Atiántico. 
Na primeira divisãO, o Pira-

dos Operário garantiu a conquis-
ta do titulo com goleada= para 
cindo SantosMil:q1.:6a1.: 

A segunda devisão tem o São 
Vicente corno campeão de 2011 
Na partida deciiva, a equipe 

nceu a Chapeação 
Zielinski/Água Limpa por 4 a 2 
e fez a festa Em 2012, os dois 
times vão disputar a primeira di-

visão. 
Quem subiu ,para a segunda 

divisão, foi Santa Isabel/Madrid 
Topografia é .Pcideroso Bangu, 
ambos fulali*pja terceira di-
visão deste aflorem o santa 

OPERÁRIO GARANTIU 	QiU„IST 

, 
sobe como campeão.-45 sãbadd, , 

perdeu O jogo da voIta para' o 

Bangu. 6 a 5. Mas -cOrn.  o havia 

vencido na ida por 5 a_2, come-. 
mora o titulo deste ano. 

O Campeonato Mqpicipsaide 

Futsal de Ereehim tá.e. este ano 
75 times na disputa errit,,inco Ca-
tegorias. Veteranos e 4eminino 

já havia -apontado sena, campe—

ões em outubro. Comoliovidade 

levou.  os jogos decisiNi0 pai-a o 

Ginásio do Atlântico, garantindo 
mais segui atiça ao pUblieo. numa 
parceria GOITI a Brigada Militar e 

SESC - Estão abertas as inscrições para a etapa gaúcha do Circuito Na- 
cional Sesc Triathlon 2011, Os atletas têm até o dia 20 de novembro para 

. 	 rincrevntnc 	'7 de dezembro com as 

APRIMORA DIVISÃO -NESTATÉNIPORADÃ 

FiC EIRA DIVISÃO, TITULO PARA O SANTA ISABEL 
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A
conteéâtr riO'Ciltirbo'firielde'serbária;no ginásio 
do C.E.R. Atlântico, o 19  Campeonató'Sub 16 de 
BasquetéCidadede Ereciiim/C.E.R.Atlántico. A 

equipe do C.E.R.Atiántico/Construtora Demoliber sagrou-
-se a grande Campeã e a equipe da escola São José ficou 
com o Vice. O cettirtha do'campéonato com .à pontos 

foi o átleta Vinfciús Spiazzi da equipe do C.E.R.A... Esse é o 

primeiro campeonato de rbuitos que iremos organizar em 
nossa cidade, isso mostra que o Basquetebol vem crescen-
do e ganhando o seu espaço à cada dia i'clue passa, destaca 
o organizador do evento e Diretor do Departamento de 
Basquete do C.Ç.R.A., Cézar Chlaradja, Ctevento contou 

com o apoio da .14efeitura MuniciPaf de Erechim através 
da Secretaria Municipal 'de Cultura, Esporte e Turismo. 

_ .. .._ _ . 



Resultados do Pré Mirim, Fraldinha e Feminino 
o fmal sema 
na, ,tt_o.;g4ái,Sio 

tico, Qexe-~t,o- j9gos 
da 6' rnaatliÃaStatego- 

rias de Base. Pela chave B 
do Pré Mirim a equipe 
"A"ida.Esc:Fitteból Mo-

_ cellin goleou oArsenal 
PC pelo placar de 18 a 1,  

pela A, o Escolhinha Pe-
quenas Estrelas venceu o 
Arsenal "À" por 6 a 1. Já 
pelo Fraldinha o Molekes 
do Progresso venceu o 

Arsenal FC por 9 a 1, e o 
Esc. Fut, Machado e Ma-
chado'venceu por-5 a 1 o 
time "B" da Esc. Futebol 
Mocelin B. Pelo Femini- 

no o time do Mocclin 
venceu o Juventus/CCER 
BG por 8 a 2. 

Neste domingo, dessa 
vez de tarde c no ginásio  

da São Pedro, ocorre a 
última rodada antea -do 
inicio da disputadas 
quartas de final. Confira 
à baixo as partidas: 

Jogo Horário Modalidade
/ 

 Chave 
,. 

Equipe Placar Equipe 	 I 	Categoria_ 

31 8 00 Fins& Masc Unica Molekes do Progresso X Esc. Futebol- Mócellin B I, 	Fraldinha 
1 

32'• 08:50 Futsat Fem Única Esc. Futebol Mocellin X Molekes do Atlântico 1 	Feminino 

33 09'40. . 	,, 	_. .FP.tsal-Fein- - __-.. 	. 	— Unica Mólekes do Progresso X Juveritos/CCER BG I 	Feminino 

. 	34 10:30 Futsal Masc A Esc. Fut. Machado e Machado X Esc, Futebol Mocellin B 1 	Pré Mirim 

35 11:20 . Futsal Masc A Juventos/CCER BG X Escolinha Pequenas Estrelas ; 	Pré Mirim 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

Rua Germano Hoffmann, 351 

PARECER CONCLUSIVO 

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, APROVA a prestação de 

contas do convênio 068/2011 do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico (mediante relatório em 

anexo). 

Erechim, 20 de dezembro de 2011. 

. -âís C sítiario tí111.Sc 

Gestor do Convênio 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

A„„Pr4 i 

Pr 	 ri e, 

• c›, 	 abaiu. 

Bane 1. Rigor evinski 
Chefe do Serviço de Convênios 

e Prestação de Contas 

vA  
Não poderá sofrer alteração, supressão 

insercão d nformação 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, n.° 354 
Fone: (54) 3520-7000 
99.700-000 — Erechim/RS 

TRIBItNIAL DE CONTAS 

/'‘g0 

CERTIDÃO 

Certificamos, para os devidos fins, que a Lei Municipal n.° 2.661, de 

13 de Dezembro de 1994, que Institui Normas para a Concessão de Auxílios e Subvenções e dá 

Outras Providências, bem como suas alterações feitas através das Leis Municipais n.° 4.444/2009 e 

4.712/2010, continuam vigorando e são as únicas normas municipais que tratam dessa matéria, 

juntamente com o Decreto n.° 3.146/2006, e suas alterações. 

Erechim, 11 de Maio de 2012. 

Renato 
Secretário Adjunt 

oso 
Admini 	ao 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

I No. 2.661, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1994. 

   

    

INSTITUI NORMAS PARA A CONCESSÃO DE 
AUXiLIOS E SUBVENCSES E DÁ OUTRAS 
PROVIDiNCIAS. 

ANTONIO DEXHEIMER, Prefeito Municipal de Erechim, 

Estado do Rio Orande,.~$,O.• A. iásof1.0,5,...atribuitzges conferidas 
pelo Artigo 64, InciV Wtei%* Vi~wSunicipio, FAÇO SABER 
que o Poder LegislarVO 	 -:em.-.:,5:-a1ciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1o. - Fica 	o p o dÉ 	 orizado 	a 	conceder, 
aralrnent,. •x'iL,ps .p- sjjb.venç:oes a entidades do 
Munico, rios termos.  eSObelécidos Pela presente Lei. 

• 

Art. 2o. - Somente„ ser'ãoi-ao,r400,s 	 r 

	

mmEilios ,. pai 	despesa de 
.4: r.47;,,, 

capitat 	e/olaf, 	s413.-ç-oe,s 	'sociaig 	às 	entidades 
,..' 

culturais, 	,- e.dúcaciOnais, 	a'ssistenciais 	e 
desportivo -aMatiáritat'lwe +i.±erem prova de: 

I - Exi, t,ânte,Wifr...à37  

-,-,;‘, ..,''''':2„,,- ....,,,,i•T7.-. 	.- ,:, 	, 	- 	'; 
II - Ou ,~24"y,,...t4s,:aiii`rlier.R. "2.1:k. 9. 	resultados obtidos 

is ero Pin V eS:Crérns.g41-W", ,a't*"e-Wd e'r '-:iiÁs final i dades; 

III - Gue,“Js cargos id ,-i-A,,-,èç-go .no sg6. remunerados; 
C 

IV - QueposS).iem CoriSelhO fiscal,. ou .45rggo equivalente; 

V -.Balanço e relatOrio do último exercício. 

Art. 3o. - 	 benefícios 

dest.k.Le+. 	derev; 	''• •-•••-• - 

I 
Sub,5' 	 --' • 	 •-• Requer,er.,,,,:fl,-,'-411t41:1't„a4.11X5.P.Ta:t'i')it-i:,,., de Auxílios e 

•• 
••••-••• 	 •''' 	

. 

Cadastrar-,se :.coNio,.Henti'dade prestadora de serviço 
comunitário, 	na 'Secretaria Municipal da Cidadania 
e Promoçgo Social; 

III - Apresentar plano de trabalho e aplicaçgo dos 
recursos, na forma estabelecida pelo Art. 116, da 
Lei Federal 8.666/93; 

Art. 4o. - Para fins de selecionamento das entidades interessadas 
e fixaçgo do montante a ser distribuído a cada uma 
delas, o Poder Executivo apreciará os pedidos 
apresentados e fixará os valores considerando,' 
primordialmente, o 	interesse público e social' dos 
trabalhos comunitários a serem desenvolvidos. 

.„ 



é 
Legislativo Projeto de Lei relacionando as entidades 
beneficiadas, na forma desta Lei, constituindo 
'Plano de Auxílios e SubvençOes*. 

Art. 6o. - Aprovado o Plano de Auxílios e SubvençOes, o Poder 
Executivo providenciará a celebraçgo de convênio com 
as entidades beneficiadas, repassando-lhes os valores 
correspondentes 6(5SPrazos que forem estipulados. 

Art 7o. - Considerar se,- Párã'ówfél-tos,desta Lei« 

I - Auxilio 	ftransferência de capital destinada a 
investimento 	"Ou ' inverso 	financeira, 
independentemente de contraprestação direta em 
bens • ou serviços, derivado da dotação destinada 
por lei 

II 	Subvençgo,'-'.., a ,transfer'ênc i a corrente, destinada a 
cobrir despesa Tile • cutste i o das atividades das 
,ent i 	 ,plibl i cas ou pr ivadas. 

• 

Art. 80. - Tratando-se. -de,„.. entidades .oficiais, com tradição na 
prestaçgo de- relevantes serviços à comunidade, poderá 
Podèr Executivo, - ex-ofício, incluí-las no Plano de 

Auxílios é SubvençOes, determinando os respectivos 
valores. 

Art. 9o. - As entidades-beneflciadas,com a concessgo de auxílios 
e subvençiíes devergOJ)restar contas ao Município, até 
30 (trinta). dias,ap'ó.s,Ha execuçgo do convênio, devendo 
apresentar a,SegUinee_dOcumentaçgo« 

. 	, 

I . - Declaraego 'expressa de-  que a Vmportância recebida 
foi aplicada na consecução dos fins a que se 
destinava e que foram efetuados os devidos 
registros contábeis 

II - Declaraçgo de que o Conselho Fiscal da entidade 
bénefici. ada 	 a' aPlicação do benefício 
recebido' 

III - Relaçgo discriminada de aplicaçgo do benefício 
recebido, 	indicando a data, o valor, o nome do 
credor e o histórico da despesa 

IV - Na hipótese da existência de saldo disponível, 
indicaçgo expressa de seu valor e do 
estabelecimento de crédito em que o MESMO Se 
encontra depositado. 

Parágrafo único - No caso da existência da hipótese prevista no 
Inciso IV deste artigo, deverá a entidade, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, recolher o 
saldo aos cofres da municipalidade. 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE ERÊCHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Art. 5o. - Anualmente, Poder Executivo encaminhará ao 

	1 



Registre- 
Dat 

ligue -se 

LIBERA VOT BRESOLIN 
Sec. Mun. de Administração 

imuglpEcomms 
Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE ERECIIIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Art. 10 - A entidade 

prazo de 5 
beneficiada manterá, em seus arquivos, pelo 
(cinco) anos, a documentação compronatória 

da despesa, à disposição do Município, para fins de 
auditoria interna ou externa. 

Parágrafo Primeiro - A seu critério e a qualquer momento, o 
Município poderá requisitara documentação 
de que trata o presente artigo, para exame,. 
[pa.-,-eid -_,Ydarentidade e, excepcionalmente, 

	

, 	'f0-r--eladeVolVendo-a oportunamente. 
. 	. 	.. 	"_. 	. 	. . 	. 	. 

Parágrafo Segundo =. As'entid,a-dreST.bnÉficiadas ficam obrigadas a 
eXi-bir - a flOcumentação requisitada, na forma 

- do Parágrafo -  Primeiro, aos servidores do 
MunIc 

	

	.. xreen 	o 	 para ipio,dciads para tal, 5;. 	••,'.. 
'exame 'in Ioco",-  e a entrega-1a, quando for 

':-.'• 	o casoé-  mediante recibo circunstanciado. 

. 	„ 
Art. 11 - AsLentidades/A3ue deixarem de: prestar contas 	do 

beneficio,'recebidodentro 	do prazo fixado pelo Art. 

9o., dest.a. r Lei, 'ou que tiverem a comprovação da 
deSpesa ;rejeitada 	não F.). oderão, sem prejuízo das 
demais..comina4es Àegais, 	receber novos auxílios ou 
sut;venc.Wes do Munic.ipio- . 

._ 	. 	• 	• 	• 	. 	,. 

Art. 12 - ParaHat.ender...aS• déSpeSas. dapresente Lei, o Poder 
Executivo fara conStar,. flo orçamento anual, verbas 
para auxíliOS:,e-SUSVenes a entidades, na seguinte 
proporção11.:- 	__ 	- 

	

_ . 	. 
k,. 	 .. 	. 

. 
• . 	 _ 	. • . 	 . 

	

I - a• entidades culturaiS 	 

	

. 	. 	, 	. 	. 	. . 	 . 
,11: - a. .entidades edmeacionais.  ... . , .... .......... 30%; 
. 	 • 	 . 	. . 	. 
III-7,  a entidades assistenciais .,• .......... ..... 307..; 

. 	. 	 • . 	 -- . 	 . 	. .. 	. 
IV— . a entidade-:á desportjQo-amador'istas .. ...... . 157.; 

. 	.... ,.• 	.,_., " ,.• • . 	 . 	, . 
Art. 

	

	13 - Esta.  Le.L.:-entrarã-eM..vigor.na. data de sua publicação, 
revásiadás.as'di'spoS'i-aet -em.- Contrário. 

. 	. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE -  ER,ECHIM-RS., 13 DE DEZEMBRO DE 1994. 

ANTONIO DEXHEIMER 
Prefeito Municipal 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

j  ....-
'IRC Wil U '" conn 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

; LEI N.° 4.444. DE 25 DE MARÇO DE 2009. 

Altera o Art. 2.° e revoga o Art. 12 da Lei Municipal n.° 2.661, de 13 

de Dezembro de 1994, que Institui normas para a concessão de 

auxílios e subvenções. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições conferidas pelo 

Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. L° Fica alterado o Art. 2.° da Lei n.° 2.661, de 13 de dezembro de 1994. que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

" Art. 2.° Somente serão concedidos auxílios para despesas de capital e/ou subvenções sociais. em 

especial, a entidades culturais, educacionais, assistenciais, desportivas e associações regularmente constituídas que: 

I — Comprovem existência legal e em regular funcionamento; 

II — Comprovem que não visam lucros e que os resultados obtidos sejam investidos para atender suas 

finalidades: 

1[1 — Comprovem que os cargos de direção não sejam remunerados; 

IV — Possuam Conselho Fiscal ou órgão equivalente: 

V — Apresentem relatório do último exercício: 

VI — Apresentem Certidões Negativas do FGTS, Ministério da Previdência e CND Municipal." (NR) 

Art. 2.° Fica revogado o Art. 12 da Lei Municipal n.° 2.661, de 13 de dezembro de 1994, que passa a 

jvigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12. Revogado." (NR) 

Art. 3.0  Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 4.0  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erechirn/RS. 25 de Março de 2009. 

Paulo Ifredb Polis 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

Ger on Leandro Berti 
Secretário Mpnicipal de Administração 

Proc. Administrativo n." 3122/09, Lei n.° 4.444/09, Pág. 1 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

- 

LEI N.° 4.712, DE 08 DE JUNHO DE 2010. 

Altera o Art. 11 da Lei n.° 2.661, de 13 de dezembro 

de 1994, que institui normas para a concessão de 

auxílios e subvenções. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. I.° Fica alterado o Art. 11 da Li n.° 2.661, de 13 de dezembro de 1994, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11. As entidades que deixarem de prestar contas do beneficio recebido, dentro do 

prazo fixado pelo Art. 9.° desta Lei, ou que tiverem a prestação de contas rejeitada, não poderão, 

sem prejuízo das demais cominações legais, receber novos auxílios ou subvenções do Município 

até a regularização da situação." (NR) 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municiptit 	' 08 de Junho de 2010. 

Paulo 	edo ''olis 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

G son Leandro Berti 
Secretário uni cipal de Administração 

Processo Administrativo n.° 6.988/10, Lei n.° 4.712/10, Pág. 1 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, n.° 354 
Fone: (54) 3520-7000 
99.700-000 — Erechim/RS 

COMPZ 

t
ry 

CERTIDÃO 

Certificamos, para os devidos fins, que o Decreto n.° 3.146, de 09 de 

outubro de 2006, que Regulamenta a Lei n.° 2.661, de 13 de Dezembro de 1994, que Institui 

Normas para a Concessão de Auxílios e Subvenções e dá Outras Providências, bem como suas 

alterações feitas através dos Decretos n.° 3.353/2009 e 3.768/2012, continuam vigorando e são as 

únicas normas municipais que tratam dessa matéria, juntamente com a Lei n.° 2.661/1994, e suas 

alterações, a qual regulamenta. 

Erechim, 11 de Maio de 2012. 

Rena 
Secretário Adi 

Toso 
Administração 
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MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone:54 520 7000 
99700000 Erechim— RS 

DECRETO N°. 3.146, DE 09 DE OUTUBRO DE 2006. 

Regulamenta a Lei 2.661, de 13 de Dezembro de 1994, 

que Institui Normas para a Concessão de Auxílios e 

Subvenções e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Erechim em Exercício, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 64, Inciso VIII da Lei Orgânica do Município e, em 

conformidade com o disposto na Lei Municipal n°2.661, de 13 de dezembro de 1994, 

DECRETA:  

CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1° A concessão de auxílios e subvenções para entidades sem fins lucrativos fica 

condicionada aos limites das possibilidades financeiras e orçamentárias do Município, aos termos da Lei 

Municipal n°2.661, de 13 de dezembro de 1994 e ao disposto no presente Decreto. 

Parágrafo único. Somente serão beneficiadas com a concessão de auxílios e subvenções as 

entidades que comprovarem a prestação de serviços essenciais de assistência social, educacional, cultural 

e desportivo-amadoristas. 

Art. 2° Para fins deste decreto, considera-se: 

I — Subvenção: todo o numerário público que, na forma da legislação própria, destina-se a 

fazer frente exclusivamente a despesas de custeio das entidades beneficiadas, ainda que de forma parcial. 

II — Despesas de custeio: as despesas realizadas para a manutenção e operacionalização dos 

serviços desenvolvidos pela entidade, abrangendo, inclusive, as destinadas a obras de conservação, 

'manutenção e adaptação de bens móveis e imóveis. São exemplos de despesas de custeio: despesas com 

pessoal, despesas com material de consumo, despesas com se'rviços de terceiros e encargos, entre outras. 

III — Auxilio: todo o numerário público que, na nua da legislação própria, destina-se a fazer 

frente exclusivamente às despesas de capital das entidades b neficiadas. 

 

Decreto n° 3.146/06, Pág. 1 
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MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone 54 520 7000 
99700-000 Erechim— RS 

IV — Despesas de capital: as despesas realizadas para a aquisição de bens e materiais 

permanentes. São exemplos de despesas de capital: o planejamento e a execução de obras, a compra de 

stalações, equipamentos, material permanente, entre outras. 

CAPITULO Il 

Do procedimento para a concessão de subvenções e auxílios 

Art. 3° O procedimento para a concessão de subvenções e auxílios será desenvolvido em 5 

inco) etapas seqüenciais: 

I - Requerimento e Habilitação; 

II - Análise do conteúdo e da disponibilidade financeira; 

Iii - Autorização por lei específica e formalização de convênio; 

IV — Liberação dos recursos; 

V — Prestação de contas. 

Parágrafo único. Todo o procedimento será consubstanciado em um único processo 

dministrativo próprio, desde o requerimento da entidade até o despacho final de arquivamento, após a 

prestação de contas. 

SEÇÃO I 

Do Requerimento e Habilitação 

Art. 4° A entidade interessada deverá protocolar requerimento de subvenção ou auxílio, 

explicitando qual o valor pretendido e acompanhado dos seguintes documentos: 

I — Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos (Anexo I), onde conste, entre outros dados, a 

justificativa da proposição e a descrição pormenorizada do objetivo e da forma de utilização dos recursos 

e individualizado para subvenções e auxílios; 

II — cópia do estatuto social, que comprove a natureza sem fins lucrativos da entidade e a 

existência de Conselho Fiscal ou órgão equivalente; 

III — cópia da ata da eleição da última diretoria e do(s) conselho(s); 

IV — balanço ou demonstração da receita e despesa do último exercício; 

V — cartão do CNPJ/MF — Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, 

em vigência; 
VI — atestado de regular funcionamento, expedido ela Prefeitura Municipal; 
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VII — certidão negativa de débitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, no 

prazo de validade; 

VIII — certidão negativa de débitos do Ministério da Previdência e Assistência Social — 

CND/MPAS, no prazo de validade; 

IX — caso a entidade esteja vinculada a Conselho Municipal, atestado de inscrição regular 

junto ao mesmo; 

X — em se tratando de auxílio para realização de obras, cópia do projeto de edificação 

aprovado e do registro do imóvel sobre o qual será erigida a obra. 

Art. 5° O processo administrativo instruído com os documentos relacionados no artigo quarto 

será encaminhado para a Secretaria Municipal correspondente (de acordo com a área de atuação da 

entidade), que fará a conferência da documentação e.despachará pela sua regularidade. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal poderá solicitar à entidade interessada a 

complementação e/ou adequação da documentação ou a alteração do Plano de Trabalho e Aplicação dos 

Recursos. 

SEÇÃO II 

Da Análise do conteúdo e da disponibilidade financeira 

Art. 6° A Secretaria Municipal correspondente fará a análise do conteúdo do requerimento e 

do Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos e emitirá parecer circunstanciado acerca da sua 

executoriedade e do interesse público no atendimento do pleito. 

Art. 70  A Secretaria Municipal correspondente fará, também, a análise da disponibilidade 

financeira e orçamentária do Município para o atendimento dos valores requeridos pela entidade. 

§ 1' Não havendo disponibilidade para o atendimento integral dos valores requeridos, a 

entidade deverá reelaborar o Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos, em conformidade com o valor 

possível de ser disponibilizado pelo Poder Público. 

Art. 8° Caso a Secretaria Municipal correspondente entenda que o requerimento da entidade 

não atende ao interesse público, que a documentação apresentacQ está em desconformidade ou que não há 

disponibilidade orçamentária e financeira para o atendimento in gral da solicitação, indeferirá o pedido e 

procederá ao arquivamento do processo. 
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Mensagem encaminhada 	 
Remetente: "SMA - Itamar Luis Dalla Alba" <itamar.dallalba@erechim.rs.gov.br> 
Data: 24/05/2012 15:53 (01:52 horas atrás)  
Assunto: Relatórios Controle Interno 	 Lf 
Para: "GP - Controle Interno Municipal - Email" <continterno erechim.rs.gov.br>, 'GP - Odacir 
Raimondi" <odacir.raimondi@erechim.rs.gov.br> 

Segue em anexo, os relatórios de cadastro de preços por orçamentos, conforme solicitação, via e-mail do 
dia 17/05/2012 e ratificados em 23/05/2012 conforme solicitação do controle interno para atender a 
requisição do TCE-RS. 
Salientamos que conforme informado via telefone para o Sr. Odacir, alguns orçamentos são registrados 
manualmente devido às empresas não possuirem cadastro na Prefeitura Municipal, mas que para tanto 
podem ser fotocopiados em seus respectivos processos, pois, todos os preços com respectivos dados dos 
fornecedores encontram-se dentro dos seus respectivos processos. 
Atenciosamente, 

Itamar Luís Dall'Alba 

Diretor de Compras e Licitações 

(54) 3522-1947 

TR1In 	• r!",'.. CG. :AG 

http://expresso.erechim.rs.gov.br/expressoMaill_2/index.php 	 24/05/2012 



001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 	 —D ta: 15/05/2012 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 	 ra: 10:47:44 

Relatório Gerencial da Movimentação do Estoque p/ Produtos/Ser 
	 g.: 0001 

* Período 	  01/01/2010 à 31/12/2011 
	

* SubAlmoxarifado. • Secr.Mun. Saude 
	 * Produto 	  Cefalexina 500mg - capsula 

* Tipo do Movimento: Vários Selecionados 

Data 	Tipo do Movimento 	Empenho 	Documento 	Sub Forn. /Hist . /órgao/Finalidade 	 Valor Unitário 	Quantidade 	 Total 

Material: 14333 - Cefalexina 500mg - capsula Saldo: Em 01/01/2010: 0,00 UN 	Em 31/12/2011: 0,00 UN 

17/06/10 	Compra 05158/2 5 LABORATORIO QUIMICO E FARMACE1=0 BORGA 0,1280 60.000,0000 7.680,00 

17/06/10 	Transferência para Almo 00486/10 5 006/022/006 0,1280 60.000,0000 7.680,00 

18/10/10 	Compra 44516/1 5 SULMEDI - COM 	DE PRODUTOS HOSPITALARES 0,1360 60.000,0000 8.160,00 

18/10/10 	Transferência para Almo 00833/10 5 006/022/006 0,1360 60.000,0000 8.160,00 

18/07/11 	Compra 2011/5411 00503/ 5 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 0,1080 60.000,0000 6.480,00 

18/07/11 	Transferência para Almo 00460/11 5 006/022/006 0,1080 60.000,0000 6.480,00 

360.000,0000 

mTius or..> Entrada.; 180.000,0000 22.320,00 

Saidae..: 180.000,0000 22.320,00 
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TRSI 	  
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 	 Data: 15/05/2012 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 	 .uHlra: 10:31:05 

Relatório Gerencial da Movimentação do Estoque p/ Produtos/Serviços 	PL.: 0001 

Período 	  01/01/2010 á 31/12/2011 	• SubAlmoxarifado. 	Secr.Mun. Saude 	 Produto 	 • Daproplonato de becicmetasona.  250 meg/dose 

* Tipo do Movimento: Vários Selecionados 

Data 	Tipo do ~monto 	Empenho 	Documento 	Sub 	Forn./Hiat./órgao/Finalidade 

Material: 14329 - Dipropionato de beclometascama. 250 mcg/ Saldo: Em 01/01/2010: 

Valor Unitário 	Quantidade 

0,00 UN 	Em 31/12/2011: 

Total 

0,00 UM 

08/06/10 	Transferência para Almo 00432/10 5 006/022/006 21,7500 150,0000 3.262,50 

08/06/10 	Compra 64773/1 5 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA . 21,7500 150,0000 3.262,50 

31/08/10 	Compra 78069/1 5 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA . 21,7500 54,0000 1.174,50 

31/08/10 	Transferência para Almo 00695/10 5 006/022/006 21,7500 54,0000 1.174,50 

15/09/10 	Compra 79954/ 5 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA * 21,7500 96,0000 2.088,00 

15/09/10 	Transferência para Almo 00729/10 5 006/022/006 21,7500 96,0000 2.088,00 

25/11/10 	Compra 2010/11683 24471/1 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 19,7800 250,0000 4.945,00 

25/11/10 	Transferência para Almo 00943/10 5 006/022/006 19,7800 250,0000 4.945,00 

28/02/11 	Transferência para Almo 00088/11 5 006/022/006 19,7800 250,0000 4.945,00 

28/02/11 	Compra 2010/11683 27662/1 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 1 19,7800 250,0000 4.945,00 

31/05/11 	Compra 2011/5389 31563/1 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 20,0000 300,0000 6.000,00 

' 	'05/11 	Transferência para Almo 00299/11 5 006/022/006 20,0000 300,0000 6.000,00 

07/11 	Compra 2011/5389 33997/1 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 20,0000 100,0000 2.000,00 

07/07/11 	Transferência para Aluo 00409/11 5 006/022/006 20,0000 100,0000 2.000,00 

14/10/11 	Compra 2011/5389 39090/ 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 1 20,0000 100,0000 2.000,00 

14/10/11 	Transferência para Abalo 00757/11 5 006/022/006 20,0000 100,0000 2.000,00 

02/12/11 	Compra 2011/5389 42020/ 5 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L 20,0000 100,0000 2.000,00 

02/12/11 	Transferência para Almo 00944/11 5 006/022/006 20,0000 100,0000 2.000.00 

2.800,0000 

TOTAIS Entrada.: 1.400,0000 28.415,00 

Saidae..: 1.400,0000 28.415,00 



Art. 10. O processo administrativo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para 
[

análise e deferimento. 
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Art. 9° Definido o valor, o processo administrativo deverá ser encaminhado para a Secretaria 

1
Municipal da Fazenda, a qual informará a dotação orçamentária com a qual será atendida a despesa e 

atestará se a entidade está regular com as suas obrigações com o Município. 

SEÇÃO III 

Da Autorização por lei específica e formalização de convênio 

Art. 11. A concessão de subvenção ou auxílio será objeto de autorização por lei específica, 

que será elaborada e encaminhada pela Secretaria Municipal de Administração. 

Parágrafo único. O encaminhamento para projeto de lei, pela Secretaria a quem está afeta, 

deverá ser efetuado de forma que possibilite sua elaboração, em tempo hábil, pela Secretaria Municipal 

de Administração, e a tramitação do mesmo na Câmara de Vereadores, de acordo com a Lei Orgânica 

'Municipal e o regimento interno da Casa Legislativa. 

Art. 12. Estando aprovada a lei, após sua sanção e promulgação, será celebrado convênio 

entre o Poder Público e a entidade, que estabelecerá, entre outros dispositivos: 

I - o objeto da subvenção ou auxílio e seus elementos característicos, com a descrição 

detalhada, em consonância com o Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos; 

II - as obrigações de cada um dos partícipes, inclusive a contrapartida, se houver; 

III — a vigência, em consonância com o Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos; 

IV — a obrigação do concedente de prorrogar "de ofício" a vigência do convênio, quando 

houver atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado; 

V — a prerrogativa do Município exercer controle e fiscalização sobre a execução do 

,Convênio; 

VI — a classificação funcional-programática e ecônomica da despesa; 

VII — a obrigatoriedade de a entidade prestar contas dos recursos recebidos, no prazo máximo 

de até 30 (trinta) dias, contados da data do término da vigência, salvaguardando a obrigação da prestação 

de contas parcial, nos termos previstos na Lei 2.661/94 e neste d ereto; 

VIII — a liberação dos recursos em consonância co -n o Plano de Trabalho e Aplicação dos 
Recursos; 

Decreto ti°  3.146/06, Pág. 4 
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IX — a obrigatoriedade de restituição aos cofres públicos de eventual saldo de recursos, 

inclusive os rendimentos da aplicação financeira, na data de conclusão ou extinção do convênio; 

X — a obrigatoriedade de devolução aos cofres públicos do valor transferido, atualizado 

monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável 

aos débitos com a Fazenda Municipal, quando não for executado o objeto do convênio, quando não for 

apresentada a prestação de contas no prazo exigido ou quando os recursos forem utilizados em finalidade 

diversa da estabelecido pelo convênio; 

XI — o compromisso da entidade de movimentar os recursos em conta bancária específica 

para o recebimento de repasses financeiros oriundos do Município, se a execução da despesa for prevista 

para período superior a 30 (trinta) dias; 

XII — as possibilidades e condições que ensejam a rescisão do convênio. 

Parágrafo único. O Plano de Trabalho e Aplicação dos Recurso fará parte integrante do 

convênio. 

Art. 13. O convênio e/ou o Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos, somente poderão ser 

l'alterados mediante proposta da entidade, devidamente justificada, a ser apresentada em prazo mínimo, 

antes do término de sua vigência, levando-se em conta o tempo necessário para análise e decisão. 

Parágrafo único. Não serão aceitas alterações que importem na modificação substancial do 

objeto. 

SEÇÃO IV 

Da Liberação dos recursos 

Art. 14. Assinado o convênio, o mesmo será anexado ao processo administrativo e 

' encaminhado para a Secretaria Municipal correspondente, que emitirá a respectiva Solicitação de 

Despesa, a fim de que a Secretaria Municipal da Fazenda proceda à liberação do pagamento. 

Art. 15 A liberação dos recursos financeiros, em decorrência do convênio, obedecerá ao 

cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos, e deverá guardar 

consonância com as fases ou etapas de execução do objeto do convênio. 

Parágrafo único. A liberação dos recursos finanegiros para o cumprimento dos convênios 

deverá ser precedida de atestado sobre a regularidade da lentidade, quanto à prestações de contas 

anteriores, emitido pela Comissão Permanente de Apreciação .las Prestações de Contas, criada através do 

   

artigo 25 do presente Decreto. 
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Art. 16. A entidade deverá manter os recursos em conta bancária específica para os repasses 

financeiros oriundos do Município, somente sendo permitidos saques ou movimentações para pagamento 

Âle despesas constantes nos Planos de Trabalho e Aplicação dos Recursos dos convênios que mantenha 

'com a Municipalidade. 

§ 1° Os recursos transferidos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão 

obrigatoriamente aplicados em em fundo de aplicação financeira de curto prazo. 

§ 2° Excetuam-se da obrigatoriedade estabelecida no presente artigo, os recursos repassados 

para despesas de execução imediata, consideradas as realizadas em período inferior a trinta dias do 

, recebimento dos recursos. 

Art. 17. A liberação das parcelas do convênio será suspensa até a correção das 

impropriedades ocorridas, nos casos a seguir especificados: 

I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente 

'recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, 

realizados periodicamente pelo órgão concedente e/ou pelo órgão competente do sistema de controle 

interno da Administração Pública; 

II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados 

no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de 

Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio; 

- quando for descumprida, pelo convenente, qualquer cláusula ou condição do convênio. 

Art. 18. A liberação das parcelas do convênio será suspensa definitivamente na hipótese de 

sua rescisão. 

Art. 19. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos 

. financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras 

i realizadas, serão devolvidos ao órgão concedente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, 

sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 

autoridade competente do órgão concedente. 
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Art. 1 1 órgão ou entidade que receber recursos, na forma estabelecida neste Decreto, 

cará sujeito a apresentar prestação de contas final do total dos recursos recebidos, que será constituída 

k relatório de cumprimento do objeto, acompanhada de: 

I — declaração expressa de que a importância recebida foi aplicada na consecução dos fins a 

lue se destinava, acompanhada de relatório circunstanciado dos benefícios sociais alcançados com a 

íplicação dos recursos; 

II — comprovação dos registros contábeis efetuados em decorrência da aplicação dos 

recursos; 

III — declaração do Conselho Fiscal da entidade aprovando a aplicação do benefício recebido; 

IV — relação discriminada da aplicação do recurso recebido, indicando a data, o valor, o 

nome do credor, histórico da despesa e numeração da respectiva Nota Fiscal e/ou recibo; 

V — cópia de todas os documentos fiscais que comprovem as despesas efetuadas na aplicação 

'dos recursos recebidos; 

VI - extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1" parcela até o 

último pagamento e conciliação bancária, quando for o caso; 

VII - cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a 

execução de obra ou serviço de engenharia; 

VIII — atesto de vistoria e conformidade da obra, expedido pela Fiscalização Municipal, 

quando o instrumento objetivar a execução de obra ou serviço de engenharia; 

IX - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente; 

§ 1° O convenente fica dispensado de juntar à sua prestação de contas final os documentos 

especificados relativos às parcelas que já tenham sido objeto de prestação de contas parciais. 

§ 2° A contrapartida da entidade, quando houver, deverá ser comprovada nos mesmos 

moldes do recurso transferido pelo Poder Público. 

§ 3° A prestação de contas final será apresentada ao concedente até trinta dias após o término 

da vigência do convênio. 

Art. 21. Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, a terceira ficará 

condicionada à apresentação de prestação de contas parcial referente à primeira parcela liberada, na 

forma prevista na Seção V, deste decreto, e assim sucessivamente. Após a aplicação da última parcela, 

será apresentada a prestação de contas do total dos recursos recgiidos. 

Parágrafo único. Caso a liberação dos recurso seja efetuada em até duas parcelas, a 

apresentação da Prestação de Contas se fará no final da vigên a do instrumento, globalizando as parcelas 

  

liberadas. 
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Art. 22. Para fins de prestação de contas, não serão aceitas: 

I — documentos fiscais simplificados ou que não atendam a formalidade legal exigível; 

II — RPA — Recibo de Pagamento a Autônomo, sem a devida inscrição na Previdência Social 

e no Cadastro Municipal; 

III — despesas não previstas no Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos. 

Art. 23. As despesas serão comprovadas mediante cópia de documentos originais fiscais ou 

equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios 

,serem emitidos em nome da entidade, devidamente identificados com referência ao título e número do 

convênio. 

§ 1° Os documentos originais referidos neste artigo serão mantidos em arquivo em boa 

ordem, junto à entidade, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão concedente, relativa 

ao exercício da concessão. 

Art. 24. A partir da data do recebimento da prestação de contas final, a Administração 

Municipal terá o prazo de 60 (sessenta) dias para pronunciar-se sobre a aprovação ou não da prestação de 

contas apresentada, sendo 45 (quarenta e cinco) dias para o pronunciamento da Secretaria Municipal da 

Fazenda e 15 (quinze) dias para o pronunciamento do Prefeito Municipal. 

§ 1° Aprovada a prestação de contas final, a Secretaria Municipal da Fazenda deverá efetuar 

o devido registro da aprovação da prestação de contas no processo, fazendo constar declaração expressa 

ide que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação. 

§ 2° Na hipótese de a prestação de contas não ser aprovada e, exauridas todas as 

providências cabíveis, o Secretário Municipal da Fazenda, com a ciência do Senhor Prefeito Municipal, 

promoverá a instauração de tomada de contas especial e demais medidas de sua competência, sob pena de 

responsabilidade. 

§ 3° Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo convencionado, a 

Secretaria Municipal da Fazenda notificará a entidade para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

proceda a sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no 

mercado financeiro, acrescidos de juros e correção monetária. 

§ 4° Esgotado o prazo, referido no parágrafo anter.ior, e não cumpridas as exigências, ou, 

ainda, se existirem evidências de irregularidades que resultem/ em prejuízo para o erário, a Secretaria 

Municipal da Fazenda adotará as providências previstas no § 2° 'deste artigo. 
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§ 9° Aplicam-se as disposições deste artigo aos casos em que a entidade não comprove a 

aplicação da contrapartida estabelecida no convênio, bem como dos rendimentos da aplicação no 

mercado financeiro, quando for o caso. 

CAPITULO III 

Da Comissão Permanente de Apreciação das Prestações de Contas 

Art. 25. Fica criada a Comissão Permanente de Apreciação das Prestações de Contas, 

composta de servidores municipais efetivos, nomeados pelo Prefeito Municipal, que terá corno 

atribuições o recebimento e análise das prestações de contas dos recursos financeiros repassados às 

entidades e a emissão de parecer conclusivo sobre a aprovação ou não das mesmas. 

§ 1° Os servidores nomeados para comporem a Comissão de que trata este artigo, não 

perceberão remuneração diferenciada para este fim. 

§ 2° Havendo necessidade de serviço, decorrente da demanda de trabalho e dos prazos 

estabelecidos no presente decreto, os servidores poderão ser designados para trabalho em tempo integral 

na Comissão. 

CAPITULO IV 

Da Tomada de Contas Especial 

Art. 26. Será instaurada a competente Tomada de Contas Especial, visando a apuração dos 

fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, pela Secretaria Municipal da Fazenda, com 

,a ciência e aprovação do Prefeito Municipal, quando: 

I - Não for apresentada a prestação de contas no prazo de até 30 dias concedido em 

notificação pelo concedente; 

II - não for aprovada a prestação de contas, apesar de eventuais justificativas apresentadas 

pelo convenente, em decorrência de: 

não execução total do objeto pactuado; 

atingimento parcial dos objetivos avançados; 

desvio de finalidade; 

impugnação de despesas; 

não cumprimento dos recursos da contrapartida; 

não aplicação de rendimentos de aplicações firlanceiras no objeto pactuado. 

III - ocorrer qualquer outro fato do qual resulte pirejuízo ao erário. 
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Parágrafo único. A instauração da Tomada de Contas Especial, obedecida a norma 

específica, será precedida ainda de providências saneadoras por parte do concedente e da notificação do 

responsável, assinalando prazo de, no máximo, 30 (trinta) dias, para que apresente a prestação de contas 

or) recolha o valor do débito imputado, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem assim, as 

justificativas e as alegações de defesa julgadas necessárias pelo notificado, nos casos em que a prestação 

'de contas não tenha sido aprovada. 

CAPITULO V 

Das vedações 

Art. 27. À Administração Pública Municipal é vedado: 

I - celebrar convênio, efetuar transferência, ou conceder benefícios sob qualquer 

'modalidade, destinado à entidade que esteja em mora, inadimplente com outros convênios ou não esteja 

em situação de regularidade para com o Município; 

II - destinar recursos públicos, como auxílios ou subvenções, às instituições privadas com 

fins lucrativos. 

§ 10  Para os efeitos do item I, deste artigo, considera-se em situação de inadimplência, o 

convenente que: 

I - não apresentar a prestação de contas, final ou parcial, dos recursos recebidos, nos 

prazos estipulados por esse decreto; 

II - não tiver a sua prestação de contas aprovada pelo concedente por qualquer fato que 

resulte em prejuízo ao erário; 

III - estiver em débito junto a órgão ou entidade, da Administração Pública, pertinente a 

obrigações fiscais ou a contribuições legais. 

CAPITULO VI 

Dos repasses oriundos de outros entes da federação 

Art. 28. Mediante formalização de convênio ou termo de responsabilidade próprio, a 

Prefeitura Municipal poderá vir a ser o órgão repassador de numerário que lhe for confiado pelas demais 

esferas governamentais, com ou sem contra-partida local, para o desenvolvimento de programas e/ou 

projetos sociais, por pessoas jurídicas de direito privado, cujos Planos de Trabalho e Aplicação dos 

Recursos tenham sido previamente aprovados pelos colegiados csámpetentes. 
/ 

(4 ti 
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Parágrafo único. Os recursos a serem repassados na forma deste artigo seguirão a 

formalidade estabelecida no presente decreto, observadas as normalizações específicas da esfera 

governamental da qual originou-se o recurso. 

CAPITULO VII 

Das Disposições Finais 

Art. 29. Não se aplicam as exigências deste decreto aos instrumentos: 

- cuja execução não envolva a transferência de recursos entre os participes; 

II — autorizados por lei específica que tenha previsão diversa de seus termos. 

Art. 30. As Associações de Moradores, regularmente constituídas, poderão requerer do 

Município a elaboração e aprovação de projetos de edificação de sede para a Associação e auxílio 

financeiro para a construção. 

§ 10 A formalização do pedido seguirá o procedimento estabelecido no presente decreto. 

§ 2° A liberação dos recursos somente será efetivada após a aprovação do projeto de 

edificação, pela Prefeitura Municipal, respeitadas as limitações orçamentárias e financeiras do Município. 

Art. 31. A inobservância do disposto na Lei Municipal 2.661, de 13 de dezembro de 1994 

;e no presente decreto constitui omissão de dever funcional e será punida na forma prevista em lei. 

Art. 32. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS. O de outubro de 2006. 

, 
L iz Antonio Tirello 

Prefeit Municipal em Exercício 
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ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 1/3 

1-DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade Proponente 

, 

C:G.C. 

Endereço 
, 

Cidade U.F. C.E.P. DDIDTTelefone FAX 

,Conta Corrente Banco Agência Praça de Pagamento 

,Nome do Responsável C.P.F. 

CI./Órgão Expedidor Cargo Função 

Endereço C.E.P. 

: 2- DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Período de Execução Título do Projeto 
Término Início 

Identificação do Objeto 

Justificativa da Proposição 
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PLANO DE TRABALHO 2/3 

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

Meta Etapa Especificação Indicador Físico Duração 
Fase Unidade Quantidade Inicio Término 

• 

,( 4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

Natureza da Despesa Total Concedente Proponente 
Código Especificação 

_ 

/ 

/ TOTAL GERAL 
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PLANO DE TRABALHO 3/3 

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

CONCEDENTE 
Meta 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 50  MÊS 60 MÊS 

1 

Meta 7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12° MÊS 

RO ONENTE CONTRAPARTIDA 
Meta 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 

Meta 7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12° MÊS 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal 
de Erechim, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de 
inadimplência qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos 
oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste plano de trabalho. 

Pede deferimento 

Local e Data XXXXXXXXXXXXXXXX 
Proponente 

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

Aprovado 

   

 

Local e Data 

 

Secretaria Municipal de 
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

Plano de Trabalho  

I. DADOS CADASTRAIS 

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE - Indicar o nome do órgão/entidade interessada na subvenção ou auxilio. 

C.G.C. - Indicar o número de inscrição do órgão/entidade proponente no Cadastro Geral de Contribuinte. 

ENDEREÇO - Indicar o endereço completo do órgão/entidade proponente (rua, número, bairro, etc.) 

(IDADE- Mencionar o nome da cidade onde esteja situado o órgão/entidade proponente. 

UF - Mencionar a sigla da unidade da federação a qual pertença a cidade indicada. 

CEP - Mencionar o código do endereçamento postal da cidade mencionada. 

DDD/TELEFONE - Registrar o código DDD e número do telefone onde esteja situado o órgão/entidade proponente. 

CONTA CORRENTE - Registrar o número da conta bancária do órgão/entidade proponente. 

BANCO - Indicar o código do banco ao qual esteja vinculada a conta-corrente específica para o convênio. 

AGÊNCIA - Indicar o código da agência do banco. 

PRAÇA DE PAGAMENTO - Indicar o nome da cidade onde se localiza a agência. 

NOME DO RESPONSÁVEL - Registrar o nome do responsável pelo órgão/entidade proponente. 

CPF - Registrar o número da inscrição do responsável no Cadastro de Pessoas Físicas. 

C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR - Registrar o número da carteira de identidade do responsável, sigla do órgão expedidor e unidade 

da federação. 

CARGO - Registrar o cargo do responsável. 

FUNÇÃO - indicar a função do responsável. 

ENDEREÇO - Indicar o endereço completo do responsável (rua, número, bairro etc.). 

CEP - Registrar o código do endereçamento postal do domicílio do responsável. 

DESCRIÇÃO 1)0 PROJETO 

TITULO DO PROJETO - Indicar o título do projeto ou evento a ser executado. 

PERIODO DE EXECUÇÃO - Indicar as datas de inicio e término da execução. 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - Descrever o produto final do projeto, programa ou evento. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO - Descrever com clareza c sucintamente as razões que levaram à proposição, 

evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem alcançados pela comunidade, a localização geográfica a ser atendida, 

bem como os resultados a serem obtidos com a realização do projeto. programa ou evento. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase) 

Permite visualizar a implementação de um projeto em suas metas, etapas ou fases, os respectivos indicadores físicos e prazos 

correspondentes a cada uma delas. 

META - Indicar como meta os elementos que compõem o objeto. 

ETAPA/FASE - Indicar como etapa ou fase cada uma das ações em que se pode dividir a execução de uma meta. 

ESPECIFICAÇÃO - Relacionar os elementos característicos da meta, etapa ou fase. 

INDICADOR FISICO - Refere-se à qualificação e quantificação física do produto de cada meta, etapa ou fase. 

UNIDADE - Indicar a unidade de medida que melhor caracterize o pro uto de cada meta, etapa, ou fase. 

QUANTIDADE - Indicar a quantidade prevista para cada unidade de icdida. 

DURAÇÃO - Refere-se ao prazo previsto para a implementação de c' da meta, etapa, ou fase. 
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INÍCIO - Registrar a data referente ao inicio de execução da meta, etapa, ou fase. 

TÉRMINO - Registrar a data referente ao término da execução da meta, etapa, ou fase. 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Refere-se ao desdobramento da dotação e a sua conseqüente utilização em diversas espécies de gastos. porém, correspondentes 

aos elementos de despesa de acordo com a legislação vigente. 

NATUREZA DA DESPESA - Refere-se ao elemento de despesa correspondente a aplicação dos recursos orçamentários. 

CÓDIGO - Registrar o código referente a cada elemento de despesa. 

ESPECIFICAÇÃO - Registrar o elemento de despesa correspondente a cada código. 

TOTAL - Registrar o valor em unidade, por elemento de despesa. 

CONCEDENTE - Registrar o valor do recurso orçamentário a ser transferido pelo órgão ou entidade federal responsável pelo 

programa projeto ou evento. 

PROPONENTE - Indicar o x,alor do recurso orçamentário a ser aplicado pelo proponente. 

TOTAL GERAL - Indicar o somatório dos valores atribuídos aos elementos de despesa. 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais de acordo com a previsão de execução das 

metas do projeto. se  for o caso. 

META - Indicar o número de ordem seqüencial da meta. 

CONCEDENTE - Registrar o valor mensal a ser transferido pelo órgão/entidade responsável pelo programa. 

PROPONENTE - Registrar o valor mensal a ser desembolsado pelo proponente. 

ASSINATURA DO PROPONENTE 

Constar o local, data e assinatura do representante legal proponente. 

APROVAÇÃO 

Constar local, data e assinatura da autoridade competente da Secretaria Munijipal correspondente. 
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DECRETO N°. 3.353, DE 23 DE ABRIL DE 2009. 

Altera o Parágrafo único do Art. 1.0, acresce inciso ao Art. 

4.°, acresce parágrafo ao Art. 5.0  e altera o inciso V do Art. 

12, do Decreto n.° 3.146/2006, que regulamenta a Lei n.° 

2.661/1994. que institui normas para a concessão de auxílios 

e subvenções. 

O Prefeito Municipal de Erechim. Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

atribuições que lhe são conferidas, 

DECRETA: 

Art. 1.0  Fica alterado o Parágrafo único do Art. 1.0  do Decreto n.° 3.146, de 09 de 

outubro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. I." 	  

Parágrafo único. Somente serão beneficiadas com a concessão de auxílios e 

subvenções as entidades que comprovarem a prestação de serviços essenciais de assistência 

social, educacional, cultural. desportivas e associações regularmente constituídas." (NR) 

Art. 2.° Fica acrescido o inciso XI ao Art. 4.° do Decreto n.° 3.146/2006, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4.° 	  

XI — certidão negativa de débitos municipais." (NR) 

Art. 3.0  O Parágrafo único do Art. 5.° passa a ser denominado de § I .° e fica 

acrescido o § 2.° ao mesmo artigo do Decreto n.° 3.146/2006, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

"Art. 5." 	  

§ I." A Secretaria Municipal poderá solicitar à entidade interessada a 

complementação e/ou adequação da documentação ou a alteração do Plano de Trabalho e 

Aplicação dos Recursos. 

§ 2. 0  A Secretaria Municipal indicará, nos autos, o nome do ser 

municipal que será o Gestor Fiscal do convénio, ao qual caberá: 

1— Acompanhar a execução dos serviços conveniados; 
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— Manifestar-se, em parecer conclusivo, ao término do convénio ou em cada etapa 

que requeira prestação de contas., como pré-requisito para aprovação, ou não, das mesmas. 

(NR) 

Art. 4.° Fica alterado o inciso V do Art. 12 do Decreto n.° 3.146/2006, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12. 	  

— a prerrogativa do Município em exercer controle e _fiscalização sobre a 

execução do convénio, através do Gestor Fiscal indicado pela Secretaria Municipal 

correspondente com a área de atuação da entidade: 

	 " (NR) 

Art. 5.0  Revogam-se as disposições em contrário. 

An. 6.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 23 de abril de 2009. 

Paulo fredo Polis 
Prefeito unicipal 

Registre-se e publique-se. 
Data supra. 

e -son Leandro Berti 
Sec. fkun. da Administração 
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DECRETO N.° 3.768, DE 30 DE MARÇO DE 2012. 

Altera o Decreto n.° 3.146, de 09 de outubro de 2006, 

Regulamenta a Lei 2.661, de 13 de Dezembro de 1994, que 

Institui Normas para a Concessão de Auxílios e Subvenções 

e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Erechim, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 

64, Inciso VIII da Lei Orgânica do Município e, em conformidade com o disposto na Lei Municipal n° 

2.661, de 13 de dezembro de 1994, 

DECRETA: 

Art. 1.° Fica alterado o Art. 25 do Decreto n.° 3.146, de 09 de outubro de 2006, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 25. A Comissão Permanente de Apreciação das Prestações de Contas será composta 

pelo Gestor do Convênio e pelo Chefe dos Serviços de Convênios e Prestações de Contas, que terá como 

atribuições o recebimento e análise das prestações de contas dos recursos financeiros repassados às 

entidades e a emissão de parecer conclusivo sobre a aprovação ou não das mesmas. • 

§1. 0  A Comissão, de que trata este artigo, não perceberá remuneração diferenciada para 

este fim. 

§2. 0  Havendo a necessidade de serviço decorrente da demanda de trabalho e dos prazos 

estabelecidos neste Decreto, os membros poderão ser designados para trabalhos em tempo integral na 

Comissão." (NR) 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 3.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municil de Erec-h-iin/RS, 30 de Março de 2012. 

Paulo lfredo 
Prefeit Municipal 

Registre-se e Publique-se. 
Data Supra. • 
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TRIBUNAL DE coHrAs 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Direção de Controle e Fiscalização 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Data Inicial: 01/01/2011 Data Final: 31/12/201 	CNPJ: 8761347700012 CB:61110189575002 	iFE: 01062794 

EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS 

Critérios utilizados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 
GRUPO= true 
EXERCICIO_ATUAL= S 

Classificado por: 

CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLANTICO 	 Código: 0000000873 

EMP N°: 2011000000124 EMP: 15.739,95 	LIQ: 	15.739,95 	PAG: 	15.739,95 

05/01/2011 15.739,95 CFE, SD 2835 E PROCESSO NO 16539/10 

LIQ: 02/03/2011 5.246,65 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 124/2011 - CLUBE ESPORTIVO E 
RECREATIVO ATLANTICO * REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. 

30/03/2011 5,246,65 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 124/2011 - CLUBE ESPORTIVO E 
RECREATIVO ATLANTICO * REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. 

03/05/2011 5.246,65 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 124/2011 - CLUBE ESPORTIVO E 

PAG: 

RECREATIVO ATLANTICO *, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, 

03/03/2011 5.246,65 PAGAMENTO REF. NE  NR. 124/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

04/04/2011 5.246,65 PAGAMENTO REF. NE  NR. 124/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

04/05/2011 5246,65 PAGAMENTO REF. NE  NR. 124/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

EMP N°: 2011000003214 EMP: 80.000,00 	LIQ: 	80.000,00 	PAG: 	80.000,00 

15/03/2011 80.000,00 EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS EM CONFORMIDADE COM 
O CONVENTO NO 008 DE 10.03.11 AMPARADO NA LEI MUNICIPAL NO 
4.884/2011. CFE. SD  92/11 

LIQ: 16/03/2011 20.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NR. 3214/2011 -CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO * 

12/04/2011 15.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 3214/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO * 

04/05/2011 15.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 3214/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO * 

03/06/2011 15.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NR, 3214/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO * 

06/07/2011 15.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 3214/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO * 

PAG: 17/03/2011 20.000,00 PAGAMENTO REF. NE NR. 3214/2011 -CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

13/04/2011 15.000,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 3214/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

05/05/2011 15.000,00 PAGAMENTO REF. NE NR. 3214/2011 -CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

06/06/2011 15.000,00 PAGAMENTO REF. NE NR. 3214/2011 -CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

08/07/2011 15.000,00 PAGAMENTO REF. NE NR. 3214/2011 -CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

EMP N°: 2011000008717 EMP: 
	

30.058,00 
	

LIQ: 	30.058,00 
	

PAG: 	24.738,00 

07/07/2011 	31,920,00 LOCACAO DO GINÁSIO SAO PEDRO PARA ATIVIDADES DOS PROJETOS DA 
SMED CFE. SD  1543 E PROCESSO NO 6585/11 

21/11/2011 	-1.800,00 ESTORNO DE EMPENHO NR. 8717/2011 

30/12/2011 	-62,00 ESTORNO DE EMPENHO NR. 8717/2011 

LIQ: 	02/08/2011 	3.458,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CEE. NE NR. 8717/2011 -CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO *, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, 

01/09/2011 	5.320,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 8717/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO* 
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TRIBUNAL f3,!: CCWFAS 
30/09/2011 5.320,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 8717/2011 - CLUBE ESPORTIVO 

E RECREATIVO ATLANTICO * 

31/10/2011 5.320,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 8717/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO *, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. 

28/11/2011 5.320,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 8717/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO * 

27/12/2011 5.320,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 8717/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO *, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/201 I . 

PAG: 03/08/2011 3.458,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 8717/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO* 

05/09/2011 5.320,00 PAGAMENTO REF. NE  NR 8717/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

05/10/2011 5.320,00 PAGAMENTO REF. NE  NR 8717/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO 

03/11/2011 5.320,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 8717/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

01/12/2011 5.320,00 PAGAMENTO REF. NE  NR 8717/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

EMP N°: 2011000008939 EMP: 6.840,00 	LIQ: 	6.156,00 	PAG: 	5.016,00 

14/07/2011 6.840,00 LOCACAO DO GINÁSIO ESPORTIVO SAO PEDRO PARA REALIZACAO DOS 
CAMPEONATOS MUNICIPAIS CFE. PROCESSO NO 6585/11 

LIQ: 02/08/2011 456,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 8939/2011 	CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO * 

31/08/2011 1.140,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 8939/2011 	CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO * 

29/09/2011 1.140,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 8939/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO *, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. 

31/10/2011 1.140,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 8939/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO * 

30/11/2011 1.140,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 8939/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO * 

27/12/2011 1.140,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CEE, NE NR. 8939/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO *, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. 

PAG: 04/08/2011 456,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 8939/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

02/09/2011 1.140,00 PAGAMENTO REF. NE  NR 8939/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

04/10/2011 1.140,00 PAGAMENTO REF. NE  NR 8939/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

03/11/2011 1.140,00 PAGAMENTO REF. NE  NR 8939/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

02/12/2011 1.140,00 PAGAMENTO REF. NE  NR 8939/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

EMP N°: 2011000009971 EMP 75.000,00 	LIQ: 	75.000,00 	PAG: 	75.000,00 

10/08/2011 75.000,00 EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS EM CONFORMIDADE COM 
O CONVENIO NO 68 DE 04.08.11 AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL NO 
5.001/2011. CFE. SD  195/11 

LIQ: 15/08/2011 15.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NR. 9971/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO 

06/09/2011 15.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NR. 9971/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO * 

13/10/2011 15.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NR. 9971/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO * 

27/10/2011 15.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NE NR. 9971/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO * 

06/12/2011 15,000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 9971/2011 - CLUBE ESPORTIVO 
E RECREATIVO ATLANTICO* 

PAG: 16/08/2011 15.000,00 PAGAMENTO REF NE NR. 9971/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

09/09/2011 15.000,00 PAGAMENTO REF NE NR. 9971/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

13/10/2011 15.000,00 PAGAMENTO REF NE NR. 9971/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

03/11/2011 15.000,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 9971/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 

09/12/2011 15.000,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 9971/2011 - CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO 
ATLANTICO * 
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EMP N°: 2011000016370 EMP: 	12.000,00 	LIQ: 	12.000,06 	PAG: 

30/12/2011 	12.000,00 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO CFE. LEI 
NO 5.143 DE 29.12.11, CONVENIO 153/11. CFE. SD  298/1 I 

TRWPIN. DE CONTAS 

LIQ: 	30/12/2011 	12.000,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 16370/2011 - CLUBE 
ESPORTIVO E RECREATIVO ATLANTICO * 

PAG: 

TOTAL DO CREDOR: 	EMP: 219.637,95 LIQ: 218.953,95 PAG: 200.493,95 

RELATÓRIO: 6 EMP: 219.637,95 6 	LIQ: 218.953,95 5 PAG: 200.493,95 

REMESSA: 20.963 	EMP: 164.058.568,62 32.831 	LIQ: 156.993.848,74 31.577 	PAG: 149.379.903,34 

PERCENTUAL: 0,03 % EMP: 0,13 % 0,02% LIQ: 0,14 % 0,02% PAG: 0,13 	Vo 

S1APC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas 
	

SAD-->S 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL " 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

RIOUNA.I. DE. COMA 

5
, 

LEI N.° 4.573, DE 14 DE OUTUBRO DE 2009. 

Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Centro 

de Educação Popular — CEPO, visando ao repasse de recursos 

financeiros para a prestação de serviços de assessoria 

Técnico-Pedagógica e Metodológica, para a Secretaria 

Municipal de Educação, e para a prestação de serviços de 

assessoria para as ações desenvolvidas no Projeto de 

Reestruturação da Gestão dos Resíduos Recicláveis e 

Orgânicos no Município de Erechim. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1.0  Fica, o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar convênio com o Centro 

de Educação Popular — CEPO, visando ao repasse de recursos financeiros para a prestação de 

serviços de assessoria Técnico-Pedagógica e Metodológica, para a Secretaria Municipal de 

Educação, e para a prestação de serviços de assessoria para as ações desenvolvidas no Projeto de 

Reestruturação da Gestão dos Resíduos Recicláveis e Orgânicos no Município de Erechim. 

§ 1.0  A cópia do convênio, de que trata o caput deste artigo, será encaminhada à Câmara 

Municipal de Vereadores em até 30 (trinta) dias após a sua assinatura. 

§ 2.° O convênio terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, anualmente, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso haja 

interesse entre as partes e dotação orçamentária e financeira do Município, ou rescindido mediante 

aviso prévio de 30 (trinta) dias. 

CAPÍTULO II 

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

Processo Administrativo n.°  13.510/09, Lei n.° 4.573/09, Pág. 1 



   

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
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Seção I 

Da Assessoria Técnico-Pedagógica e Metodológica 

Art. 2.° O CEPO prestará assessoria Técnico-Pedagógica e Metodológica, à Secretaria 

Municipal de Educação, para as seguintes ações: 

I — Elaborar uma proposta pedagógica e metodológica de formação continuada e 

permanente aos professores e aos funcionários do Sistema Municipal de Ensino; 

II — Acompanhar e orientar a Diretoria Pedagógica e a Diretoria de Educação Integral, 

da Secretaria Municipal de Educação, no planejamento de cursos e encontros de capacitação para os 

profissionais de educação, a partir das suas necessidades; 

III — Acompanhar e orientar a Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação, os gestores e as coordenações pedagógicas das Escolas Municipais no 

redimensionamento da proposta pedagógica, contribuindo na elaboração dos projetos educativos de 

cada Escola; 

IV — Orientar o planejamento e a revisão permanente dos projetos educativos das 

Escolas Municipais; 

V — Organizar espaços de socialização e troca de experiências pedagógicas entre os 

professores e funcionários de todo o Sistema Municipal de Ensino; 

VI — Orientar a Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação no processo 

de discussão da matriz curricular da educação infantil e do ensino fundamental; 

VII — Contribuir na elaboração do material didático-pedagógico do Sistema Municipal 

de Ensino; 

VIII — Orientar e planejar um cronograma de discussões e formações, visando, 

gradativamente, incluir o Município de Erechim no conceito de "Cidade Educadora"; 

IX — Contribuir nas discussões de revisão do Plano de Carreira e no processo de eleição 

das equipes diretivas das Escolas Municipais; 

X — Orientar e acompanhar o processo de organização e avaliação das atividades 

desenvolvidas pela Diretoria de Educação Integral, no que se refere ao Programa de Educação em 

Tempo Integral — PROETI; 
sXI — Avaliar e orientar a implementação das ações previstas no Pl. 	õe 

Articuladas (PAR), elaborado pelo Município de Erechim. 

Art. 3.° O cronograma das ações elencadas no Art. 2.° será elaborado conju amente, 

entre a Secretaria Municipal de Educação e o CEPO, sendo que este disponibilizará um profissional, 

Processo Administrativo n.° 13.510/09, Lei n.° 4.573/09, Pág. 9 
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com especialização na área educacional, durante 20 horas por semana, totalizando 80 horas mensais. 

Art. 4.0  O Município repassará, ao CEPO, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais) mensais, relativos aos serviços prestados. 

Parágrafo único. O repasse do recurso será realizado após a assinatura do convênio, até 

o quinto dia útil do mês subsequente à assessoria prestada, através de depósito bancário na conta 

corrente n.° 06.863948.0-9, agência n.° 0210, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, específica 

para o recebimento de recursos oriundos da Municipalidade. 

Seção II 

Da Assessoria para as Ações Desenvolvidas no Projeto de Reestruturação da Gestão dos Resíduos 

Recicláveis e Orgânicos no Município de Erechim 

Art. 5.° O CEPO prestará assessoria para as Ações Desenvolvidas no Projeto de 

Reestruturação da Gestão dos Resíduos Recicláveis e Orgânicos no Município de Erechim, para as 

seguintes ações: 

I — Cadastrar os catadores do Município de Erechim, proporcionando um diagnótico 

sobre a situação dos mesmos, a partir da coleta de dados; 

II — Realizar reuniões para organizar o trabalho coletivo dos grupos de catadores 

constantes no Município; 

III — Realizar o planejamento e avaliação permanente do trabalho realizado pelos grupos 

de catadores; 
IV — Elaborar e acompanhar a implementação de projetos que viabilizem a aquisição de 

equipamentos e espaço físico para o trabalho de classificação dos resíduos recicláveis pelas 

Associações de Catadores; 

V — Elaborar e coordenar a implementação de um Plano de Formação e Qualificação 

Profissional aos grupos de catadores de Erechim; 

VI — Apoiar e auxiliar, ativamente, no desenvolvimento de alfabetização e elevação de 

escolaridade para os jovens e adultos (EJA), direcionado aos catadores de material reciclável, o qual 

será ofertado pela Secretaria Municipal de Educação; 

VII — Reunir, quinzenalmente, o Grupo de Trabalho de Reciclagem (GTR), para 

planejamento e avaliação dó trabalho realizado em torno do Projeto de Reestrutura 	tão 

dos Resíduos Recicláveis e Orgânicos no Município de Erechim. 

§ 1.0  O Grupo de Trabalhado de Reciclagem (GTR) será formado por represe tes do 
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MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
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TRIEUM. 

1-te. 

Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal de Cidadania, da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação. 

§ 2.° Para a realização das ações elencadas neste artigo, o CEPO deverá assessorar o 

Município, por no mínimo, 120 horas por mês. 

Art. 6.° O Município repassará, ao CEPO, o montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais) mensais pela assessoria recebida, valor este dividido entre as Secretarias 

Municipais participantes da seguinte forma: 

I — Secretaria Municipal de Meio Ambiente: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 

II — Secretaria Municipal de Cidadania: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 

III — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). 
Parágrafo único. O repasse do recurso será realizado após a assinatura do convênio, até 

o quinto dia útil do mês subsequente à assessoria prestada, através de depósito bancário na conta 

corrente n.° 06.863948.0-9, agência n.° 0210, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, específica 

para o recebimento de recursos oriundos da Municipalidade. 

Art. 7.° O CEPO disponibilizará a título de contrapartida, para a realização das ações 

elencadas no Art. 5.0, os seguintes profissionais e equipamentos: 

I — dois educadores; 

II — um veículo e combustível para o deslocamento dos assessores até as Associações e 

Catadores; 
III — dois computadores, um data show, um telefone e uma máquina de xerocópia; 

IV — estrutura fisica para o trabalho interno dos educadores, elencados no inciso I deste 

artigo. 

CAPITULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8.° As despesas decorrentes da presente Lei serãó atendidas através de d tações 

orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da 

Secretaria Municipal de Cidadania e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

obedecendo ao desdobramento por fonte de recursos e respectivos elementos de despesas. 
Processo Administrativo n.° 13.510/09, Lei n.° 4.573/09, Pág. 4" 



r 

      

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
rone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

    

    

    

    

Art. 9.° O CEPO deverá prestar contas ao Município dos recursos recebidos, 

mensalmente, através de relatórios circunstanciados das despesas pagas, devidamente atestadas 

pelos Gestores do Convênio. 

Parágrafo único. A liberação dos recursos será processada nos termos do artigo 21 do 

Decreto n.° 3.146/2006 e suas alterações, sendo que a terceira parcela ficará condicionada à 

apresentação, e consequente aprovação, de prestação de contas parcial referente à primeira parcela 

liberada, e assim sucessivamente. Após a vigência do presente Convênio, a entidade deverá prestar 

contas, em até 30 (trinta) dias, do total dos recursos recebidos. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 14 de Outubro de 2009. 

ulo Al do P lis 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

Ge inLeandroBerti 
Secretário 	cipal de Administração 
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Orgânicos no município de Erechim, em conformidade com os Planos de Trabalh 

deste conv" 
parte integrante 

SUBCLÁUSULA ÚNICA. O CEPO deverá m nter os r cursos financeiros 
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CONVÊNIO N.° 053, DE 14 DE OUTUBRO DE 2009. 

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ERECHIM E O 

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR — CEPO, VISANDO AO REPASSE DE 

RECURSOS FINANCEIROS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA E METODOLÓGICA, PARA A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO 

PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS 

RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE ERECHIM. 

O MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 

sede na Praça da Bandeira, 354, inscrito no CNPJ sob n.° 87.613.477/0001-20, aqui representado pelo 

Prefeito Municipal, Senhor PAULO ALFREDO POLIS, brasileiro, casado, economiário, pelo Secretário 

Municipal de Educação, ANACLETO ZANELLA, brasileiro, divorciado, professor, pelo Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, FRANCISCO LUIZ PINTO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, pela 

Secretária Municipal de Cidadania, MARIA DOLORES MAFACIOLI GOLLIN, brasileira, casada, 

funcionária pública, pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, WALMIR BADALOTTI, 

brasileiro, casado, empresário e pelo Secretário Municipal de Obras Públicas e Habitação, ENI 	ITÃO, 

brasileiro, casado, funcionário público, todos residentes e domiciliados nesta cidade, e o C 	DE 

EDUCAÇÃO POPULAR — CEPO, inscrito no CNPJ sob n.° 91.565.465/0001-45, com sede na R a Espi.ito 

Santo, n.° 471, Município de Erechim/RS, neste ato representado por seu Vice-Presidente, Senho 

LUIZ FACCIO, inscrito no CPF sob o n.° 565.691.060-15, e portador do RG n.° 3032855508, resi.en e e 

domiciliado na Rua Raul M. e Silva, n.° 197, na cidade de Erechim/RS, amparados na Lei Municipal n.° 

4.573/2009, deliberam e celebram o presente CONVÊNIO que passa a vigorar mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente CONVÊNIO, o repasse de recursos financeiros, pelo 

Município, ao Centro de Educação Popular — CEPO, para a prestação de serviços de assessoria Técnico-

Pedagógica e Metodológica, para a Secretaria Municipal de Educação, e para a prestação de serviços de 

assessoria para as ações desenvolvidas no Projeto de Reestruturação da Gestão dos Resídiqs Recicláveis e 
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repassados em conta bancária específica, somente sendo permitidos saques ou movimentações para 

pagamento de despesas constantes nos Planos de Trabalho. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

Para a prestação de serviços de assessoria ao Município, o CEPO executará as 

seguintes ações: 

I — Para a assessoria Técnico-Pedagógica e Metodológica à Secretaria Municipal de 

Educação: 

Elaborar uma proposta pedagógica e metodológica de formação continuada e 

permanente aos professores e aos funcionários do Sistema Municipal de Ensino; 

Acompanhar e orientar a Diretoria Pedagógica e a Diretoria de Educação 

Integral, da Secretaria Municipal de Educação, no planejamento de cursos e encontros de capacitação para os 

profissionais de educação, a partir das suas necessidades; 

Acompanhar e orientar a Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação, os gestores e as coordenações pedagógicas das Escolas Municipais no redimensionamento da 

proposta pedagógica, contribuindo na elaboração dos projetos educativos de cada Escola; 

Orientar o planejamento e a revisão permanente dos projetos educativos das 

Escolas Municipais; 

Organizar espaços de socialização e troca de experiências pedagógicas entre os 

professores e funcionários de todo o Sistema Municipal de Ensino; 

O Orientar a Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Ed ação no 

processo de discussão da matriz curricular da educação infantil e do ensino fundamental; 

Contribuir na elaboração do material didático-pedagógico do Sistem 	mal 

de Ensino; 

Orientar e planejar um cronograma de discussões e formações, 

gradativamente, incluir o Município de Erechim no conceito de "Cidade Educadora"; 

Contribuir nas discussões de revisão do Plano de Carreira e no processo de 

eleição das equipes diretivas das Escolas Municipais; 

Orientar e acompanhar o processo de organização e avaliação das atividades 

desenvolvidas pela Diretoria de Educação Integral, no que se refere ao Programa de Educação em Tempo 

Integral — PROETI; 

Avaliar e orientar a implementação das ações previstas no Plano de Ações 

Articuladas (PAR), elaborado pelo Município de Erechim. 

II — Para a assessoria no Projeto de Reestruturação da Gestão dos Resíduos 

Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim: 

a) Cadastrar os catadores do município de Erechim, propo 

sobre a sitçã.4Qesrnos, a p rtir da coleta de dados; 

diagnótico 
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Realizar reuniões para organizar o trabalho coletivo dos grupos de catadores 

constantes no Município; 

Realizar o planejamento e avaliação permanente do trabalho realizado pelos 

grupos de catadores; 

Elaborar e acompanhar a implementação de projetos que viabilizem a aquisição 

de equipamentos e espaço fisico para o trabalho de classificação dos resíduos recicláveis pelas Associações 

de Catadores; 

Elaborar e coordenar a implementação de um Plano de Formação e Qualificação 

Profissional aos grupos de catadores de Erechim; 

O Apoiar e auxiliar, ativamente, no desenvolvimento de alfabetização e elevação de 

escolaridade para os jovens e adultos (EJA), direcionado aos catadores de material reciclável, o qual será 

ofertado pela Secretaria Municipal de Educação; 

g) Reunir, quinzenalmente, o Grupo de Trabalho de Reciclagem (GTR), para 

planejamento e avaliação do trabalho realizado em torno do Projeto de Reestruturação da Gestão dos 

Resíduos Recicláveis e Orgânicos no Município de Erechim. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA. O Grupo de Trabalhado de Reciclagem (GTR) será 

formado por representantes do Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal de Cidadania, da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO CRONOGRAMA DAS AÇÕES: 

	

O cronograma das ações, elencadas no inciso I da Cláusula Segunda, ser 	orado 

	

conjuntamente, entre a Secretaria Municipal de Educação e o CEPO. Para isso, o CEPO disponi 	um 

profissional, com especialização na área educacional, durante 20 horas por semana, totalizand 

mensais. 

Para a realização das ações do Projeto de Reestruturação da Gestão dos Resíduos 

Recicláveis e Orgânicos no Município de Erechim, o CEPO prestará assessoria, ao Município, por no 

mínimo, 120 horas por mês, totalizando 1.440 horas mensais. 

CLÁUSULA QUARTA — DO REPASSE DOS RECURSOS: 

O Município repassará, ao CEPO, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais) mensais, relativos aos serviços prestados para assessoria Técnico-Pedagógica e Metodológica à 

Secretaria Municipal de Educação, e o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais, 

relativos aos serviços prestados para assessoria no Projeto de Reestruturação da Gestão dos Resíduos 

Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim, valor este que será dividido entre 	ecretarias 

Municipais partici antes da seguinte forma: 

I — S etaria Municipal d. Meio Ambiente: R$ 1.500,00(mil e quinentos redis); 

Processo Administrativo n.° 13. 
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II — Secretaria Municipal de Cidadania: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 

III — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). 

SUBCLÁUSULA ÚNICA. O repasse do recurso será realizado até o quinto dia útil 

do mês subsequente à assessoria prestada, através de depósito bancário na conta corrente n.° 06.863948.0-9, 

agência n.° 0210, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, específica para o recebimento de recursos oriundos 

da Municipalidade. 

CLÁUSULA QUINTA — DA CONTRAPARTIDA DO CEPO: 

O CEPO disponibilizará a título de contrapartida, para a realização das ações 

elencadas no inciso Il da Cláusula Segunda do presente Convênio, os seguintes profissionais e equipamentos: 

I — dois educadores; 

II — um veículo e combustível para o deslocamento dos assessores até as 

Associações e Catadores; 

III — dois computadores, um data show, um telefone e uma máquina de xerocópia; 

IV — estrutura física para o trabalho interno dos educadores, elencados no inciso I 

desta Cláusula. 

CLÁUSULA SEXTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes deste Convênio serão atendidas através de dotações 

orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da 

Secretaria Municipal de Cidadania e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, . ecendo ao 

desdobramento por fonte de recursos e respectivos elementos de despesas. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS: 

Compete ao CEPO utilizar os recursos da maneira mais adequada e e 

para o custeio das despesas descritas nos Planos de Trabalho. Qualquer alteração no presente convênio o 

nos planos de trabalho, deverá ser solicitada pela entidade, devidamente justificada, com a antecedência 

necessária para análise e decisão do Gestor competente. 

CLÁUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO: 

O Município reserva o direito de, através dos Gestores constituídos, upervisionar,a 

adequada aplicação dos recursos, atendendo ao previsto no objeto do Convênio e nos Planos de Trabalho. 

Serão gestores(as) do presente convênio, a Senhora LUCIANA BARUFF1, p la 

Secretaria Municipal de Educação, a Senhora ARIANE TANISE PASUCH, pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, a Senhora NELCI D'AGOSTINI, pela Secretaria Municipal de Cidadania, o Senhor 

VOLMAR NATALINO SCHERA, pela ecretaria Municipal de Desenvolvirn,4hto Econômico e o 
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CLÁUSULA DOZE — DO FORO: 

Fica eleito o Foro da Comarca de Erechim para dirimir eve7Çais questõ, riundas 

da execução deste instrumento que não sejam r olvidas administrativamente. 

Processo Administrativo n.°  13.510/09, Conv nio n.° 053/0p.,,fpág. 5 
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Senhor WILMAR ANTONIO BUSATTA, pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, os ' 

quais serão responsáveis pelo acompanhamento da execução dos serviços conveniados, procedendo 

manifestação, em parecer conclusivo, ao término do convênio ou em cada etapa que requeira prestação de 

contas, como pré-requisito para aprovação, ou não, das mesmas. 

CLÁUSULA NONA — DA VIGÊNCIA: 

O presente convênio terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado, anualmente, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse 

entre as partes e dotação orçamentária e financeira do Município, ou rescindido mediante aviso prévio de 30 

(trinta) dias. 

CLÁUSULA DEZ — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

O CEPO deverá prestar contas ao Município dos recursos recebidos, mensalmente, 

através de relatórios circunstanciados das despesas pagas, devidamente atestadas pelos Gestores deste 

Convênio. 

A liberação dos recursos será processada nos termos do artigo 21 do Decreto n.° 

3.146/2006 e suas alterações, sendo que a terceira parcela ficará condicionada à apresentação, e consequente 

aprovação, de prestação de contas parcial referente à primeira parcela liberada, e assim sucessivamente. Após 

a vigência do presente Convênio, o CEPO deverá prestar contas, em até 30 (trinta) dias, do total dos recursos 

recebidos. 

CLÁUSULA ONZE — DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES: 

O CEPO fica obrigado a restituir, aos cofres públicos municipais, o e 	Ido 

de recursos financeiros repassados, não utilizados até a data de conclusão ou extinção do present 

bem como, da devolução do valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento d 

recurso, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos com a Fazenda Municipal, nas 

seguintes hipóteses: 

I — Quando não for executado o objeto do presente Convênio; 

II — Quando não for apresentada a prestação de contas no prazo exigido na Cláusu 

Dez deste Convênio; 

III — Quando os recursos financeiros repassados forem utilizados em finalid 

diversa da estabelecida neste Convênio e nos Planos de Trabalho. 
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E, por estarem assim de acordo, as partes interessadas e as testemunhas assinam o 

presente em 07 (sete) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

LC 
LSO L IZ V-ÀCCIO 

Vice-Presidente do Centro de 
Educação Popular — CEPO 

LUCINA BARUFFI 
Gestora do Convênio 

Secretaria Municipal de Educação 

NELCI IÇAGO\ST(1:7-NsIIJIY\  ¡- 
Gestora do Convênio 

Secretaria Municipal de Cidadania 

VOLMAR NA A INO BASCHERA 
Gestor do Convênio 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

WILMA 44, I BUSATTA 
Gestor do Convênio 

Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Habitação 
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Convênio de Assessoria entre CEPO (Centro de Educação  
Popular) e Prefeitura Municipal de Erechim  

Programa de Reestruturacão da Gestão dos Resíduos Recicláveis e Orgânicos  

Apresentação 

No município de Erechim, é cada vez mais presente o trabalho informal de homens e 

mulheres que procuram alguma atividade para a sobrevivência de suas famílias. Uma 

destas atividades é o trabalho com coleta e classificação do material reciclável. 

Em 2001, cerca de 50 pessoas, entre elas crianças, trabalhavam no lixão do 

município a céu aberto recolhendo material reciclável, roupas, objetos, restos de comida ou 

qualquer coisa que pudesse ser utilizado por sua família. Alguns construíram abrigos com 

restos de material e moravam lá mesmo. Bebiam água de uma fonte que brotava no próprio 

lixão. 

Frente a histórica falta de políticas municipais, o trabalho de organização deste 

trabalhadores foi assumido pelos movimentos sociais, que tentaram através de atividades 

de formação organizar associações para buscar melhorias na qualidade de trabalha e vida 

das famílias de catadores. 

Neste contexto, nasce a ARCAN — Associação dos Recicladores Cidadãos Amigos da 

Natureza. As reuniões eram realizadas no Obra Promocional Santa Marta, no Bairro 

Progresso, com a participação do Centro de Educação Popular — CEPO, dos Vicentinos e 

outras entidades sociais. Foi aprovado um projeto com a cooperação internacional para a 

construção de um pavilhão para abrigar os trabalhadores do lixão e carrinheiros que 

trabalham nas ruas. Uma pauta de reivindicações foi entregue ao Prefeito Municipal, várias 

ações foram feitas para divulgar o trabalho sofrido e pouco valorizado dos catadores, eles 

saíram do anonimato denunciando para toda a sociedade o descaso com o meio ambiente, 

o consumismo e um grave problema social como a falta de políticas públicas de inclusão 

das famílias de baixa renda. 

Os catadores moradores de outros bairros também iniciaram um processo de 

organização, uma vez que o Poder Público apresentou uma lei à Câmara de Vereadores 

que pretendia regulamentar o trânsito de carrinhos de tração humana, proibindo o acesso à 

área central da cidade. Com  apoio do CEPO os catadores debateram a proposta e 

sugeriram alternativas a partir do que vivenciavam na prática do trabalho de catador. Então 

2004 nasce mais uma associação de catadores em Erechim, a Associação de Catadores 

Reciclando pela Vida, organizada por carrinheiros moradores dos Bairros Vila União e São 
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Vicente de Paulo, unidos pela mesma atividade econômica, os catadores carrirlheireraocolo 

enfrentavam e enfrentam o desafio de serem protagonistas na construção de alternativas 

que melhorem a renda e combatam a exploração de sua profissão. 

Mais recentemente, novos grupos estão em processo de organização em diferentes 

bairros da cidade, mas ainda há muito a fazer, pois muitos catadores e carrinheiros são 

explorados por atravessadores, que adquirem materiais recicláveis dos catadores a um 

baixo custo. 

É urgente e necessária a estruturação de políticas públicas, prevendo ações de apoio a 

organização dos catadores, criando uma rede de envolvimento em ações emergenciais e 

estruturantes de enfrentamento a pobreza e geração de trabalho e renda, conciliado com a 

reestruturação e gerenciamento dos resíduos orgânicos e recicláveis no município de 

Erechim. 

Erechim, 06 outubro de 2009 

Centro de Educação Popular 
Celso Luis Faceio 



Eixos 

1. 	Cadastramento dos 

Ações do CEPO Assessoria á Secretaria Horas de 
trabalho 

Periodo de 12 
meses 

catadores no município 
de 	Erechim 	— 
Proporcionar 	um 
diagnóstico 	sobre 	a 
situação dos catadores 
no 	município 	de 
Erechim, 	a 	partir 	da 
coleta de dados. 

Criar um instrumento para coleta 
de informações sobre a situação 
atual das famílias de catadores do 
município de Erechim contendo as 
seguintes 	informações: 	Dados 
pessoais 	e 	familiar, 	situação 
habitacional, 	Saúde 	da 	família, 
envolvimento 	em 	programas 
sociais, renda familiar, atendimento 
na área da educação, realidade do 
trabalho com reciclagem; 

Secretaria de Cidadania 8 horas Outubro/ 
novembro 

Realizar 	o 	cadastramento, 
prevendo 	um 	período 	para 	tal, 
tendo como local de referência os 
CRAS, 	postos 	de 	saúde 	ou 
entidades sociais; 

Secretaria de Cidadania 40 horas outubro 

Mensurar os dados coletados 
elaborando um diagnóstico sobre a 
situação 	dos 	catadores 	no 
município de Erechim; 

Secretaria de Cidadania 20 horas outubro 

2. Reuniões de formação 
para organizar o trabalho 
coletivamente 	- 	Realizar 
reuniões para organização 
dos Grupos:( 182 pessoas 
aproximadamente): 

Realizar reuniões com os 
catadores incentivando a inclusão 
em Associações existentes ou 
organizando novas conforme a 
necessidade; 

GTR 120 horas 
dezembro 
outubro a 



ARCAN (Progresso): 40 
pessoas 

Associação 	de 
Catadores 	Reciclando 
pela vida (Vila União) e 
Associação 	de 
Catadores 	Protetores 
do 	Meio 	Ambiente 
(Novo 	horizonte): 	40 
pessoas 
Associação 	de 
Recicladores 
Protedores 	da 
Natureza 	e 	outros 
catadores (Progresso): 
40 pessoas 

Associação 	de 
Catadores 	Moradores 
Beira- 	Trilhos 
(Presidente Vargas): 40 
catadores 
Grupo dos Borges 
(Progresso): 22 
pessoas 
A partir do diagnóstico 
podem 	surgir 	novos 
grupos 	com 	a 
organização 	dos 
carrinheiros; 

Assessorar 	os 	grupos 	na 
constituição legal das associações, 
orientando sobre a estruturação de 
Estatuto Social, Regimento Interno, 
encaminhamento 	de 	licenças 	e 
outros documentos necessários; 

Secretaria Meio Ambiente 
Secretaria Cidadania 

40 horas outubro a 
dezembro 

3. 	Realização 	de 
Planejamento e avaliação 
permanente 	do 	trabalho 
realizado 

Realizar 	planejamento 	das 
ações 	desenvolvidas 	pelas 
Associações organizadas; 

GTR 924 horas Novembro a 
setembro 

Desenvolver 	um 	trabalho 
permanente de acompanhamento, 
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avaliação 	e 	monitoramento 	dos 
grupos formados; 

Conhecer 	as 	ações 
implementadas 	em 	outros 
municípios que possam servir de 
referência 	para 	implementar 	o 
trabalho; 

GTR 20 horas Permanente 

Caberá 	a 	Secretaria 	da 
Cidadania dar suporte nas ações 
administrativas 	e 	na 	Gestão 
Financeira 	das 	Associações. 
Para desenvolver estas ações a 
secretaria disponibilizará de 20 
horas 	de 	um 	profissional 
capacitado 	para 	desenvolver 
esta função. 

Secretaria Cidadania 

Planejar 	critérios 	para 	o 
recebimento do material reciclável 
coletado com a coleta seletiva no 
município de Erechim; 

GTR 20 horas novembro 

4. 	Viabilização 	de 
equipamentos 	e 	espaço 
físico 	necessários 	para 
abrigar as Associações de 
catadores organizadas, 	a 
fim 	de 	que 	realizem 	a 
classificação dos resíduos 
recicláveis coletados 	no 
município de Erechim 

Elaborar projetos que viabilizem 
a aquisição de 	equipamentos e 
espaço físico para o trabalho de 
classificação 	dos 	resíduos 
recicláveis pelas Associações de 
Catadores (Emenda Parlamentar) 

Secretaria do Meio Ambiente 
Secretaria da Cidadania 

80 horas Permanente 

Acompanhar a 	implementação 
dos projetos; 

5. 	Estruturação do Plano 
de 	Formação 	e 
Qualificação Profissional 

Elaborar 	e 	coordenar 	a 
implementação de um Plano de 
Formação envolvendo os catadores 

como: 	Associativismo 	e 
de 	Erechim, 	que 	aborde 	temas  

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico 

40 horas Permanente 
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cooperativismo, relações humanas, 
ética, Meio Ambiente e outros;  

Elaborar 	e 	coordenar 	a 
implementação de um Plano de 
Qualificação 	Profissional, 	que 
abordem 	a 	qualificação 	em 
reciclagem, 	artesanato 	com 
material 	reciclável, 	reforma 	de 
móveis, gestão e administração e 
outras 	áreas 	que 	permitam 	a 
ampliação da atuação do catador; 

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico 

40 horas Permanente 

6. 	Desenvolvimento 	de 
programas 	 de 
Alfabetização de Adultos e 
EJA 	direcionado 	aos 
catadores 	de 	material 
reciclável 

Constituir 	turmas 	de 
alfabetização e de Educação de 
Jovens e Adultos com os catadores 
envolvidos 	nas 	Associações, 
combatendo o analfabetismo; 

Secretaria de Educação 40 horas Permanente 

Cadastrar filhos dos catadores 
para que tenham acesso a creches 
e aos programas que atendem 
crianças e jovens no turno inverso 
da escola; 

Secretaria de Educação 

7. Grupo de Trabalho de 
Reciclagem: 
Gabinete do Prefeito 
Secretaria 	da 	Cidadania 
Secretaria 	da 	Educação 
Secretaria 	de 	Meio 
Ambiente 	Secretaria 	de 
Desenvolvimento 
Econômico 	Secretaria 	de 
Obras — Dpto Habitação 
CEPO  

Reunir quinzenalmente o GTR 
para planejamento e avaliação do 
trabalho 	realizado 	em 	torno 	do 
Projeto 	de 	Reestruturação 	da 
Gestão dos Resíduos Recicláveis e 
Orgânicos 	no 	município 	de 
Erechim; 

GTR 48 horas Permanente 

TOTAL 1.440 horas/ 12 
meses 

120 horas/mês 
-r - 
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Função de cada ator envolvido no programa:  

Gabinete do Prefeito: 
Coordenação do Grupo de Trabalho de Reciclagem — GTR; 

Secretaria Municipal da Cidadania 
Contribuir na coordenação do projeto de reestruturação da Gestão dos Resíduos 
Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
Realizar o cadastramento dos catadores do município de Erechim e manter este 
cadastro atualizado; 
Incluir os catadores em programas sociais a partir da realidade e necessidade de 
cada família; 
Contribuir no acompanhamento das ações desenvolvidas no Projeto de 
Reestruturação da Gestão dos Resíduos Recicláveis e Orgânicos no município de 
Erechim; 
Caberá a Secretaria da Cidadania dar suporte nas ações administrativas e na Gestão 
Financeira das Associações. Para desenvolver estas ações a secretaria 
disponibilizará de 20 horas de um profissional capacitado para desenvolver esta 
função. 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
Contribuir na coordenação do Projeto de Reestruturação da Gestão dos Resíduos 
Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
Organizar a logística da coleta dos resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos no 
município; 
Viabilizar a entrega do material reciclável para as Associações que se enquadrarem 
nos critérios apontados neste projeto; 
Viabilizar a coleta dos rejeitos e resíduos orgânicos nas Associações de Catadores; 
Orientar sobre o licenciamento ambiental dos pavilhões de reciclagem; 
Contribuir na viabilização de estrutura e equipamentos para abrigar as Associações 
de catadores; 
Coordenar a implementação de uma campanha permanente de conscientização, 
através da implementação de várias ações, incentivando a separação dos resíduos 
recicláveis e orgânicos e a constante e necessária preservação do Meio Ambiente; 
Realizar a locação de pavilhão para a nova Associação do Bairro Progresso, até a 
construção de um pavilhão que seja sede permanente; 
Realizar a locação de um pavilhão para abrigar o grupo que hoje trabalha com Sr. 
Cláudio Borges, organizando uma nova Associação até a construção de um pavilhão 
que seja sede permanente; 
Fiscalização do trabalho de recolhimento da coleta dos resíduos recicláveis e 
orgânicos; 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
Contribuir na coordenação do projeto de reestruturação da Gestão dos Resíduos 
Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
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Viabilizar a implementação de um Plano de Formação e Qualificação Prof 	pcoio 
direcionado às atividades dos catadores; 

Secretaria Municipal de Educação 
Contribuir na coordenação do projeto de reestruturação da Gestão dos Resíduos 
Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
Organizar turmas de alfabetização e de Educação de Jovens e Adultos específicas 
para as Associações de Catadores; 
Garantir vagas em creche para os filhos de catadores; 
Garantir vagas nos programas de atendimento a crianças e jovens no turno inverso 
da escola; 

Secretaria de Obras — Departamento de Habitação 
Contribuir na coordenação do projeto de reestruturação da Gestão dos Resíduos 
Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
Viabilizar programas habitacionais e de apoio a reformas de casas, específico para 
as famílias de catadores de material reciclável; 
Viabilizar apoio na elaboração de Projeto arquitetônico e acompanhamento técnico 
para os pavilhões; 

Erechim, 06 outubro de 2009 

LÁ. li  , 
Centro de Educação Popular 

Celso Luis Faccio 
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PLANO DE ASSESSORIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ERECHIM — SMEd 

e 

Protocolo 
1 — PROJETO 

Convênio de assessoria técnico-pedagógica e metodológica, na perspectiva da 

educação voltada aos filhos e filhas de trabalhadores envolvidos com a Secretaria 

Municipal de Educação de Erechim- SMEd. 

2— JUSTIFICATIVA 

O Sistema Municipal de Ensino indica a necessidade de uma prática educativa 

que tenha um intenso processo participativo para concretizar o ensino de qualidade, 

vinculado à realidade e articulado com o projeto de desenvolvimento do município. 

Verifica-se: 

A dificuldade que as escolas encontram em trabalhar com a realidade das famílias 

pertencentes à comunidade escolar; 

A necessidade de formação continuada e permanente dos educadores, com o 

objetivo de revisarem constantemente a prática educativa, enriquecendo-a e 

aprimorando-a; 

A necessidade do trabalho coletivo e cooperativo entre os educadores; 

A importância de um trabalho interdisciplinar nas Escolas do Sistema Municipal de 

Ensino. 

Desta forma, a formação continuada precisa ser desenvolvida numa 

compreensão critica da sociedade atual, analisando as causas das desigualdades e 

injustiças e, ao mesmo, a possibilidade da construção de novas relações humanas no 

trabalho e na vida, fundamentada em princípios como: sustentabilidade, solidariedade, 

criticidade e criatividade. 

Diante desta realidade e da solicitação constante de formação continuada e 

permanente dos trabalhadores em educação, propomos -o Convênio de assessoria 

técnico-pedagógica e metodológica entre Secretaria Municipal de Educação e o Centro 

de Educação Popular - CEPO considerando: 

A experiência do Centro de Educação Popular com assessoria a diversas Prefeituras 

da Região da A MAU; 

- 	Equipe qualificada com práticas pedagógicas voltadas para a realidade dos bairros; 

Experiência na realização e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas do 

MEC nas Prefeituras da Região do Alto Uruguai; 



- 	Metodologia participativa e dialógica nas atividades propostas; 

ERECI II 

- Fls 076  

Acompanhamento sistemático das ações junto à SMEd e escolas do Sistema 

Municipal de Ensino. 

Portanto, justifica-se o Convênio de assessoria com o Cepo a fim de oportunizar 

ao Sistema Municipal de Ensino a construção de um processo educativo pautado na 

gestão democrática e participativa, buscando a implantação de políticas educacionais 

municipais na perspectiva de que o Município de Erechim possa tornar-se, 

gradativamente, uma Cidade Educadora, não somente pela estrutura física, mas pela 

ação humana e educativa de cada munícipe. 

3- OBJETIVO GERAL 

Contribuir para a implementação de um processo educativo permanente e 

contínuo de formação de educadores à luz dos fundamentos da educação integral, 

através do Convênio com o cepo, proporcionando a concretização de um ensino de 

qualidade, vinculado à realidade de cada Comunidade escolar e articulado com o 

Projeto de Desenvolvimento do Município. 

4— OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Assessorar a elaboração da proposta pedagógica e metodológica de formação 

continuada e permanente para os educadores e funcionários do Sistema Municipal 

de Ensino; 

Orientar ações da Secretaria Municipal de Educação nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino; 

Desenvolver formação pedagógica específica aos diretores e coordenadores 

pedagógicos, para contribuir na elaboração dos projetos educativos das escolas 

municipais; 

Acompanhar e orientar a Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação no planejamento de cursos e encontros de capacitação para os educadores 

municipais a partir de suas necessidades; 

Organizar espaços de socialização de experiências pedagógicas entre os educadores 

municipais; 

Assessorar a Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação na 
discussão da 
- 	Matriz curricular para as escolas municipais; 

Protocolo 



Contribuir na construção de material didático-pedagógico para as escolas do Sistema 

Municipal de Ensino; 

Organizar, junto a Secretaria Municipal de Educação, cronograma de discussões e 

formações, visando a construção da Cidade Educadora; 

Contribuir na discussão do Plano de Carreira, no processo da Gestão Escolar, bem 

como na implantação de Educação Integral junto aos Coordenadores Pedagógicos, 

da Secretaria Municipal de Educação; 

Contribuir na construção de proposta de Correção de Fluxo e de Avaliação para o 

Sistema Municipal de Ensino; 

Orientar e acompanhar o processo de organização e avaliação das atividades 

envolvidas no Programa de Integração em Tempo Integral- PROETI 

5. METODOLOGIA DE TRABALHO 

A metodologia de trabalho proposta para o Sistema Municipal de Ensino, 

baseada nos princípios e objetivos anteriormente citados, preocupa-se não somente com 

a qualidade metodológica e técnica , mas também com a formação continuada e 

permanente dos profissionais em educação. A concepção metodológica para a realização 

do trabalho com o Cepo e SMEd, além de ser fundamentada teoricamente, também é 

flexível para a adaptação à realidade de cada escola, uma vez que muitas ações serão 

desenvolvidas com a equipe diretiva, coordenadores, pedagógicos e educadores. 

A metodologia é um elemento responsável pela mediação entre conhecimento e 

as condições concretas da realidade, seja no contexto escolar, seja no processo de 

ensino-aprendizagem dos educandos. Através da metodologia, emergimos uma profunda 

reflexão sobre aquilo que pensamos e queremos a respeito da educação. 

O Cepo, nas suas atribuições de assessoria, acompanhará a SMEd em 80h 

(oitenta horas) mensais, distribuídas em 20h (vinte horas) semanais, conforme o 

planejamento das ações da SMEd com as Escolas Municipais. 

O cotidiano das Escolas Municipais é dinâmico, por isso não temos como prever 

datas específicas para determinadas ações (reuniões, encontros, planejamentos etc.), 

mas a partir do planejamento da SMEd, o Centro de Educação Popular atenderá o que 

for de sua competência. O processo educativo passa por um processo de 

comprometimento de todos os sujeitos envolvidos, por isso as ações serão discutidas e 

implementadas gradativamente, à luz dos princípios fundamentais apontados, sem 

perder de vista o Plano de Governo para a Educação Municipal. 

Fls  DC1  
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PERÍODO DO PROJETO 

O período do projeto está previsto de outubro de 2009 a setembro de 2010. 

Podendo ser renovado, de acordo com as reais necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação se for de comum acordo entre as partes. 

VALOR DO PROJETO 

O valor do projeto de assessoria está orçado em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) mensais, o qual será pago ao Cepo, mediante a realização do trabalho 

e a apresentação de nota fiscal. 

LOCAL DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O projeto se desenvolverá nas dependências da SMEd, nas Escolas Municipais e 

nos locais onde ações/eventos serão organizados. 

ATRIBUIÇÕES DO CEPO 

O Cepo, nas suas atribuições de assessoria, acompanhará a SMEd em 80h 

(oitenta horas) mensais, distribuídas em 20h (vinte horas) semanais, com a 

liberação de um pedagogo com mestrado em Educação, conforme o 

planejamento das ações da SMEd com as Escolas Municipais. 

10.AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO 

A SMEd fará a avaliação dos resultados do projeto na medida em que os 

objetivos forem alcançados, tendo presente a metodologia de trabalho. Quinzenalmente 

serão realizadas reuniões de avaliação com o Setor Pedagógico da SMEd e Assessoria 

conveniada para analisar o desenvolvimento do projeto, bem como as ações realizadas. 

Ao final do projeto será feito um diagnóstico com todos os envolvidos, para que sejam 

apontados os resultados alcançados na realização da proposta. 

Erechim, 05 de outubro de 2009 

c_.C.,(>40,>k-ce 
Centro de Educa0o Popular — CEPO 

Celso Luis Faceio 

P.M. ERECHli 
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ffir Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

ADITIVO DE CONVÊNIO N.° 013, DE 22 DE MARÇO DE 2010. 

ADITIVO AO CONVÊNIO N.° 053/2009, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ERECHIM E O CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR — CEPO, VISANDO AO 

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA E METODOLÓGICA, PARA A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA AS AÇÕES/ DESENVOLVIDAS NO 

PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS 

RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE ERECHIM. 

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça da 
Bandeira, n.° 354, inscrito no CNPJ sob n.° 87.613.477/0001-20, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Senhor PAULO ALFREDO POLIS, brasileiro, casado, economiário, pelo Secretário Municipal de Educação, 

ANACLETO ZANELLA, brasileiro, divorciado, professor, pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, 

FRANCISCO LUIZ PINTO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, pela Secretária Municipal de Cidadania, 

MARIA DOLORES MAFACIOLI GOLLIN, brasileira, casada, funcionária pública, pelo Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, WALMIR BADALOTTI, brasileiro, casado, empresário e pelo Secretário 

Municipal de Obras Públicas e Habitação, ENIO FAITÃO, brasileiro, casado, funcionário público, todos 
residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONVENIADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR — CEPO, inscrito no CNPJ sob n.° 91.565.465/0001-45, 

com sede na Rua Espírito Santo, n.° 471, Município de Erechim/RS, neste ato representado po seu Vice. 
Presidente, Senhor CELSO LUIZ FACCIO, inscrito no CPF sob o n.° 565.691.060-15, e port 	RG n.° 3032855508, residente e domiciliado na Rua Raul M. e Silva, n.° 197. 

As partes acima constituídas, amparadas na Lei Municipal ri.° 4.573/2009, delibera 
celebram o presente Aditivo que altera a Cláusula Oitava — Da Fiscalização — do Convênio n.° 053, de 14 

Outubro de 2009, no que se refere à Gestora da Secretaria Municipal de Educação, passand 
vigorar com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO: 

Serão gestores(as) do presente convênio, a Senhora DEISE RIGON, pela Secreta a 

Municipal de Educação, a Senhora ARIANE TANISE PASUCH, pela Secretaria Municipal de Meio Ambien 

Senhora NELCI D'AGOSTINI, pela Secretaria Municipal de Cidadania, o Senhor VOLMAR NATALI O 

BASCHERA, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Senhor WILMAR A ONIO 

BUSAITA, pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, os quais serão respon veis pelo 

acompanhamento da execução dos serviços conveniados, procedendo manifestação, em parecer c nclusivo, 

término dq convênio ou em cada etapa que requeira prestação de contas, como pré-requisito para provação, 
não, das rliesmas." (NR) 

L-1./  
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As demais cláusulas e condições continuam vigorando assim como se encontram 
expressas no Convênio n.° 053/2009. 

igual teor e forma. 
	Por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 07 (sete) vias de 

icipal de Erechim/RS, 22 de Março de 2010. 

PAULO A REDO • 3 LIS 
Prefeito Municipal de Erechim 
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ANACLETO ZANELLA 
Secretário Municipal de Educação 

FRANCISCO LUIZ PINTO 
Secretário Municipal de Meio 	ente 

ENIO FA TÃO 
Secretário Munici al de Obras 

Públicas e Habitação 

CELSO LUIZ F CCIO 
Vice-Presidente do Centro de 

Educação Popular — CEPO 

DEIS RIGON 
Gestora do Convênio 

Secretaria Municipal de Educação 

JJcz 
NELCI DIAGOSTINI 
Gestora do Convênio 

Secretaria Municipal de Cidadania 

VOLMAR N 	INO BASCHERA 
Gestor do Convênio 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

Testemunhas: 
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MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
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ADITIVO DE CONVÊNIO N.° 040, DE 13 DE OUTUBRO DE 2010. 

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N." 053/2009, FIRMADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ERECHIM E O CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR - 

CEPO, VISANDO AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-

PEDAGÓGICA E METODOLÓGICA, PARA A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA PARA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROJETO 

DE REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS 

E ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE ERECHIM. 

CONVENENTE: O MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na 

Praça da Bandeira, n.° 354, inscrito no CNPJ sob n." 87.613.477/0001-20, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Senhor PAULO ALFREDO POLIS, brasileiro, casado, economiário, pelo Secretário 

Municipal de Educação, ANACLETO ZANELLA, brasileiro, divorciado, professor, pelo Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, FRANCISCO LUIZ PINTO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, pela 

Secretária Municipal de Cidadania, MARIA DOLORES MAFACIOLI GOLL1N, brasileira, viúva, 

funcionária pública, pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, WALMIR BADALOT " 

brasileiro, casado, empresário e pelo Secretário Municipal de Obras Públicas e Habitação, ENIO FAITÃO, 

brasileiro, casado, funcionário público, todos residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONVENIADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR — CEPO, inscrito no CNPJ sob 

91.565.465/0001-45, com sede na Rua Espírito Santo, n.° 471, Município de Erechim/RS, neste alo 

representado por seu Presidente, Senhor CELSO LUIZ FACCIO, inscrito no CPF sob o n." 565.691.060-15, 

e portador do RG n.° 3032855508, residente e domiciliado na Rua Raul M. e Silva, n." 197, na cidade de 

Erechim/RS. 

As demais cláusulas e condições continuam vigorando assim 

- 	Convênio n.° 053/200 

As partes acima constituídas, amparadas na Lei Municipal n.° 4.573/2009, deliberam e celebram 

o presente aditivo que prorroga o prazo de vigência disposto na Cláusula Nona do Convênio n." 053, de 14 

de Outubro de 2009, por mais um ano, contado a partir de 14 de Outubro de 2010 até 13 de Outubro de 2011, 

bem como altera o Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos do mesmo Convênio, passando a vigorar, a 

partir de 14 de Outubro de 2010, o Plano de Trabalho em anexo. Ore encontram expressas ) 

U44 
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ANACLETO ZANELLA 
Secretário Municipal de Educação 
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Secretária Municipal de 
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Secretário Municipal d 	eio Ambiente 
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nômico 
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NIO FA 
Secretário Municip de Obras 

Públicas e Habitação 
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Por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo, em 07 (sete) vias de igual teor e 

forma. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 13 de Outubro de 2010. 

eéi 
PAULO A FREDO OLIS 

	
CELSO L IZ FACCIO 

Prefeito Municipal de Erechim 
	

Presidente do Centro de 
Educação Popular - CEPO 

DE RIGON 
Gestora do Convênio 

Secretaria Municipal de Educação 
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NELCI D'AGOSTINI 
Gestora do Convênio 

Secretaria Municipal de Cidadania 
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11Y • ora do Convênio 
Secretaria\idipal de Meio Ambiente 

WILM •4: NIO BUSATTA 
Gestor es Convênio 

Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Habitação 

VOLMAR N ALINO BASCHERA 
Gestor do Convênio 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
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Convênio de Assessoria entre CEPO (Centro de Educação Popular) e Prefe turtaro colo 
Municipal de Erechim  

Proqrama de Reestruturação da Gestão dos Resíduos Recicláveis e Orqânicos 

Apresentacão 

No município de Erechim, é cada vez mais presente o trabalho informal de homens e 

mulheres que procuram alguma atividade para a sobrevivência de suas famílias. Uma 

destas atividades é o trabalho com coleta e classificação do material reciclável. 

Em 2001, cerca de 50 pessoas, entre elas crianças, trabalhavam no lixão do 

município a céu aberto recolhendo material reciclável, roupas, objetos, restos de comida ou 

qualquer coisa que pudesse ser utilizado por sua família. Alguns construíram abrigos com 

restos de material e moravam lá mesmo. Bebiam água de uma fonte que brotava no próprio 

lixão. 

Frente a histórica falta de políticas municipais, o trabalho de organização deste 

trabalhadores foi assumido pelos movimentos sociais, que tentaram através de atividades de 

formação organizar associações para buscar melhorias na qualidade de trabalha e vida das 

famílias de catadores. 

Neste contexto, nasce a ARCAN — Associação dos Recicladores Cidadãos Amigos da 

Natureza. As reuniões eram realizadas no Obra Promocional Santa Marta, no Bairro 

Progresso, com a participação do Centro de Educação Popular — CEPO, dos Vicentinos e 

outras entidades sociais. Foi aprovado um projeto com a cooperação internacional para a 

construção de um pavilhão para abrigar os trabalhadores do lixão e carrinheiros que 

trabalham nas ruas. Uma pauta de reivindicações foi entregue ao Prefeito Municipal, várias 

ações foram feitas para divulgar o trabalho sofrido e pouco valorizado dos catadores, eles 

saíram do anonimato denunciando para toda a sociedade o descaso com o meio ambiente, 

o consumismo e um grave problema social como a falta de políticas públicas de inclusão das 

famílias de baixa renda. 

Os catadores moradores de outros bairros também iniciaram um processo de 

organização, uma vez que o Poder Público apresentou uma lei à Câmara de Vereadores 

que pretendia regulamentar o trânsito de carrinhos de tração humana, proibindo o acesso à 

área central da cidade. Com  apoio do CEPO os catadores debateram a proposta e 

sugeriram alternativas a partir do que vivenciavam na prática do trabalho de catador. Então 

em 2004 nasce mais uma associação de catadores em Erechim, a Associação de Catadores 

Reciclando pela Vida, organizada por carrinheiros moradores dos Bairros Vila União e São 

Vicente de Paulo, unidos pela mesma atividade econômica, os catadores carrinheiros, 
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enfrentavam e enfrentam o desafio de serem protagonistas na construção de alte ativ 

que melhorem a renda e combatam a exploração de sua profissão. 

Mais recentemente, novos grupos iniciaram o processo de organização em diferentes 

bairros da cidade, mas ainda há muito a fazer, pois muitos catadores e carrinheiros são 

explorados por atravessadores, que adquirem materiais recicláveis dos catadores a um 

baixo custo. 

É urgente e necessária a estruturação de políticas públicas, prevendo ações de apoio a 

organização dos catadores, criando uma rede de envolvimento em ações emergenciais e 

estruturantes de enfrentamento a pobreza e geração de trabalho e renda, conciliado com a 

reestruturação e gerenciamento dos resíduos orgânicos e recicláveis no município de 

Erechim. 

Erechim, 01 de outubro de 2010 

. 	.0  

Celso Luiz Faccio 

Centro de Educação Popular 



 

Ações do CEPO Assessoria á 
Secretaria 

Horas de 	Período de 
trabalho 	12 meses 

Eixos 

    

Secretaria de 
Cidadania 

8 horas Novembro a 
janeiro 

1. Recadastramento dos 
catadores no município de 
Erechim - Proporcionar um novo 
diagnóstico sobre a situação 
dos catadores no município de 
Erechim, a partir da coleta de 
dados. 

Coletar informações sobre a situação atual das 
famílias de catadores do município de Erechim 
contendo as seguintes informações: Dados 
pessoais e familiar, situação habitacional, Saúde da 
família, envolvimento em programas sociais, renda 
familiar, atendimento na área da educação, 
realidade do trabalho com reciclagem; 

Secretaria de 
Cidadania 

40 horas Novembro a 
janeiro 

Realizar o cadastramento, prevendo um período 
para tal, tendo como local de referência os CRAS, 
postos de saúde ou entidades sociais; 

Secretaria de 
Cidadania 

20 horas Janeiro Mensurar os dados coletados elaborando um novo 
diagnóstico sobre a situação dos catadores no 
município de Erechim; 

120 horas Permanente 2. Reuniões de formação para 
organizar o trabalho coletivamente 
- Realizar reuniões para 
organização dos Grupos: 

ARCAN (Progresso): 40 
pessoas 
Associação de Catadores 
Reciclando pela vida (Vila 
União) 30 pessoas  

Realizar reuniões com os catadores incentivando a 
inclusão em Associações existentes ou 
organizando novas conforme a necessidade; 

Assessorar os grupos na constituição legal das 
associações, orientando sobre a estruturação de 
Estatuto 	Social, 	Regimento 	Interno, 
encaminhamento de licenças e outros documentos 
necessários; 

GTR 

Secretaria Meio 
Ambiente 
Secretaria 
Cidadania 

40 horas Permanente 
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Associação de Recicladores 
Filhos 	da 	Natureza 
(Presidente 	Vargas) 	15 
pessoas 
Associação de Recicladores 
Protetores 	da 	Natureza 	e 
outros catadores (Progresso): 
40 pessoas 
Associação 	de 	Catadores 
Moradores 	Beira- Trilhos e 
outros: 40 catadores 
A partir do diagnóstico podem 
surgir novos grupos com a 
organização dos carrinheiros; 

3. Realização de Planejamento e 
avaliação permanente do trabalho 
realizado 

Realizar planejamento das ações desenvolvidas 
pelas Associações organizadas; 

GTR 924 horas Novembro a 
setembro 

2011 Desenvolver 	um 	trabalho 	permanente 	de 
acompanhamento, avaliação e monitoramento dos 
grupos formados; 
Dar suporte nas ações administrativas e na Gestão 

• 

Financeira 	da 	Associação, 	acompanhando 	e 
intermediando a venda do material reciciável; 
Conhecer as ações implementadas em outros 
municípios que possam servir de referência para 
implementar o trabalho; 

GTR 20 horas Permanente 

Caberá a Secretaria de Cidadania dar suporte nas 
ações administrativas e na gestão financeira das 
Associações. 	Para desenvolver estas ações a 
secretaria disponibilizará 	de 20 	horas 	de 	um 

Secretaria de 
Cidadania 

— 
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profissional 	capacitado 	para 	desenvolver 	esta 
função. 
Planejar critérios para o recebimento do material 
reciclável 	coletado 	com 	a 	coleta 	seletiva 	no 
município de Erechim; 

GTR 20 horas Permanente 

4. Viabilização de equipamentos e 
espaço 	físico 	necessários 	para 
abrigar 	as 	Associações 	de 
catadores organizadas, a fim de 
que realizem a classificação dos 
resíduos recidáveis coletados no 
município de Erechim 

4k.ts,  
Elaborar projetos que viabilizem a aquisição de 
equipamentos e espaço físico para o trabalho de 
classificação 	dos 	resíduos 	recicláveis 	pelas 
Associações de Catadores (Emenda Parlamentar) 

Secretaria do 
Meio Ambiente 
Secretaria da 

Cidadania 

80 horas Permanente 

Acompanhar a implementação dos projetos; 

5. 	Estruturação 	do 	Plano 	de 
Formação 	e 	Qualificação 
Profissional 

Elaborar e coordenar a implementação de um 
Plano de Formação envolvendo os catadores de 
Erechim, que aborde temas como: Associativismo 
e cooperativismo, relações humanas, ética, Meio 
Ambiente e outros; 

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Econômico 

40 horas Permanente 

Elaborar e coordenar a implementação de um 
Plano de Qualificação Profissional, que abordem a 
qualificação 	em 	reciclagem, 	gestão 	e 
administração e outras áreas que permitam a 
ampliação da atuação do catador; 

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Econômico 

40 horas Permânente 

6. Desenvolvimento de programas 
de Alfabetização de Adultos e EJA 
direcionado 	aos 	catadores 	de 
material recidável 

Constituir turmas de alfabetização e de Educação 
de Jovens e Adultos com os catadores envolvidos 
nas Associações, combatendo o analfabetismo; 

Secretaria de 
Educação 

40 horas Permanente 

Cadastrar filhos dos catadores para que tenham 
acesso a creches e aos programas que atendem 
crianças e jovens no turno inverso da escola; 

Secretaria de 
Educação 
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7. 	Grupo 	de 	Trabalho 	de 
Reciclagem: 
Gabinete do Prefeito 
Secretaria da Cidadania 
Secretaria da Educação 
Secretaria de Meio Ambiente 
Secretaria 	de 	Desenvolvimento 
Econômico 
Secretaria 	de 	Obras 	— 	Opto 
Habitação 
CEPO 

Reunir quinzenalmente o GTR para planejamento 
e avaliação do trabalho realizado em torno do 
Projeto 	de 	Reestruturaçâo 	da 	Gestão 	dos 
Resíduos Recicláveis e Orgânicos no município de 
Erechim; 

GTR 48 horas Permanente 

TOTAL 1.440 horas/ 
12 meses 

120 
horas/mês 

cc,c 
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CEPO - CENTRO DE EDUCAÇÃO 
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Assessores do CEPO que irão coordenar o trabalho: 	 1 Prot colo 
1 Economista Doméstica 
1 Assistente Social 
1 Administrador 

Contrapartida do CEPO:  
1 carro para deslocamento dos assessores até às Associações de 
catadores e combustível; 
3 computadores, Data Show, Telefone, xérox, 
Estrutura física para o trabalho interno dos assessores: sala, luz, água... 

Funcão de cada ator envolvido no programa:  

Gabinete do Prefeito: 
Coordenação do Grupo de Trabalho de Reciclagem — GTR; 

Secretaria Municipal da Cidadania 
Contribuir na coordenação do projeto de reestruturação da Gestão dos 
Resíduos Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
Realizar o cadastramento dos catadores do município de Erechim e 
manter este cadastro atualizado; 
Incluir os catadores em programas sociais a partir da realidade e 
necessidade de cada família; 
Contribuir no acompanhamento das ações desenvolvidas no Projeto de 
Reestruturação da Gestão dos Resíduos Recicláveis e Orgânicos no 
município de Erechim; 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
Contribuir na coordenação do Projeto de Reestruturação da Gestão dos 
Resíduos Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
Organizar a logística da coleta dos resíduos recicláveis, orgânicos e 
rejeitos no município; 
Viabilizar a entrega do material reciclável para as Associações que se 
enquadrarem nos critérios apontados neste projeto; 
Viabilizar a coleta dos rejeitos e resíduos orgânicos nas Associações de 
Catadores; 
Orientar sobre o licenciamento ambiental dos pavilhões de reciclagem; 
Contribuir na viabilização de estrutura e equipamentos para abrigar as 
Associações de catadores; 
Coordenar a implementação de uma campanha permanente de 
conscientização, através da implementação de várias ações, 
incentivando a separação dos resíduos recicláveis e orgânicos e a 
constante e necessária preservação do Meio Ambiente; 
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Realizar a locação ou construção de pavilhão para abrigar os grupos 
que estão atualmente em locais inadequados nos bairros da cidade; 
Fiscalização do trabalho de recolhimento da coleta dos resíduos 
recicláveis e orgânicos; 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
Contribuir na coordenação do projeto de reestruturação da Gestão dos 
Resíduos Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
Viabilizar a implementação de um Plano de Formação e Qualificação 
Profissional direcionado às atividades dos catadores; 

Secretaria Municipal de Educação 
Contribuir na coordenação do projeto de reestruturação da Gestão dos 
Resíduos Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
Organizar turmas de alfabetização e de Educação de Jovens e Adultos 
específicas para as Associações de Catadores; 
Garantir vagas em creche para os filhos de catadores; 
Garantir vagas nos programas de atendimento a crianças e jovens no 
turno inverso da escola; 

Secretaria de Obras — Departamento de Habitação 
Contribuir na coordenação do projeto de reestruturação da Gestão dos 
Resíduos Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
Viabilizar programas habitacionais e de apoio a reformas de casas, 
específico para as famílias de catadores de material reciclável; 
Viabilizar apoio na elaboração de Projeto arquitetõnico e 
acompanhamento técnico para os pavilhões; 

Erechim, outubro de 2010 

Ce ro s eVEducaço  Popular 
Celso Luiz Faccio 

Pio 



L./  

PLANO DE ASSESSORIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE ERECHIM - SMED 
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1- PROJETO 

Convênio de assessoria técnico-pedagógica e metodológica, na perspectiva da 
educação voltada aos filhos e filhas de trabalhadores envolvidos com a Secretaria 
Municipal de Educação de Erechim - SMED. 

2 - JUSTIFICATIVA 

O Sistema Municipal de Ensino indica a necessidade de uma prática educativa 
que tenha um intenso processo participativo para concretizar o ensino de qualidade, 
vinculado à realidade e articulado com o projeto de desenvolvimento do município. 

Verifica-se: 

- A dificuldade que as escolas encontram em trabalhar com a realidade das 
famílias pertencentes à comunidade escolar; 

- A necessidade de formação continuada e permanente dos educadores, com o 
objetivo de revisarem constantemente a prática educativa, enriquecendo-a e 
aprimorando-a; 

- A necessidade do trabalho coletivo e cooperativo entre os educadores; 

- A importância de um trabalho interdisciplinar nas Escolas do Sistema Municipal de 
Ensino. 

Desta forma, a formação continuada precisa ser desenvolvida numa compreensão 
crítica da sociedade atual, analisando as causas das desigualdades e injustiças e, ao 
mesmo, a possibilidade da construção de novas relações humanas no trabalho e na vida, 
fundamentada em princípios como: sustentabilidade, solidariedade, criticidade e 
criatividade. 

Diante desta realidade e da solicitação constante de formação continuada e 
permanente dos trabalhadores em educação, propomos o convênio de assessoria 
técnico-pedagógica e metodológica entre a Secretaria Municipal de Educação e o 
Centro de Educação Popular- CEPO, considerando: 

- A experiência do Centro de Educação Popular com a assessoria a diversas 
Prefeituras da Região da AMAU; 

- Equipe qualificada com práticas pedagógicas voltadas para a realidade dos 
bairros; 
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- Experiência na realização e acompanhamento do Plano de Ações Articuladasielo 

MEC nas Prefeituras da Região Alto Uruguai; 

- Metodologia participativa e dialógica nas atividades propostas; 

- Acompanhamento sistemático das ações junto à SMED e Escolas do Sistema 

Municipal de Ensino. 

Portanto, justifica-se o Convênio de assessoria com o CEPO a fim de oportunizar o 
Sistema Municipal de Ensino a construção de um processo educativo pautado na gestão 
democrática e participativa, buscando a implantação de políticas educacionais 
municipais na perspectiva de que o Município de Erechim possa tornar-se, 
gradativamente, uma Cidade Educadora, não somente pela estrutura física, mas pela 
ação humana e educativa de cada munícipe. 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir para a implementação de um processo educativo permanente e contínuo 
de formação de educadores à luz dos fundamentos da educação integral, através do 
Convênio com o CEPO, proporcionando a concretização de um ensino de qualidade. 
vinculado à realidade de cada comunidade escolar e articulado com o Projeto de 
Desenvolvimento do Município. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Assessorar a elaboração de proposta pedagógica e metodológica de formação 
continuada e permanente para os educadores e funcionários do Sistema Municipal de 

Ensino; 

Orientar ações da Secretaria Municipal de Educação nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino; 

Desenvolver formação pedagógica específica aos diretores e coordenadores 
pedagógicos, para contribuir na elaboração dos projetos educativos das escolas 

municipais; 

Acompanhar e orientar a Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação 
no planejamento de cursos e encontros de capacitação para os educadores municipais 

a partir de suas necessidades; 

- Organizar espaços de socialização de experiências pedagógicas entre os educadores 

municipais; 
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- Assessorar a Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação'  

discussão da matriz curricular para as escolas municipais; 

- Contribuir na construção de material didático-pedagógico para as Escolas do Sistema 

Municipal de Ensino; 

Organizar, junto a Secretaria Municipal de Educação, cronograma de discussões e 
formações, visando a construção da Cidade Educadora; 

Contribuir na construção de proposta de Correção de Fluxo e de Avaliação para o 

Sistema Municipal de Educação; 

Contribuir na discussão do Plano de Carreira, no processo da Gestão Escolar, bem como 
na implantação da Educação Integral junto aos Coordenadores Pedagógicos, da 

Secretaria Municipal de Educação; 

- Orientar e acompanhar o processo de organização e avaliação das atividades 
envolvidas no Programa de Educação em Tempo Integral - PROETI. 

5- METODOLOGIA DO TRABALHO 

A metodologia de trabalho proposta para o Sistema Municipal de Ensino, baseada 
nos princípios e objetivos anteriormente citados, preocupa-se não somente com a 
qualidade metodológica e técnica, mas também com a formação continuada e 
permanente dos profissionais em educação. A concepção metodológica para a 
realização do trabalho com o CEPO e SMED, além de ser fundamentada teoricamente, 
também é flexível para a adaptação à realidade de cada escola, uma vez que muitas 
ações serão desenvolvidas com a equipe diretiva, coordenadores pedagógicos e 

educadores. 

A metodologia é um elemento responsável pela mediação entre o conhecimento 
e as condições concretas da realidade, seja no contexto escolar, seja no processo de 
ensino-aprendizagem dos educandos. Através da metodologia, emergimos uma 
profunda reflexão sobre aquilo que pensamos e queremos a respeito da educação. 

O CEPO, nas suas atribuições de assessoria, acompanhará a SMED em 80h (oitenta 
horas) mensais, distribuídas em 20h (vinte horas) semanais, conforme o planejamento das 
ações da SMED com as Escolas Municipais. 

O cotidiano das Escolas Municipais é dinâmico, por isso não temos como prever 
datas específicas para determinadas ações (reuniões, encontros, planejamentos etc.), 
mas a partir do planejamento da SMED, o Centro de Educação Popular atenderá o que 
for de sua competência. O processo educativo passa por um processo de 
comprometimento de todos os sujeitos envolvidos, por isso as ações serão discutidas e 
implementadas gradativamente, à luz dos princípios fundamentais apontados, sem 
perder de vista o plano de Governo para a Educação Municipal. 
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PERÍODO DO PROJETO 

O período do projeto está previsto para outubro de 2010 a setembro de 2011. 
Podendo ser renovado, de acordo com as reais necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação se for de comum acordo entre as partes. 

VALOR DO PROJETO 

O valor do projeto de assessoria está orçado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais) mensais, o qual será pago ao CEPO, mediante a realização do trabalho e a 

apresentação de nota fiscal. 

LOCAL DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O projeto se desenvolverá nas dependências da SMED, nas Escolas Municipais e 

nos locais onde ações/eventos serão organizados. 

9- ATRIBUIÇÕES DO CEPO 

O CEPO, nas suas atribuições de assessoria, acompanhará a SMED em 80h (oitenta 
horas) mensais, distribuídas em 20h (vinte horas) semanais, com a liberação de um 
pedagogo com mestrado em Educação, conforme o planejamento das ações da SMED 

com as Escolas Municipais. 

10-AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO 

A SMED fará a avaliação dos resultados do projeto na medida em que os objetivos 
forem alcançados, tendo presente a metodologia de trabalho. Quinzenalmente serão 
realizadas reuniões de avaliação com o Setor Pedagógico da SMED e Assessoria 
conveniada para analisar o desenvolvimento do projeto, bem como as ações realizadas. 

Erechim, 01 de outubro de 2010. 

(i  

Centro de Educação Popular - CEPO 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 70Ó0 
99700-000 Erechim — RS 

ADITIVO DE CONVÊNIO N.° 047, DE 1.0  DE SETEMBRO DE 2011. 

ADITIVO AO CONVÊNIO N.° 053/2009, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ERECHIM E O CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR — CEPO, VISANDO AO 

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA E METODOLÓGICA, PARA A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO 

PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS 

RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE ERECHIM. 

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça da 

Bandeira, n.° 354, inscrito no CNPJ sob n.° 87.613.477/0001-20, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 

Senhor PAULO ALFREDO POLIS, brasileiro, casado, economiário, pelo Secretário Municipal de Educação, 

Senhor ANACLETO ZANELLA, brasileiro, divorciado, professor, pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, 

Senhor WALDEMAR HELTOR DORNFELD, brasileiro, solteiro, servidor público, pela Secretária Municipal de 

Cidadania, Senhora MARIA DOLORES MAFACIOLI GOLLIN, brasileira, viúva, servidora pública, e pelo 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Secretário Municipal de Obras Públicas e Habitação, 

Senhor ENIO FAITÃO, brasileiro, casado, funcionário público, todos residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONVENIADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR — CEPO, inscrito no CNPJ sob n.° 91.565.465/0001-45, 

com sede na Rua Espírito Santo, n.° 471, Município de Erechim/RS, neste ato representado por seu Presidente, 

Senhor LEANDRO ODY, inscrito no CPF sob o n.° 001.937.930-75 e portador do RG n.° 8081514121, residente 

e domiciliado nesta Cidade. 

As partes acima constituídas, amparadas na Lei Municipal n.° 4.573/2009, deliberam e 

celebram o presente Aditivo que altera a Cláusula Oitava — Da Fiscalização — do Convênio n.° 053, de 14 de 

Outubro de 2009, no que se refere aos Gestores da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação e da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, passando, a Cláusula Oitava, a vigorar com a seguinte 

redação: 

"CLÁUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO: 

Serão gestores(as) do presente convênio, a Senhora DEISE RIGOIV, pela Secretaria 

Municipal de Educação, a Senhora ARL4NE TANISE PASUCH, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a 

Senhora NELCI D'AGOSTINI, pela Secretaria Municipal de Cidadania, o Senhor ALAM RICARDO COMIN, 

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Senhor GENÉSIO DO CARMO, pela Secretaria 

Municipal de Obras Públicas e Habitação, os quais serão responsáveis pelo acompanhamento da execução dos 

serviços conveniadas, procedendo manifestação, em parecer conclusivo, ao término do convênio ou em cada 

etapa que requeira prestação de contas, como pré-requisito para aprovação, ou não, das mesmas." (NR) 
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As demais cláusulas e condições continuam vigorando assim como se encontram 

expressas no Convênio n.° 053/2009. E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente Termo 

Aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 1.0  de Setembro de 2011. 

ANACLETO ZANELLA 
Secretário Municipal de Educação 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

ADITIVO DE CONVÊNIO N.° 051, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011. 

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.° 053/2009, FIRMADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ERECHIM E O CENTRO DE 

EDUCAÇÃO POPULAR — CEPO, VISANDO AO REPASSE DE 

RECURSOS FINANCEIROS PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA E 

METODOLÓGICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, E PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA PARA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO 

PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS 

RESÍDUOS RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE 

ERECHIM. 

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 

sede na Praça da Bandeira, n.° 354, inscrito no CNPJ sob n.° 87.613.477/0001-20, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Senhor PAULO ALFREDO POLIS, brasileiro, casado, 

economiário, pelo Secretário Municipal de Educação, Senhor ANACLETO ZANELLA, brasileiro, 

divorciado, professor, pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Senhor MÁRIO ROGÉRIO 

ROSSI, brasileiro, casado, servidor público, pela Secretária Municipal de Cidadania, Senhora 

MARIA DOLORES MAFACIOLI GOLLIN, brasileira, viúva, servidora pública, e pelo Secretário 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Secretário Municipal de Obras Públicas e Habitação, 

Senhor ENIO FAITÃO, brasileiro, casado, servidor público, todos residentes e domiciliados nesta 

cidade. 

CONVENIADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR — CEPO, inscrito no CNPJ sob n.° 

91.565.465/0001-45, com sede na Rua Espírito Santo, n.° 471, Município de Erechim/RS, neste ato 

representado por seu Presidente, Senhor LEANDRO ODY, inscrito no CPF sob o n.° 001.937.930-

75 e portador do RG n.° 8081514121, residente e domiciliado nesta Cidade. 

As partes acima constituídas, amparadas na Lei Municipal n.° 4.573/2009, deliberam e 

celebram o presente aditivo que prorroga o prazo de vigência disposto na Cláusula Nona do 

Convênio n.° 053, de 14 de Outubro de 2009, por mais um ano, contado a partir de 14 de Outubro 

de 2011 até 13 de Outubro de 2012, bem como altera o Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos 

Processo de Compra n.° 13.451/2011, A' 1 s '' 	•nio n.° 051/2011, Pág. 1 
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do mesmo Convênio, passando a vigorar, a partir de 14 de Outubro de 2011, os Planos de Trabalho 

em anexo. 

As demais cláusulas e condições continuam vigorando assim como se encontram 

expressas no Convênio n.° 053/2009. 

Por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo, em 07 (sete) vias de igual 

teor e forma. 

Municipal de Erechim/RS, 14 de Outubro de 2011. 

PAULO AL D POLIS 
Prefeito Munic al de Erechim 
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PLANO DE ASSESSORIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA À SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE ERECHIM — SMED 

1- PROJETO 

Convênio de assessoria técnico-pedagógica e metodológica, na perspectiva da educação 

voltada para a realidade social dos trabalhadores envolvidos com a Secretaria Municipal de 

Educação de Erechim — SMED. 

2 —JUSTIFICATIVA 

O Sistema Municipal de Ensino indica a necessidade de uma prática educativa que 

tenha um intenso processo participativo para concretizar o ensino de qualidade, vinculado à 

realidade e articulado com o projeto de desenvolvimento do município. 

Verifica-se: 

- A dificuldade que as escolas encontram em trabalhar com a realidade das famílias 

pertencentes à comunidade escolar; 

- A necessidade de formação continuada e permanente dos educadores, com o 

objetivo de revisarem constantemente a prática educativa, enriquecendo-a e aprimorando-a; 

- A necessidade do trabalho coletivo e cooperativo entre os educadores; 

- A importância de um trabalho interdisciplinar nas Escolas do Sistema Municipal de 

Ensino. 

Desta forma, a formação continuada precisa ser desenvolvida numa compreensão 

crítica da sociedade atual, analisando as causas das desigualdades e injustiças e, ao mesmo, a 

possibilidade da construção de novas relações humanas no trabalho e na vida, fundamentada 

em princípios como: sustentabilidade, solidariedade, criticidade e criatividade. 

Diante desta realidade e da solicitação constante de formação continuada e 

permanente dos trabalhadores em educação, propomos o convênio de assessoria técnico-

pedagógica e metodológica entre a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Educação 

Popular — CEPO, considerando: 



- A experiência do Centro de Educação Popular com a assessoria a diversas Prefeituras 

da Região da AMAU; 

- Equipe qualificada com práticas pedagógicas voltadas para a realidade dos bairros; 

- Experiência na realização e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas do MEC 

nas Prefeituras da Região Alto Uruguai; 

- Metodologia participativa e dialógica nas atividades propostas; 

- Acompanhamento sistemático das ações junto à SMED e Escolas do Sistema 

Municipal de Ensino. 

Portanto, justifica-se o Convênio de assessoria com o CEPO a fim de oportunizar o 

Sistema Municipal de Ensino a construção de um processo educativo pautado na gestão 

democrática e participativa, buscando a implantação de políticas educacionais municipais na 

perspectiva de que o Município de Erechim possa tornar-se, gradativamente, uma Cidade 

Educadora, não somente pela estrutura física, mas pela ação humana e educativa de cada 

munícipe. 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir para a implementação de um processo educativo permanente e contínuo de 

formação de educadores à luz dos fundamentos da educação integral, através do Convênio 

com o CEPO, proporcionando a concretização de um ensino de qualidade, vinculado à 

realidade de cada comunidade escolar e articulado com o Projeto de Desenvolvimento do 

Município. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Assessorar a elaboração de proposta pedagógica e metodológica de formação continuada e 

permanente para os educadores e funcionários do Sistema Municipal de Ensino; 

- Orientar ações da Secretaria Municipal de Educação nos diferentes níveis e modalidades de 

ensino; 

- Desenvolver formação pedagógica específica aos diretores e coordenadores pedagógicos, 

para contribuir na elaboração dos projetos educativos das escolas municipais; 

- Acompanhar e orientar a Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação no 

planejamento de cursos e encontros de capacitação para os educadores municipais a partir de 

suas necessidades; 

- Organizar espaços de socialização de experiências pedagógicas entre os educadores 

municipais; 
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- Assessorar a Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação na discussão da 

matriz curricular para as escolas municipais; 

- Contribuir na construção de material didático-pedagógico para as Escolas do Sistema 

Municipal de Ensino; 

- Organizar, junto a Secretaria Municipal de Educação, cronograma de discussões e formações, 

visando a construção da Cidade Educadora; 

- Contribuir na construção de proposta de Correção de Fluxo e de Avaliação para o Sistema 

Municipal de Educação; 

- Contribuir na discussão do Plano de Carreira, no processo da Gestão Escolar, bem como na 

implantação da Educação Integral junto aos Coordenadores Pedagógicos, da Secretaria 

Municipal de Educação; 

- Orientar e acompanhar o processo de organização e avaliação das atividades envolvidas no 

Programa de Educação em Tempo Integral — PROETI. 

5- METODOLOGIA DO TRABALHO 

A metodologia de trabalho proposta para o Sistema Municipal de Ensino, baseada nos 

princípios e objetivos anteriormente citados, preocupa-se não somente com a qualidade 

metodológica e técnica, mas também com a formação continuada e permanente dos 

profissionais em educação. A concepção metodológica para a realização do trabalho com o 

CEPO e SMED, além de ser fundamentada teoricamente, também é flexível para a adaptação à 

realidade de cada escola, uma vez que muitas ações serão desenvolvidas com a equipe 

diretiva, coordenadores pedagógicos e educadores. 

A metodologia é um elemento responsável pela mediação entre o conhecimento e as 

condições concretas da realidade, seja no contexto escolar, seja no processo de ensino-

aprendizagem dos educandos. Através da metodologia, emergimos uma profunda reflexão 

sobre aquilo que pensamos e queremos a respeito da educação. 

O CEPO, nas suas atribuições de assessoria, acompanhará a SMED em 80h (oitenta 

horas) mensais, distribuídas em 20h (vinte horas) semanais, conforme o planejamento das 

ações da SMED com as Escolas Municipais. 

O cotidiano das Escolas Municipais é dinâmico, por isso não temos como prever datas 

específicas para determinadas ações (reuniões, encontros, planejamentos etc.), mas a partir 

do planejamento da SMED, o Centro de Educação Popular atenderá o que for de sua 

competência. O processo educativo passa por um processo de comprometimento de todos os 

sujeitos envolvidos, por isso as ações serão discutidas e implementadas gradativamente, à luz 

dos princípios fundamentais apontados, sem perder de vista o plano de Governo para a 

Educação Municipal. 
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6- PERÍODO DO PROJETO 

período do projeto está previsto para 14 de outubro de 2011 a 13 de outubro de 

2012. Podendo ser renovado, de acordo com as reais necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação se for de comum acordo entre as partes. 

7- VALOR DO PROJETO 

valor do projeto de assessoria está orçado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais) mensais, o qual será pago ao CEPO, mediante a realização do trabalho e a apresentação 

de nota fiscal. 

8- LOCAL DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

projeto se desenvolverá nas dependências da SMED, nas Escolas Municipais e nos 

locais onde ações/eventos serão organizados. 

ATRIBUIÇÕES DO CEPO 

O CEPO, nas suas atribuições de assessoria, acompanhará a SMED em 80h (oitenta 

horas) mensais, distribuídas em 20h (vinte horas) semanais, com a liberação de um pedagogo 

com mestrado em Educação, conforme o planejamento das ações da SMED com as Escolas 

Municipais. 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO 

A SMED fará a avaliação dos resultados do projeto na medida em que os objetivos 

forem alcançados, tendo presente a metodologia de trabalho. Quinzenalmente serão 

realizadas reuniões de avaliação com o Setor Pedagógico da SMED e Assessoria conveniada 

para analisar o desenvolvimento do projeto, bem como as ações realizadas. 

Erechim, 03 de outubro de 2011. 

Centro de Educação Popular—CEPO 
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Convênio de Assessoria entre CEPO (Centro de Educacão Popular) e Prefeitura Municipal 
de Erechim 

Programa de Reestruturacão da Gestão dos Resíduos Recicláveis e Oraânicos  

A t_p__:ts_gLS._ita ão 

No município de Erechim, é cada vez mais presente o trabalho informal de homens e 

mulheres que procuram alguma atividade para a sobrevivência de suas famílias. Uma destas 

atividades é o trabalho com coleta e classificação do material reciclável. 
Em 2001, cerca de 50 pessoas, entre elas crianças, trabalhavam no lixão do município 

a céu aberto recolhendo material reciclável, roupas, objetos, restos de comida ou qualquer 

coisa que pudesse ser utilizado por sua família. Alguns construíram abrigos com restos de 

material e moravam lá mesmo, bebiam água de uma fonte que brotava no próprio lixão. 

Frente a histórica falta de políticas municipais, o trabalho de organização destes 

trabalhadores foi assumido pelos movimentos sociais, que tentaram através de atividades de 

formação, organizar associações para buscar melhorias na qualidade de trabalho e vida das 

famílias de catadores. 
Neste contexto, nasce a ARCAN — Associação dos Recicladores Cidadãos Amigos da 

Natureza. As reuniões eram realizadas na Obra Promocional Santa Marta, no Bairro 

Progresso, com a participação do Centro de Educação Popular — CEPO, dos Vicentinos e 

outras entidades sociais. Foi aprovado um projeto com a Cooperação Internacional para a 

construção de um pavilhão para abrigar os trabalhadores do lixão e carrinheiros que 

trabalham nas ruas. Uma pauta de reivindicações foi entregue ao Prefeito Municipal, várias 

ações foram feitas para divulgar o trabalho sofrido e pouco valorizado dos catadores, eles 

saíram do anonimato denunciando para toda a sociedade o descaso com o meio ambiente, o 

consumismo e um grave problema social como a falta de políticas públicas de inclusão das 

famílias de baixa renda. 
Os catadores moradores de outros bairros também iniciaram um processo de organização, 

uma vez que o Poder Público apresentou uma lei à Câmara de Vereadores que pretendia 

regulamentar o trânsito de carrinhos de tração humana, proibindo o acesso à área central da 

cidade. Com 
 apoio do CEPO os catadores debateram a proposta e sugeriram alternativas a 

partir do que vivenciavam na prática do trabalho de catador. Então em 2004 nasce mais uma 

associação de catadores em Erechim, a Associação de Catadores Reciclando pela Vida, 

organizada por carrinheiros moradores dos Bairros Vila União e São Vicente de Paulo, unidos 

pela mesma atividade econômica, os catadores carrinheiros, enfrentavam e enfrentam o 



desafio de serem protagonistas na construção de alternativas que melhorem a renda e 

combatam a exploração de sua profissão. 

Mais recentemente, novos grupos iniciaram o processo de organização em diferentes 

bairros da cidade, mas ainda há muito a fazer, pois muitos catadores e carrinheiros são 

explorados por atravessadores, que adquirem materiais recicláveis dos catadores a um baixo 

custo. 
É urgente e necessária a estruturação de políticas públicas, prevendo ações de apoio a 

organização dos catadores, criando uma rede de envolvimento em ações emergenciais e 

estruturantes de enfrentamento a pobreza e geração de trabalho e renda, conciliado com a 

reestruturação e gerenciamento dos resíduos orgânicos e recicláveis no município de 

Erechim. 

Erechim, 14 de outubro de 2011 

Leandro Carlos Ody 

Centro de Educação Popular 



Assessoria á 
Secretaria 

Horas de 	Período de 
trabalho 	12 meses 

40 horas Novembro a 
janeiro 

120 horas Permanente 

8 horas Novembro a 
janeiro 

40 horas 

Ações do CEPO 

Coletar informações sobre a situação atual das 
famílias de catadores do município de Erechim 
contendo as seguintes informações: Dados 
pessoais e familiar, situação habitacional, Saúde da 
família, envolvimento em programas sociais, renda 
familiar, atendimento na área da educação, 
realidade do trabalho com reciclagem; 

Realizar o cadastramento, prevendo um período 
para tal, tendo como local de referência os CRAS, 
postos de saúde ou entidades sociais; 

Mensurar os dados coletados elaborando um novo 
diagnóstico sobre a situação dos catadores no 
município de Erechim; 

Realizar reuniões com os catadores incentivando a 
inclusão em Associações existentes ou 
organizando novas conforme a necessidade; 

Assessorar os grupos na constituição legal das 
associações, orientando sobre a estruturação de 
Estatuto 	Social, 	Regimento 	Interno, 
encaminhamento de licenças e outros documentos 
necessários; 

2. Reuniões de formação para 
organizar o trabalho coletivamente 
- Realizar reuniões para 
organização dos Grupos: 

ARCAN 	(Progresso): 40 
pessoas 
Associação de Catadores 
Reciclando pela vida (Vila 
União) 30 pessoas  

Secretaria de 
Cidadania 

Secretaria Meio 
Ambiente 
Secretaria 
Cidadania 

Secretaria de 
Cidadania 

Secretaria de 
Cidadania 

GTR 

20 horas Janeiro 

Eixos 

1. Recadastramento dos 
catadores no município de 
Erechim - Proporcionar um novo 
diagnóstico sobre a situação 
dos catadores no município de 
Erechim, a partir da coleta de 
dados. 



GTR Realizar planejamento das ações desenvolvidas 
pelas Associações organizadas;  
Desenvolver um trabalho permanente de 
acompanhamento, avaliação e monitoramento dos 
grupos formados;  
Dar suporte nas ações administrativas e na Gestão 
Financeira da Associação, acompanhando e 
intermediando a venda do material reciclável;  
Conhecer as ações implementadas em outros 
municípios que possam servir de referência para 
implementar o trabalho;  
Caberá a Secretaria de Cidadania dar suporte nas 
ações administrativas e na gestão financeira das 
Associações. Para desenvolver estas ações a 
secretaria disponibilizará de 20 horas de um 

Associação de Recicladores 
Filhos 	da 	Natureza 
(Presidente Vargas) 15 
pessoas 
Associação de Recicladores 
Protetores da Natureza e 
outros catadores (Progresso): 
40 pessoas 
Associação de Catadores 
Moradores Beira- Trilhos e 
outros: 40 catadores 
A partir do diagnóstico podem 
surgir novos grupos com a 
organização dos carrinheiros;  

3. Realização de Planejamento e 
avaliação permanente do trabalho 
realizado 

924 horas 

 

Novembro a 
setembro 

2011 

 

GTR 

Secretaria de 
Cidadania 

20 horas• 

 

Permanente 

 



profissional 	capacitado 	para 	desenvolver 	esta 
função. 
Planejar critérios para o recebimento do material 
reciclável 	coletado 	com 	a 	coleta 	seletiva 	no 
município de Erechim; 

GTR 20 horas Permanente 

4. Viabilização de equipamentos e 
espaço 	físico 	necessários 	para 
abrigar 	as 	Associações 	de 
catadores organizadas, a fim de 
que realizem a classificação dos 
resíduos recicláveis coletados no 
município de Erechim 

Elaborar projetos que viabilizem a aquisição de 
equipamentos e espaço físico para o trabalho de 
classificação 	dos 	resíduos 	recicláveis 	pelas 
Associações de Catadores (Emenda Parlamentar) 

Secretaria do 
Meio Ambiente 
Secretaria da 

Cidadania 

80 horas Permanente 

Acompanhar a implementação dos projetos; 

5. 	Estruturação 	do 	Plano 	de 
Formação 	e 	Qualificação 
Profissional 

Elaborar e coordenar a implementação de um 
Plano de Formação envolvendo os catadores de 
Erechim, que aborde temas como: Associativismo 
e cooperativismo, relações humanas, ética, Meio 
Ambiente e outros; 

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Econômico 

40 horas Permanente 

Elaborar e coordenar a implementação de um 
Plano de Qualificação Profissional, que abordem a 
qualificação 	em 	reciclagem, 	gestão 	e 
administração e outras áreas que permitam a 
ampliação da atuação do catador; 

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Econômico 

40 horas Permanente 

6. Desenvolvimento de programas 
de Alfabetização de Adultos e EJA 
direcionado 	aos 	catadores 	de 
material reciclável 

Constituir turmas de alfabetização e de Educação 
de Jovens e Adultos com os catadores envolvidos 
nas Associações, combatendo o analfabetismo; 

Secretaria de 
Educação 

40 horas 

Secretaria de  
Educação  

Permanente 

Cadastrar filhos dos catadores para que tenham 
acesso a creches e aos programas que atendem 
crianças e jovens no turno inverso da escola; 



7. 	Grupo 	de 	Trabalho 	de 
Reciclagem: 
Gabinete do Prefeito 
Secretaria da Cidadania 
Secretaria da Educação 
Secretaria de Meio Ambiente 
Secretaria 	de 	Desenvolvimento 
Econômico 
Secretaria 	de 	Obras 	— 	Opto 
Habitação 
CEPO 

Reunir quinzenalmente o GTR para planejamento 
e avaliação do trabalho realizado em tomo do 
Projeto 	de 	Reestruturação 	da 	Gestão 	dos 
Resíduos Recicláveis e Orgânicos no município de 
Erechim; 

GTR 48 horas Permanente 

TOTAL 1.440 horas/ 
12 meses 

120 
horas/mês 



/7) 

Assessores do CEPO alue irão coordenar o trabalho:  
1 Economista Doméstica 
1 Pedagoga 

Contrapartida do CEPO:  
1 carro para deslocamento dos assessores até às Associações de 
catadores e combustível; 
2 computadores, Data Show, Telefone, xérox, 
Estrutura física para o trabalho interno dos assessores: sala, luz, água... 

Funcão de cada ator envolvido no programa:  

Gabinete do Prefeito: 
Coordenação do Grupo de Trabalho de Reciclagem — GTR; 

Secretaria Municipal da Cidadania 
Contribuir na coordenação do projeto de reestruturação da Gestão dos 
Resíduos Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
Realizar o cadastramento dos catadores do município de Erechim e 
manter este cadastro atualizado; 
Incluir os catadores em programas sociais a partir da realidade e 
necessidade de cada família; 
Contribuir no acompanhamento das ações desenvolvidas no Projeto de 
Reestruturação da Gestão dos Resíduos Recicláveis e Orgânicos no 
município de Erechim; 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
Contribuir na coordenação do Projeto de Reestruturação da Gestão dos 
Resíduos Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
Organizar a logística da coleta dos resíduos recicláveis, orgânicos e 
rejeitos no município; 
Viabilizar a entrega do material reciclável para as Associações que se 
enquadrarem nos critérios apontados neste projeto; 
Viabilizar a coleta dos rejeitos e resíduos orgânicos nas Associações de 
Catadores; 
Orientar sobre o licenciamento ambiental dos pavilhões de reciclagem; 
Contribuir na viabilização de estrutura e equipamentos para abrigar as 
Associações de catadores; 
Coordenar a implementação de uma campanha permanente de 
conscientização, através da implementação de várias ações, 
incentivando a separação dos resíduos recicláveis e orgânicos e a 
constante e necessária preservação do Meio Ambiente; 
Realizar a locação ou construção de pavilhão para abrigar os grupos 
que estão atualmente em locais inadequados nos bairros da cidade; 
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Fiscalização do trabalho de recolhimento da coleta dos resíduos 
recicláveis e orgânicos; 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
Contribuir na coordenação do projeto de reestruturação da Gestão dos 
Resíduos Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
Viabilizar a implementação de um Plano de Formação e Qualificação 
Profissional direcionado às atividades dos catadores; 

Secretaria Municipal de Educação 
Contribuir na coordenação do projeto de reestruturação da Gestão dos 
Resíduos Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
Organizar turmas de alfabetização e de Educação de Jovens e Adultos 
específicas para as Associações de Catadores; 
Garantir vagas em creche para os filhos de catadores; 
Garantir vagas nos programas de atendimento a crianças e jovens no 
turno inverso da escola; 

Secretaria de Obras — Departamento de Habitação 
Contribuir na coordenação do projeto de reestruturação da Gestão dos 
Resíduos Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim; 
Viabilizar programas habitacionais e de apoio a reformas de casas, 
específico para as famílias de catadores de material reciclável; 
Viabilizar apoio na elaboração de Projeto arquitetõnico e 
acompanhamento técnico para os pavilhões; 

Erechim, 14 de outubro de 2011. 

Cen 	 o Popular 
Leandro Carlos Ody 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
Direção de Controle e Fiscalização 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Data Inicial: 01/01/2011 Data Final: 31/12/201 	CNPJ: 8761347700012 CB:61110189575002 	,FE: 01062794 

EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS 

Critérios utilizados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 
GRUPO— true 
EXERCICIO_ATUAL= S 

Classificado por: 

Código: 0000013335 CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 
EMP N°: 2011000000031 EMP: 14.150,00 	LIQ: 	14.150,00 	PAG: 	14.150,00 

03/01/2011 14.150,00 EMPENHO REFERENTE ADITIVO DE CONVENIO NO 40 DE 10/10 PARA 
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO-PEDAGOGICA E 
METODOLOGICA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO 

LIQ: 02/02/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE 

EDUCACAO POPULAR 

28/02/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR 

01/04/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. 

04/05/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. 

01/06/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/20 11. 

29/06/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. 

03/08/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES JULHO/2011. 

06/09/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/201 I . 

28/09/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. 

14/12/2011 650,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E 
NOVEMBRO/2011. 

PAG: 04/02/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE NR. 31/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

04/03/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

06/04/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

06/05/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

03/06/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE NR. 31/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

01/07/2011 1,500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

04/08/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

09/09/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

03/10/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 31/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

16/12/2011 650,00 PAGAMENTO REF. NE NR. 31/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

EMP N°: 2011000000304 EM P: 
	

13.500,00 
	

LIQ: 
	

13.500,00 	PAG: 	13.500,00 

06/01/2011 
	

17.000,00 CFE. SD  86/11 

05/12/2011 	-3.500,00 ESTORNO DE EMPENHO NR. 304/2011 

LIQ: 	02/03/2011 	1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE 

EDUCACAO POPULAR 

08/04/2011 

	

	1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE 

EDUCACAO POPULAR 

03/05/2011 

	

	1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. 

03/06/2011 	1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR REFERENTE MES DE MAIO/2011 

terça-feira, 31 de julho de 2012 	 Página 1 de 4 



08/07/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE 

EDUCACAO POPULAR 

02/08/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR 

06/09/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR 

16/09/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CEE. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE 

EDUCACAO POPULAR 

03/11/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE 

EDUCACAO POPULAR 

PAG: 04/03/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

11/04/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

04/05/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

07/06/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

11/07/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

03/08/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 304/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

09/09/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 304/2011 CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

22/09/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR, 304/2011 CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

08/11/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 304/2011 CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

EMP N°: 2011000000353 EMP: 35.000,00 	LIQ: 	35.000,00 	PAG: 	35.000,00 

10/01/2011 35.000,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ADITIVO NO 053/09 
REFERENTE PRSTACAO DE SERV1COS DE ASSESSORIA TECNICO-
PEDAGOGICA, PARA SEC. DE EDUCACAO, PELO PERIODO DE JA 

LIQ: 07/02/2011 3.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CEE. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE 

EDUCACAO POPULAR 

28/02/2011 3.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE 

EDUCACAO POPULAR 

31/03/2011 3.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO 
PEDAGOGICA E METODOLOGICA MARCO/2011 

29/04/2011 3.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR REFERENTE MES ABRIL/2011 

31/05/2011 3.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR REFERENTE MES DE MA10/2011 

28/06/2011 3.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE 

EDUCACAO POPULAR JUNHO/2011 

26/07/2011 3.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR JULHO/2011 

29/08/2011 3.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. 

03/10/2011 3.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. 

03/11/2011 3.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. 

PAG: 08/02/2011 3.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

03/03/2011 3.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

04/04/2011 3.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 353/2011.. CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

03/05/2011 3.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

02/06/2011 3.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

01/07/2011 3.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

01/08/2011 3.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

01/09/2011 3.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

06/10/2011 3.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

08/11/2011 3.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 353/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

EMP N°: 2011000000570 EMP: 
	

13.500,00 	LIQ: 	13.500,00 	PAG: 	13.500,00 

12/01/2011 	13.500,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO NO 53/09, 
PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-PEDAGOGICOS. VALOR 
MENSAL: R$ 1.500,00 X 9 MESES CFE. SD  106/11 

09/02/2011 	1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR 

02/03/2011 

	

	1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 
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05/04/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. 

03/05/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR REFERENTE A MES DE ABRIL/2011 

02/06/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR REFERENTE MAIO/20! 1 

01/07/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR JUNHO/2011 

03/08/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. 

02/09/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. 

30/09/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. 

PAG: 10/02/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

04/03/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

07/04/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

05/05/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

06/06/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

05/07/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

05/08/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

06/09/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

05/10/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 570/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

EMP N°: 2011000013615 EMP: 4.500,00 	LIQ: 	3.000,00 	PAG: 	1.500,00 

31/10/2011 4.500,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONVENIO 053/2009 
PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SEC. MEIO AMBIENTE CEE. SD  

2745 E PROCESSO NO 14326/11 

LIQ: 01/12/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 13615/2011 - CENTRO DE 

EDUCACAO POPULAR 

30/12/2011 1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 13615/2011 - CENTRO DE 

EDUCACAO POPULAR 

PAG: 06/12/2011 1.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 13615/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

EMP N°: 2011000013884 EMP: 7.000,00 	LIQ: 	7.000,00 	PAG: 	7.000,00 

07/11/2011 7.000,00 ADITIVO DE CONVENIO NO 053/2009 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE 
ASSESSORIA TECNICO-PEDAGOGICA, PARA SEC. EDUCACAO CFE. SD  

2757/11 

LIQ: 28/11/2011 3.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 13884/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. 

20/12/2011 3.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 13884/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. 

PAG: 01/12/2011 3.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 13884/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

21/12/2011 3.500,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 13884/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

zJ71-1 

EMP N°: 2011000013903 EMP: 
	

4.500,00 	LIQ: 	4.500,00 	PAG: 	3.000,00 

08/11/2011 	4.500,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRES PARCELAS DO 
CONVENIO 53/2009, PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS-
PEDAGOGICOS. CFE. SD  442/11 

LIQ: 	08/11/2011 

05/12/2011 

28/12/2011 

1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 13903/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. 

1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 13903/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. 

1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 13903/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. 

PAG: 	09/11/2011 	1.500,00 

08/12/2011 	1.500,00 

PAGAMENTO REF. NE  NR. 13903/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

PAGAMENTO REF. NE  NR. 13903/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 

3.850,00 	LIQ: 	3.850,00 	PAG: 	2.350,00 
EMP N°: 2011000014247 EMP: 

21/11/2011 	3.850,00 ADITIVO DE CONVENIO NO 510/11 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE 
ASSESSORIA TECNICO-PEDAGOGICA E METODOLOGICA, PARA SEC. 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CFE. SD  2818/11 

LIQ: 14/12/2011 	2.350,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 14247/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E 
NOVEMBRO/2011. 
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27/12/2011 	1.500,00 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 14247/2011 - CENTRO DE 
EDUCACAO POPULAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. 

PAG: 16/12/2011 	2.350,00 PAGAMENTO REF. NE  NR. 14247/2011 - CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 1 7/772 i 

TOTAL DO CREDOR: 	EMP: 	96.000,00 	LIQ: 	94.500,00 	PAG: 	90.000,00 

RELATÓRIO: 	8 EMP: 	96.000,00 	8 LIQ: 	94.500,00 	8 PAG: 	90.000,00 

REMESSA: • 	20.963 EMP: 	164.058.568,62 32.831 LIQ: 156.993.848,74 31.577 PAG: 149.379.903,34 

PERCENTUAL: 	0,04% EMP: 	0,06 % 0,02% LIQ: 	0,06 % 0,03 % PAG: 	0,06 % 

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas 	 SAD-->S 
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CEPO
Centra de EdIJCAÇãO ARI:murai 

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CONVÊNIO N° 053, DE 14 DE OUTUBRO DE 2009 

Período: 01 de maio a 30 de junho 2011 



Cep0
Centee de EdUCAaD PDpVIdg 

PROJETO DE REESTRUTURACÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS E 
ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE ERECHIM  

Convênio n° 053 de 14 de outubro de 2009. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Período: 01 de maio a 30 de junho de 2011 

Atividade Descrição Período/ 
Carga 

Horária 

Responsável 

1 	— 	Recadastramento 
dos 	catadores 	no 
município de 	Erechim. 
Proporcionar 	um 
diagnóstico 	sobre 	a 
situação dos catadores 
a 	partir da 	coleta 	de 
dados;  

Os cadastros foram realizados até o mês de novembro de 2009, mas 
ainda estão sendo cadastradas famílias que trabalham com materiais 
recicláveis. 	Os 	próximos 	meses 	serão 	para 	recadastramento 	de 
catadores. 

Permanente 
8 horas 

Secretaria 	de 
Cidadania 
CEPO 	F• 

I , , 
; 
,_. 

1 

- - 

` 	. 

' .> 

Mensurar 	os 	dados Os dados foram sistematizados numa planilha que permite dar a Concluído Secretaria 	'de";,  . ... 



coletados 	elaborando 
um diagnóstico sobre a 
situação dos catadores, 
no 	município 	de 
Erechim; 

dimensão da realidade dos catadores. Arquivo deve 
ser alterado 
a partir de 

novos 
cadastros 

feitos. 

Cidadania 
CEPO 

2 	- 	Reuniões 	de Ações: Secretaria 	de 

formação 	para Reuniões com os grupos para debate sobre a organização do Cidadania 

organização do trabalho trabalho, 	bem 	como, 	na 	melhoria 	do 	espaço 	para 	facilitar CEPO 

coletivo operacionalização do mesmo; 

Reflexões 	sobre 	a 	importância 	do 	planejamento 	financeiro 
familiar e dos grupos; 

Encaminhamento 	de 	documentação, 	alterações 	estatutárias, 
legalizações de atas, licenciamento ambiental, bombeiros e outros; 

Acompanhamento da partilha, prestações de contas, organização 
dos livros caixa, organização da contabilidade e auto-gestão das 
associações acompanhadas; 

Discussão com os grupos sobre o acesso ao programa Mesa 
Brasil e do PAA — Fome Zero, visando garantir neste momento a 
segurança e soberania alimentar das famílias dos associados; 

Mediação nas conversas entre as Associações, Prefeitura e a 
Empresa Nova Era para entrega de materiais e coleta de rejeitos. 

. 	- 
Reuniões para diminuir conflitos internos nos grupos, buscando 



Grupo de Catadores Natureza Divina - Bairro Poligno XXI de Abril 20 horas CEPO 

ASCARPEL - Associação de Catadores de Material Reciclável 25 horas CEPO 

Visitas a pessoas que trabalham individualmente a partir da solicitação 
da 	Secretaria 	de 	Meio 	Ambiente 	para 	que 	se 	organizem 	em 
associações. 

4 horas CEPO 

3 	- 	Realização 	de 
Planejamento, 
avaliação 	 e 
monitoramento 	do 
trabalho 	desenvolvido, 
Suporte 	nas 	ações 
administrativas. 

Planejamento - A Equipe do CEPO tem planejado momentos de 

Permanente - CEPO 

formação 	para 	com 	os 	grupos 	no 	âmbito 	da 	saúde 	do 
trabalhador,convivência em grupo, planejamento financeiro familiar e 
dos grupos, economia solidária, organização interna dos espaços de 
separação de material. Bem como, também tem procurado fazer 
parcerias com outras Entidades Não Governamentais e Poder Público 
como os CRAS, para que o trabalho tenha maior abrangência. 

Suporte nas ações administrativas e gestão financeira - O CEPO está 
auxiliando os grupos nas organizações internas e nas partilhas, bem 
como no planejamento financeiro, 	está encaminhando também o 
licenciamento ambiental das associações que tem pavilhão adequado 
para que continuem recebendo as cargas de material reciclável, isso tem 
exigido 	bastante 	tempo 	da 	assessoria 	e 	estamos 	barrando 	em  
documentação exigida pela Prefeitura Municipal. -- 

_̀Y 	- 



4 	— 	Viabilização 	de 
Equipamentos e Espaço 
Físico necessário para 
abrigar às Associações 
de 	catadores 
organizadas 	para 	que 
realizem a classificação 
dos resíduos recicláveis 
coletados no município, 

O CEPO teve um projeto aprovado pelo Fundo Ecumênico de 
Solidariedade para a compra de equipamentos de proteção 
individual de segurança, os mesmos já foram entregues para os 
catadores, totalizando 70 kits que continham 1 par de botinas, 2 
pares de luvas e 2 aventais. Ocorreram oficinas na área de 
psicologia, buscando fortalecer a solidariedade, o compromisso 
com a vida e com o outro, bem como, a mediação de conflitos e 
busca do equilíbrio entre os integrantes. 

-4 Nos próximos meses estão previstas oficinas nas áreas de saúde 
da família, economia solidária, direitos sociais e planejamento 
financeiro. 

Permanente 
20 horas 

CEPO 

5 — Estruturação de um O Plano de qualificação profissional ficou a cargo da Secretaria 30 horas Secretaria 	de 
Plano de Formação e Municipal 	de 	Desenvolvimento 	Econômico, 	a 	mesma 	teve Desenvolvimento 

Qualificação 
Profissional. 

dificuldades em fazer acontecer os momentos de qualificação, 
mas a partir de junho passou a rediscutir as possibilidades 
novamente com o CEPO. 
O CEPO está contratando profissionais para trabalhar com os 
catadores, essa contratação será a partir do projeto aprovado 
pelo Fundo Ecumênico de Solidariedade. 

Econômico 

CEPO 

r------= . 

‘J 

6 - Desenvolvimento de Discussões com os grupos sobre a importância de participar das 
programas 	de aulas do EJA e alfabetização; Mapeando as pessoas que tem 4 horas Secretaria 
Alfabetização 	de interesse em participar e encaminhando-as para a Secretaria Municipal 
Adultos 	e 	EJA Municipal de Educação; Educação 	-,-, 



direcionado 	aos 
catadores 	de 	material 
reciclável 	

. 

(Constituir 	turmas 	de 
alfabetização 	e 	de 

Também temos discutido junto a SMED sobre vagas para 
crianças filhos, de catadores, a Secretaria tem feio um ótimo 
trabalho e conseguido encaminhar as crianças para as vagas que 
restam. 

Educação de Jovens e . 
Adultos 	com 	os 
catadores 	envolvidos 
nas 	Associações, 
combatendo 	o 
analfabetismo); 
Outras Atividades Reuniões do GTR para organização dos trabalhos e avaliação dos 4 horas Secretaria 	de 

relatórios do CEPO. Cidadania, 
Secretaria de Meio 
Ambiente 
CEPO 

20 horas 
Visita a pavilhões e terrenos para ver possibilidade de aluguel para 
trabalho com reciclagem. Secretaria do Meio 

Ambiente 

O CEPO voltou a acompanhar a questão financeira da ARCAN, mesmo 
com pouca abertura, pois a mesma está passando por dificuldades 
financeiras. 

CEPO 

Secretaria 	de 
Articulação com as Entidades Federais que estão doando o seu material 
recidável para as associações, o CEPO vem articulando a coleta destes 
materiais; 

Cidadania 

Organização das Associações para receber as cestas do Programa . 	'.2 



Iam Rigo Ody 
Educadora do CEPO 

ch Klein 
o CEPO 

Fome Zero (organização dos espaços e controles das entregas). 

O CEPO tem promovido momentos de discussão entre as associações; 
todos os catadores se reuniram na Associação de Catadores Reciclando 
pela Vida para discutir sobre uma audiência pública que aconteceu na 
Câmara de Vereadores e outros grupos foram organizados para trocar 

	  experiências, momentos muito produtivos. 

Planejamento 	e 
avaliação 	do 	trabalho 
pela equipe; 
Elaboração de relatórios 
e 	encaminhamentos 
diversos;  

Realização de Planejamento e avaliação do trabalho desenvolvido pela 
equipe e inserção junto aos grupos; 
Encaminhamentos 	de 	diversos 	apontamentos 	nas 	reuniões 
desenvolvidas; 
Elaboração de relatórios e projetos; 

94 horas Secretaria 	da 
Cidadania 

CEPO 

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 324 horas 

Erechim, 20 de julho de 2011. 
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Recicladores no CEPO. 

Reunião com recicladores para organização do diagnóstico para o Banco do Brasil 
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Acompanhamento na organização financeira dos grupos — Associação de Recicladores 

Natureza Divina 

Momento de formação na ARCAN — Bairro Progresso 
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Momento de formação com psicóloga — Associação de Recicladores Protetores da 

Natureza — Cristo Rei 

Momento de formação sobre saúde do trabalhador — Presidente Vargas 



r 

Visita à pavilhão para verificação de possível aluguel. 

Ági 
Reunião com Banco do Brasil, Prefeitura Municipal e CEPO 
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA 
DO CEPO À SMED ERECHIM 

MÊS DE MAIO DE 2011  

DATA HORÁRIO CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

02.05.2011. 

8h às 11 h3Omin 3h30min - Assessoria na reunião com as Diretorias 
da Smed para discutir as demandas da 
semana. 

(Segunda-feira) 
13h3Omin às 18h 4h30min - Reunião com o Conselheiro Tutelas 

Nicolas 	e 	Setor 	Pedagógico 	para 
encaminhamento de estudantes. 

03.05.2011. 
(Terça-feira) 

8h às 12h 4h - Preparação da reunião com as Diretoras 
das Escolas — tema: Planejamento. 

13h3Omin às 18h 4h3Omin - Assessoria na reunião com as Diretoras 
das Escolas Municipais. 

04.05.2011. 
(Quarta-feira) 

8h às 11h30min 3h30min - Reunião com as Diretorias da Smed para 
avaliação da reunião com as Diretoras e 
planejamento da reunião com as Diretoras 
da Educação Infantil. 

13h3Omin às 18h 4h3Omin - Assessoria na reunião com as Diretoras 
da Educação Infantil. 

09.05.2011. 
(Segunda-feira) 

8h às 11h3Omin 3h3Omin - Assessoria na reunião com as Diretorias 
da Smed para discutir as demandas da 
semana. 

13h3Omin às 18h 4h3Omin - Discussão com o Setor Pedagógico sobre 
a formação do MEC sobre a Escola Ativa 
e a implementação na Escola Jaguaretê. 
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10.05.2011. 
(Terça-feira) 

8h às 11h3Omin 3h30min - 	Reunião 	com 	a 	Coordenadora 	dos 
Secretários da AMAU para discutir os 
encontros de formação da região. 
- 	Organização 	da 	reunião 	com 	as 
Coordenadoras Pedagógicas das Escolas. 

13h3Omin às 18h 4h30min - Assessoria no encontro de formação com 
as 	Coordenadoras 	Pedagógicas 	das 
Escolas Municipais. 

11.05.2011. 
8h às 11h3Omin 3h30min - Estudo e discussão de simulados para as 

Escolas Municipais. 

(Quarta-feira) 
13h3Omin às 18h 4h3Omin - Reunião com a Coordenação do Ensino 

Fundamental para discutir as demandas e 
o 	acompanhamento 	pedagógico 	nas 
Escolas. 

16.05.2011. 
(Segunda-feira) 

8h às 11h3Omin 3h3Omin - Assessoria na reunião com as Diretorias 
da Smed para as demandas da semana. 

13h3Omin às 18h 4h30min - Reunião com o assessor contábil para 
discutir o plano de carreira. 
- Reunião com a Coordenação da EJA e a 
Diretora do CEJA para encaminhamento 
de novos estudantes. 

17.05.2011. 
(Terça-feira) 

8h às 12h 4h - 	Assessoria 	na 	reunião 	com 	as 
professoras do reforço escolar das Escolas 
Municipais. 

13h3Omin às 18h 4h30min - 	Reunião 	com 	a 	Escola 	Municipal 
Jaguaretê para discutir o planejamento 
pedagógico e administrativo. 

18.05.2011. 
(Quarta-feira) 

8h às 11h3Omin 3h30min - Reunião com todos os servidores da 
Smed. 
- Reunião com os CCs e FGs da Smed 
para avaliação do planejamento. 

13h30min às 18h 4h3Omin - Reunião com a Escola Municipal D. 
Pedro II para discutir o planejamento 
pedagógico e administrativo. 

23.05.2011. 
(Segunda-feira) 

8h às 11h3Omin 3h30min - Reunião com o Setor Pedagógico para 
discutir as demandas dos Coordenadores 
da Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e EJA. 
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13h30min às 18h 4h30min - Reunião com a Escola Municipal Paiol 
Grande 	para 	discutir 	o 	planejamento 
pedagógico e administrativo. 

24.05.2011. 
(Terça-feira) 

8h às 11h3Omin 3h3Omin - Reunião com as Diretorias da Smed para 
encaminhamentos das ações da semana. 

13h3Omin às 18h 4h30min - 	Reunião 	com 	o 	CEIA 	para 
encaminhamentos de estudantes. 
- Reunião com Equipe Diretiva da EMEI 
Ruther para discussão da reunião do CPM. 

25.05.2011. 
(Quarta-feira) 

8h às 11h3Omin 3h30min - Assessoria no estudo com as Diretorias 
da Smed — PPP. 

13h3Omin às 18h 4h3Omin - 	Assessoria 	na 	reunião 	do 	Setor 
Pedagógico. 
- Reunião com a Escola Municipal Othleo 
Rosa 	para 	discutir 	o 	planejamento 
pedagógico e administrativo. 

30.05.2011. 
(Segunda-feira) 

8h às 12h 4h - Reunião com as Diretorias da Smed para 
encaminhamentos das ações da semana. 

13h3Omin às 18h 4h30min - Reunião com o Promotor de Justiça e as 
Diretoras e Professoras de Apoio sobre o 
Ato de Infração. 
- Reunião com a Escola Municipal Luiz 
Badalotti 	para discutir o planejamento 
pedagógico e administrativo. 

31.05.2011. 
(Terça-feira) 

8h às 11h3Omin 3h30min - 	Discussão 	sobre 	a 	metodologia 	de 
apresentação da Educação Inclusiva na 
formação de julho. 
- Reunião com a Equipe Diretiva da 
Escola Ruther para encaminhamentos do 
trabalho. 

13h3Omin às 18h 4h30min - Reunião com a Escola Municipal Caras 
Pintadas 	para 	discutir 	o 	planejamento 
pedagógico e administrativo. 

TOTAL: 	 113 HORAS n 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DIVISÃO DO PEDAGÓGIÇO 

REUNIÃO COM AS DIRETORAS 
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Data: 03 de maio de 2011 
Horário: 13h3Omin 
Local: Sala de Reuniões da SMED 

I. ABERTURA 

- Acolhida: Receber as Diretoras, desejar boas vindas, dar abertura da reunião 

- Palavras do Secretário de Educação 
* Entrega do Certificado Professora Ivone 
* Entrega dos Livros 

FUNDAMENTAÇÃO - ESTUDO 

Texto:  O Planejamento como Méthodos da Praxis Pedagógica - Re-significando a Prática 
do Planejamento 
Autor: Celso dos Santos Vasconcellos 

Metodologia: Fazer a leitura e a discussão coletiva do texto, possibilitando o debate de 
questões pontuais no que se refere à realidade das escolas. 

-SISTEMATIZAÇÃO DAS QUESTÕES 

Apresentar a sistematização geral das questões respondidas pelas Diretoras em 
decorrência da tarefa encaminhada no encontro anterior. 

Questões: 

Avaliação do Ambiente Escolar: o que está bem e o que precisa avançar? 
Que ações vamos fazer na Escola para melhorar o Ambiente de Aprendizagem? 
Demandas para a Secretaria contribuir com as Escolas? 

Tarefa: Organizar cronograma de discussão com cada Escola entre os dias 19 de maio a 
10 de junho (duas escolas por semana) Plano de Ação das Escolas - Encaminhamento 
das orientações 

Público: Equipe Diretiva, Orientadora Educacional, Professoras do Apoio ao Processo 
Ensino Aprendizagem, Professoras do Reforço e Comunitárias. 

Horário: 16h às 18h 
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4. ENCAMINHAMENTOS GERAIS 

Resolução PDDE: Recadastrar as Escolas no PDDE, colocando as porcentagens do que é 

custeio e do que é capital. 

Atividade na Praça: 
Agradecer o envolvimento das Escolas e discutir o cancelamento 

e/ou transferência da atividade. O dia vai ser considerado letivo ao calendário escolar. 

Avaliação da Semana da Páscoa: Discutir com as Diretoras a participação dos 

estudantes nas atividades da Páscoa no castelinho. 

Reunião com Pais: Escolha de representantes para composição do CME e avaliação da 
educação no município. Dia 09 de maio, às 19h, na Smed. 

Premiação dos Estudantes: D. Pedro II, Cristo Rei e Paiol Grande. 

Bolsa Família: 
a) Quem preenche o cadastro da Bolsa Família? Marcar reunião para 

orientação do preenchimento das fichas com Secretaria da Cidadania. b)Listagem das 
crianças conforme encaminhamento da Secretaria da Cidadania. 

Esclarecimento Roberto Teódolo/Ruther 

Abertura do CECRIS: Educação Infantil 
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ORIENTAÇÃO PARA AS REUNIÕES COM AS ESCOLAS 
"'MURAL r.v`: 

1. Diagnóstico da Escola 
	 ,./. i}...... i  ......„ 

- Dados gerais 
Potencialidades da Escola 
Dificuldades da Escola 

Objetivos da Escola 2011/2012 

Metas da Escola e Ações 

Papel da Mantenedora 

METAS PEDAGÓGICAS 
 
 
 
  

AÇÕES  PERÍODO RESPONSÁVEL 

 
 
 
 

METAS ADMINISTRATIVAS  
 
 
 
  

AÇÕES  PERÍODO RESPONSÁVEL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
IVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DIVISÃO DO PEDAGÓGICO 

REUNIÃO COM AS COORDENADORAS 

Data: 10 de maio de 2011 
	

1 
Horário: 13h3Omin 
Local: Sala de Reuniões da SMED 

ABERTURA 

- Acolhida: Receber as Coordenadoras, desejar boas vindas, fazer a abertura 

da reunião 

RETOMADA DO PLANO:DE AÇÃO PEDAGÓGICA 

Plano de Ação Pedagógica: Discutir os planos entregues pelas Escolas. Fazer 

discussão coletiva das metas e ações (socialização - grupo da Educação 

Infantil e grupo do Ensino Fundamental). 

- Apresentar as observações dos planos. 

APROFUNDAMENTO -•ESTUDO 

Texto: O Planejamento como Methodos da Próxis Pedagógica 

Metodologia: Leitura coletiva e discussão tendo presente a realidade 

de cada escola. 

4. ENCAMINHAMENTOS GERAIS 

Resultado da Provinha Brasil 

Justificativa ponto dos professores- Ensino Religioso 

Olimpíadas de Matemática 

Encaminhamento neurologista 

Formação da ACP com Educação Infantil e Anos Iniciais (entrega do 

cronograma) 
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REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA E DIRETORAS 
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TROJNAt. DE CONTAS 

ENCONTRO COM AS DIRETORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS 



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONVÊNIO N° 053, DE 14 DE OUTUBRO DE 2009 

Período: 01 à 30 de junho de 2011 
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DATA HORÁRIO CARGA 
HORÁRIA 

8h às 11 h3Omin 
	3h3Omin 

01.06.2011. 
(Quarta-feira) 

	

02.06.2011. 	13h3Omin às 18h 
	

4h3Omin 

(Quinta-feira) 

	

06.06.2011. 	13h3Omin às 18h 
	

4h3Omin 

(Segunda-feira) 

07.06.2011. 
(Terça-feira) 

8h às 11h3Omin 

13h3Omin às 18h 

3h3Omin 

4h3Omin 

CEP O 
Rua Espirito Santo, 471 
Fone: (54) 3519-1915 

cepo0.:si.coin.br 
ERECH1M- RS 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA 
DO CEPO À SMED ERECHIM 

MÊS DE JUNHO DE 2011  

ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

- Discussão com a Coordenação do 
Ensino Fundamental sobre a implantação 
da Escola Ativa na Escola Municipal de 
Jaguaretê. 
- Estudo sobre a Educação Integral, 
discussão de possibilidade de mudança da 
matriz curricular. 

- Reunião com o Conselho Municipal de 
Educação - estudo 

- Assessoria no Setor Pedagógico — 
planejamento das ações do Ensino 
Fundamental.  

- Reunião com as Diretorias da Smed, 
demandas dos Setores.  

- Reunião com o Setor Pedagógico — 
organização e encaminhamento dos 
simulados para as Escolas Municipais.  

- Assessoria metodológica na reunião com 
os CCs e FGs da SMEd. 
- Discussão do acompanhamento 
pedagógico na EMEF Luiz Badalotti.  

- Reunião com CEIA para discutir o 

planejamento 	pedagógico 	e 

administrativo. 

8h às 11h3Omin 
	3h3Omin 

08.06.2011. 
(Quarta-feira) 

13h3Omin às 18h 
	

4h3Omin 

13.06.2011. 
(Segunda-feira) 

8h às 12h 4h - Reunião com as Diretorias da Smed para 
planejar as ações pedagógicas da semana. 



- Reunião com a EMEF CAIC para 
discutir o planejamento pedagógico e 
administrativo. 

- Assessoria no Setor Pedagógico para 
discutir proposta da feira do livro e 
projetos nas escolas.  

- Reunião com as Coordenações do 
Ensino Fundamental, Educação Infantil e 
Educação Inclusiva para discussão de 
orientação dos planos de ensino.  

- Reunião com os servidores da Smed 
sobre Controle Interno 
- Reunião de formação dos CCs e FGs.  

- Reunião com as Diretorias da Smed para 
organização das demandas da semana e 
discussão da LDO da Smed. 

- Assessoria na reunião com as 
fonoaudiólogas para encaminhamento do 
atendimento clinico.  

- Reunião com a Equipe do Setor 
Pedagógico e Diretorias da Smed para 
discutir o projeto de ação na Feira do 
Livro e Semana da Criança  

- Assessoria na reunião de discussão 
metodológica para formação com os 
professores sobre os planos de estudos.  

- Elaboração coletiva do PAR — Plano de 
Ações Articuladas do MEC.  

- Elaboração coletiva do PAR — Plano de 
Ações Articuladas do MEC. 
- Reunião de planejamento com a Escola 
de Belas Artes — programação da 
comemoração dos 50 anos.  

- Assessoria na reunião com as Diretorias 
da Smed — planejamento das ações da 

semana. 

- Reunião com a Diretora da Educação 

13h3Omin às 18h 4h3Omin 

14.06.2011. 
(Terça-feira) 

15.06.2011. 
(Quarta-feira) 

20.06.2011. 
(Segunda-feira) 

21.06.2011. 
(Terça-feira) 

8h às 11h3Omin 

13h30min às 18h 

8h às 12h 

8h às 12h 

13h3Omin às 18h 

8h às 12h 

13h3Omin às 18h 

4h 

4h 

3h3Omin 

4h3Omin 

4h 

4h3Omin 

4h3Omin 

22.06.2011. 
(Quarta-feira) 

27.06.2011. 
(Segunda-feira) 

8h às 11h3Omin 

13h3Omin às 18h 

8h às 11h3Omin 

13h3Omin às 18h 

3h3Omin 

4h3Omin 

31130min 

4h3Omin 

DE CONTRII 



29.06.2011. 	8h às 11h3Omin 

Quarta-feira 

3h3Omin 

TOTAL: 
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Integral para organização da semana de 
formação do dia 18 de julho. 
- Organização da reunião com as 
Diretoras para formação de julho sobre 
Educação Inclusiva.  

4h 	- Reunião com o Setor Pedagógico para 
organizar as ações da semana e discutir 
encaminhamentos da semana da criança. 

4h30min 	- Organização do material para a reunião 
com as Diretoras sobre planos de estudos. 
- Reunião com a Coordenadora da 
Educação Infantil para discutir questões 
pedagó ticas dos estudantes inclusos. 

- Reunião de estudos sobre o Plano de 
Carreira dos rofessores. 

94 HORAS 

Erechim, 30 de junho de 2011 

Assessoria do CEPO 
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28.06.2011. 	8h às 12h 
(Terça-feira) 

13h3Omin às 18h 
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UMA REFLEXÃO SOBRE 
LIDERANÇA 

Líder é o condutor, o guia, aquele que 
comanda. Ser líder é ter uma visão global, 
uma relação entre as pessoas e o seu 
ambiente de trabalho. É saber ensinar e 
também aprender, sendo este último de vital 
importância, ou de maior importância. 

A principal atividade de um gestor ou líder é 
a de conduzir pessoas, como o próprio nome 
indica, sabendo para isso lidar com elas e 
conseguir os melhores resultados. 

Liderar não é uma tarefa simples, pelo 
contrário, 	liderança 	exige 	paciência, 
disciplina, 	humildade, 	respeito 	e 
compromisso, pois a organização é um 
organismo vivo, dotado de colaboradores dos 
mais diferentes tipos. 



Um líder deve ser uma pessoa entusiasta, que 
gere estimulo e exemplo para os seus 
comandados. São os exemplos que arrastam 
como já afirmava Santo Agostinho no séc. IV: TIPOS DE LÍDERES 

"As palavras comovem, 
os exemplos arrastam". 

AUTORITÁRIO 

Que determina as ideias e o que será executado 
pelo grupo, e isso implica na obediência por 
parte dos demais. É extremamente dominador e 
pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de 
cada membro do grupo. É uma pessoa ditadora e 
soberana, o que comanda o grupo só pensando 
em si, não aceita as ideias de outros. 

Consequência: A reação do grupo de modo geral 
fica hostil e se distancia por medo. 

INDECISO 

Não assume responsabilidade, não toma 
direção efetiva das coisas, vive no jargão 
"deixa como esta, para ver como é que fica". 

‘P'• c ,r, 
-rs 1 
r, 	C) CD 

Consequência: A reação do grupo é ficar 
desorganizado, gera insegurança e atritos, é 
como um barco sem leme, não sabe-para— , 
onde vai. 



DEMOCRÁTICO 
Preocupa-se com participação do grupo, 
estimula e orienta, acata e ouve as opiniões, 
pondera antes de agir. Aquele que determina, 
junto com o grupo, as diretrizes, permitindo o 
grupo esboçar as técnicas para alcançar os 
objetivos desejados. É impessoal e objetivo em 
suas críticas e elogios. Para ele, o grupo é o 
centro das decisões. 

Consequência: A reação do grupo é de interação, 
participação, colaboração e entusiasmo. 

LIBERAL 

Aquele que participa o mínimo possível do 
processo administrativo. Dá total liberdade ao 
grupo para traçar diretrizes. Apresenta 
apenas alternativas ao grupo. 

Consequência: A reação do grupo geralmente 
é ficar perdido, não ficando coeso. 

SITLIACIONAL 

É aquele que assume seu estilo de liderança 
dependendo mais da situação do que da 
personalidade. A postura deste líder brota 
ante as diferentes situações que ele detecta 
no dia-a-dia. Possui um estilo adequado para 
cada situação. 

Consequência: A reação do grupo é de 
segurança e motivação por certo tempo. 

EMERGENTE 

Diz respeito aquele que surge e assume o 
comando por reunir mais qualidades e 
habilidades para conduzir o grupo aos 
objetivos diretamente relacionados a uma 
situação especifica. Por exemplo, num caso 
extraordinário, onde determinadas ações 
devem ser traçadas de imediato. 

Consequência: O grupo reage bem, participa, \ 
colabora, sabendo que se houver emergência, Co  
o líder saberá o que fazer. 	 (NI 



   

(.- r 	 f 

DIFERENÇA ENTRE CHEFE E UDER 

CHEFE: tem a visão curta x LÍDER: tem a visão panorâmica 

Um Administra recursos humanos x Outro lidera pessoas 

Um precisa ganhar sempre x Outro precisa ganhar mais do que 
perder 

Um tem todo o poder x Outro tem competência 

Para um conflitos são aborrecimentos x Para outro conflitos são 
lições 

Para um crises são riscos x Para outro crises são Oportunidades 
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fortalecer as relações interpessoais; 

Debates com os grupos referentes à ampliação do quadro de 
sócios das mesmas, buscando a inserção de novos catadores nos 
espaços já organizados; 

Encaminhamentos com empresas e entidades federais/estaduais 
para doação de materiais recicláveis para as associações; 

Busca de novos compradores para os materiais recicláveis; 

Reuniões com os coordenadores das associações, buscando a 
integração e o fortalecimento da troca de experiências entre os 
mesmos. 

20 horas Associação de Catadores Reciclando pela Vida — Bairro Vila União 
(Maior acompanhamento peia Secretaria de Cidadania) 

Secretaria 	de 
Cidadania e 
CEPO 

— Bairro Presidente 40 horas Associação de Recicladores Filhos da Natureza 
Vargas 

CEPO 

25 horas CEPO Associação de Recicladores Cidadãos Amigos da Natureza — ARCAN — 
Bairro Progresso 

10 horas CEPO Associação de Recicladores Protetores da Natureza — ARPN 
Atualmente no Bairro Cristo Rei 



José Tadeu Pei 
Secretaria Mun ai de Educação 

Alam Ric 
Secretaria ai de Desenvolvimento Econômico 

ERECH 

Eis  nr"  
Sec.  Fazenda 

Os gestores do Convênio n° 053 de 14 de outubro de 2009, realizaÁlT."'"'  

entre Prefeitura Municipal de Erechim e CEPO — Centro de Educaçãó-4  

Popular avaliaram o relatório do período de 01 de maio a 30 de junho de 

2011, conferindo todos os documentos. 

A partir desta análise, emitem o parecer favorável, uma vez que os 

documentos estão de acordo e comprovam que as ações previstas no 

convênio estão sendo desenvolvidas em conformidade. 

Erechim, 27 de julho de 2011. 

ja1 	g 0--ãfre-xi  
Nelci D' Agostini 
Secretaria Munic. 	Cidadania 

Ariane Tanise Pasuch 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

T-• 
• Wilmar AntonicSusatta 

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação 

PARECER 



URECH;t0 

Ao Setor de Protocolo 

Solicitamos a abertura do II volume do processo 
seja anexado a prestação de contas do convênio firmado 

Erechim, 17 de agosto de 2011. 

Gs epet  Portariasç etoasfi  ãd o'e C  1d2:8 12 °OêOni 5.1:ks  

'A 3 it _ 
n° 14589/2010 para qu—e 
através deste processo. 



TRMUNAL DE P.M. ERÉ-61-IM 

Fls. 	 

Prcifá2olo 
Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Secretaria de Administração 
Diretoria de Tecnologia em Informação 
Divisão de Protocolo 

Processo 2010/14589 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

Nesta data, encerra-se o 1° volume do presente Processo. 

O assunto continuará sendo tratado no 2° volume, que 

leva o mesmo número de Processo e as mesmas 

especificações, não podendo ser separado. 

Erechim, 18 de agosto de 2011. 

odft-,2 
Elenise Delia Costa Madrid 

Agente Executivo Especializado 

Portaria 004/2010 
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. CEPO 
Centra de Educação Popular 

r1~~11.1"1"11.11111"1".111~"..
.  

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS E FORMAÇÕES 

CONVÊNIO N° 053, DE 14 DE OUTUBRO DE 2009 

Período: 01 de janeiro a 31 de dezembro 2011 



CV:\fri: 

- Mirian Rigo Ody 

Formação: Assistente Social 

Período: janeiro a julho de 2011 

- Luciane Bortolini Gowacki 

Formação: Pedagogia 

Período: agosto a dezembro de 2011 

- Verenice Lipsch 

Formação: Licenciatura em Pedagogia e Mestrado em Educação 

Período: janeiro a dezembro de 2011 

- Valdete Jantsch Klein 

Formação: Economia Doméstica 

Período: janeiro a dezembro de 2011 

- Mariane Polli 

Formação: Graduanda em Ciências Contábeis 

Período: janeiro a dezembro de 2011 

Leandro Carlos Ody 

Presidente do CEPO 
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DE /34.457 m24) e 44 REA ÚTI 

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA  
SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 	

„ 
-1.9111“ 

Rua Saulle Pagnoncelli, 85.- Centro 	- 
(54) 3522-9250 

LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Erechim, através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, baseada na Constituição Federal, Lei 'Federal n° 6.938/81 que Institui a 
Política Nacional de Meio. Ambiente,as Resoluções CONAMA 237/97 e CONSEMA 
102/2005 e com base nos autos do processo administrativo 2455/2009, expede a 

presente autorização de LICENÇA OPERAÇÃO: 

EMPREENDIMENTO: ERVATEIRA REI VERDE 
CNPJ: 90336.7771000114 	 CODRAM: 2.692,10 
EMPREENDEDOR: ERVATEIRA REI VERDE LTDA 

NDEREÇO: PARTE DO LOTE RURAL N° 20, SECÇÃO PAIOL GRANDE, LINHA 02 

3 MUNICIPIO: ERECH1M - RS 

para ativide de: INDÚSTRIA DE ERVA-MATE, EM 

Localizado: PARTE DO LOTE RURAL N°20, SECÇÃO PAIOL QRANDE , LINHA 02 

COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES  
1.0 Aspectos Gerais: 
1.1A capacidade produtiva mensal da empresa é de 60 TONELADAS DE ERVA- 

MATE; 
1.2 A empresa deve manter atualizado seu Alvará de Corpo de Bombeiros; 
1.3 A empresa deve manter atualizado seu Cadastro junto ao DEFAP-SEMA; 
1.4 Em caso de qualquer alteração que a empresa pretenda fazer (alteração de 

processo, implantação de novas linhas de produção, ampliação etc), deverá ser 
providenciado licenciamento prévio junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

2.0Quantwaos efluentes líquidos industriais e sanitários: 
2.1 A empresa não poderá lançar efitiente líquido industrial em corpos hídricos 

superficiais ou subterrâneos sem o prévio licenciamento da SMMA; 
2.2 Os esgotos ,sanitários deverão ser convenientemente tratados e dispostos de 

acordo com a norma e legislação vigentes, em especial NBR 7229 e NBR 13969 da 

ABNT; 

3.0Quanto as emissões atmosféricas: 
3.1 Os níveis de ruído gerados pela atividade industrial da empresa, deverão estar de 

acordo com a NBR 10.151, da ABNT conforme determina a Resolução CONAMA 

NP 01, de 08/03/1990; 
3.2 A empresa não poderá emitir substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades 

que possam ser perceptíveis fora dos limites de sua propriedade; 

LO N° 49/2009 

FUNCIONÁRIOS. 

VIDE-VERSO 



estaco ao mio uranae ao u 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 
SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Rua Saulle Pagnoncelli, 85 - Centro - 
(54) 3522-9250 

3.3 Os equipamentos e operações passíveis de provocarem emissões de material 
particuiado, deverão ser providos de sistema de ventilação local, exaustor e 
equipamento de controle eficiente de modo a evitar emissões à atmosfera; 

o 

4.0 Quanto aos resíduos sólidos: 
4.1A empresa deverá segregar, identificar, classificar e acondiciOnar os resíduos 

gerados Para armazenagem/disposição provisória na área da empresa, conforme 
Norma Técnica NBR 12.235 e a NBR 11.174, em conformidade com o tipo de 
resíduo, até a posterior destinação final dos mesmos; 

4 2A‘empresa deverá dar destinação final adequada a totalidade dos resíduos a serem 
clorados e verificar o licenciamento ambiental das empresas para as quais seus 
resíduos serão encaminhados e atentar para o seu cumprimento, pois conforme o 
artigo 90  do decreto estadual 38.356, a responsabilidade pela destinação 
adequada dos mesmos é da fonte geradora, independente da contratação de 
serviços de terceiros; 

4.3Fica proibida a queima, a•céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, 
ressalvadas as situações de emergência sanitárias, devidamente reconhecidas 
pela legislação; (parágrafo 3°, artigo 19 do decreto 38.356 de 01/04/1998) 

4.4As lâmpadas fluorescentes usadas deverão ser armazenadas integras, embaladas 
individualmente, .em papel ou papelão de origem e acondicionadas de forma 
segura para posterior transperte a empresas que realizem sua descontaminação; 

4.5A empresa deverá manter, registro SEMESTRAL dos resíduos sólidos industriais 
gerados à totalidade dos resíduos gerados. Cópia das planilhas de resíduos devem 
ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

4.6A empresa deverá manter disponível aos órgãos de fiscalização, comprovante de 
destinação final dos resíduos gerados, por uri-) período mínimo de dois anos; 

Com vistas a renovação da presente licença de operação deverão ser 
apresentados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente os seguintes 
documentos: 
a)Requerimento solicitando renovação de licença de Operação; 
b)Cópia da presente licença; 
c)Cópia do documento de licenciamento ambiental das empresas terceirizadas, 
responsáveis pela •destinação final dos resíduos sólidos industriais; 
ti)Rolatório da gnipresa contemplando pianiihas SEMESTRAIS di :odos os 
rosíduos industriais gerados. As planilhas devem ser encaminhadas à 3MMA nos 
meses de janeiro e julho; 
e)Relatório fotográfico do empreendimento e declaração de que não houveram 
nmp•limões não autorizadas; 
OCumprovante da pagamento das taxas do licenciamento :"ritpital; 

;-tivendo '21teração es tcs cons•titutivos, cópia d.3 mesm:-.) deverá ser 
aore53entadai  a SMMA, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a 
responsabilidade sobre a atividade/empreendimento licenciado por este documento, 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — SMMA 
SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Rua Saulle Pagnoncelli, 85— Centro 
(54) 3522-9250 

Este documento licenciatório perderá sua validade caso os dados fornecidos peso 
empreendedor não correspondam à realidade ou prazos tenham sido descumpridos. 

Esta licença só é valida para as condições contidas acima e pelo período de 04 
(quatro) anos, a contar da presente data. 

A presente licença deve estar disponível, no local da atividade licenciada 
para efeito de fiscalização. 

Erechim, 16 de março de 2009. 

 

Enga.Agrônonia Halina-  D. W. Kluch 
Diretora do Depto de Licenéiamento Ambiental 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

OU: ,e0 

V.W1 

UNIDADE AUDITADA 

PM DE ERECHIM 

I° VIA - UNIDADE AUDITADA 

SIMBOLOGIA: 
r VIA - TRIBUNAL DE CONTAS 

PRAZO PARA ENTREGA DA SOLICITAÇÃO: 

07/05/2012 

Observação: 
As informações, inclusive as relativas a eventual inexistência de algum documento, 

devem ser feitas por escrito. 

Com base nos termos dos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal, artigos 70 e 
71 da Constituição Estadual e artigo 33,§§ 1° e 2°, da Lei n° 11.424, de 06-01-00, requisitamos 

o(s) documento(s) e/ou informação(ões) abaixo: 

Considerando que o Município de Erechim é habilitado para o licenciamento 
ambiental de atividade de impacto local para industrias ervateiras (ramo 2692,10) para 
empreendimentos com porte de até 10.000,00 m2, conforme resolução do 102/2005 do CONSEMA, 
requisita-se justificar a concessão da licença de operação n° 49/2009 para industria ervateira com 
área útil de 34.457 m2, e informar se a mesma permanece em vigência. 

Omur a lveira Neto 
Auditor Público Externo 
Matrícula n° 17001160 

UNIDADE AUD.fRECEBIMENTO DESTA REQUISIÇÃO: 

Data: 

TCE/RECEBIMENTO DE DOCUMENTO(S) E/OU iNFoRmAçÃo(OEs) 

Data: 

Obs.: 

Nome: 	 Matricula: 

Ass:  

Nome: 

Cargo: 

Ass: 

 

  

ST-01.37.01 
1/1 
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/ 221 Li Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Av. Germano Hoffmann, 351 — Centro — Fone: 3522-9250 
99700-000 Erechim — RS 

Of. n° 219/2012 - SMMA 
	

Erechim, 08 de Maio de 2012. 

Prezado Senhor 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para informar 

a respeito da requisição de documentos e/ou informações n° 001/2012ENG, referente a 

emissão da Licença de Operação para a empresa ERVATEIRA REI VERDE LTDA, CNPJ: 

90.336.777/0001-14. 

Informamos que ao tomarmos conhecimento do auto de infração emitido 

pela FEPAM, realizamos a conferência dos documentos protocolados que originaram a 

Licença de Operação n° 49/2009. Ao verificarmos que a área útil documentada no formulário 

era superior ao considerado de impacto local, foi emitido o ofício n° 486/2011 informando a 

REVOGAÇÃO da Licença e que a empresa deveria providenciar o Licenciamento ambiental 

junto ao órgão competente — FEPAM, conforme cópia em anexo. 

Cabe ressaltar que, na oportunidade da emissão da LO 049/2009, 

município contava com o serviço terceirizado da empresa RECPLAM — Recuperação e 

Planejamento Ambiental LTDA., que prestava serviço de assessoria ambiental, realizando 

vistorias técnicas e análise de documentação, emitindo pareceres técnicos a partir dos quais 

eram emitidas as licenças ambientais. 

Em 05 de outubro de 2011, a empresa Ervateira Rei Verde Ltda, protocolou 

processo administrativo n° 2011/13034, solicitando reconsideração da decisão, 

apresentando cópia das matrículas e alvará de prevenção e proteção contra incêndios 

emitido pelo Corpo de Bombeiros, com validade até maio de 2012, onde no mesmo consta 



Rogerio Rossi 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Rub 

área construída de 4.103m2. Neste mesmo processo a empresa declaroirdrú-d—a—á'rea 

externa, ao ar livre, utilizada para as atividades da empresa é de 4.157m2  totalizando 

8.260m2  de área útil. 

Diante dos documentos apresentados e em vistoria no local, em 06 de 

outubro de 2011, foi emitido nova Licença de Operação para a empresa, sob n° 082/2011, 

para a atividade de fabricação de erva-mate, em área útil de 8.260m2. 

Antes de ser adotado o procedimento de emissão de nova licença para a 

empresa, foi feito contato com o Sr. Paulo Ricardo Monteiro Sordi — Engenheiro Químico, 

responsável pela emissão do auto de infração n° 821/2011 (por telefone), informando o novo 

pedido da empresa. Para emissão da nova licença foi levado em consideração o alvará 

emitido pelo Corpo de Bombeiros, as matrículas informando a área, e a declaração da área 

útil, informada pela empresa, tomada como verdadeira. 

Findamos este ofício reforçando que a Licença de Operação 049/2009 não 

encontra-se mais em vigência, e, que após nova análise de documentação protocolada pela 

Empresa Ervateira Rei Verde foi emitida licença (LO 082/2011), que permanece em vigor, 

dentro da habilitação municipal para Licenciamento Ambiental de impacto local. 

Sendo o que se apresentava para o momento, despedimo-nos e colocamo-

nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

111"11111-'-~ 1111  

PaL\ Ifredo Polis 

Prefeito Municipal de Erechim 

limo Sr. 
OMAR DA SILVEIRA NETO 
Auditor Público Externo 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECH1M 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
A. Germano Hoffmann 351 —Centro — Fone 3522-9250 
99700-000 Erechim — RS 

/d91, 

  

    

OF. N° 486/2011 - SMMA 

Prezado Senhor 

Erechim, 24 de setembro de 2011. 

P.M. ERECH 

Fis 	 

°colo 

   

Ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para informai 
que a Licença de Operação LO N° 49/2009, em nome da empresa ERVATEIRA REI VERDE 
LTDA, CNPJ: 90.336.777/0001-14, está REVOGADA. 

Informamos que ocorreu um equivoco na hora da emissão da referida 

Licença, visto que a atividade conforme CODRAN: 2.692,10 — Indústria de Erva-Mate, só poderá 
ser licenciada no Município de Erechim até 10.000m2, caracterizando-se como atividade de 
Impacto local. 

Salientamos que conforme preenchimento do formulário e emissão da 
licença, a área útil da empresa informada foi de 34.457m2, ultrapassando o limite autorizado ao 
Município, diante disso e conforme advertência recebida, a empresa deverá providenciar o 

Licenciamento Ambiental junto ao órgão competente FEPAM. 

Reconhecendo o erro e o transtorno causado, a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, através da Diretoria de Licenciamento Ambiental, pede desculpas à empresa e está 
disponível para maiores esclarecimentos. 

Sugerimos que a empresa solicite através de protocolo a devolução da taxa 
paga, visto não ser competência do Município, seu Licenciamento. 

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos e colocamo-nos à 
disposição para eventuais questionamentos. 

jtax)-0-, 
Walde ar Dornfeld 	 Gilbe 	iz Tomazin 

1)/ Secretário Municipal do Meio Ambiente 	Diretor de Liclamento Ambiental 
Maria José ScIhneider 

Secretária Adjunta da Secretana 
Municipal de Meio Ambiente 

Portada 1099/2010 

ILMO Sr. 	 ,du 
ALCEU STRAPASSON 
	

PS tM23,105/20. 
ERVATEIRA REI VERDE LTDA 	 PorrA iWMS 



Giani Rotta Telles 
Consultoria em Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental 
Técnico em Agropecuária - CREA-RS: 95.561-Tb 

(54) 9984-2045 e 3321-0876 - gianitelles@qmail.com  
Rua Portugal, 439 - Centro - Erechim/RS 

Projetos e serviços técnicos 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo 2455/2009 

EMPREENDEDOR: Ervateira Rei Verde Ltda. 

LO (Licença de Operação) n°: 49/2009 

ERRATA: 

Na página 02 (dois) do formulário do licenciamento ambiental: 

- Onde se lê "Área do terreno: 46.930m2", leia-se "Área do terreno: 35.470,25m2", correspondente ao 

somatório das áreas superficiais das matrículas (n° 32.560, 22.103, 31.735 e 31.736) que compõem o terreno 

da Ervateira, vide cópias em anexo. 

Na página 02 (dois) do formulário do licenciamento ambiental, no item 4.1.1- 

- Onde se lê "Área útil total: 34.457m2", leia-se "Área útil total: 8.260m2"; 

- Onde se lê "Área útil construída total: 8.260m2", leia-se ''Área útil construída total: 4.990,30m2"; 

- Onde se lê "Área útil total das atividades ao ar livre: 26.197m2". leia-se "Área útil total das atividades ao ar 

livre: 3.269,70m2". 

Para tanto, REQUER seja juntada ao processo a referida página 02 do formulário, em anexo, 

preenchida de maneira correta. 

RECONSIDERAÇÃO: 

Em face do equivoco cometido no preenchimento do mencionado formulário, respeitosamente 

pedimos seja reconsiderada a análise da LO em epígrafe, uma vez que a área útil total é de 8.260m2  

Da mesma forma solicitamos que o documento licenciatório seja mantido, entretanto, com a devida 

retificação da informação. 

Sem mais p 	rimento. 

  

Ervateir. Rei Vere Ltda. 

Para 
Secretetaria Municipal de Meio Ambiente 
Rua Germano Hoffmann, 351 — Centro 
CEP 99.700 - 000— Erechim — RS. 

Giani Potta Telles 
Técnico em Agropecuária 

CREA-RS 95.561-TD 

1/1 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE— SMMA 
Rua Domingos Zanella, 104— Trés Vendas 

4kszév lir (54) 3522-9250 

P.M. ERECHIM 

Fls. 

P oincnio 

õaIs à.se.é1tLvarhente utilizad?s,,p.ata,p~,o,voyiplp.m9, 
nsXui 

000potiot:40., de qontfole 
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tritiniSttái 

Área do terreno: 35,470,25 m2  

7.1.1 Área útil total: 8.260 m2  

4.4.1.1 área útil construída total: 4.990,30 m2  

4.4.1.2 área útil total das atividades ao ar livre: 3.269,70 m2  

OBS: A área útil total deve ser o somatório da área útil construída total e da área útil total das 
atividades ao ar livre. 

A'24:J Caracterize a localização da indústria pela Legislação Municipal: 
Localização 

Zona urbana 
Zona rural 

4.5.1. Se a indústria localiza-se em zona urbana assinale com um "X" no quadro 
correspondente: 

Caracterização da Zona Urbana 

LI Zona residencial 
LI Zona de transição 
E Zona mista 
LI Zona industrial 

Outras 

4.5.2.Caracterize a vizinhança da indústria: 

Vizinhança Distância Aproximada  

@ Residência 300 m 

Comércio 135 m  

I Indústria 135 m 

11111 Escola + de 1000 m  
Outras. Especificar quais: 175 m 

1?,1C 
	

Indique quais as fontes de abastecimento de água: 

Fonte de Abastecimento 

Quantidade (m3/dia) 
Em operação 

normal ou 
durante a 

safra 

Na 
entressafra 

LI Rede pública -x- - 	- 
a Poço 1,73 -x- 

0 Rios, arroios ou lagos. Eseecificar o nome: -x- -x- 

LI Açude -x- -X- 

LI  de acumulação -x- -x- 

fl Reuso de efluentes -x- -X- 

LI Especificar quais: -x- -x- 

Glanl Fotta Telles 
Técnico em Agropecuária 

CREA-RS 95.561-10 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
S S P - BRIGADA MILITAR — CBBM 

7° COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS 
MT DE ERECHIM 

ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTECÃO CONTRA INCÊNDIO 

PPCI 5137/1 	Risco: Médio 	 Válido até: 30 de maio de 2012 
Certificamos que os sistemas de prevenção e proteção contra incêndios, no que se refere a existência e funcionamento dustabelee' 

comercial de alto risco, atacadista e depósitos Área Construída: 4103 m2  Altura: K - Edific ções TtrreasIAté 1 

ft; 5 
o 

v,  
o !Y1 — "•t1  n 

0 o ǹ  o 15-  — 
7. 
> 

foi INSPECIONADO e APROVADO, de acordo com a legislação vigente. 

Ocupação: Industrial, 

Razão Social: ERVATEIRA RE VERDE LTDA 

Imóvel: ERVATEIRA REI VERDE 

Pertencente à: CARLOS ROBERTO BOELTER 

Endereço: RS 135, S/N Complemento: KM 70 -, 

Bairro: RODOVIA Município: Erechim 

Fone: (54) 3522 - 1734 

n 

NAIRTO MOREIRA 
1° Ten QTPM - Chefe AAT - Erechim 

A retirada ou substituição indevida de equipamento de Prevenção contra Incêndios, indicado no PPCI, acarretará a anulaçã "7:fts-pi•esent O responsável deverá requerer a renovação, por ocasião do venciniRnto do alvará. ,~kara,aulut~ 	A n'"'CkaS 

Alv 



Estado do Rio Grande do Sul 
'1~ 	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM V' 14g , - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SARNA 
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Narge, Av. Germano Hoffmann 351 - Centro 	. (54) 3522-9250 

LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Erechim, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
baseada na Constituição Federal, Lei Federal n° 6.938/81 que Institui a Política Nacional de 
Meio Ambiente,as Resoluções CONAMA 237/97 e CONSEMA 102/2005 e com base nos 
autos do processo administrativo 13.034/2011, expede a presente autorização de LICENÇA 

OPERAÇÃO ao: 
CODFtAM: 2692,10 

EMPREENDIMENTO: ERVATEIRA REI VERDE LTDA 

CNPJ / CPF: 90.336.777/0001-14  

ENDEREÇO: RODOVIA RS 135 - KM 70 

BAIRRO: RS 135 

MUNICIPIO: ERECHIM - RS 
CEP: 99.700-000 

para atividade de: Fabricação de erva-mate, em área útil de 8.260 m2  

Localizado: RODOVIA RS 135- KM 70 	
BAIRRO: RS 135 

COM AS SEGUINTES CONDICÕES E RESTRIÇÕES:  

ESTA LICENÇA SUBSTITUI A LICENÇA ANTERIORMENTE EMITIDA SOB N° 49/2009 
DEVIDO A CORREÇÃO DA ÁREA ÚTIL, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS 

PELA EMPRESA; 

1.0 Aspectos Gerais: 
A capacidade produtiva mensal da empresa é a produção de 60 toneladas de erva mate; 
1.2 No caso de qualquer alteração que a empresa pretenda fazer (alteração de processo, 
implantação de novas linhas de produção, ampliação de área ou de produção, relocalização, 
etc.) deverá ser providenciado o licenciamento prévio junto à Prefeitura; 
1.3 A empresa deve manter atualizado seu Alvará de Corpo de Bombeiros; 
1.4A empresa deve manter atualizado seu Cadastro junto ao DEFAP - SEMA; 

2.0 Quanto aos efluentes líquidos industriais e sanitários: 
2.1 A empresa não poderá lançar efluente líquido industrial em corpos hídricos superficiais ou 
subterrâneos sem o prévio licenciamento da SMMA; 
2.2 Os esgotos sanitários deverão ser convenientemente tratados e dispostos de acordo com 
a norma e legislação vigentes, em especial NBR 722 e NBR 13969 da ABNT; 

RAusti 	40 . 

(9-1' RATi 

LO N° 082/2011 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -SMMA 
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Av. Germano Hoffmann 351 - Centro 
(54) 3522-9250 

P.M. ERECHIM 

Fls. 

Sec.9),  Ambiente 

3.0 Quanto as emissões atmosféricas: 
3.1 Os níveis de ruído gerados pela atividade industrial da empresa , deverão estar de acordo 

com a NBR 10.151, da ABNT conforme determina a Resolução CONAMA N° 01, de 

08/03/1990; 3.2 A empresa não poderá emitir substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que 
possam ser perceptíveis fora dos limites de sua propriedade; 
3.3 Os equipamentos e operações passíveis de provocarem emissões de material particulado 
deverão ser providos de sistema de ventilação local, exaustor e equipamento de controle 
eficiente, de modo a evitar emissões para atmosfera; 

4.0 Quanto aos resíduos sólidos: 
4.1 A empresa deverá segregar, identificar, classificar e acondicionar os resíduos gerados 
para armazenagem/disposição provisória na área da empresa, conforme Norma Técnica 

NBR 

12.235 e a NBR 
11.174, em conformidade com o tipo de resíduo, até a posterior destinação 

final dos mesmos; 4.2 A empresa deverá dar destinação final adequada à totalidade dos resíduos a serem 
gerados e verificar o licenciamento ambiental das empresas para as quais seus resíduos 
serão encaminhados e atentar para o seu cumprimento, pois a destinação final dos resíduos 
industriais é de responsabilidade da fonte geradora, independente da contratação de serviços 

de terceiros; 4.3 Os resíduos sólidos industriais deverão ser armazenados dentro da área da indústria, de 
forma a não contaminar o meio ambiente, observando a NBR 12235 e NBR 11174 da ABNT, 

em conformidade com o tipo de resíduo até posterior destinação final dos mesmos; 
4.4 O transporte dos resíduos Classe I, gerados na empresa, somente poderá ser realizado 
por veículos licenciados pela FEPAM para fontes móveis com potencial de poluição ambiental, 
devendo ser acompanhado do respectivo manifesto de transporte de resíduos (MTR), 

conforme Portaria da FEPAM n° 47-95/98; 
4.5 A empresa deverá verificar o licenciamento ambiental das empresas para as quais seus 
resíduos são vendidos e/ou doados, e atentar para o seu cumprimento, pois, conforme art. 90 
do DE n° 38356 de 10/04/98, a responsabilidade pela destinação adequada dos mesmos é da 
fonte geradora, independentemente da contratação de serviços de terceiros. 
4.6 Fica proibida a queima a céu aberto dos resíduos sólidos de qualquer natureza, 
ressalvadas as situações de emergência sanitária, reconhecidas pela FEPAM através do 

parágrafo 30, artigo 19 do decreto 38.356 de 01/04/98; 
4.7 As lâmpadas fluorescentes usadas deverão ser armazenadas Integras, embaladas 
individualmente, em papel ou papelão de origem e acondicionadas de forma segura para 
posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminação; 
4.8 Observar o art. 13 do Decreto n.° 38.356, de 01 de abril de 1998, a saber: "os recipientes, 
embalagens, contêineres, invólucros e assemelhados, quando destinados ao 
acondicionamento dos produtos listados na Portaria n.° 420/2004, da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres e aqueles enquadráveis corno resíduo perigoso de acordo com a NBR 
10004 da ABNT, deverão ser obrigatoriamente devolvidos ao fornecedor desses produtos"; 
4.9 A empresa deverá apresentar cópia das planilhas de resíduos de forma semestral à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com comprovantes de destinação final, nos 
meses de janeiro e julho. A planilha de resíduos encontra-se na página: 

_www 	
v• r - no link Licenciamento Ambiental - Planilha de Resíduos. 
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Estado do Rio Grande do Sul 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SM(41_À

.  

Av. Germano Hoffmann 351 - Centro 	 (54) 3522-9250 

Com vistas a renovação da presente Licença de Operação deverão ser 
apresentados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente os seguintes documentos: 

a) Requerimento e formulário solicitando renovação da licença de Operação; 
Cópia da presente licença; 
Cópia do documento de licenciamento ambiental das empresas terceirizadas, responsáveis 

pela destinação final dos resíduos sólidos gerados na empresa; 
Comprovante de pagamento das taxas do Licenciamento ambiental; 
Relatório fotográfico do empreendimento e declaração de que não houveram ampliações 

não autorizadas; 
Apresentar cadastro de Consumidor de Matéria prima florestal junto ao DEFAP - SEMA; 

Havendo alteração nos atos constitutivos, cópia da mesma deverá ser apresentada, a 
SMMA, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre 
a atividade/empreendimento licenciado por este documento. 

Caso a empresa realize qualquer tipo de ampliação, deverá ser solicitado o 
Licenciamento Ambiental (LP, LI e LO), para regularização. 

Este documento licenciatório perderá sua validade caso os dados fornecidos pelo 
empreendedor não correspondam à realidade ou prazos tenham sido descumpridos. 

Esta licença só é valida em condições ambientais normais, para as condições contidas 

acima até março de 2013. 

A presente licença deve estar disponível no local da atividade licenciada para 

efeito de fiscalização. 

Erechim, 06 de outubro de 2011. 

Gilberto 	Tomazin 
Diretor do Licen mento Ambiental 



RESOLUÇÃO CONSEMA 102/2005 

Legislação 

CONSEMA 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 
Resolução CONSEMA n.° 102, de 24 maio de 2005. 

Dispõe sobre os critérios para o exercício da competência do Licenciamento Ambiental 
Municipal, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul 

O Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, no uso de suas atribuições, que 
lhe confere a Lei n.° 10.330, de 27 de dezembro de 1.994, e 
Considerando: 

A necessidade de definir as atividades e empreendimentos de impacto local, citados no 
art. 69 e seu parágrafo único da Lei Estadual n° 11.520/2000 e art. 6° da Resolução n.° 
237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; 

A necessidade de consolidar o sistema de licenciamento ambiental como instrumento de 
gestão da Política Ambiental Estadual, visando o desenvolvimento sustentável; 

A necessidade de integrar a atuação dos órgãos executores do Sistema Estadual do Meio 
Ambiente - SISEPRA, na implementação da Política Ambiental Estadual. 

Resolve: 

Art. 1° - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da 
União e do Estado, quando couber, o licenciamento ambiental dos empreendimentos e 
atividades relacionadas no Anexo Único, parte integrante desta Resolução, onde, 
também, estão fixados os respectivos portes, que lhes caracterizam como de impacto 
local. 

Parágrafo 1° - os municípios, para o exercício da competência do licenciamento 
ambiental previsto neste artigo, deverão estar cumprindo a Resolução n° 04/2000, ou a 
que vier substitui-Ia. 

Parágrafo 2° - quando a ampliação de empreendimentos e atividades já licenciados pelo 
órgão municipal de meio ambiente ultrapassarem os portes de impacto local, indicados no 
Anexo Único, a competência do licenciamento ambiental retorna ao Estado, podendo esta 
ser delegada ao Município por delegação de competência do órgão Estadual de Meio 
Ambiente. 

Art.3° Fica estabelecido que havendo manifestação de conselheiro ou entidades com 
assento neste conselho, a presente resolução poderá ser alterada após um ano a contar 
da publicação, e,caso não houver manifestação a mesma continua em vigor por tempo 
indeterminado. 

Art. 4.° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Resolução CONSEMA n° 005/98. 

Porto Alegre, 24 de maio de 2005. 

Valtemir Bruno Goldmeier 
Presidente do CONSEMA 



111,60 	 Drenagem Agrícola 

111,91 

112,00 

112,10 

112,11 	alterado 232/2010 

14242alterado 232/2010 

Barragem/Açude 
para Irrigação 

Criação de animais 
de pequeno porte 

Criação de aves 

Criação dc Aves dc 
Crede 

Criação dc Aves de 
Postura 

ri,45  

ANEXO ÚNICO da RESOLUÇÃO N° 102/2005-CONSELHO ESTADUAL DE MEIO--
AMBIENTE 
LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL 
CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES / PORTE/ POTENCIAL POLUIDOR 

Código de ramo ATIVIDADES 	UNIDADE DE MEDIDA 	PORTE 
POTENCIAL 

GRADUAÇÃO 

Atividades 
Agropecuárias 

Irrigação 

Irrigação Superficial 

Irrigação por 
Aspersão/Localizada 

4-1-271-aalterado 232/2010 

	

112,14 	alterado 232/2010 i-RetÉtatéfie 	 Pintes/Mês- 

112,20 

	

112,21 	alterado 232/2010 Gbeiteltilfa-e-etÉ-Fes.  n° 	dc cabeças 	3.000 

Criação de animais 

	

114,00 	 de médio porte 
(confinado) 

Criação de suínos - 

	

114,20 	 com manejo de 
dejetos líquidos 

Criação de Suínos 
Ciclo Completo com 
Cisterna dc Mancjo 
dc Dcjctos Líquidos 

Gnagde-ele-Saínes—
Unidade-Pfedutera- 
de 	Leitões até 21 
dias 	com Sistema 	 <- 	280 n2-ele-Fnetfi-zes 

de-Meneje-de-
Dejctos Líquidos 

	

114,2 	ulterado 232/2010 Criação 	dc Suínos 	n° 	dc matrizes 	4=-260 
Unidade-de- 
Produtora 	dc Leitões 
até 63 dias com 

110,00 

111,00 

111,30 

111,40 

Grktêãe-de4dIetnzes- 
c 	Ovos 

Área Irrigada (ha) 	<= 50 

Área Irrigada (ha) 
	<= 50 

Área drenada (ha) 
	<= 5 

Área alagada (ha) 	<= 5 

n° 	dc cabcws 

n° dc cabeças 

n° dc asbeças, 

Criação de outros 
animais 

111,21 	alterado 232/2010 

114,22aiterado 232/2010 

n° de matrizes 
	

50 

ALTO 

MÉDIO 

MÉDIO 

ALTO 

MÉDIO 

MÉDIO- 

MÉDIG- 

MÉDIO 

MÉDIO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

<- 	36.000 

60.000  

4=2,6,900 

<- 	100.000 



ALTO 

ALTO 

MÉDIO 

MÉDIO 

BAIXO 

MÉDIO 

MÉDIO 

BAIXO 

BAIXO 

ALTO 

ALTO 

ALTO 

MÉDIO 

hidrolizada de soja 

Fabricação de 

	

2670,20 	 proteína texturizada 
de soja 

Fabricação de 

	

2670,30 	 proteína hidrolizada 
de soja 

Seleção/ lavagem/ 

	

2680,00 	 pasteurização ovos/ 
frutas/ legumes 

Seleção e lavagem 
2680,10 de ovos 

Seleção e lavagem 
2680,20 

de frutas 

Lavagem de legumes 
2680,30 e/ou verduras 

2680 40 	 Pasteurização de ovo 
liquido 

Fabricação de 
2690,00 	 produtos alimentares 

diversos 

Preparação de 
2691,00 refeições industriais 

2692,00 

-N4k2692,10 

Fabricação de chás e 
ervas para infusão 

Fabricação de 
produtos derivados 
da mandioca 

Fabricação de 
2695,00 gelatina 

Fabricação de outros 
2696,00 	 produtos alimentares 

não especificados 

Área Útil 
(m2) <= 250 

Área Útil(m2) <= 250 

Área Útil (m2) <= 10.000 

Área Útil (m2) <= 10.000 

Área Útil (m2) <= 10.000 

Área Útil (m2) <= 10.000 

Área Útil (m2) <= 2.000 

Área Útil (m2) <= 10.000 

Área Útil (m2) <= 40.000 

Área Útil (m2) <= 250 

- Área Útil (m2) <= 250 

Área Útil (m2) <= 250 

Área Útil (m2) <=2.000 

Erva/ chá 

Fabricação de erva-
mate 

2692,20 

2693,00 

refino/ preparação de 
óleo/ gordura vegetal/ 

2694,00 animal/ manteiga de 
cacau 

2700,00 	 Indústria de Bebidas 

Fabricação de 
bebidas alcoólicas 

Fabricação de 

	

2710,10 	 Área Útil (m2) 	<= 250 	 ALTO 
Cerveja/chope/malte 

	

2710,20 	 Fabricação de Vinhos Área Útil (m2) 	<= 250 	 ALTO 

	

2710,21 	 Cantina rural 	Área Útil (m2) 	Todo 	 BAIXO 
(produção de até 

2710,00 
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Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Compras e Licitações 

- Divisão de Licitações - 

PROCESSO No 7891/2011 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.o 130/2011 

TIPO: MENOR PREÇO 

O Município de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração, torna público aos interessados que, de acordo com a Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, Lei n.o 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão e Decreto Municipal 

n.° 3.198 de 25 de j\ulhp,de 2007, encontra-se aberta a licitação sob a modalidade de PREGÃO, tipo MENOR 
• 

PREÇO, e que, em /**/2011 às **: ** horas, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na 

Avenida Farrapos, n°. 509, Bairro Centro, junto ao Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Erechim, 

estará recebendo propostas e documentação para a contratação de empresa especializada para realizar 

serviço de detonação de rocha na Pedreira Municipal (15.000 m3 ), através de Pregoeiro nomeado pela 

Portaria n.° 170/2011. 

I. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 

visando a contratação de empresa especializada para realizar serviço de detonação de rocha na 

Pedreira Municipal (15.000 m3), através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, com 

recursos próprios, conforme descrito e especificado no ANEXO 1 - Termo de Referência e ANEXO Il - 

Memorial. 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

Deverão ser entregues, ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na data, horário e 

endereço referidos, 2 (dois) envelopes com as seguintes indicações externas: 

No primeiro envelope: 

Ao Município de Erechim.  

Divisão de Licitações 

Pregão Presencial n.o 130-2011 

Envelope n.o 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

Abertura: (dia, mês, ano e horário) 

Licitante: (denominação social completa da empresa e n.° do CNPJ) 

No secundo envelope: 

- Divisão de Licitações - 
Av. Farrapos, n". 509 - Bairro Centro - CEP 99700-000 - Erechim (RS) 

Fone: (54) 3522-4145/3522-4443 
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Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Compras e Licitações 

- Divisão de Licitações - 

Ao Município de Erechim 

Divisão de Licitações 

Pregão Presencial n.o 130-2011 

Envelope n.o 2 - DOCUMENTAÇÃO 

Abertura: (dia, mês, ano e horário) 

Licitante: (denominação social completa da empresa e n.o do CNP.1) 

IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1. As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para o recebimento das propostas. 

3.1.1. Caberá ao Pregoeiro encaminhá-las à autoridade competente, que decidirá no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

3.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização 

do certame. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em 

processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação. 

4.2. Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com 

a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidõneas. 

4.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII do art. 70  da Constituição e na Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a 

comprovação a qualquer tempo. 

4:4. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos 

nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, bem como as cooperativas que tenham auferido, 

no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 2.400.000,00 (conforme disposto no art. 34 

da Lei 11.488/2007), deverão comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica através de 

Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial (conforme artigo 8° da Instrução 

Normativa no. 103 de 30/04/2007), que será considerada válida até 01 (um) ano após a 

data de sua emissão. 

- Divisão de Licitações - 
Av. Farrapos, n". 509 - Bairro Centro - CEP 99700-000 - Erechim (RS) 

Fone: (54) 3522-4145/3522-4443 
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Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Compras e Licitações 

- Divisão de Licitações - 

4.4.1. A Certidão mencionada no item anterior deverá ser entregue no início da sessão pública de 

Pregão ao Pregoeiro, fora dos envelopes de preços e da documentacão, juntamente com o 

credenciamento.  

4.4.2. O credenciamento da licitante como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa (enquadrada nas exigências do artigo 34 da Lei 11.488/07), somente será procedido 

pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, se o interessado comprovar tal situação jurídica, na forma 

estabelecida no item 4.4 deste Edital. 

4.4.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como ME, EPP ou Cooperativa, na forma 

estabelecida nos itens 4.4 deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o 

Pregoeiro, da aplicação dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicáveis ao presente 

certame. 

4.4.4. A responsabilidade pelo enquadramento conforme previsto nos itens anteriores é única e 

exclusiva da licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências legais que possam advir de 

um enquadramento falso ou errôneo. 

5. CREDENCIAMENTO 

5.1. A licitante deverá fazer-se presente junto ao Pregoeiro mediante somente um representante 

legal, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame. 

5.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, atribuindo ao credenciado poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos 

os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente, juntamente com cópia o contrato 

social da empresa.  

5.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 

apresentar cópia .autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.4. Tanto na Credencial como na Procuração deverão constar, expressamente, os poderes para 

formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e 

desistir de recursos em todas as fases licitató rias. 

5.5. O Credenciamento, juntamente com os documentos da sua comprovação, não serão devolvidos e 

deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão ao Pregoeiro, fora dos envelopes de 

preços e da documentação.  
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5.6. Para exercer o direito de participar do Pregão, é obrigatória a presença de representante legal da 

licitante à sessão pública referente ao mesmo, sob pena do não recebimento dos envelopes. 

5.7. Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que não participem do mesmo 

item, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido item. 

5.8. O representante, munido de documento de Identidade, deverá apresentar um credenciamentO 

para cada empresa que irá participar do certame. Não será aceito um único credenciamento 

contemplando duas ou mais empresas. 

6. DA PROPOSTA - Envelope n.° 1: 

6.1. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado e elaborada em 1 (uma) via, assinada em sua 

última folha e rubricada nas demais pelo interessado ou seu bastante procurador, sem entrelinhas, 

emendas ou rasuras. A proposta deverá apresentar também a razão social, o n.o do CNRI-MF da 

licitante e o nome completo de seu signatário. 

6.2. As propostas deverão conter: 

PREÇO GLOBAL PROPOSTO; 

VALIDADE DA PROPOSTA, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 

Local, data e assinatura do representante legal da empresa. 

6.3. Os preços ofertados devem ser cotados em moeda corrente nacional, contendo até duas casas 

decimais. 

6.4. Em caso de omissão do prazo de validade da proposta, serão implicitamente considerados os 

prazos acima estabelecidos. 

6.5. Nos preços cotados devem estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: 

despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais 

e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e 

todos os ônus diretos; 
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6.6. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta 

poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim 

concordar. 

6.7. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o 

interesse público e da Administração. 

6.8. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a contratação dos serviços, 

objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a 

erro ou má interpretação de parte da licitante. 

7- DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope n.° 2: 

7.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

registro comercial, no caso de empresa individual; 

ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 

contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por 

ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual 

administração, registrados e publicados; 

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da Certidão 

Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão Negativa de Dívida 

Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do 

estabelecimento licitante; 

certidão que prove a regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS); 
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h) declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação; 

I) declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 70 

da Constituição Federal. 

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

Entende-se como sede da Pessoa Jurídica a matriz do estabelecimento. 

Certidão de inscrição da empresa no CREA. 

Obs.: Na hipótese da licitante ser declarada vencedora e não possuir registro ou visto no CREA-RS, a mesma 

deverá providenciá-lo antes do início da execução do contrato. 

I) Comprovação de que a licitante' possui vínculo com profissional de nível superior (Engenheiro de 

Minas, Geólogo ou equivalente que a lei atribuir função específica para o objeto licitado) com 

habilitação específica para os serviços ora licitados, que será o responsável pela execução dos 

serviços durante a execução do contrato. 

m) Certidão de inscrição do responsável técnico (profissional indicado no subitem anterior) no CREA. 

Obs.: Na hipótese da licitante ser declarada vencedora e o responsável não possuir registro ou visto no CREA-

RS, a mesma deverá providenciá-lo antes do início da execução do contrato. 

7.2. As empresas portadoras de CRC (Certificado de Registro Cadastral) expedido pela 

Comissão Permanente de Licitações do Município de Erechim e em vigor, poderão utilizá-lo em 

substituição aos documentos exigidos nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i" e "j" do item 

7.1. O CRC não será considerado para efeito de habilitação quando apresentar documentação com 

prazo de validade vencido, salvo se a empresa apresentar junto ao CRC, os documentos 

atualizados. 

7.3. Os prazos máximos de validade das Certidões de Quitação ou Regularidade, caso não constem 

nas mesmas, serão de 03 (três) meses a contar da data de emissão. 

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES 

8.1. Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do 

Pregão, o Pregoeiro receberá os envelopes n.o 1 - Proposta e n.o 2 - Documentação e procederá a 

abertura dos envelopes contendo as propostas, verificando a aceitabilidade quanto ao objeto, 

classificando o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a de menor preço. 
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8.1.1. As empresas que ofertarem produtos em desacordo com o solicitado em Edital, terão as suas 

propostas desclassificadas, sendo excluídas da fase de lances. 

8.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem 8.1, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo 

de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas. 

8.3. Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser 

formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

8.4. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em 

ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais 

lances de menor preço, será realizado o sorteio. 

8.4.1. Os lances serão pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

8.5. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos os envelopes 

n.o 1 - Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste Edital. 

8.6. A desistência de apresentar lance .verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para 

efeito de posterior ordenação das propostas. 

8.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado pela Administração. 

8.7.1. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e seu preço seja 

compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, podendo o Pregoeiro negociar 

para que seja obtido o preço melhor. 

8.8. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, 

§2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microem presas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem 

ao ao disposto no item 4.4 deste Edital. 
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8.8.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 

superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

8.8.2. Ocorrendo empate ficto, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

A microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, detentora da proposta de 

menor valor, poderá apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será considerada vencedora do 

certame. 

Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 8.8.1 deste Edital, a apresentação de 

nova proposta, no prazo previsto na alínea "a" deste item. 

8.9. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as exigências do 

item 8.8.2 deste Edital, será considerado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 

8.10. O disposto nos itens 8.8 a 8.9 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor tiver 

sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a respeito. 

9.2. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

9.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o item do certame. 
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9.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará as ofertas subseqüentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do 

proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o item. 

9.5. Nas situações previstas nos subitens 9.3 e 9.4, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido preço melhor. 

9.6. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica. 

9.7. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o 

término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.7.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 

que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

9.8. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

9.9. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente adjudicará e homologará o item à licitante vencedora do certame. 

9.10. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases 

preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos 

representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às licitantes na 

reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos, na 

qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, sob pena de desclassificação da proposta 

e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recursos. 

9.11. A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atenderem ao item 

4.4 deste edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no 

item 7.1 alíneas "d", "e", "f" e "g", terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade em 02(dois) dias úteis, a contar da data em que for 

declarada como vencedora do certame. 
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9.12. O prazo que trata o item anterior poderá poderá ser prorrogado, a critério da Administração, 

desde que seja requerido pelo interessado e que sua concessão não interfira no procedimento licitatório. 

O pedido deverá ser feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

9.12.1 A não regularização da documentação no prazo fixado no item 9.11, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 

do contrato, ou revogar a licitação. 

9.13. O benefício de que trata o item 9.11 não eximirá a microem presa, empresa de pequeno porte ou 

a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentam alguma restrição. 

9.13.1. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 

9.14. Havendo conveniência da Administração, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, testes e 

análises dos produtos entregues junto a Administração, cujas despesas correrão por conta do licitante. 

9.14.1. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo 

Pregoeiro, estará sujeito a desclassificação do item proposto. 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 

houver recurso. 

10.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do 

Decreto Municipal no. 3.198 de 25 de julho de 2007 e artigo 49 da Lei Federal 8.666/93. 

10.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser - 

realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro. 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

a) prestar os serviços conforme especificações deste Edital, Anexo I, II e em consonância com a 

proposta de preços; 
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manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho; 

arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, 

que correrão por conta exclusiva do Contratado. 

12 130 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ART 

1 2.1. Os serviços deverão ser executados em até 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão e 

recebimento da ordem de serviços, após a assinatura contrato, expedida pelo Gestor do Contrato. 

12.2. A contratada deverá fornecer ART de execução, relativa ao serviço, em nome do responsável 

técnico indicado para habilitação da empresa, no momento da assinatura do Termo de Liberação da 

Obra. 

12.3. Caso durante a execução da obra verifique-se a necessidade de substituição dos responsáveis 

técnicos, deverá ser comunicado por escrito ao Gestor do Contrato, sendo que o novo profissional 

indicado deverá comprovar que possui a mesma qualificação técnica do anterior. 

12.4. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação da Contratada 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação. 

— PAGAMENTO 

) 13.1. O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a conclusão dos serviços, mediante 

apresentação da nota fiscal e atestado de execução satisfatória dos serviços, expedido pelo Gestor do 

Contrato. 

Obs.: Ficará retido 25% (vinte e cinco por cento) do valor total, que será liberado após o desmonte dos 

matacos resultantes. 
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13.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquiiãção da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

13.3. Haverá retenção nos termos da legislação previdenciária vigente, com repasse dos percentuais ao 

INSS e entrega da respectiva guia de recolhimento ao Contratado, assim como, quando for o caso, será 

retido o Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação pertinente. 

134. A Contratada compromete-se a efetuar, com rigorosa pontualidade, os recolhimentos legais, 

relativos ao INSS, PIS, FGTS, FINSOCIAL, etc, pertinentes às obras do presente contrato, fornecendo 

antes do recebimento dos valores a que tem direito, cópia autenticada dos respectivos comprovantes 

do mês anterior, devidamente quitados, sem o que, não serão liberados os valores correspondentes. 

f3.5. Os serviços serão fiscalizados por um profissional da área habilitado (Engenheiro de Minas), 

dentro dos padrões determinados pela Lei Federal 8.666/93. 

14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1. O objeto será recebido: 

*PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante emissão de 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

contratado. 

*DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo mínimo de 30 (trinta) e máximo de 60 

(sessenta) dias contados do recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as 

reclamações referentes a defeitos construtivos ou falhas de execução. 

14.2. O contratado assume, com relação à obra, as responsabilidades e prazos previstos no Código 

Civil Brasileiro. 

15- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do 

Capitulo IV - Das Sanções Administrativas da Lei 8.666/93 e conforme o art. 24 do Decreto Municipal no 

3.018/05. 

- Divisão de Licitações - 
Av. Farrapos, o' . 509 - Bairro Centro - CEP 99700-000 - Erechim (RS) 

Fone: (54) 3522-4145/3522-4443 
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15.1. Caso a empresa vencedora se recuse a prestar o serviço conforme contratado, sem motivo 

justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, 

isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

15.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar 

justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da 

CONTRATANTE a sua aceitação. 

15.1.2. Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades passíveis de saneamento, 

notificará a Contratada para, em prazo determinado, proceder às correções necessárias. Se, findo o 

prazo estabelecido pela fiscalização, as irregularidades não forem sanadas, será considerado a 

inadimplência contratual. 

15.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o 

subitem.15.1, sem prejuízo da aplicação do contido no subitem 15.2. 

15.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade 

cometida pela CONTRATADA acarrete conseqüências de pequena monta. 

15.1.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato, podendo aplicar 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

15.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor global do contrato. 

15.1.7. No caso de reicidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou 

prejuízos à Administração, será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar 

de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou 

fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

- Divisão de Licitações - 
Av. Farrapos, n- . 509 - Bairro Centro - CEP 99700-000 - Erechim (RS) 

Fone: (54) 3522-4145/3522-4443 
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promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia 

defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais com/nações legais. 

15.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a 

sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 

15.2. As multas devidas e/du prejuízos causados às instalações da Contratante, pela Contratada serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da Contratante, ou 

cobrados judicialmente. 

15.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no 

subitem anterior. 

15.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a CONTRATANTE 

aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 15.1. 

15.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida 

de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

16 - CONTRATO 

16.1. Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Administração, convocará no prazo de até 

05(cinco) dias, o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para assinatura do contrato, sob 

pena de decair o direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.° 

8.666/93. 

16.2. Caso a firma adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, o Pregoeiro 

poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até 

chegar a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação independentemente da cominação 

prevista no artigo 81, da Lei n.° 8.666/93. 

17- RESCISÃO 

- Divisão de Licitações - 
Av. Farrapos, n" . 509 - Bairro Centro - CEP 99700-000 - Erechim (RS) 

Fone: (54) 3522-4145/3522-4443 
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A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que 

estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.o 8.666/93. 

18 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados: 

12.04.22.662.0091.2080.3.3.90.39.99.99.00  

19 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. É facultado ao Pregoeiro Oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da 

licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

19.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou 

supressões, de acordo com o artigo 65, § 10, da Lei n.o 8.666/93. 

19.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 

Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.° 8.666/93. 

19.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos ao procedimento licitatório 

serão prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de 

Erechim, estado do Rio Grande do Sul, situada na Av. Farrapos, 509, Erechim - RS, CEP 99700-000, 

telefone (54) 3522-4443. 

/9.4.1. As empresas que necessitarem de maiores informações a respeito do objeto licitado, 

deverão entrar em contato com o servidor Sérgio Olkoski ou André Provin, através do telefone 

(54) 3520-7000. 

19.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 

19.6. É vedado à empresa CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, a 

cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 

Edital e no contrato. 

19.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Erechim, na data marcada, a reunião realizar-

se-á no primeiro dia útil subseqüente na mesma hora e local. 

- Divisão de Licitações - 
Av. Farrapos, ri` . 509 - Bairro Centro - CEP 99700-000 - Erechim (RS) 

Fone: (54) 3522-4145/3522-4443 
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19.8. O Município de Erechim se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total 

ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

19.9. Integram este Pregão: 

ANEXO I - Termo de Referência 

ANEXO II— Memorial 

ANEXO III — Minuta do Contrato 

Erechim, RS, 21 de junho de 2011. 

MIRIAM DE LOURDES FLACH 

Pregoeira Oficiala 

- Divisão de Licitações - 
Av. Farrapos, n". 509 - Bairro Centro - CEP 99700-000 - Erechim (RS) 

Fone: (54) 3522-4145/3522-4443 
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O E DESMONTE DE ROCHAS COM USO DE.  EXPLOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DEIERECNIM 

MEMORIALDESCRMVO LICITAÇÃO PÚBLICA 

VERSÃO 01/2011 - JUNHO, DE 2011 

Proprietário: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - RS 

Obra:, 	Serviços de detonação de rochas com uso de explosivos civis 

Local: 	PEDREIRA MUNICIPAL- ERECHIM - RS 

LOTE 32- SECÇÃO FLORESTA G1ARETTA - RODOVIA BR 153 

1 - GENERALIDADES 

O presente volume constitui o "MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS E DESCRIÇÃO INFORMATIVA DOS SERVIÇOS PARA PERFURAÇÃO E 

DESMONTE DE ROCHAS COM USO DE EXPLOSIVOS CIVIS" e apresenta os 

elementos essenciais à preparação da proposta de preços e a posterior 

execução de serviços de perfuração e desmonte de rochas com o emprego 

de materiais explosivos e respectivos acessórios, para a detonação de um de 

15.000,00 m3  de rocha do tipo basalto, bem como o desmonte secundário de 

matacões que se fizerem necessários na área da PEDREIRA MUNICIPAL no 

município de ERECHIM - RS. 

Os serviços somente poderão ser executados, mediante a obtenção das 

respectivas autorizações e licenças necessárias, junto aos órgãos competentes. 



C) O 
TR°M 	CONTA 

BI1I NATURE 

Faz parte deste projeto, além deste MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS, a 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO ESTIMADO DA OBRA, e a PLANILHA 

DO CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DA 

OBRA. 

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.1. Perfuração principal: 

Deverá ser apresentado pela CONTRATADA, o PLANO DE FOGO planejado 

para a detonação de rochas, com a determinação da respectiva área de 

segurança e definição da forma de dimensionamento da cobertura do 

desmonte. 

A limpeza da área objeto do CONTRATO, onde será realizada a furação de 

acordo com o PLANO DE FOGO previsto será realizada pela contratada. 

A perfuração principal será realizada com emprego de perfuratriz, com 

diâmetro dos furos entre 2 1/2" - 3 1/2" polegadas (63,5 - 88,9 mm), ficando a 

cargo da mesma todos os equipamentos necessários •a execução da 

atividade. 

Para a execução da perfuração deverão ser observados os seguintes 

parâmetros básicos previsto para a rocha: 

4 Altura da bancada: 13,00 metros (+/- 20%), conforme norma FEPAM/RS. 

Sub-furação: 1,00 - 1,20 metros. 

4 Comprimento dos furos: 14,00 - 16,80 metros. 

3 Afastamento: 1,50 - 2,00 metros. 

Fin 	•-/ 
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4 Espaçamento: 2,50 - 3,00 metros. 

4 Inclinação dos furos: 10 o - 12 o. 

Furos com comprimento fora do especificado, deverão ser especificados como 

necessários para ajuste da topografia da pedreira ao respectivo procedimento 

do CONSEMA e da FEPAM/RS. 

Para a devida execução dos serviços, e considerando os aspectos de 

segurança, meio ambiente, e demais eventos envolvidos antes, durante e após 

a detonação, assim como quaisquer outros efeitos indesejáveis nesta fase, 

deverão ser seguidos os procedimentos previstos e vigentes em legislação. 

Com ênfase em: (1) Regulamento do SFPC para a Fiscalização de Produtos 

Controlados - R-105 do Ministério do Exército, (2) Norma brasileira NBR / ABNT, e 

(3) Resolução estadual do CONSEMA aplicada pela FEPAM/RS. 

2.2. Carregamento dos furos e detonação principal: 

O carregamento dos furos será executado com explosivo encartuchado de 2" 

(50,80 mm) de diâmetro ou com explosivo a granel, conforme plano de fogo 

planejado, devendo ser observado um tamponamento entre 1,20 - 1,50 metros 

de comprimento no topo de cada furo com pó da perfuração ou pedrisco da 

pedra britada. 

A ligação entre os furos será com cordel detonante, ou com detonadores não 

elétricos, e entre as linhas de fogo deverão ser usados retardos, sempre 

observando o limite de carga por intervalo de tempo prevista na norma 

brasileira - NBR / ABNT. 
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A área próxima ao local do desmonte deverá ser isolada, sendo interrompido o 

trânsito nos acessos próximos a pedreira, para que a detonação seja realizada 

com segurança. 

2.3. Perfuração e detonação secundária: 

Todas as rochas com diâmetro maior que 0,5 metros ou volume igual ou 

superior a 0,2 metros cúbicos, serão considerados matacos e deverão ser 

detonados, sendo que o custo correrá por conta da CONTRATADA que 

executar o desmonte primário. 

Será considerada detonação secundária todos os serviços de perfuração com 

broca de diâmetro inferior a 2 " (50,8 mm) e detonação com explosivos 

encartuchados com 1" (25,4 mm) de diâmetro, necessários para o desmonte 

dos matacos. 

Portanto, todo o material detonado deverá ser 100% passante na abertura do 

britador existente na pedreira da prefeitura. 

A CONTRATADA deverá executar a limpeza das frentes de trabalho nas 

bancadas da pedreira acima e no pátio da mesma, permitindo a operação 

das máquinas de escavação, carregamento e transporte da PREFEITURA 

MUNICIPAL. 

A mão de obra, os explosivos e acessórios, máquinas e equipamentos, e os 

insumos e materiais complementares necessários para a execução dos serviços 

deverão ser fornecidos pela contratada. 

3 - RECOMENDAÇÕES E REQUISITOS 
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São apresentados a seguir alguns aspectos correlacionados com a execução, 

que por sua natureza deverão ser considerados na elaboração do plano de 

elaboração e desenvolvimento da obra. 

3.1. Natureza Legal 

3.1.1. SFPC - Exército - Guia de Tráfego 

A liberação do uso dos materiais explosivos e respectivos acessórios e demais 

formalidades junto ao SFPC / 3 a  Região do Ministério do Exército serão de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

Os comprovantes da liberação deverão ser entregues a PREFEITURA MUNICIPAL 

antes da execução dos serviços. 

3.1.2. CREA/RS - Responsabilidade Técnica 

A CONTRATADA deverá apresentar a devida ART - Anotação de 

Responsabilidade Técnica, registrada junto ao CREA/RS pelo profissional 

responsável pelo PLANO DE FOGO e execução dos serviços de detonação de 

rocha. 

Os comprovantes da regularização deverão ser entregues a PREFEITURA 

MUNICIPAL antes da execução dos serviços. 

3.2. Natureza Administrativa 

3.2.1. Prazo e Data de Início 
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A data de início dos serviços será definida pela PREFEITURA MUNICIPAL, após os 

atos administrativos pertinentes. 

O prazo para a execução da obra será de 30 (trinta) dias após a emissão da 

competente Ordem de Início dos Serviços e/ou a assinatura do presente 

contrato. 

3.2.2. Prazo e Data de Pagamento 

A data prevista para o pagamento pela PREFEITURA MUNICIPAL, após os atos 

administrativos pertinentes, será de 20 (vinte) dias após a conclusão dos 

serviços, com a respectiva emissão da competente Nota Fiscal - NF e com 

liberação pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL. 

3.2.3. Despesas com Funcionários Diretos e Terceiros 

A empresa CONTRATADA deverá ser responsável pela qualidade final dos 

serviços, fornecer os devidos equipamentos de proteção individual - EPIs aos 

seus funcionários e terceiros, pagamentos das despesas relativas as leis sociais, 

impostos, taxas, seguros, custos com terceiras partes em caso de acidentes, 

transporte, alimentação, sinalização e segurança da obra. 

3.2.4. Registro e Acompanhamento Técnico 

Deverá ser realizado e apresentado pela CONTRATADA a PREFEITURA 

MUNICIPAL o respectivo Diário de Obras, contendo as etapas e o cronograma 

de execução dos trabalhos. 

O 
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Os trabalhos deverão ser acompanhados pelo Responsável Técnico - RT 

indicado pela contratada para execuçào dos serviços. 

Quando do desmonte, deverá ser apresentado ao encarregado pela pedreira 

(funcionário da Prefeitura) os materiais explosivos e acessórios a serem utilizados 

na detonação. 

A fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL será feita por profissional da área 

habilitado - Engenheiro de Minas. 

1.2.5. Mobilização e Desmobilização 

Quanto à mobilização, a contratada deverá iniciar imediatamente após a 

liberação da Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma 

apresentado. A mobilização compreenderá o deslocamento, transporte de 

máquinas e equipamentos, do pessoal e das instalações provisórias necessárias 

para a perfeita execução das obras. 

A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, 

retirada das máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos 

empregados da CONTRATADA. 

1.3. Natureza de Segurança 

1.3.1. Segurança no Local da Obra 
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Toda a obra e suas adjacências deverão ser interditadas durante a execução 

do carregamento e da detonação dos explosivos, por conta e 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

Com o objetivo de proporcionar segurança para a execução da obra será 

realizada a devida sinalização provisória, inclusive desvio do tráfego, sendo 

que a CONTRATADA deverá apresentar o plano de sinalização, de acordo 

com as etapas de execução da obra. Para garantir a correta aplicação das 

normas de segurança da obra deverão ser previstas todas as diretrizes a serem 

definidas previamente, com a devida aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL. 

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem a implantação prévia da sinalização 

de segurança, devendo ser rigorosamente observada a sua manutenção 

enquanto perdurarem as condições de obra que o justifiquem. 

Em caso de necessidade, recomenda-se especial atenção na manutenção da 

sinalização horizontal e vertical nos locais de desvio de tráfego afetados pela 

obra. 

1.3.2. Segurança para com os Veículos e Pessoas 

De modo a manter a segurança das pessoas de forma individual e em veículos 

deverá ser utilizado sistema sonoro de sinalização da detonação com a devida 

antecedência. Quando couber, nos locais onde estiverem sendo executados 

os serviços, deverá ser utilizada sinalização conforme determina a Resolução 

CONTRAN 561/80. 

ü 1\-, 

TweivkvárgeoNnAs 

1.3.3. Segurança com Equipamentos Públicos e Privados 
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Quando couber, e objetivando manter a integridade dos equ 	e-ritos-1—J 

públicos e privados, como redes de energia elétrica, telefônicas, esgoto e 

outros, deverão ser notificados a PREFEITURA MUNICIPAL e demais órgãos ou 

empresas envolvidos no desenvolvimento da obra. 

1.4. Disposições Finais 

Caberá a CONTRATADA assegurar a garantia de qualiddde da obra, no que 

envolverá as atividades relativa aos controles geométrico e tecnológico. 

Em caso de necessidade, a empresa executante deverá apresentar medições 

sismográficas para comprovar que os níveis de vibrações e sobrepressão não 

ultrapassaram os limites permitidos pela norma brasileira - NBR / ABNT. 

A PREFEITURA MUNICIPAL fará à aferição do nível de qualidade mediante 

inspeção com presença de seu pessoal técnico. 

Erechim, 08 de junho de 2011. 



/P-5 PLANILHA I 

PEDREIRA MUNICIPAL - ERECHIM - RS 

LOTE 32- SECÇÃO FLORESTA GIARETTA - RODOVIA BR 153 

23/05/2011 

Local: 

Data: 

Serviços de detonação de rochas com uso de explosivos civis Obra: 

Materiais para o desmonte R$ 3,30 

Equipamentos para o desmonte R$ 1,95 

' 

Quantidade: 	15.000 M3  (metros cúbicos) 

Mão de obra para o desmonte 

POMES 
CREA-RS 779440 

BIONATURE 
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DESCRIÇÃO DO ITEM 

Mobilização 

Preparação da área 

Perfuração de rocha 

Desmonte de rocha 

Limpeza da área 

Desmobilização 

MOUNDIES 
C REA.RS 729041 

C:14\•-,  
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PLANILHA II Affo 

Local: 

Data: 

PEDREIRA MUNICIPAL- ERECHIM - RS 

LOTE 32- SECÇÃO FLORESTA GIARETTA - 

23/05/2011 

RODOVIA BR 153 

Obra: 
	 Serviços de detonação de rochas com uso de explosivos civis 

Quantidade: 
	

15.000 M3  (metros cúbicos) 

DIAS NECESSÁRIOS SUB-TOTAL 

2 2 

3 5 

9 14 

1 15 

2 17 

1 18 
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PLANILHA III - PARTE B 
	

APP 

Local: 
	

PEDREIRA MUNICIPAL - ERECHIM - RS 

LOTE 32- SECÇÃO FLORESTA GIARETTA - RODOVIA BR 153 

Data: 
	

23/05/2011 

DESCRIÇÃO DO ITEM 
	

REFERÊNCIA 	UNIDADE 

TIPO DE EXPLOSIVO 

DENSIDADE DO EXPLOSIVO 
	

D EXPIO 
	

g / cm3  

CORDEL DETONA NTE - INFORMAR TIPO 
	NP 5 / NP 10 	 unidades 

NP 5 /NP 10 	 metros 

NÃO ELÉTRICO - INFORMAR TIPO 
	

ExEL CA 15,0 m x 250 ms 	unidades 

BOOSTER - INFORMAR TIPO 	 PENTEX CD 225 	 unidades 

ESTOPIM / MANTOPIM 
	

SIMPLES 	 unidades 

RETARDOS - INFORMAR TIPO 
	 100 - 300 ms 	 unidades 

TAMPONAMENTO 
	

PÓ / PEDRISCO 

TIPO DE PROTEÇÃO / AVISO 	 SONORO 

VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO 	 VOD 
	

mis 

CARGA MÁXIMA POR ESPERA 
	

CME 
	

Kg 

VELOCIDA DE PARTICULA 
	

VP 
	

cm / s 

DISTANCIA PONTO CAPTAÇÃO 
	

D SIMOG. 

1.i, RaAçÕEs 
 r 

REFERÊNCIAS  
, 	 1 	1 

1, 	ill _ 	 , I 110114 	ITHI' 	' I 

ALTURA DA BANCADA : AFASTAMENTO 
	

H / A 
	

3,0 a 4,0 

ESPAÇAMENTO : AFASTAMENTO 
	

E / A 
	

1,1 a 1,5 

TAMPÃO : DIÂMETRO DO FURO 
	

T / 0 furo 
	

0,6 a 0,9 

SUB-FURAÇÃO : DIÂMETRO DO FURO 	Sf / 0 furo 
	

8,0 a 12,0 

TAMPÃO : SUB-FURAÇAO 
	

T/Sf 
	

2,0 a 2,5 
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PLANILHA III - PARTE A 

REFE1RENCIA 	UNIDADE DESCRIÇAO DO ITEM 

ROCHA BASALTO 

2,9 	ton. / m3  DENSIDADE "IN SITU" 

15.000 	 m3  PRODUÇÃO PREVISTA 

0 furo 	 polegadas DIAMETRO DO FURO 

0 furo 	 mm DIAMETRO DO FURO 

ALTURA MÉDIA DAS BANCADAS H 
média 

A AFASTAMENTO 
E ESPAÇAMENTO 

Sf SUB-FURAÇAO 
a 	 graus INCLINAÇAO 

RAZÃO LINEAR DE CARREGAMENTO 	RLC Kg /m 

CARGA DE EXPLOSIVO POR FURO 	C Kg / furo 

V VOLUME DESMONTE POR FURO m3/ furo 

RC RAZÃO DE CARGA Kg / m3  

Kg CONSUMO DE EXPLOSIVOS NO FOGO 

PEDREIRA MUNICIPAL - ERECHIM - RS 

LOTE 32- SECÇÃO FLORESTA GIARETTA - RODOVIA BR 153 

23/05/2011 

Local: 

Data: 

TAMPAO 

PROFUNDIDADE MEDIA DOS FUROS 	Pf 
média 

ALTURA DA CARGA DE EXPLOSIVO POR He 
FURO 
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CONFEANICREA.IS 

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de 	ART Nr.: 5843829 

Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia do RS 
Anotação de Responsabilidade Técnica -Lei Federal 6496/77 

à1,111.111./Cra•Ir 

Dados da ARI' 	Agência/Código do Cedente 	065-48/015117596 	Nosso Minero: 05843829.29 

Tipo:OBRA/SERVIÇO 	 Partidpação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL 
Convênio: NÃO É CONVÊNIO 	 Motivo: NORMAL 
Caraeteriribm: OBRA/SERVIÇO EXCETO EDIFICAÇÃO 
Contratado 
Carteira: RS072949 	Profissional: LEANDRO FAGUNDES 

	
E-mail: 1efag(q1v1a-rs.net  

RNP: 2200021046 	Título: Engenheiro de Minas 
Empresa: NENHUMA EMPRESA 

	
Nr-Reg.: 

Contratante 
Nome: J. CELI Is CIA. LTDA. 
Endereço: LINHA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 100 

	
Telefone: 	 CPF/CNPJ: 10323136000196 

Cidade: PONTE PRETA 
	

Bairro.: INTERIOR 
	

CEP: 99735000 	UF: RS 

 

Ident01~ão da Obra/Serviço 

  

   

1Proprbstario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Endereço da Obra/Serviço: RUA SEÇÃO FLORESTA GIARETTA - LOTE 32- BR 153 
Cidade: ERECH1M 
	

Bairro: PECCIN 
Finalidade: MINERAÇÃO 

	
Dintensão(M.): 	 Contrato(R5): 

Data Infeto: 20/05/2011 
	

Prev.Ftm: 21105/2012 	Ent.Classe: AGEM 

CPF/CNPJ: 87613477000120 
CEP: 99700000 	UF:RS 

lionorátios(RS): 1.090,00 

 

   

Atividade Técnica 
Fiscalização 
Fiscalização 
Assistência Técnica 
Assistência Técnica 
Consultoria 

Descrição da Obra/Serviço 
Lavrado Bens Minerais-Basalto 
Desmonte de Rochas com uso de explosivos 
Lavra de Bens Minerais - Basalto 
Desmonte de Rochas com um de explosivos 
Relatório Anual de Lavra - RAL 

Quantidade Unid. 

Declaro serem v . • 	.• -1  , 	formações acima 

ir. 

De ltcodo 

' 
Local e Data LEANDRO FAO 

. 
••• 	ad......." .I CELI IA. L A.  

__ _ 

C 1. 
CNPJ 10.22313610001-96 
hsa. Est.: 392100=5 

Autenticação niecgaiestFidut de compenzacão 

111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111 
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ART Nr.: 5843829 

Anota
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do RS Web Corre 

Contratado 
Nr.Cartairat RS072949 	 Prolbehmal: LEANDRO FAGUNDES 

	
E-orna: lefag®via-ra.net  

Nr.RNP: 2200221046 	Título: Engenheiro de Minas 
Empresa: NENHUMA EMPRESA 

	 Nr.Rag.: 
Contratante 
Nome: J. CEL1 & CIA. LTDA. 
Endereço: LINHA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 100 	'Telefone: 	 CPFICNRI: 10323136000196 
Cidade: PONTE PRETA 	 Bairro: INTERIOR 

	
CEP: 99735000 	UF: RS 

RESUMO 100(S) CONTRATO(S) 

ACOMPANHADO TÉCNICO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE DE MINERAÇÃO 
DE BASALTO, SM OPERAÇÃO PELA PREFEITURA PARA FINS DE PRODUÇÃO DA PEDRA BRITADA 

PARA UTILIZAÇÃO EM SUAS OBRAS CIVIS DO MUNICIPIO 

   

  

acima 

 

Local e Data 

 

   

   

J. CELI & CIA LTDA 
CNPJ 10.323.1300001-98  

Inscr. Est.: 392/0002085 



Rue Guilherme Alves, .:101.0 Rerto.i"klegre 
: 

- 	 sem fechar pe.meic-dia 
Mi* 
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Busca por ART 	 Page 1 of 1 

Informe o número da ART: [5843829 

ART Registrada no Crea-RS. 

ART: 5843829 

Profissional: RS072949 LEANDRO FAGUNDES 

Empresa Executante: NENHUMA EMPRESA 

Título: ¡ENGENHEIRO DE MINAS  

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Contratante: J. CELI & CIA. LTDA. 

Endereço da Obra: RUA SEÇÃO FLORESTA GIARETTA - LOTE 32 - BR 153 CEP:99700000 

Bairro: PECCIN 

Município: ERECHIM - RS 

Data de Início da Obra: 20/05/2011 

Data da Baixa: / / 

Data de Registro da ART: 27/05/2011 

Dimensão: 0,00 

Atv. Técnica Especificação Descrição do item 

Fiscalização Lavra de Bens Minerais - Basalto 

Fiscalização Desmonte de Rochas com uso de expio 

Assistência Técnica Lavra de Bens Minerais - Basalto 

Assistência Técnica Desmonte de Rochas com uso de expio 

Consultoria Relatório Anual de Lavra - RAL 

http://www.crea-rs.org.br/apoloaplsrv01/servlet/org.crears.apolo.prod.hsel_findart?„0 	06/06/2011 



Nffilf Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.°448/2011 

PROCESSO N°07891/2011 — PREGÃO PRESENCIAL N.° 130/2011 

DETONAÇÃO DE ROCHA NA PEDREIRA MUNICIPAL 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO - 

Contrato Administrativo que entre si fazem como: 

CONTRATANTE — MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 

87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário 

Municipal de Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal de 

Obras Públicas e Habitação, Senhor ENIO FAITÃO, brasileiro, casado, funcionário público, ambos residentes e domiciliados 

nesta cidade. 

CONTRATADA - DINAMITE DETONAÇÕES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 

05.036.880/0001-70, estabelecida na Avenida Comandante Kramer, 640, Térreo, Bairro Centro, cidade de Erechim/RS, neste 

ato representada por sua sócia, Senhora LISETE MARIA LISE SCHAFER, brasileira, casada, comerciante, inscrita no CPF sob 

n° 325.964.210-20, RG sob n° 2020130131 SSP/RS, residente e domiciliada na Av. Comandante Kramer, 640, 2° andar, na 

cidade de Erechim/RS. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

DO OBJETO — 

1.1. Contratação de empresa especializada para realizar serviços de detonação de 15.000m (quinze mil metros cúbicos) de 

rocha na Pedreira Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Habitação, com recursos próprios. 

1.2. Os serviços deverão ser executados conforme descrito e especificado no ANEXO I — Termo de Referência, Anexo II - 

Memorial Descritivo, Contrato e com observância das condições estabelecidas no Pregão Presencial N.° 130/2011 e na Lei 

Federal n° 8.666/93. 

ITEM SERVIÇOS VALOR GLOBAL R$ 
1 Contratação 	de 	empresa 	especializada 	de detonação 	para 

realizar serviços na Pedreira Municipal em 15.000 m' de rocha. 

Valor Material: R$ 5,82 

Valor Mão de obra: R$ 1,46 

Valor total unitário: R$ 7,28 

109.200,00 

DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS E REQUISITOS - 

2.1. A CONTRATADA é responsável pela execução das obras/serviços nos Termos do Código Civil, sendo que a presença da 

Fiscalização não diminui ou exclui essa responsabilidade. 

2.2. A CONTRATADA deverá apresentar ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA — ART do profissional responsável 

pelo Plano de Fogo e pela detonação. 

2.3. A CONTRATADA deverá fornecer ART de execução, relativa ao serviço, em nome do responsável técnico indicado para 

habilitação da empresa, no momento da assinatura do Termo de Liberação dos Serviços. 

2.4. Caso durante a execução dos serviços verifique-se a necessidade de substituição do responsável técnico, deverá ser 

comunicado por escrito ao Gestor do Contrato, sendo que o novo profissional indicado deverá comprovar que possui a mesma 

qualificação técnica anterior. 

2.5. A CONTRATADA deverá manter no local dos serviços um DIÁRIO para anotações relativas á execução dos serviços. 

bt,c, 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 
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2.6. A CONTRATADA deverá manter, no local dos serviços um "Preposto", com amplos poderes de decisão, conforme dispõe 

o Artigo 68 da Lei Federal 8.666/93. 
2.7. Na execução dos serviços, obriga-se a CONTRATADA a respeitar a legislação vigente sobre Segurança e Medicina do 

Trabalho. 

3 - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO - 
3.1. Os serviços deverão ser executados em 30 (trinta) dias , a contar da data de emissão e recebimento da ordem de serviços, 

após assinatura do contrato, expedida pelo gestor do contrato. 

4 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO - 
4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 109.200,00 (cento e nove mil e duzentos reais) fixo, 

sendo R$ 87.300,00 (oitenta e sete mil e trezentos reais) para materiais/equipamentos e R$ 21.900,00 (vinte e um mil e 

novecentos reais) para mão de obra empregada. 

4.2. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a conclusão dos serviços mediante emissão da Nota Fiscal e 

atestado de execução satisfatória dos serviços, expedido pelo gestor do contrato. 

4.2.1. Ficará retido 25% (vinte e cinco por cento) do valor total, que será liberado após o desmonte dos matacos 

resultantes. 
4.3. No preço já estão incluídas todas as despesas com materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços, 

veículos, carga, descarga, transportes, impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, demais serviços e 

eventuais que possam acarretar ónus ao Município, especificadas ou não no edital e contrato. 

4.4. Haverá retenção, nos termos da legislação previdenciária vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da 

respectiva guia de recolhimento ao Contratado, assim como, quando for o caso, será retido o Imposto de Renda etido na 

Fonte, conforme legislação pertinente. 
4.5. A CONTRATADA compromete-se a efetuar, com rigorosa pontualidade, os recolhimentos, legais, relativos ao INSS, PIS, 

FGTS, FINSOCIAL, etc, pertinentes às obras do presente contrato, fornecendo antes do recebimento dos valores a que tem 

direito, cópia autenticada dos respectivos comprovantes do mês anterior, devidamente quitados, sem o que, não serão 

liberados os valores correspondentes. 
4.6. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação 

financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

5- DA FISCALIZAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA - 

5.1. Os serviços serão fiscalizados por um profissional da área, habilitado (Engenheiro de Minas), dentro dos padrões 

determinados pela Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
5.2. Como prestação de GARANTIA, a CONTRATADA se obriga, no ato do pagamento da parcela, deixar retido na Tesouraria 

do Município, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento) de caução sobre o valor da parcela, ou qualquer outra 

modalidade de garantia prevista no Artigo 56 § 1° da Lei Federal n° 8.666/93. A referida importância será liberada ou restituída 

após a execução total do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, pelo índice IPC-FIPE. 

6— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — 
6.1. A CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços conforme especificações do edital do Pregão Presencial n° 

130/2011, seus anexos I e II e em consonância com a proposta de preços. 

6.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

6.3. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE. 
6.4. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

L(,( 
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6.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor 

inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho. 
6.6. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais, que correrão por sua conta exclusiva. 
6.7. É vedado à empresa CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, a cessão ou transferência 

total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato. 

7 — DO EMPENHO DA DESPESA - 

7.1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através da seguinte Dotação Orçamentária: 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO — 12.04 

PROJETO/ATIVIDADE — 2.080 

ELEMENTO DESPESA — 3390.39.99.00 

8— DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 

A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capitulo IV — Das Sanções 

Administrativas da Lei 8.666/93, e conforme o art. 24 do Decreto Municipal n°3.018/05. 

8.1. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o 

descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.1.1.Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o 

vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 

8.1.2. Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades, passíveis de saneamento, a CONTRATADA 

será notificará para, em prazo determinado, proceder às correções necessárias. Se, findo o prazo estabelecido, as 

irregularidades não forem sanadas, será considerada a inadimplência contratual. 

8.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 8.1, sem 

prejuízo da aplicação do contido no subitem 8.2. 

8.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela 

CONTRATADA acarrete conseqüências de pequena monta. 

8.1.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor global do contrato. 

8.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor global do contrato. 

8.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à 

Administração, será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o 

contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo iniclôneo, fazer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuizo 

das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais. 

8.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os Motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 
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8.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global contratado a titulo de 

mora, por descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste 

instrumento contratual, independente da notificação prevista no subitem 8.1.2. 

8.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

8.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 

notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 

8.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA 

as demais sanções previstas no subitem 8.1. 
8.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, 

mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

9— DOS GESTORES DO CONTRATO. 

9.1 Serão gestores do presente contrato, o Senhor CESAR DE CAMARGO, como Gestor Administrativo, e o Eng° de Minas 

LEANDRO FAGUNDES — CREA/RS 72949-D como Gestor Técnico, nos termos do art. 60  do Decreto Federal n°2.271 de 07 

de julho de 1997, que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das 

ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 

contrato. 

9.2. Ao Gestor Administrativo cabe, especificamente, acompanhar os aspectos da relação administrativa entre a 

CONTRATADA e o Município e estar atento aos aspéctos atinentes como, entre outros: 

inscrição da obra (matrícula) junto ao INSS; 
acompanhar a comprovação dos recolhimentos de contribuições sociais e previdenciárias a cargo da empresa 

contratada, bem como o recolhimento das contribuições descontadas dos pagamentos pelo Município que deverão ser 

repassadas ao INSS; 
o encaminhamento junto a Secretaria da Fazenda, das medições fornecidas pelo gestor técnico, para o respectivo 

pagamento; 
acompanhar o final de cada obra, contatando com o INSS e buscando a certeza de que tudo fora pago, solicitado a 

baixa, por quitação, da respectiva inscrição. 
a relação de todos trabalhadores da obra e a verificação mensal de que tenham recebido tudo que lhe é de direito. 

10— DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - 

10.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o 

auxílio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que 

diz respeito à obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal. 

10.2. A Lei Federal n° 8.666/93 regerá as hipóteses não previstas neste contrato. 

11 — DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO - 

11.1. 0 presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.° 130/2011, ao 

qual vincula-se, bem como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como 

se transcrito fosse e respectivos anexos do Processo Administrativo n° 07891/2011. 

DA COBRANÇA JUDICIAL - 

12.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este 

Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, Mediante retenção ou compensação de créditos, sempre 

que possível. 

DO RECEBIMENTO DO OBJETO — 

13.1. 0 objeto será recebido: 
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ue a 
DINAMITE DB ONAÇÕE LTDA 

CNPJ n°05.036.88010001-70 

	

Eng° d 	as, 	NDRO FAGUNDES 

	

CRE 	 D - Gestor Técnico 

_ 
CESAR DE CAMARGO 
Gestor Administrativo 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 
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13.2. PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

13.3. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias e no máximo 60 (sessenta) dias do RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações referentes a defeitos construtivos ou falhas de 

execução. 
13.4. A CONTRATADA assume com relação à obra as responsabilidades e nos prazos previstos no Código Civil Brasileiro. 

14— DA RESCISÃO - 

14.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 

da Lei n°8.666/93 e alterações posteriores. 

15 — DO FORO - 

15.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente 

decorrentes da presente relação contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS, 27 DE J 

GER3M LEANDRO BERTI 
Secretário M 	Ipal de Administração 

ENIO FAIT 
Secretário Municip d 	a 

Ha it 
Públicas e 

g)  TESTEMUNH S: 

-- 	
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JORNAUSMO COM RESPONSABILIDADE Owww.diariodamanha.com  

15 DE SETEMBRO DE 2011 ANOS.NO  147 R$ 

005S9P0.513157 

Investigação 
esclarece origem 
de fêmur humano 
Obietivo da família era fazer examede DNA 
como material enviado pelos Correios 

PÃOPI1A 7 

SACSSORRariORUSIOUPS.HA 

Luiz Marenco reúne mai( 
público 
A quinta noite de shows do Acampamento Farroupi 
nesta terça-feira, 13, reuniu o maior público do evi 
até aqui, lotando completamente a área do nate 
Seminário Nossa Senhora de Fátima 

)> PÁGINA 4 

Elétrica - Hidráulica - Pintura 
Alvenaria - Montagem 

Agende já seus serviçal 
(54) 9965.6205 

lop@lopreperos.comÁr 
.topreparos.com.b. 

Garantia 
.Nota Fiscal 

Profissionais 
registrados 
Mão de obra 
especializada 

A Policia civiVde Ere 
numa ação Co-rifunt 

Exército.deICIWAit 
na tarde FleSt4uárt 
a apreensão[àgj't?Ot) 
explO"vost-..4irekt 
mazeriadOl',Ota 
numa iiroP4'clatle cto 1h 
do munic(Piótir 
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Torno CNC Modelo Centur 40 RV 
Ano 1995 - Comando Mach8; 
Diâmetro Torneava; = 400mm; Barramento = 1500mm; 
Torre Elétrica de 4 Posições; Sem Contraponto 
Com transportador de cavacos; Carro do eixo X novo. 

Valor R$ 89.000,00 
Maiores Informações pelos telefones: 54-3519-1503 ou 54-3321-0283. 

* * * 
ADO FILHO 
ktrommenate.....r• 

Educando MS cominho dissinta:saga 

Qual o vencimento da sua 
carreira de motorista? 

R 	 CNN no CFC 
Salgado Pilho, li voei 
encontro tudo num só lugar. 

& 46'n'll 

TE3UNAL coNTA., 
1C) 

ERECHIM 

TONIN BNU 

(54) 
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TRWAINALrr COWAS 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Data Iniciai: 01/01/2011 Data Finai: 31/12/201 CNPJ: 8761347700012 C13:61110159559830 	01062794 

EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS 

Critérios utilizados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 
GRUPO= trile 

Classificado por: 

DINAMITE DETONACOES LTDA ME 
	

Código: 0000009292 

EMP N°: 2011000009189 EMP: 	23.215,50 	LIQ: 	23.215,50 	PAG: 	23.215,50 

25/07/2011 	109.200,00 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE DETONACAO NA 
PEDREIRA DA PREFEITURA, CFE.PREGA0 PRESENCIAL NO 130/11 

20/10/2011 	-85.984,50 ESTORNO DE EMPENHO NR. 9189/2011 

LIQ: 	03/11/2011 	23.215,50 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFESE NR. 9189/2011 - DINAMITE 
DETONACOES LTDA ME 

PAG: 04/11/2011 	23.215,50 PAGAMENTO REF. NE NR. 9189/2011 - DINAMITE DETONACOES LTDA ME 

 

I 	Rui). /13 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Direção de Controle e Fiscalização 

TOTAL DO CREDOR: 	EMP: 

RELATÓRIO: 	 1 EMP: 

REMESSA: 	20.963 EMP: 

PERCENTUAL: 	0,00 % EMP: 

23.215,50 LIQ: 23.215,50 PAG: 23.215,50 

23.215,50 1 LIQ: 23.215,50 1 	PAG: 23.215,50 

164.058.568,62 32.831 LIQ: 156.993.848,74 31.577 	PAG: 149.379.903,34 

0,01 % 0,00 % LIQ: 0,01 	°A 0,00 % PAG: 0,02 % 

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas 	 SAD-->S 

terça-feira, 14 de agosto de 2012 	 Página 1 de 1 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 674/2011 

PROCESSO N°07891/2011 — PREGÃO PRESENCIAL N.° 130/2011 

DETONAÇÃO DE ROCHA NA PEDREIRA MUNICIPAL 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO - 

Contrato Administrativo que entre si fazem como: 

CONTRATANTE — MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 

87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n°3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário 

Municipal de Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal de 

Obras Públicas e Habitação, Senhor ENIO FAITÃO, brasileiro, casado, funcionário público, ambos residentes e domiciliados 

nesta cidade. 

CONTRATADA — KNAPP & CIA LTDA , Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 

76.376.375/0001-12, estabelecida na Rua Osvaldo Cruz, 91, Centro, da cidade de Palmitoa/SC — CEP 89.887-000, neste ato 

representada por seu sócio, Senhor CELSO KNAPP, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob n°245.581.250-20, 

RG sob n° 12C-509.475 SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro, 276, Cidade de Palmitos/SC. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1- DO OBJETO — 

1.1. Contratação de empresa especializada para realizar serviços de detonação de 15.000m' (quinze mil metros cúbicos) de 

rocha na Pedreira Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Habitação, com recursos próprios. 

1.2. Os serviços deverão ser executados conforme descrito e especificado no ANEXO I — Termo de Referência, Anexo II - 

Memorial Descritivo, Contrato e com observância das condições estabelecidas no Pregão Presencial N.° 130/2011 e na Lei 

Federal n° 8.666/93. 

ITEM SERVIÇOS VALOR GLOBAL R$ 
1 Contratação 	de 	empresa 	especializada 	de 	detonação 	para 

realizar serviços na Pedreira Municipal em 15.000 m' de rocha. 

Valor Material: R$ 2,591 

Valor Mão-de-obra: R$ 3,1613 

Valor total unitário: R$ 5,7523 

86.284,50 

2 - DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS E REQUISITOS - 

2.1. A CONTRATADA é responsável pela execução das obras/serviços nos Termos do Código Civil, sendo que a presença da 

Fiscalização não diminui ou exclui essa responsabilidade. 

2.2. A CONTRATADA deverá apresentar ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA — ART do profissional responsável 

pelo Plano de Fogo e pela detonação. 

2.3. A CONTRATADA deverá fornecer ART de execução, relativa ao serviçO, em nome do responsável técnico indicado para 

habilitação da empresa, no momento da assinatura do Termo de Liberação dos Serviços. 

2.4. Caso durante a execução dos serviços verifique-se a necessidade de substituição do responsável técnico, deverá ser 

comunicado por escrito ao Gestor do Contrato, sendo que o novo profissional indicado deverá comprovar que possui a mesma 

qualificação técnica anterior. 

2.5. A CONTRATADA deverá manter no local dos serviços um DIÁRIO para anotações relativas à execução dos serviços. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 674/2011, PÁG, 1 
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2.6. A CONTRATADA deverá manter, no local dos serviços um "Preposto", com amplos poderes de decisão, conforme dispõe 

o Artigo 68 da Lei Federal 8.666/93. 

2.7. Na execução dos serviços, obriga-se a CONTRATADA a respeitar a legislação vigente sobre Segurança e Medicina do 

Trabalho. 

3 - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO- 

3.1. Os serviços deverão ser executados em 30 (trinta) dias , a contar da data de emissão e recebimento da ordem de serviços, 

após assinatura do contrato, expedida pelo gestor do contrato. 

4 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO - 

4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 86.284,50 (oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e 

quatro reais e cinquenta centavos) fixo, sendo RE 38.865,00(trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais) para 

materiais/equipamentos e Rb 47.419,50 (quarenta e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos) para mão-

de-obra empregada. 

4.2. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a conclusão dos serviços mediante emissão da Nota Fiscal e 

atestado de execução satisfatória dos serviços, expedido pelo gestor do contrato. 

4.2.1. Ficará retido 25% (vinte e cinco por cento) do valor total, que será liberado após o desmonte dos matacos 

resultantes. 

4.3. No preço já estão incluídas todas as despesas com materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços 

veículos, carga, descarga, transportes, impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, demais serviços e 

eventuais que possam acarretar ônus ao Município, especificadas ou não no edital e contrato. 

4.4. Haverá retenção, nos termos da legislação previdenciária vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da 

respectiva guia de recolhimento ao Contratado, assim como, quando for o caso, será retido o Imposto de Renda etido na 

Fonte, conforme legislação pertinente. 

4.5. A CONTRATADA compromete-se a efetuar, com rigorosa pontualidade, os recolhimentos, legais, relativos ao INSS, PIS, 

FGTS, FINSOCIAL, etc, pertinentes às obras do presente contrato, fornecendo antes do recebimento dos valores a que tem 

direito, cópia autenticada dos respectivos comprovantes do mês anterior, devidamente quitados, sem o que, não serão 

liberados os valores correspondentes. 

4.6. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação 

financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

5- DA FISCALIZAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA - 

5.1. Os serviços serão fiscalizados por um profissional da área, habilitado (Engenheiro de Minas), dentro dos padrões 

determinados pela Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 

5.2. Como prestação de GARANTIA, a CONTRATADA se obriga, no ato do pagamento da parcela, deixar retido na Tesouraria 

do Município, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento) de caução sobre o valor da parcela, ou qualquer outra 

modalidade de garantia prevista no Artigo 56 § 1° da Lei Federal n° 8.666/93. A referida importância será liberada ou restituída 

após a execução total do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, pelo índice IPC-FIPE. 

6— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — 

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a prestar os serviços conforme especificações do edital do Pregão Presencial n° 

130/2011, seus anexos I e II e em consonância com a proposta de preços. 

6.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na cohtratação. 

6.3. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE. 

6.4. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 
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6.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor 

inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho. 

6.6. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais, que correrão por sua conta exclusiva. 

6.7. É vedado à empresa CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, a cessão ou transferência 

total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato. 

7 — DO EMPENHO DA DESPESA - 

7.1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através da seguinte Dotação Orçamentária: 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO — 12.04 

PROJETO/ATIVIDADE — 2.080 

ELEMENTO DESPESA — 3390.39.99 

8— DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 

A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo IV — Das Sanções 

Administrativas da Lei 8.666/93, e conforme o art. 24 do Decreto Municipal n°3.018/05. 

8.1. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o 

descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.1.1.Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o 

vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 

8.1.2. Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconforrnidades, passíveis de saneamento, a CONTRATADA 

será notificará para, em prazo determinado, proceder às correções necessárias. Se, findo o prazo estabelecido, as 

irregularidades não forem sanadas, será considerada a inadimplência contratual. 

8.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 8.1, sem 

prejuízo da aplicação do contido no subitem 8.2. 

8.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela 

CONTRATADA acarrete conseqüências de pequena monta. 

8.1.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor' global do contrato. 

8.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor global do contrato. 

8.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à 

Administração, será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o 

contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inideineo, fazer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo 

das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais. 

8.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 

\ULCI  
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8.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global contratado a titulo de 

mora, por descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste 

instrumento contratual, independente da notificação prevista no subitem 8.1.2. 

8.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, recolhidos em conta especifica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente, 

8.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 

notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 

8.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA 

as demais sanções previstas no subitem 8.1. 

8.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, 

mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

9 — DOS GESTORES DO CONTRATO - 

9.1 Serão gestores do presente contrato, o Senhor CESAR DE CAMARGO, como Gestor Administrativo, e o Eng° de Minas 

LEANDRO FAGUNDES — CREA/RS 72949-D como Gestor Técnico, nos termos do art. 6° do Decreto Federal n°2.271 de 07 

de julho de 1997, que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das 

ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 

contrato. 

9.2. Ao Gestor Administrativo cabe, especificamente, acompanhar os aspectos da relação administrativa entre a 

CONTRATADA e o Município e estar atento aos aspectos atinentes como, entre outros: 

inscrição da obra (matrícula) junto ao INSS; 

acompanhar a comprovação dos recolhimentos de contribuições sociais e previdenciárias a cargo da empresa 

contratada, bem como o recolhimento das contribuições descontadas dos pagamentos pelo Município que deverão ser 

repassadas ao INSS; 

o encaminhamento junto a Secretaria da Fazenda, das medições fornecidas pelo gestor técnico, para o respectivo 

pagamento; 

acompanhar o final de cada obra, contatando com o INSS e buscando a certeza de que tudo fora pago, solicitado a 

baixa, por quitação, da respectiva inscrição. 

a relação de todos trabalhadores da obra e a verificação mensal de que tenham recebido tudo que lhe é de direito. 

10 — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - 

10.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o 

auxilio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que 

diz respeito à obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal. 

10.2. A Lei Federal n° 8.666/93 regerá as hipóteses não previstas neste contrato. 

11 — DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO - 

11.1.0 presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.° 130/2011, ao 

qual vincula-se, bem como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como 

se transcrito fosse e respectivos anexos do Processo Administrativo n°07891/2011. 

12— DA COBRANÇA JUDICIAL - 

12.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este 

Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, Mediante retenção ou compensação de créditos, sempre 

que possível. 

13 — DO RECEBIMENTO DO OBJETO — 

13.1. 0 objeto será recebido: 
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13.2. PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

13.3. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias e no máximo 60 (sessenta) dias do RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações referentes a defeitos construtivos ou falhas de 

execução. 

13.4. A CONTRATADA assume com relação à obra as responsabilidades e nos prazos previstos no Código Civil Brasileiro. 

14—DA RESCISÃO - 

14.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 

da Lei n°8.666/93 e alterações posteriores. 

15 — DO FORO - 

15.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente 

decorrentes da presente relação contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS, 20 DE OUTUBRO DE 20 

---- 
-------1. 	

,, 

GERSON L.EANDRO BERTI 	 \NIO ITA0 '', 
Secretário Miniipal de A,iírpinistraçá", 	 Secretário Municip 	rãs Públicas e 

, 	, Ha 	ão ‘ 
\ 	A',// '''/' /7/ ' 

/// 

NDRO FAGUNDES 
D - Gestor Técnico 

E CAMARGO 
Administrativo 

TESTEMUNHAS: 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

t* Direção de Controle e Fiscalização 

Órgão:  PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Data Inicial: 01/01/2011 Data Final: 31/12/201 CNPJ: 8761347700012 CB:61110159559830 1FE: 01062794 

EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS 

Critérios utilizados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 
GRUPO= true 

Classificado por: 

KNAPP & CIA LTDA 
	 Código: 0000013252 

EMP N°: 2011000012998 EMP: 	78.578,37 	LIQ: 	78.578,37 	PAG: 	78.578,37 

20/10/2011 	86.284,50 EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA DETONACAO DE ROCHA NA PEDREIRA MUNICIPAL, AT RAVES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITACAO, 

30/11/2011 	-7.706,13 ESTORNO DE EMPENHO NR. 12998/2011 

LIQ: 	01/12/2011 	78.578,37 DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE  NR. 12998/2011 - KNAPP 8c CIA LTDA 

PAG: 	08/12/2011 	78.578,37 PAGAMENTO REF. NE  NR. 12998/2011 - KNAPP & CIA LTDA 

TOTAL DO CREDOR: 	EMP: 
	78.578,37 	LIQ: 	78.578,37 	PAG: 	78.578,37 

RELATORIO: 	1 EMP: 
	78.578,37 	1 LIQ: 	78.578,37 	1 PAG: 	78.578,37 

REMESSA: 	20.963 EMP: 
	164.058.568,62 32.831 LIQ: 156.993.848,74 31.577 PAG: 149.379.903,34 

PERCENTUAL: 	0,00 % EMP: 
	0,05 % 0,00 % LIQ: 	0,05 % 0,00 % PAG: 	0,05 % 

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas 	 SAD-->S 

terça-feira, 14 de agosto de 2012 
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P & D 
L/ 300 	BIONATURE 

Erechim, 05 de outubro de 2011. 

DE: ENG. LEANDRO FAGUNDES 

PARA: SECRETARIA LE OukAs SR. ENIO FAITÃO 

Rel.: CONTRATO ADMNISTRATIVO No. CA 448 / 2011 

VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO EM CONTRADO DE PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHAS 

Prezado Sr. 

Conforme vistoria realizada no dia 03 de outubro em conjunto com equipe de topografia da 

Prefeitura Municipal de Erechim, assim como posterior realização de reunião técnica na Secretaria 

de Obras do munlL., ;ormamos a situação observada para o contrato em tela. 

Na frente c.0 luvi a da bancada — altura maior do terreno, foram verificadas as seguintes 

medições: 

r' 
	

Válb'iTi5b ervaiaarjli 
Número de furos perfurados 

...„ 
5"7:iiktle'metros perfurádos - 

Média em a. 	s furos perfurados 

186,0 furos 

1:611,90 bietrOs 

8,1 metros 

Na frente de desenvolvimento da lavra — altura menor do terreno, foram verificadas as 

seguintes medições: 

.Variavel Analisada 
-• A00;12.41¥# 0•• 

Número de furos perfurados 
	

185,0 furos 
,

Totáie 'metros perfuradds ' 	 •599,10.metros 

Média em metros dos furos perfurados 
	

3,0 metros 

C) 1 8 2,13-/ 



ifrialiNAL Cr)NiPi"  

ONATURE 

„ Õ  7  
• 

Consiocrz,n; 	os preços praticados no mercado para perfuração de rocha do 44°100  

basalto/da. oho RS corno: 

r 	„ I 	3tE;) 1-1(555é4I'Si.:" 	 Níârár--dbservado • 
Valor máximo de remuneração por metro perfurado 	R$ 14,50 / metro 

Valor mínimo de reinuneração por metro perfurado 	R$ 13,50 / metro 

VIdr médio o ernuner ação.  por metro perfurado 	R$1:4";00 / mtPo 

Considerandc o cenário de remuneração integral pelos serviços, sem a consideração das 

não conformidades no projeto e execução dos serviços contratados, teríamos o seguinte 

quadro: 

lettP.,Et'àPáll e •frabalfio-EiWareind-, AlOYi:figgessa 

 

Frente de lavra da bancada — altura maior 

(1.611,90 n leu US A k$ 14,00 / metro perfurado) 

Frente de deslnvolvirnento da lavra — altura menor 

(599,10 metros x R$ 14,00/ metro perfurado) 

i'Valor total dos furos.realizados na pedreira - 	..•, 	• 	. 

" 	R$ 22.566,60 

R$ 8.387,40 

• 

vos.: Os valores foram calculados pelo valor médio observado de R$ 14,00/metro perfurado. 

Considerando d necessidade de apuração das perdas por parte do ente público pelas não 

conformidades no atendimento ao projeto e a execução dos serviços contratados: 

I —falta de metragem prevista para os furos; 

li — irregularidade nas inclinações dos furos; 

III — falta de simetria na malha de perfuração; 

IV — não observância da sub-furação adequada para os furos; e 

V — existência de obstrução por poeiras e/ou água em alguns furos. 

Teríamos a composição do seguinte quadro de descontos para serem praticados pelos 

serviços não executados adequadamente: 

& D 



P & D BIONATURE 

0 1 8 4 

r r 	rãêutaidl 
-,.r4ra:W"'PZ5Wtrff-'5 .'W 
essaramento 

Valor total dos furos realizados na pedreira 
	

R$ 30.954,00 

(2.211,00 metros x R$ 14,00 / metro perfurado) 

Valor a descontar— projeto e execução 
	

(R$ 6.190,80) 

(refentes aos itens 1,2,3 e 4 = 20% do total) 

Valor a 	 — obstrução dos furos 
	

(R$ 1.547,70) 

(refentes ao 	5 = 5% do total) 

Valor 	dns serviços alaót os descritos praticados 
	

$:,23',215'ffit 

Obs.: Os valores foram calculados em 20% pelo não atendimento dos itens 1, 2, 3 e 4 

apresentados acima, e de 5% pela entrega de furos obstruídos — item 5. 

Em anexo segue relatório fotográfico do dia da vistoria de campo, assim como os produtos 

dos serviços realizados pela equipe de topografia da Secretaria de Obras — planilha de 

auditoria dos furos nos locais e planta de locação dos serviços realizados. 

Pelos motivos técnicos e econômicos expostos acima, tendo em vista o não atendimento 

dos projetos de engenharia previstos em contrato, vinculado ao certame licitatório — 

pregão presencial 130/2011, indicamos o valor de referência de pagamento para a 

empresa Dinamite por serviços realizados em R$ 23.215,50 (vinte e três mil, duzentos e 

quinze reais e cinqüenta centavos). 

Atenciosamente, 

Sf/tef Fagundes 
P WDZinsultória Empresarial Ltda 

CREA/RS 72.949 - D 
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Pregão Presencial 1302011 
Processo 7891/2011 

Objeto: Contratação de empresa especializada para detonação de rocha na 

pedreira Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e 

Habitação, com recursos próprios. 

Venho por meio deste informar que, fora feito o chamamento da empresa 2a  

colocada, no valor total, no entanto será empenhado somente o valor de R$ 86.284,50 

pois a empresa vencedora do certame, já executou parte do contrato. 

Erechim, 20 de outubro de 2011. 

Miriari de Lourdes Flach 
Prgoeira Oficiala 



Item 

Objeto: CU.- 	de empresa e:::-eciali/ada 	realizar serviços de Perfuração e 

Detonaçay • .oc 	na Pedreiro  N.:mLi¡- 

Unida... 	 -.; 	I 

R$ 5,7523 R$ 86.284,50 01 Contratx;i:, .;e En.,2resa 
Especializaú,  para rei. 
de Serviços.  de Detèmt,.,•.-m de 

Roáase. 
Munk•ipal. 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

Metro,; 	15.0,0,00 
Cúbicos 

(M3) 

"T 
-  DA. 

.•. 	 de :-. chas 
'rZoinped,Jrc's 

/901A 
8 

Á Prefeitura Municipal de Erechlni — 
Ref: Proce, ;. 	7:;9 /2011 

, 	resencial n' 	I I 

Proponeill 	 ia
,  

CNP.): 
Inscrição L.1„.lual: 250.928.884 

:,1":,3S • 

EspeeV.L2ae ) dos Pri.;:u tos 
Deser.,...o uo ..,ein Ç 	::::::•,,Iat:e Valor Unitário Valor Total 

Materiais para1.',...s.1,0IItC I ..3. ,1)..;,00 	N'I''  R$ 2,59I.  R$ 38.865,00 

Mão de Obra para 1)esnmiste:.:,':, 	.. 15.00n.00 M,  ., R$,,3-.:1.613 R$ 47.419,50 

Custo Total .RS 	6.224,50 (oitenta e seis mil duzcatos e oRenta--:'Uéivatro reais e cinquenta centavos. 

Proposta Valida no: 60 (....,Jenta) dias. 

Obs: Nos l'reços Cotados já estão Inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais 
como: despesas com transportes, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e parafisicas), of, rigações, sociais, trabalhistas, fiscais, encargos 
comerciais ou de qualquer natureza c todos os úntis diretos. 

;-' 
,// ,,/ 

• 	í,7 
mi 

/•••% 	
• 	tos — SC, 20 de outubro de 2011. 

• 

ffire7111116I/ 
4 fjOtda 

r.I.176.3,375/0001-12 
Cárii•Knapp Fone/Fax: (49) 3647-0779 

E-mal: knappççia@gawil.com  
I nsc r. E st. 250.928.884 CN4J 76.376'.á75/0001-12 

Rua Osvaldo Cruz, 91 - Cep: .88M90 - Palmitos - SC 



h Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 

Naig, Divisão de Compras e Licitações 

- Divisão de Licitações - 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade 	: TOMADA DE PREÇOS 

Número 	• 012/2011 

Processo 	• 7579/2011 

Data de Recebimento dos Envelopes .. 

Horário 	  

J.o 

HORAS 
oc) 

O MUNICÍPIO DE ERECHIM, Estado de Rio Grande do Sul, através de seu Secretário Municipal de 

Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, com amparo no Decreto Municipal no 3.326 de 

06/01/2009, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Federal no 8.666 de 21/06/1993, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a licitação na modalidade 

"TOMADA DE PREÇOS", do tipo "MENOR PREÇO", COM ABERTURA PARA O DIA **/**/2011, às **:** 

HORAS, tendo como local a Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim, sito Av. Farrapos, 

509, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, que estará reunida com a finalidade de receber os 

envelopes no 01 - contendo a Documentação e no 02 - contendo a Proposta de Preço referente a este 

Edital. 

1 - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão-de-obra, para 

realizar pavimentação do trecho lateral da BR 153, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e 

Habitação, com recursos próprios. 

1.2 - FAZEM PARTE DESTE EDITAL: 

Anexo I 	 - Memorial Descritivo 

Anexo II 	 - Projetos 

Anexo III 	 - Cronograma Físico-Financeiro 

Anexo IV 	 - Planilha Orçamentária 

Anexo V 	 - Minuta do contrato 

OBS.: Anexos disponíveis no endereço eletrônico www.omerechim.rs.gov.br. 

2- DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta, o preço global 

superior ao PREÇO ORÇADO (PO) que é de: 

R$ 604.184,26 (Seiscentos e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais com vinte e seis 

centavos), sendo: 
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R$ 472.835,46 para Material 

R$ 131.348,80 para Mão-de-Obra 

3 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

3.1 - Os envelopes: no 01 contendo a Documentação e no 02 contendo a Proposta de Preços 

referentes a este Edital, serão recebidos até às ***.HORAS do dia **/11/2011, na Divisão de 

Licitações Prefeitura Municipal de Erechim - RS, Av. Farrapos, 509. 

3.2 - Após a hora limite para o recebimento dos envelopes solicitados, nenhum outro será aceito, 

nem permitidos adendos ou alterações das ofertas apresentadas. 

3.3 - Serão consideradas inexistentes quaisquer condições trazidas pelos participantes alheias as 

descritas neste Edital. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 - A empresa licitante deverá indicar um responsável técnico, que deverá acompanhar a 

execução da obra e visitar o local da prestação dos serviços. A proposta será admitida com base no 

conhecimento de todas as condições locais que possam influenciar o custo e o prazo de execução dos 

serviços. 

4.2 - Ficará a cargo do proponente prever qualquer serviço ou material necessário, mesmo 

quando não expressamente indicado nas especificações técnicas e planilhas de orçamento global, não lhe 

cabendo quaisquer acréscimos ao pagamento. A ausência de comunicação ou impugnação implicará 

admissão de que a documentação técnica fornecida foi considerada perfeita, não podendo ser acolhida 

qualquer reivindicação posterior com base em imperfeição, incorreções, omissões ou falhas da referida 

documentação. 

4.3 - Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor, far-se-á 

necessário credenciamento, com menção expressa de conferência de amplos poderes, inclusive para o 

recebimento de intimação para desistência de recursos. A não apresentação do credenciamento não 

implica inabilitação do licitante, mas o impede de manifestar-se, nas sessões, contra as decisões tomadas 

pela Comissão Permanente de Licitações. 

4.4 - Serão consideradas aptas a participar da presente Tomada de Preços, as empresas que 

estiverem devidamente cadastradas na Divisão de Licitações, ATÉ O DIA **/**/2011. 

4.5 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
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Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope da habilitação, Certidão 

Simplificada expedida pela Junta Comercial (conforme artigo 8° da Instrução Normativa n0  103 de 

30/04/2007) de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, que será 

considerada válida até 1 (um) ano após a data de sua emissão, além de todos os documentos previstos 

para a habilitação. 

4.6 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 

de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 

a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme disposto no art. 34 da Lei 11.488, 

de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, Certidão 

Simplificada expedida pela Junta Comercial (conforme artigo 8° da Instrução Normativa n0  103 de 

30/04/2007), que será considerada válida até 1 (um) ano após a data de sua emissão, comprovando seu 

enquadramento no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos para a 

habilitação. 

4.7 - O credenciamento do licitante como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa (enquadrada nas exigências do art. 34 da Lei 11.488/07), somente será procedido pela 

Comissão Permanente de Licitações, se o interessado comprovar tal situação jurídica, na forma 

estabelecida nos itens 4.5 e 4.6 deste Edital. 

4.8 - A não comprovação de enquadramento da empresa como ME, EPP ou cooperativa, na forma 

do estabelecido nos itens 4.5 e 4.6 deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a 

Comissão Permanente de Licitações, dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicáveis ao 

presente certame. 

4.9 - A responsabilidade pelo enquadramento conforme previsto nos itens anteriores, é única e 

exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam advir de um 

enquadramento falso ou errôneo. 

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

5.1 - As empresas participantes da presente licitação ENTREGARÃO E/OU ENVIARÃO 02 (DOIS) 

ENVELOPES SEPARADOS E FECHADOS/LACRADOS, que serão recebidos pela Comissão Permanente de 

Licitações, até às 	i'l"!!;:liciras do dia 	rt**/2011., contendo as seguintes informações: 

*ENVELOPE 1 - DOCUMENTAÇÃO: 

- A inscrição: "DOCUMENTAÇÃO" 

- Nome da entidade Promotora da Licitação 

- Modalidade e Número da Licitação 
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- Data e horário da abertura da licitação 

- Razão Social completa da Empresa Participante 

*ENVELOPE 2- PROPOSTA DE PREÇOS: 

- A inscrição: "PROPOSTA DE PREÇOS" 

- Nome da entidade Promotora da Licitação 

- Modalidade e Número da Licitação 

- Data e horário da abertura da licitação 

- Razão Social completa da Empresa Participante 

6 - CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO ENVELOPE No. 01: 

6.1. Habilitação Jurídica: 

Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores. 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício. 

6.2. Regularidade Fiscal: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

Certidão de Quitação ou Regularidade junto às Fazendas (do domicílio ou sede do licitante): 

MUNICIPAL; 

ESTADUAL; 
FEDERAL (Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria 

da Receita Federal e quanto a Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional). 

D) Prova de situação regular perante: 

ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, apresentando a CND - Certidão Negativa de Débitos; 
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* ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, apresentando a CRF - Certificado de Regularidade 

do FGTS. 

6.3. Cumprimento ao disposto no art. 70, XXXIII da CF: 

A) Declaração da Empresa Licitante de que não mantém menores nas condições do Artigo 70, 

Inciso XXXIII da Constituição Federal. 

6.4. Qualificação Técnica: 

Certidão de inscrição da empresa no CREA. 

Obs.: Na hipótese da licitante ser declarada vencedora e não possuir registro ou visto no CREA-RS, a 

mesma deverá providenciá-lo antes do inicio da execução do contrato. 

Comprovação de que a licitante possui vínculo com profissional(s) de nível superior com 

habilitação específica para os serviços ora licitados, que será o(s) responsável(s) pela execução dos 

serviços durante a execução do contrato. 

C) Certidão de inscrição do(s) responsável(s) técnico profissional(s) indicado no subitem anterior 

no CREA. 
Obs.: Na hipótese da licitante ser declarada vencedora e o(s) responsável(is) não possuir(em) registro 

ou visto no CREA-RS, a mesma deverá providenciá-lo antes do inicio da execução do contrato. 

Atestado de "Capacitação Técnica", em nome do(s) RESPONSÁVEL(s) TÉCNICO da empresa 

(indicado conforme letra "8" - da "Qualificação Técnica), fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em 

características, quantidades e prazos. A comprovação deverá ser feita mediante apresentação de 

atestado fornecido por Pessoa Jurídica devidamente registrada no CREA, anexado declaração de 

disponibilidade de horário para atendimento da obra assinada pelo profissional. 

Obs.: No que tange aos atestados, as parcelas de maior relevância que serão analisadas no 

momento da verificação dos atestados de capacitação técnica serão as seguintes: 

Pavimentação com blocos de concreto; 

Execução de base e sub-base em obras de pavimentação. 

Deverá ser apresentado uma relação do pessoal técnico responsável pela condução das obras, 

os de nível superior e encarregados de serviços com os respectivos currículos profissionais e devidas 

declarações e autorização para inclusão de seus nomes nas propostas. 

Deverão ser citados os equipamentos disponíveis e necessários para a execução das obras 

com suas características operacionais e do estado de conservação. Se houver equipamento que não seja 
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de propriedade da empresa, deverá anexar declaração de disponibilidade. 

Motoniveladora; 

Pá Carregadeira; 

Retroescavadeira; 

— 	Veículo Transportadores; 

Rolo Vibratório "Tandem"; 

Placas vibratórias; 

Soquetes manuais.  

G) Deverão ser procedidas vistorias no local das obras acompanhadas pelo Engenheiro André 

Provin ou Engenheiro Paulo Bastos, Aliaeieftáricrs-  da Secretaria Municipal de Obras e Habitação, desta 

Prefeitura, com isto habilitando-se ao "Atestado de Visitas", que deverá ser apresentado com a 

documentação técnica habilitatória, tendo a mesma, caráter de aceitação, por parte da empresa, das 

condições locais da obra, ocorrendo a visita até 03 (três) dias úteis antes da licitação (**/**/2011). 

Agendar referida visita com os Engenheiros (54-3520-7000) 
 

6.5- Qualificação Econômico-Financeira 

A) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, com indicação do número do Livro Diário e Termo de Abertura e 

Encerramento, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os 

lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis 

serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula: 

LIQUIDEZ GERAL 	• LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP) = índice mínimo: 1,00 

LIQUIDEZ CORRENTE..: LC = (AC/PC) = índice mínimo: 1,00 

SOLVÊNCIA GERAL 	• SG = (AT)/(PC+PELP) = índice mínimo: 1,50 

ONDE: 

AC = Ativo Circulante 

AD = Ativo Disponível 

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 

AP = Ativo Permanente 

AT = Ativo Total 

PC = Passivo Circulante 

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo 

PL = Patrimônio Líquido 
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Observação: É vedada substituição do balanço por balancetes ou balanço provisório, podendo 

aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

Comprovação de patrimônio líquido, mediante apresentação do Balanço Patrimonial do último 

exercício social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra. 

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. Entende-se como seda da pessoa jurídica, a matriz do estabelecimento. 

6.6. Prova de Cadastro na Entidade Licitante: 

Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor - CRC da Prefeitura Municipal de Erechim-RS, 

expedido pela Comissão Permanente de Licitações. 

As empresas portadoras de CRC (Certificado de Registro Cadastral) expedido pela Comissão 

Permanente de Licitações do Município de Erechim, e em vigor, poderão utilizá-lo em substituição aos 

documentos exigidos nos itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.5 "C" deste Edital. O CRC não será considerado para 

efeito de habilitação quando apresentar documentação com prazo de validade vencido, salvo se a 

empresa apresentar junto ao mesmo, os documentos atualizados. 

6.7 - DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO 

6.7.1 - Somente poderão participar da licitação as cooperativas de trabalho que atuem, 

exclusivamente, em um único ramo de atividade, coincidente com aquele a ser contratado pelo Município. 

6.7.2 - As cooperativas, além de atenderem as exigências anteriores, pertinente a habilitação, 

deverão apresentar os seguintes documentos, por força da Lei no. 5764/71, combinada com o inciso IV 

do art. 30 da Lei Federal no. 8.666/93: 

Estatuto social, com ata da assembleia de aprovação, conforme a Lei no. 5764/71, que 

comprove que a cooperativa tem como objeto a prestação de serviços exigidos nesta licitação. 

Regimento Interno (com a ata de assembleia que o aprovou). 

Registro na Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul - OCERGS e 

Certidão de Regularidade expedido pela mesma. 

Ata de fundação da cooperativa, devidamente registrada na Junta Comercial. 
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Atas de eleição dos dirigentes e conselheiros fiscais, realizadas através de assembleias gerais 

ordinárias. 

Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados (com ata da assembleia que o aprovou). 

Registro de presença dos cooperados em assembleias gerais. 

Certidão Negativa de Processo Administrativo junto ao Ministério Público do Trabalho. 

Certidão Negativa da Justiça do Trabalho de que não há condenação trabalhista de associados 

contra a cooperativa gerando vínculo de emprego. 

6.7.3. As Cooperativas deverão prestar caução de 5% (cinco por cento) do valor global do 

contrato, que ficará depositado por dois anos nos cofres públicos após o encerramento do mesmo. 

6.8 — DA HABILITAÇÃO DAS ME, EPP E COOPERATIVAS 

6.8.1 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender aos 

itens 4.5 e 4.6 deste Edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 

previstos no item da "Regularidade Fiscal", contidas no item 6.2 deste Edital, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 02 (dois) 

dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

6.8.2 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, empresa de 

pequeno porte ou a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 

alguma restrição. 

6.8.3 - O prazo que trata o item 6.8.1 deste Edital, poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado e que sua concessão 

não interfira no procedimento licitatório. O pedido deverá ser feito de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 

6.8.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.8.1, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, sendo facultado 

à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

6.9. - DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DA HABILITAÇÃO 
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6.9.1 - Os prazos máximos de validade das Certidões de Quitação ou Regularidade, caso não 

constem nas mesmas, serão de 03 (três) meses a contar da data de emissão. 

6.9.2 - Os documentos deverão ser apresentados em originais ou fotocópias, desde que 

autenticadas em Cartório ou por funcionário habilitado da Divisão de Licitações. Em caso de autenticação 

por funcionário da Prefeitura Municipal de Erechim, deverão ser encaminhadas 24 (vinte e quatro) horas 

antes da data prevista para entrega/abertura, sob pena de não nos responsabilizarmos em efetuar a 

autenticação no prazo hábil. 

6.9.3 - Os documentos emitidos pela Internet, poderão ter a sua validade verificada pela 

Comissão Permanente de Licitações. Tal procedimento dar-se-á no momento da análise dos documentos, 

onde serão selecionados, de forma aleatória os documentos que terão sua autenticidade conferida no site 

do respectivo órgão. 

6.9.4 - A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 

apresentados, ensejará aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar 

com a administração pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, bem como declaração de inidoneidade da 

empresa, independentemente das medidas penais cabíveis. 

6.9.5 - As empresas licitantes estão obrigadas, no que diz respeito a habilitação no certame, a 

apresentar toda a documentação supracitada, comprovando a sua regularidade perante os referidos 

órgãos, sendo que tais documentos deverão ser entregues acondicionados em envelopes devidamente 

identificados. 

6.9.6 - Entretanto, caso seja apresentado documento com prazo de validade vencido, e se o 

mesmo estiver disponível na Internet, a Comissão Permanente de Licitações poderá, no momento da 

sessão de abertura e recebimento dos envelopes, comprovar a regularidade da empresa perante o 

referido órgão. 

6.9.7 - A Comissão Permanente de Licitações, se impedida de realizar tal procedimento, em 

virtude de problemas relativos a falha da página eletrônica do órgão ou outro problema superveniente, 

que impeça a comprovação da regularidade da empresa, efetuará a inabilitação da licitante. 

6.9.8 - O referido nos itens anteriores não exime as licitantes da apresentação da comprovação 

de regularidade exigida no item "Conteúdo obrigatório do envelope 01 - documentação" deste Edital, 

sendo que tal procedimento só será efetuado em casos excepcionais, visando agilizar o procedimento 

licitatório. 
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7 - CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO ENVELOPE 2 - PROPOSTA DE PREÇOS: 

7.1 - As propostas deverão ser apresentadas em uma via, em linguagem clara e explícita, 

redigida em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas e assinadas por seu responsável 

técnico (conforme Resolução no 282 de 24 de agosto de 1983, que dispõe sobre o uso obrigatório do 

título profissional e número da Carteira do CREA nos documentos de caráter técnico e técnico-científico) e 

por seu representante legal, contendo os valores expressos em reais, contendo: 

PREÇO GLOBAL proposto, especificando separadamente o preço do material e da mão-de-

obra. 

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL DISCRIMINADO OS ITENS DOS SERVIÇOS, onde deverão 

constar os quantitativos, preços unitários e totais dos serviços, conforme planilha anexa a este Edital. 

VALIDADE DA PROPOSTA, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de abertura dos envelopes. 

Local, data e assinatura do signatário. 

7.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: 

7.2.1 - Em caso de omissão do prazo de validade da proposta, será implicitamente considerado o 

prazo acima estabelecido. 

7.2.2 - Os preços ofertados devem ser cotados em moeda corrente nacional, contendo apenas 

duas casas decimais. 

7.2.3 - Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta no que não for conflitante 

com o instrumento convocatório e seus anexos. 

7.2.4 - Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas com: materiais e 

equipamentos necessários para a execução dos serviços, veículos, carga, descarga, transportes, 

impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, demais serviços e eventuais que possam 

acarretar ônus ao Município, especificadas ou não neste Edital. 

7.2.5 - Serão desclassificadas as propostas das proponentes que ofertarem valor superior ao do 

Preço Orçado (PO) estabelecido neste Edital (material, mão-de-obra e global). 
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7.2.6 - Será admitida uma variação de 20% (vinte por cento) acima dos valores unitários da 

planilha orçamentária, desde que o valor global não supere o Preço Orçado (PO) estabelecido. 

7.2.7 - Serão desclassificadas as propostas das empresas que ofertarem preços irrisórios, 

aplicando-se para tal fim, o cálculo previsto no art. 48, parágrafo 10  da Lei Federal 8.666/93, a não ser 

que a empresa comprove a exequibilidade de seu preço. 

7.2.8 - As planilhas serão verificadas pela Comissão Permanente de Licitações, quanto a erros 

aritméticos, que serão corrigidos da seguinte forma: 

Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto. 

Erro de adição: serão retificados, conservando-se parcelas corretas e trocando-se a soma. 

7.2.9 - O preço total, apresentado na Proposta de Preço, corrigido pela Comissão Permanente de 

Licitações, em conformidade com os procedimentos constantes acima e após anuência da licitante, 

constituirá o valor da proposta. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será 

desclassificada. 

8 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

8.1 - A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido 

no artigo 43 da Lei Federal 8.666/93. 

8.2 - A participação da licitante no certame, com ausência de impugnação tempestiva aos termos 

deste Edital, presume a completa aceitação, por parte do proponente das condições estabelecidas no 

instrumento convocatório. 

8.3 - As licitantes são responsáveis pela veracidade das informações prestadas e autenticidade 

dos documentos apresentados. 

ou autoridade superior, em qualquer fase 
8.4 - É facultado a Comissão Permanente de Licitações 

da licitação, promover diligência destinada a esclarecer 

vedada a inclusão de documentos ou informações que 

documentação ou proposta de preços. 

ou complementar a instrução do processo, 

deveriam constar originariamente da 

8.5 - Somente serão abertos os envelopes 02 (proposta de preços) das empresas habilitadas no 

certame, ficando os relativos das empresas inabilitadas, a disposição destas para serem retirados no 

prazo de 30 (trinta) dias do resultado definitivo da habilitação, findo o qual serão inutilizados. 
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9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 - Os licitantes poderão interpor recurso, após a publicação ou notificação do parecer da 

Comissão Permanente de Licitações, conforme prazo estabelecido no art. 109 da Lei Federal 8.666/93, 

nos casos de: 

Habilitação ou inabilitação do licitante; 

Julgamento das propostas; 

Anulação ou revogação da licitação. 

9.2 - Os recursos devem observar os seguintes requisitos: 

apresentação na forma escrita; 

identificação objetiva dos fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela 

Comissão Permanente de Licitações; 

assinatura do representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado no 

processo. 

10 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

10.1 - O julgamento das propostas classificadas segundo os parâmetros estabelecidos nesta 

licitação obedecerá ao critério do MENOR PREÇO GLOBAL. 

10.2 - Deste modo, a classificação final do certame dar-se-á no sentido de que o primeiro 

colocado seja o encontrado nas propostas de menor preço global, e os demais, na ordem crescente dos 

valores ofertados. 

10.2.1 - Para fins de julgamento e classificação, o valor total da mão-de-obra proposto por 

cooperativas de trabalho será acrescido de 15% (quinze por cento), face ao disposto no art. 22, IV da Lei 

8.212/91, alterada pela Lei 8.878/99, que dispõe sobre contribuição previdenciária. 

10.2.2 - Em sendo vencedora do certame Cooperativa de Trabalho, a contratação será firmada 

pelo valor da proposta apresentada por esta, uma vez que o percentual de 15% sobre o valor bruto da 

Nota Fiscal de mão-de-obra, deverá ser recolhido pelo Município a título de contribuição à seguridade 

social. 

10.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os participantes serão convocados. 

10.4 - A fórmula a ser adotada para o sorteio será escolhida pelos participantes empatados. Não 

havendo consenso na escolha, esta será decidida pela Comissão Permanente de Licitações. 
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10.5 - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 4.5 e 4.6 

deste Edital. 

10.5.1 - Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa, pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores 

em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor (empate ficto). 

10.5.2 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, na fase de classificação das propostas, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de 

menor valor, poderá apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após solicitação da Comissão 

Permanente de Licitações, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor 

preço, situação em que será considerada vencedora do certame. 

Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 

classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 

que se enquadrarem na hipótese do item 10.5.1 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 

e na forma prevista na alínea "a" deste item. 

Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas 

com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a 

apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

10.5.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 10.5.2 deste Edital, será considerado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originalmente de menor valor. 

10.5.4 - O disposto nos itens 10.5 a 10.5.3 deste Edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa (que satisfaçam as exigências dos itens 4.5 e 4.6 deste Edital). 

10.5.6 - Ocorrendo as situações previstas no item 10.5.2, a Comissão Permanente de Licitações 

comunicará a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, por intermédio de fax ou correio 

eletrônico. 
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11 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

11.1 - As obras e serviços objetos desta licitação deverão ser efetuadas em 180 (cento e oitenta) 

dias, a contar da data de assinatura do contrato e do recebimento da ordem de serviços expedida pelo 

Gestor do Contrato. 

11.2 - A contratada deverá fornecer ART de projeto e execução, relativa ao serviço, em nome do 

responsável técnico indicado para habilitação da empresa, no momento da assinatura do Termo de 

Liberação da Obras. 

11.3 - Caso durante a execução da obra verifique-se a necessidade de substituição do 

responsável técnico, deverá ser comunicado por escrito ao Gestor do Contrato, sendo que o novo 

profissional indicado deverá comprovar que possui a mesma qualificação técnica do anterior. 

12- DA FISCALIZAÇÃO 

12.1 - Os serviços serão fiscalizados pelo Gestor do Contrato, dentro dos padrões determinados 

pela Lei Federal 8.666/93. 

13 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1 — Os pagamentos serão efetuados mensalmente, conforme etapas do Cronograma Físico-

Financeiro e medição. As etapas dos serviços serão de 30 (trinta) dias consecutivos. 

13.2 - A cada etapa executada, a empresa emitirá o respectivo documento fiscal de cobrança, 

em perfeita obediência ao valor e ao prazo estabelecido no cronograma, o qual será submetido ao fiscal 

da obra ou serviço, para o devido atestado de execução. 

13.3 - Para efeitos do item anterior, considera-se etapa do cronograma efetivamente concluída, 

se houver atestado de conclusão exarado no documento de cobrança pela fiscalização. 

13.4 - A empresa contratada compromete-se a efetuar, com rigorosa pontualidade, os 

recolhimento legais, relativos ao INSS, PIS, FGTS, FINSOCIAL, etc, fornecendo, antes do recolhimento 

dos valores a que tem direito, cópia autenticada dos respectivos comprovantes do mês anterior, 

devidamente quitados, sem o quais não serão liberados os valores correspondentes. 

13.5 - Haverá retenção previdenciária nos termos da legislação vigente, com repasse dos 

percentuais ao INSS e entrega da respectiva guia de recolhimento ao contratado, assim como, quando for 

o caso, será retido o Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação pertinente. 
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13.6 - Como prestação de garantia, a contratada, exceto Sociedade Cooperativada, se obriga, no 

ato do pagamento de cada parcela, deixar retido na Tesouraria do Município, a quantia correspondente a 

5% (cinco por cento) de caução sobre o valor da parcela ou qualquer outra modalidade de garantia 

prevista no Artigo 56, parágrafo 10  da Lei Federal 8.666/93. A referida importância será liberada ou 

restituída após a execução do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

13.6.1 - A contratada terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a execução do contrato, 

para retirar, junto à Secretaria da Fazenda, a caução prestada. 

13.7 - A contratada deverá fornecer uma relação das pessoas que trabalham na obra, para o 

recebimento de cada parcela, juntamente com comprovante dos pagamentos previdenciários e 

trabalhistas de cada um. De pessoas não constantes nas relações subsequentes, deverá ser apresentada 

a respectiva rescisão, se não comprovado que continua na empresa em outra atividade. 

14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1 - O objeto será recebido: 

* PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do contratado. 

* DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo mínimo de 30 (trinta) e 

máximo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas 

todas as reclamações referentes a defeitos construtivos ou falhas de execução. 

14.2 - O contratado assume, com relação à obra, as responsabilidades e prazos previstos no 

Código Civil Brasileiro. 

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A aplicação de penalidade à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II 

do Capítulo IV - Das Sanções Administrativas da Lei 8.666/93. 

15.1 - Caso a empresa vencedora se recuse a prestar o serviço conforme contratado, sem motivo 

justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, 

isoladamente ou cumulativamente: 

a) advertência, por escrito; 
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multa sobre o valor global da contratação; 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

15.1.1 - Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar 

justificativa por escrito, antes da ocorrência do evento, ficando a critério da CONTRATANTE a sua 

aceitação. 

15.1.2 - Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades passíveis de 

saneamento, notificará a Contratada para, em prazo determinado, proceder às correções necessárias. Se, 

findo o prazo estabelecido pela fiscalização, as irregularidades não forem sanadas, será considerado a 

inadimplência contratual. 

15.1.3 - A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata 

o subitem 15.1, sem prejuízo da aplicação do contido no subitem 15.2. 

15.1.4 - A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou 

irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta. 

15.1.5 - Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá 

aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

15.1.6 - Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor global do contrato. 

15.1.7 - No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos 

ou prejuízos à Administração, ocasiões em que o licitante apresentar documentação falsa ou deixar de 

entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do 

contrato, comportar-se de modo inidõneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada 

ao licitante, sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

dois anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ao até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem 

prejuízos das multas previstas em Edital e no contrato, e das demais cominações legais. 

15.1.8 - Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a 

sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
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própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior. 

15.2 - As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da Contratante, pela Contratada 

serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da Contratante, ou 

cobrados judicialmente. 

15.2.1 - Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no 

subitem anterior. 

15.3 - A aplicação de multas, bem com a rescisão do contrato, não impedem que a 

CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 15.1. 

15.4 - A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste Edital será precedida de processo 

administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

16- PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

16.1 - Esgotados todos os prazos recursais a Administração notificará o licitante vencedor, 

através de "Convocação Formal",para no prazo de 05 (cinco) dias assinar o contrato sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal 8.666/93. 

O CONTRATO DEVERÁ SER ASSINADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERECHIM, SITO PRAÇA DA BANDEIRA, No 354, PELO 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA OU PESSOA LEGALMENTE AUTORIZADA ATRAVÉS DE 

PROCURAÇÃO. 

16.2- Ao licitante vencedor convocado para assinar o contrato, que não o fizer no prazo 

estipulado, será aplicada MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) sobre o valor da proposta. 

16.3- Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 

participantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, em igual prazo e 

nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, sem prejuízo da 

multa imposta no item anterior ao faltante. 

16.4- Informar, objetiva e legivelmente, os dados necessários para a elaboração do contrato 

administrativo. O formulário' poderá ser colocado dentro do envelope 02-Proposta de Preços ou entregue 
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em separado à Comissão Permanente de Licitações. 

17 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

17.1 - No ano de 2011, as despesas correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária, 

constante do Orçamento Anual e, se o contrato abranger outros exercícios, a cada ano será expedida 

nova Nota de Empenho, com as quantidades e valores referentes àquele exercício, que será empenhada 

na Dotação Orçamentária correspondente: 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 12.02 

PROJETO/ATIVIDADE: 1.005 

ELEMENTO DESPESA: 4490.51.99.00 

18 - DA RESCISÃO 

18.1 - O Presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das 

hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da Lei n.o 8666/93 e alterações posteriores. 

18.1.1 — DA RESCISÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVADAS 

A) O presente contrato será rescindido em virtude de condenação da cooperativa em processo 

ajuizado por seus associados, onde tenha ocorrido o reconhecimento do vínculo de emprego e/ou 

condenação solidária ou subsidiária do Município, em decisão transitada em julgado. 

8) O presente contrato será rescindido por constatação, através de via administrativa, de que a 

sua execução demande a realização de trabalho dos cooperados em estado de subordinação à 

cooperativa. 

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 - A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste Edital, bem como das 

normas legais que regem a matéria, e, se porventura o licitante for declarado vencedor, ao cumprimento 

de todas as disposições contidas neste Edital. 

19.2 - A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório importa 

preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

19.3 - O participante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, conforme dispõe o artigo 65 da Lei Federal 
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8666/93. 

19.4 - É vedado à empresa contratada a subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, 

a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 

Edital e no Contrato. 

19.5 - Da reunião para recebimento e abertura das propostas lavrar-se-á Ata Circunstanciada. Só 

terão direito de usar a palavra, rubricar propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar as atas, 

os participantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Permanente de 

Licitação. 

19.6 - A homologação da presente licitação é de competência do Senhor Secretário Municipal de 

Administração e/ou Sr. Prefeito Municipal. 

19.7 - A Minuta do Contrato é parte integrante do Processo Licitatório. 

19.8 - A Lei Federal no 8666/93 regerá as hipóteses não previstas neste Edital. 

19.9 - As empresas que considerarem necessárias informações adicionais a respeito do objeto 

licitado, deverão entrar em contato com os Engs. André Provin ou Paulo Bastos da Secretaria Municipal 

de Obras Públicas e Habitação, através do telefone: 0XX-54-3520-7200. 

19.10 - Esclarecimentos na área de habilitação, cadastro e aquisição do Edital, serão obtidos 

junto à Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim, pelo telefone 0XX-54-3522-4443. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, 27 DE JUNHO DE 2011. 

GÉRSON L 

Secretário Municipal 

O BERTI 

kdministração 

ENIO FAITÃO 

Secretário Municipal de Obra Públicas e Habitação 
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ROAD° DO RIO GRANDE DO SUL 

/DIFEITLIRA MUNICIPAL Dl IRICHIM 

SICRITAMA 110111A1 PUBLICAI 

TRIFM.R51 COurA, 

PAVIMENTACÃO DO TRECHO LATERAL DA BR 153 NO KM 52+500 ATÉ O KM 

53+500.  

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

I. GENERALIDADES 

1.1— O presente Memorial Descritivo tem por objetivo: Estatuir as condições que presidirão o 

desenvolvimento das obras e serviços de construção da presente obra; Fixar as obrigações e direitos 

da Prefeitura Municipal e da Firma Empreiteira à qual for confiada a execução das ditas obras e 

serviços; Determinar as condições mínimas para execução de cada serviço; Estabelecer o padrão de 

qualidade para os principais materiais que serão empregados na obra em questão. 

1.2 — Naquilo em que esta especificação for omissa, se obedecerá ao que for determinado pela 

fiscalização, dentro do espírito das demais especificações. 

1.3 — A presente especificação é parte integrante do projeto, em nenhuma circunstância poderá do 

mesmo ser dissociada. 

1.4 — Os serviços a executar são os constantes dos desenhos, memoriais e projetos cuja relação 

consta no fim desta especificação e mais aqueles que aqui forem mencionados e que não constem 

nos desenhos e detalhes. 

1.5 — Toda mão de obra e todos os materiais serão de boa qualidade, e obedecerão as especificações 

correspondentes. Quando não forem especificadas, obedecerão as normas técnicas. Toda mão de 

obra e todos materiais ficarão sujeitos à aprovação por parte da fiscalização. 

1.6 — Em divergência entre os elementos do projeto, se obedecerá ao seguinte critério: Nos casos de 

divergência entre as cotas e dimensões tomadas em escala, prevalecerão as primeiras; Em casos de 

divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala; Os detalhes 

prevalecem sobre as plantas gerais; No caso de divergências entre as plantas e especificações, 

prevalecerão as especificações. 

1.7 — Qualquer alteração do projeto deverá ser feita de comum acordo com o setor competente da 

Prefeitura, e devidamente documentada. 
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consultas, modificações, esclarecimentos, estado do tempo, prazo decorrido, etc. 

1.9 — São de competência e responsabilidade da empreiteira: 

as despesas com a legislação em vigor e todas as obrigações da CLT; 

manter limpo o canteiro de obras, fazendo remover o lixo e entulhos para fora do local da 

obra, em forma periódica; 

entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaraçada de andaimes, máquinas, 

sobras de material e com todas as instalações em perfeito funcionamento; 

acatar prontamente as exigências e observações da fiscalização, baseadas nas especificações 

e nas regras técnicas; 

assegurar livre acesso por parte da fiscalização a todas as partes da obra em andamento; 

o respeitar os projetos e especificações; 

as despesas com demolições e reparos de serviços mal executados ou errados, por sua culpa; 

remover da obra em forma imediata, todo e qualquer material não aprovado pela 

fiscalização; 

chamar a fiscalização com antecedência razoável sempre que houver necessidade; 

manter no local um mestre geral, que dirija os operários e que possa, na sua ausência, 

responder pelo empreiteiro; 

k) ser o único responsável pela segurança no trabalho de seus operários e técnicos, tomando 

para tanto, as medidas acauteladas e os seguros necessários por lei. O mesmo se aplica para 

casos de terceiros; 

1) assumir perante a Prefeitura Municipal a responsabilidade por todos os serviços contratados. 

1.10 — São de competência e responsabilidade da fiscalização: 

fazer visitas necessárias de inspeção à obra, verificando se está construída de acordo com os 

projetos, especificações e Cronograma; 

atender os chamados do empreiteiro para esclarecimento e decidir os casos omissos nas 

especificações ou projetos. 

O presente memorial técnico descritivo, refere-se às intervenções projetadas para as obras de 

pavimentação no trecho definido em planta anexa. 

2. PROJETO EXECUTIVO: 	A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar o Projeto 

Executivo, aprovado, nos órgãos pertinentes necessários (Órgãos Ambientais, DNIT e demais 

órgãos porventura necessários), com todas suas características físicas, e condições de execução. 

O projeto deverá ser apresentado de acordo com as especificações do DNIT ou similar, 

indicando a fonte. A CONTRATADA deverá fornecer e executar todos os projetos, 

P.J( 
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especificações, planos, estudos, desenhos e outros ao Município das atividades re acionadas. A 

CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade técnica fornecendo ART do projeto e da 

parte executiva, junto ao CREA-RS das atividades relacionadas a tal contrato. Este projeto deverá 

respeitar as quantidades e valores pré orçados dos serviços e ser entregue à fiscalização municipal 

da obra antes do início dos serviços. Somente será expedida a ordem de início dos serviços 

(Termo de Liberação da Início de Obra) após a entrega de todos os projetos aprovados nos órgãos 

pertinentes. 

3. ÁREA À SER PAVIMENTADA: 

A área total a ser pavimentada, foi calculada em verdadeira grandeza sobre o terreno 

perfazendo um total de 9.000,00m2. Deverá, respeitando-se esta quantidade executar a 

máxima largura possível de pista, tendo um limite de 12m de largura no primeiro trecho e 

9m no segundo trecho conforme croqui anexo. 

4. PAVIMENTAÇÃO: 

4.1 - Deverá ocorrer a regularização e compactação do sub- leito; 

4.2 - Deverá ser realizada a remoção e recolocação do sub-leito para a eliminação de 

borrachudos numa espessura mínima de 30 cm, onde necessário; 

4.3 - Deverá ocorrer, reposição com correta compactação das áreas, onde houver 

intervenção do sub- leito; 

4.4 - A sub-base com rachão deverá ter no mínimo 30cm de espessura; após a compactação; 

4.5 - A base de brita graduada deverá ter no mínimo 25cm de espessura; após a 

compactação; 

4.6- Após optou-se pela aplicação de REVESTIMENTO COM BLOCOS DE 

CONCRETO, com as seguintes especificações: 

4.6.1. GENERALIDADES: Esta Especificação se refere a execução de revestimento com 

blocos de concreto de cimento Portland sobre colchão de areia. 

4.6.2 - MATERIAIS: 

4.6.3 - Blocos: Os blocos fabricados com concreto de cimento Portland devem atender às 

seguintes exigências: 

Formato: As peças pré-moldadas devem apresentar formato geométrico regular ou outro 

conveniente, com as seguintes medidas preferenciais: comprimento máximo de 400mm, 

largura mínima 100mm e altura mínima 80mm. As arestas da face superior devem ser 

bisotadas, com um raio de 3mm; 

Comprimento: É a maior distância entre duas faces paralelas entre si e perpendiculares 

aos planos de topo e base; 

Largura (a): É a menor distância entre duas faces paralelas entre si, e perpendiculares aos 
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j 	 planos de topo e base; 	 28  
Altura (b): É a distância entre os dois planos paralelos nos quais estão-05Fitidds com o 

topo (superficie de rolamento) e a base; 

Área superficial: A área superficial máxima de preferência deverá ser de 350cm2; 

Requisitos gerais: No caso de peças com faces curvas, devem ser consideradas na 

identificação da largura e comprimento, dois planos paralelos entre si, e tangentes a elas; 

Resistência a compressão: A resistência a compressão, deverá ser maior ou igual a 

35MPa, pois haverá tráfego de veículos especiais e/ou solicitações capazes de produzir 

acentuados efeitos de abrasão. 

Fabricação dos blocos: Os blocos devem ser fabricados por processos que assegurem a 

obtenção de um concreto homogêneo e compacto. Os blocos deverão apresentar textura 

homogênea e lisa, sem fissuras, trincas ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o 

seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho. Não serão aceitos 

blocos que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento posterior ao processo de 

fabricação. 

4.6.3. EQUIPAMENTOS 

O equipamento mínimo necessário à execução dos serviços é o seguinte: 

motoniveladoras; 

pás carregadeiras; 

retroescavadeiras; 

veículos transportadores; 

rolo vibratório "Tandem"; 

placas vibratórias; 

soquetes manuais. 

___{) 4.6.4. EXECUÇÃO 

Sobre a base devidamente preparada e após liberada pela Fiscalização, será espalhada 

uma camada de areia numa espessura que após reguada esteja entre 3cm e 5cm. Essa 

camada de areia será definida com o emprego de réguas de 3m de comprimento espaçadas 

de 2m, posicionadas longitudinalmente, de conformidade com os perfis longitudinal e 

transversal de projeto, e que servirão de guias para a regularização da areia; 

o assentamento dos blocos de concreto deverá ser feito do centro para os bordos, 

colocando-se verticalmente de cima para baixo, a fim de, em evitando o arrastamento da 

areia para as juntas, permitir espaçamento mínimo entre os blocos, assegurando assim um 

bom travamento. Nessa fase não será permitido o remanejamento da superfície da areia já 

regularizada, com a fmalidade de ajustar eventuais diferenças nas alturas dos blocos; 
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e) os vazios junto aos alinhamentos com pavimentos existentes -ou Junto ao-s ihelbs-fios ou 

tentos, deverão ser preenchidos com concreto de cimento Portland de mesma resistência dos 

blocos, aditivado para uma cura rápida; 

a seguir, será feito o rejuntamento de toda a área com areia média ou pó de pedra, isento 

de pedrisco (peneirado), por variações sucessivas até a perfeita tomada das juntas. A seguir, 

remove-se o excesso de material de enchimento e dá-se início à operação de rolamento com 

rolo vibratório leve. Inicialmente, e sempre no sentido transversal da via, o rolo é operado 

sem vibrar. Após ter havido a acomodação das peças, é concluída a rolagem por vibração; 

antes da entrega ao tráfego, deve ser feito um rejuntamento complementar e removido o 

excesso de material. 

4.6.5. CONTROLE 

a) Lotes. Todas as peças de um fornecimento devem ser separadas em lotes constituídos à 

critério da P.M.Erechim RS , e submetidos ao controle de aceitação, desde que satisfaçam às 

seguintes condições: 

o lote deve ser formado por um conjunto de peças com as mesmas características, 

produzidos sob as mesmas condições e com os mesmos materiais, cabendo ao fabricante a 

indicação dos conjuntos que atendam a estes requisitos; 

o lote deve ser formado por, no máximo, 1600m2  de pavimento a ser executado. 

Inspeção visual. As peças constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente, 

objetivando a identificação de peças com defeito que possam vir a prejudicar o 

assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do pavimento; 

Obtenção da amostra. 

de cada lote devem ser retiradas aleatoriamente peças inteiras, que constituem a amostra 

representativa; 

a amostra deve ter, no mínimo, seis peças por lote de até 300m2, e uma peça adicional para 

cada 50m2, até perfazer o lote máximo de 32 peças. 

d) Identificação. Todas as peças da amostra devem ser perfeitamente identificadas 

indelevelmente, e remetidas ao laboratório de ensaios e após deverão ser entregues os laudos 

para a fiscalização municipal para arquivo. 

Controle geométrico: 

As variações máximas permissíveis nas dimensões são: 

3nun no comprimento e largura das peças; 

5mm na altura das peças. 

Controle tecnológico 

a) O ensaio de resistência deve ser executado de acordo com a NBR 9780; 



b) as medidas das peças devem ser feitas de acordo com a NBR 9780; 

4.6.6- Aceitação 

O lote deve ser aceito sempre que forem cumpridas simultaneamente as condições 

acima; 

na inspeção visual, o lote será rejeitado se forem constatadas mais de 5% de peças 

defeituosas. 

A critério do município, as peças defeituosas podem ser substituídas pelo fornecedor e o lote 

aceito, desde que cumpra as exigências acima; 

a resistência característica deve estar de acordo com as exigências do item 4.6.3.g; 

MEDIÇÃO 

O revestimento com blocos de concreto será medido em metros quadrados. 

PAGAMENTO 

O pagamento dos serviços de execução de pavimentação com os blocos de concreto será 

feito com base nos preços unitários contratuais, em conformidade com a medição referida no 

item anterior. Este preço incluirá o fornecimento e transporte dos blocos, o colchão de 

areia, a execução, instalações e materiais necessários ao cumprimento desta 

especificação e toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários à 

execução do serviço. Não será efetuado nenhum pagamento pelos serviços e materiais 

rejeitados. 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

As empresas licitantes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados, para fins de 

qualificação técnica. 

5.1 - Certificado de inscrição da empresa no CREA -RS ou visto no CREA- RS. 

5.2 - Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente profissional de nível 

superior registrado no CREA, detentor de atestado de responsabilidade por execução de 

obra identica às licitadas, em volume igual ou superior. A comprovação deverá ser feita 

mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrada no CREA anexado declaração de disponibilidade de 

horário para atendimento da obra assinada pelo profissional. 

5.3 - Comprovação de equipe técnica: 

Deverá ser apresentado urna relação do pessoal técnico responsável pela condução das 

Obras, os de nível superior e encarregados de serviços com os respectivos currículos 

profissionais, e devidas declarações e autorização para inclusão de seus nomes na propostas. 

5.4 - Comprovação dos equipamentos: 
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Deverão ser citados os equipamentos disponíveis e necessários para execução das obras com 

suas características operacionais e do estado de conservação. Se houver equipamento que 

não for de propriedade da empresa deverá anexar declaração de disponibilidade 

assinada pelo possível locador, constando seu estado de conservação. 

5.5 - Comprovação de visita ao local da obra. 

Deverão ser procedidas vistorias no local das obras acompanhados pelo Eng. André Provin , 

ou Eng. Paulo Bastos, engenheiros da Secretaria Municipal de Obras e Habitação, desta 

prefeitura, com isto habilitando-se ao "Atestado de Visitas", que deverá ser apresentado com 

a documentação técnica habilitatória, tendo a mesma, caráter de aceitação, por parte da 

empresa, das condições locais da obra, ocorrendo a visita até 03 dias úteis antes da data da 

licitação 

6. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS: 

6.1 - Os serviços a serem executados deverão ser precedidos dos preparativos pertinentes, 

quanto à limpeza e sinalização das obras, antes, durante e após a conclusão das obras. 

6.2 - A CONTRATADA, fornecerá todo o material pétreo (rachão e brita graduada), a mão 

de obra e equipamentos necessários e todo o material restante para a execução da obra para a 

execução dos itens da planilha orçamentária. 

6.3 - A empresa à ser contratada deverá fornecer todo o material, equipamentos e mão de 

obra para a execução de sarjetas de concreto tipo STCO2, meio fio de concreto pré moldado 

MFC05 e pintura dos meio fios. 

6.4 - A empresa à ser contratada deverá fornecer todo o material e mão de obra para a 

execução de tubulação tipo BSTC 60cm. 

6.5 - Todos os demais materiais necessários à execução dos trabalhos deverão ser fornecidos 

pela empresa vencedora da licitação e estão inclusos nos preços orçados. 

6.6 - A sinalização da obra será de acordo com as normas de trânsito vigentes e 

recomendações da Prefeitura; 

É de inteira responsabilidade da empresa contratada: transporte, mão de obra, leis sociais, 

tributos, ferramentas, limpeza e sinalização da obra. 

Ênio Faitão 

Secretário Municipal de Obras e Habitação 

Erechim,
1
26 de maio de 2011 
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	1 PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL 
Obra: PAVIMENTAÇÃO 	1 

Local: Mar ens da BR-153 - KM52+500- 53+500 - Erechun/RS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
1 	PREÇOS UNITARIOS (RS) 	1 PREÇOS TOTAIS (RS) 	1 

TOTAL RS MATERIAL 	MAO-DE-OBRA MATERIAL MAO-DE-01ITITI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS 
1.1 Projeto Executivo conforme memorial 1.00 UNID 1.145,00 6.881.50 1.145,00 6.881.50 8.026,50 

1.2 Placa de obra pintadadixada estrutura de madeira 1.00 M2 381.50 14,15 381.50 14,15 395,65 

Total dos serviços preliminares gerais 1.526,50 6.895,65 8.422,15 

2 TERRAPLENAGEM e PAVIMENTAÇÃO 

2.1 Regularização e compactação sub-leito conforme memorial 9.000.00 M2 3,03 0,13 27.270,00 1.170,00 28.440,00 

2.2 Sub-base de rachão com preenchimento (e=30cm) 2.700.00 M3 30,00 2.83 81.000,00 3.560.17 84.560,17 

2.3 Base de brita graduada (e=25cm) 2.250.00 M3 31.00 2.93 69.750,00 3.560.17 73.310,17 

24 Pavimentação com blocos de concreto conforme memorial 9.000.00 M2 24,68 12.00 222.120.00 108.000,00 330.120,00 

Total de Terraplenagem e Pavimentação 400.140,00 116.290,34 516.430,34 

3. DRENAGEM PLUVIAL E SERVIÇOS DIVERSOS 

3.1 Escavação mecânica 125,00 M3 9,08 0,80 1.135,00 346,90 1.481,90 

3.2 Reaterro valasibueiros 75.00 M3 21,08 0,88 1.581,00 346,90 1.927,90 

3.3 Sarjeta triangular concreto - STCO2 1.300,00 M 22,52 1,36 29.276,00 1.768,00 31.044,00 

3.4 Transposição segmentos saraetas - TSSO2 15.00 M 136,41 5,68 2.046.15 85.20 2.131,35 

3.5 Meio-fio de concreto pré-moldado - MFC05 1.300,00 M 18.09 3,17 23.517.00 4.121,00 27.638,00 

3.6 Pintura de meio-fio 1.300.00 M 1,08 0.25 1.404.00 325.00 1.729,00 

3.7 Tubulação de concreto BSTC 0 60cm 85.00 M 63,96 12.89 5.436,60 1.095,65 6.532,25 

3.8 Boca-de-lobo simples com grelha de concreto BLSO2 2,00 UNID 785.98 32.75 1.571.96 65.50 1.637,46 

3.9 Concreto fck 18Mpa - para enveloparnento de tubulação 7,65 M3 344,00 102.40 2.631,60 783,36 3.414,96 

3.10 Serviços de Topografia 1.00 VB 1.150,00 6.000.00 1.150.00 6.000,00 7.150,00 

Total de drenagem pluvial e serviços diversos 69.749,31 14.937,51 84.686,82 

4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E POR CONDUÇÃO ÓPTICA 

4.1 Placa semi-refletiva Tipo IA 5.00 M2 334.17 13.92 1.670.85 69,60 1.740,45 

4.2 Suporte de madeira p/ placas 10,00 UNID 89,38 3,72 893.80 37,20 931,00 

Total de sinalização horizontal, vertical e por condução óptica 2.564,65 106,80 2.671,45 

TOTAL 1)0 ORÇAMENTO 	  472.835,46 131.348,80 604.184,26 
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DiretT Técnico - SMOPH 

Porlatia 0632009 

Cronograma Físico-Financeiro 	 1 

Obra: bom01/09 - PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL DA BR 1530 
	 25105/2011 

Item Parcela_l Parcela_2 Parcela_3 Parcela_4 Parcela_5 Parcela_6 Total 

PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL DA BR 153 
151.046,06 
(25,00%) 

151.046,06 
(25,00%) 

151.046,06 
(25,00%) 

60.418,43 
(10,00%) 

30.209,21 
(5,00%) 

60.418,43 
(10,00%) 

604.184,25 
(100,00%) 

TOTAL PARCELA 
151.046,06 
(25,00%) 

151.046,06 
(25,00%) 

151.046,06 
(25,00%) 

60.418,43 
(10,00%) 

30.209,21 
(5,00%) 

60.418,43 
(10,00%) 

604.184,26 
(100,00%) 

TOTAL ACUMULADO 
151.046,06 
(25,00%) 

302.092,12 
(50,00%) 

453.138,18 
(75,00%) 

513.556,61 
(85,00%) 

543.765,82 
(90,00%) 

604.184,26 
(100,00%) 
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ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 02 — CONTENDO AS 
PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 012/2011, 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
E MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO LATERAL DA BR 153, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO, COM 
RECURSOS PRÓPRIOS. 
Às oito horas e trinta minutos do dia dezenove de agosto de dois mil e onze, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim - RS, situada na Avenida 
Farrapos, n°. 509, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela portaria 860/2011, representada pelos seus membros Maiara 
Vicari, Minam de Lourdes Flach, ltamar Luis Dall'Alba e Giana G. L. Mendes e o 
representante da empresas BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA (Sr. Neri Fuchs, 
proprietário), para a abertura da proposta de preço da única empresa 
participante/habilitada na Tomada de Preços 12/2011, sendo ela: 1)BRITADEIRA 
FARROUPILHA LTDA. Aberto os envelopes n°. 02 — contendo a proposta de 
preço, foi apreciada e rubricada pelos presentes. A proposta financeira será 
analisada de forma mais detalhada pela Comissão Permanente de Licitações, 
sendo que posteriormente será publicado em imprensa oficial sobre a 
classificação/desclassificação. Será fornecida uma cópia da presente Ata à 
empresa que solicitar. Posta a palavra à disposição, nada mais havendo a tratar, 
eu Minam de Lourdes Flach, redigi a presente Ata que, após lida e aprovada, vai 
assinada pelos presentes. 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO n" 641/2011 

PROCESSO N° 07579/2011 — TOMADA DE PREÇOS N° 12/2011 

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO LATERAL DA BR 153 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO - 

Contrato Administrativo que fazem entre si como: 

CONTRATANTE — MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 87.613.477/0001-20, neste 

ato representado, pelo Prefeito Municipal, Senhor PAULO ALFREDO POLIS, brasileiro, casado, economiário, e com amparo no Decreto n° 3.326 

de 06 de Janeiro de 2009, pelo Secretário Municipal de Obras Públicas e Habitação, Senhor ENIO FAITÃO, brasileiro, casado, funcionário 

público, ambos residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONTRATADA — BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° 00.135.868/0001-07, 

estabelecida na Rua da Pedreira, n° 800, Bairro Parque Farroupilha na cidade de Passo Fundo/RS, CEP 99.054-055, representada neste ato por 

seu sócio administrador, Senhor ROMEU FUCHS, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob n° 493.697.170-72, e RG sob n° , 

residente e domiciliado à rua Caravelli, 611, Bairro São Luiz Gonzaga, Cidade de Passo Fundo-RS. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 - DO OBJETO — 

1.1. Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para a realização de Pavimentação no trecho lateral da 

BR 153, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, com recursos próprios. 

1.2. As obras deverão ser executadas de acordo com o memorial descritivo, planilha de orçamento, cronograma físico-financeiro, projetos e 

contrato, com observância das condições estabelecidas na TOMADA DE PREÇOS N° 12/2011, e na Lei Federal n°8.666/93. 

OBS: Anexos disponíveis no endereço eletrônico www.pmerechim.rs.gov,br. 

2. DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS - 

2.1. A CONTRATADA é responsável pela execução das obras nos Termos do Código Civil, sendo que a presença da Fiscalização não diminui ou 

exclui essa responsabilidade. 

2.2. A CONTRATADA deverá apresentar ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA — ART de execução, relativa ao serviço, em nome 

do responsável técnico indicado para habilitação da empresa, no momento da assinatura do Termo de Liberação da Obra. 

2.3. Caso durante a execução da obra verifique-se a necessidade de substituição do responsável técnico, deverá ser comunicado por escrito ao 

Gestor do Contrato, sendo que o novo profissional Indicado deverá comprovar que possui a mesma qualificação técnica do anterior. 

2.4. A CONTRATADA deverá manter no local dos serviços um DIÁRIO DE OBRAS para anotações relativas à execução dos serviços. 

2.5. A CONTRATADA deverá manter no local dos serviços um "PREPOSTO", com amplos poderes de decisão, conforme dispõe o Artigo 68 da 

Lei Federal 8.666/93. 

2.6. Na execução dos serviços, obriga-se a CONTRATADA a respeitar a legislação vigente sobre Segurança e Medicina do Trabalho. 

3 - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO - 

3.1. As obras e serviços objetos deste contrato deverão ser efetuadas pela CONTRATADA em um prazo de 180 (cento e oitenta) dias. A 

contagem dos prazos tem inicio a partir da data de assinatura do contrato e da emissão e recebimento da ordem de serviços expedida pelo 

gestor do contrato. 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor global de.liâ 599.520,7.6  (quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte reais e 

setenta e seis centavos) sendo RE 461.290,46 (quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa reais e quarenta e seis centavos) para os 

materiais/equipamentos utilizados e RE 138.230,30 (cento e trinta e oito mil, duzentos e trinta reais e trinta centavos) para a mão de obra 

empregada, em moeda vigente no pais. 

4.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, conforme etapas do Cronograma Fisico-Financeiro e medição. As etapas dos serviços serão 

de 30 (trinta) dias consecutivos. 

4.3. A cada etapa do Cronograma Fisico-Financeiro executado, a CONTRATADA emitirá o respectivo documento fiscal de cobrança, em perfeita 

obediência ao valor e ao prazo estabelecido no cronograma, o qual será submetido ao Fiscal da Obra ou Serviço, para o devido Atestado de 

Execução. 

(-7(  
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

4.4. Considera-se etapa do cronograma físico-financeiro efetivamente concluída, se houver o atestado de conclusão exarado no documento de 

cobrança, pela fiscalização. 
4.5. Nos preços já estão Incluídas todas as despesas com: materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços, veículos, carga, 

descarga, transportes, impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, demais serviços e eventuais que possam acarretar ônus 

ao Município, especificadas ou não no edital e contrato. 

4.6. Haverá retenção, nos termos da legislação previdenciária vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da respectiva guia a 

CONTRATADA, assim como, quando for o caso, será retido o Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação pertinente. 

4.7. A CONTRATADA deverá fornecer uma relação das pessoas que trabalham na obra, para o recebimento da parcela, juntamente com 

comprovante dos pagamentos previdenciários e trabalhistas de cada um. De pessoas não constante da relação subseqüente deverá ser 

apresentada a respectiva rescisão, se não comprovado que continua na empresa em outra atividade. 

4.8. A CONTRATADA compromete-se a efetuar, com rigorosa pontualidade, os recolhimentos legais, relativos ao INSS, PIS, FGTS, FINSOCIAL, 

etc, pertinentes às obras do presente contrato, fornecendo antes do recebimento dos valores a que tem direito, cópia autenticada dos respectivos 

comprovantes do mês anterior, devidamente quitados, sem o que, não serão liberados os valores da parcela correspondente. 

5 - DA FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA . 

5.1. Os serviços serão fiscalizados pelos Gestores do Contrato, dentro dos padrões determinados pela Lei Federal 8.666/93. 

5.2. Como prestação de garantia, a CONTRATADA, exceto SOCIEDADE COOPERATIVADA, se obriga, no ato do pagamento da parcela, a 

deixar retido na Tesouraria do Município, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento) de caução sobre o valor da parcela ou qualquer 

outra modalidade de garantia prevista no Artigo 56, parágrafo 10, da Lei Federal 8.666/93. A referida importância será liberada ou restituída após 

a execução do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

5.2.1. A CONTRATADA terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a execução do contrato, para retirar, junto a Secretaria da 

Fazenda, a caução prestada. 

6 — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — 

6.1. A CONTRATADA assumirá Inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou culposamente prejudicar ao Município, 

quando da execução dos serviços. 
6.2. Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da execução do 

presente contrato, ficarão exclusivamente a cargo da CONTRATADA, cabendo-lhe ainda, inteira responsabilidade por quaisquer acidentes de 

que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, bem como quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros e 

ao Município. 
6.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado inicialmente, devidamente atualizado. 

6.4. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA, segurança, transporte, mão-de-obra, leis sociais, ónus de acidentes com terceiros, 

tributos, ferramentas, equipamentos auxiliares, seguros e demais encargos. 

6.5. Todos os materiais e serviços complementares, necessários à execução dos trabalhos, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

6.6. É de Inteira responsabilidade da CONTRATADA a limpeza geral após a conclusão dos serviços, e sinalização da obra de acordo com as 

normas de trânsito vigente e recomendações do CONTRATANTE. 
6.7. A CONTRATADA obriga-se a manter as condições exigidas para a habilitação durante todo o prazo de execução do contrato. 

6.8. É vedado à empresa CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, 

bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no presente contrato. 

7 — DO EMPENHO DA DESPESA - 

7.1. No ano de 2011, as despesas correrão á conta da seguinte Dotação Orçamentária, constante do Orçamento Anual e, se o contrato abrange 

outros exercícios, a casa ano será expedida nova Nota de Empenho, com as quantidades e valores referentes aquele exercício, que será 

empenhada na Dotação Orçamentária correspondente: 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO — 12.02 

PROJETOIATIVIDADE — 1.005 

ELEMENTO DESPESA — 4490.51.99.00 

8 — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 

A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capitulo IV — Das Sanções Administrativas da 

Lei 8.666/93. 

8.1. Caso a CONTRATADA se recuse a prestar os serviços conforme o contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o 

descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

a) advertência, por escrito: 

dek, 
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multa sobre o valor global da contratação: 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento do 

prazo de entrega do objeto, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação. 

8.1.2. Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades, passíveis de saneamento, notificará a CONTRATADA para, em 

prazo determinado, proceder às correções necessárias. Se, findo o prazo estabelecido pela fiscalização, as irregularidades não forem 

sanadas, será considerada a inadimpléncia contratual. 
8.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 8.1, sem prejuízo da aplicação do 

contido no subitem 8.2. 
8.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimpléncia ou irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete 

conseqüências de pequena monta. 
8.1.5. Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor global do contrato. 
8.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do 

contrato. 
8.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à Administração, será aplicado 

ao licitante a sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 02 (dois) anos. 
8.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

8.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global contratado a titulo de mora, por 

descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento contratual, 

Independente da notificação prevista no subitem 8.1.2. 
8.3. As multas devidas e/ou prejuizos causados às Instalações do CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, recolhidos em conta especifica em favor do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 
8.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, 

para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 

8.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais 

sanções previstas no subitem 8.1. 
8.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante o qual 

se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

9 — DOS GESTORES DO CONTRATO - 

9.1. Serão gestores do presente contrato, o Senhor CESAR DE CAMARGO, como Gestor Administrativo, o Eng. Paulo Gilmar Bastos — 

CREA 101905/D, como Gestor Técnico e o Eng. ANDRÉ PROVIN — CREA 101620-D, como Gestor Fiscal, nos termos do art. 6° do Decreto 

Federal n°2.271 de 07 de julho de 1997, que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro 

das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato, nos 

termos do art. 6° do Decreto Federal n° 2.271 de 07 de julho de 1997, que serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da sua 

execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os 

resultados previstos no contrato. 

9.2.Ao Gestor Administrativo cabe, especificamente, acompanhar os aspectos da relação administrativa entre a CONTRATADA e o Municiplo e 

estar atento aos aspectos atinentes como, entre outros: 

inscrição da obra (matricula) junto ao INSS; 
acompanhar a comprovação dos recolhimentos de contribuições sociais e previdenciárias a cargo da empresa contratada, bem corno o 

recolhimento das contribuições descontadas dos pagamentos pelo Município que deverão ser repassadas ao INSS; 

o encaminhamento junto a Secretaria da Fazenda, das medições fornecidas pelo gestor técnico, para o respectivo pagamento; 

acompanhar o final de cada obra, contatando com o INSS e buscando a certeza de que tudo fora pago, solicitado a baixa, por quitação, 

da respectiva inscrição. 
a relação de todos trabalhadores da obra e a verificação mensal de que tenham recebido tudo que lhe é de direito. 
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15 — DO FORO - 

15.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a soluç 

relação contratual. 

evõ t atinente decorrentes da presente 

CIPAL DE ERECHIM/RS, 03 DE O 

PAUL LFREDO LIS 
Prefeito M IcIpal de Erechim 

BRITAD RA FARROUPIL A LTDA 
CNPJ n° 00.135.868/0001-07 

ENIO FAI o 
Secretário Mun elpal de Obra Públicas e Habitação 

ANDRÉ PROVIN 
CIA 101620-D — Gestor Fiscal 

TESTEMUNHAS: — 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Nu. 

10— DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - 

10.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a Inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o auxilio da 

Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito à obediência dos 

princípios que norteiam a Administração Municipal. 

10.2. A Lei Federal n° 8.666/93 regerá as hipóteses não previstas neste contrato. 

11 — DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO - 

11.1.0 presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°1212011, ao qual vincula-se, bem 

como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como se transcrito fosse e respectivos 

anexos do Processo Administrativo n°07579/2011. 

DA COBRANÇA JUDICIAL - 

12.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, título executivo 

extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 

DA RESCISÃO - 

13.1. 0 presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da Lei n°8.666/93 

e alterações posteriores. 

DO RECEBIMENTO DO OBJETO — 

14.1.0 objeto será recebido: 

14.2. PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 

em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 	, 

14.3. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias e no máximo 60 (sessenta) dias do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde que tenham sido 

atendidas todas as reclamações referentes a defeitos construtivos ou falhas de execução. 

14.4. A CONTRATADA assume com relação à obra as responsabilidades e nos prazos previstos no Código Civil Brasileiro. 

auto Slim r Bastos 
CREA 10190510 Gestor Técnico 

CESÁR DE CAMARGO 
Gestor Administrativo 
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• 

Passo Fundo, 22 de Julho de 2011. 

Ene NèI Fuchs 
CREA / RS 062243-D 

Validade da Proposta de 60 dias. 

Ltda. 

FUCHS 
.1.. "TEU - 3315.2729  

tst.',o— RS 

Prefeitura Municipal de Erechim — RS 
Tomada de Preços N° 012/2011 

Proponente: Britadeira Farroupilha LTDA. 
End. Rua da Pedreira —800, Bairro Parque Farroupilha, Passo Fundo — RS 

CNPJ: 00.135.868/0001-07 
Tel: (54) 3315-2720 

, 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR MÃO DE OBRA 

R$ 

VALOR 
MATERIAL 

R$ 

TOTAL R$ 

01 

Contratação de empresa 
especializada com 

fornecimento de material e 
mão de obra para realizar a 

pavimentação do trecho 
lateral da BR 153. (9.000,00 

m2) 

R$ 131.348,80 (Cento e 
trinta e um mil trezentos e 
quarenta e oito reais e 
oitenta centavos). 

468.151,20 
(Quatrocentos 
e sessenta e 
oito mil cento 
e cinqüenta e 
um reais e 
vinte 
centavos). 

599.500,00 
(Quinhentos e 
noventa e 
nove mil 
quinhentos 
reais). 

1 

Fone: (54) 3315-3157 / 3315-1787 
www.britadeirafarroupilha.com.br  

CNPJ: 00i35.868/000107 - I.E.: 091/0177716 

Rua da Pedreira, 800 - Parque Farroupilha - CEP 99054-055 - Passo Fundo - RS 



4.1 

4.2 

e_1.670,85 	69,60 

893,80 	37,20 

2.564,65 	2-106,80 

1740,45 

931,00 

2.671,45 

Serviços de topografia 
Total de drenagem pluvial e serivços diversos 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E POR CONDUÇÃO ÓPTICA 

Placa semi-refletiva tipo 1A 

Suporte de madeira p/ placas 	e-. 
Total de sinalização horizontal, vertical e por condução óptica 

Validade da Proposta de 60 dias. 

3.10 

4 

/pilha Lula 

F ri C }1 S 

5-3\i3 \ 	3315.1787 - 33152720 
asso Fundo - RS 

Passo Fundo, 22 de Julho de 2011.),_-.57.  

L\ (01 

468.151,20 131.348,80 599.500,00 

sa', 20, G 

Eng° Fuc 
CREA / S 062243-D 

Fone: (54) 3315-3157! 3315-1787 
www.britadeirafarrouPilha.corn.br  

CNPJ: 00.135.868/0001-07 - I.E.: 091/0177716 

Rua da Pedreira, 800 - r-árque Farroupilha - CEP 99054-055 - Passo Fundo - AS 

Preços Unitários R$ 

Material Mão de obra 

1.145,00  \-." 6.881,50 

381,50 	14,15 

Unid. 

e ni e, 

Total dos serviços preliminares gaerais 

TERRAPLANAGEM e PAVIMENTAÇÃO  

Regularização e  compactação sub-leito conforme memorial P.--

Sub-base de rachão com preenchimento (e=30cm) e,  

Base de brita graduada (e=25cm) 	
-e-- 

Pavimentação com blocos dç concreto conforme memorial Q,.,.. 	9.000,00 C.- m .e..- 

-------"---''..-... -.- ... 
Total de terraplanagem e pavimentação "-- .- 

9.000,00 e.„ m2 

2.700,00 

2.250,00 

3,03 	A70,13 

30,00 	2,83 

31,00 e> e .2,93 

23;27 	•12,00 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS  

Projeto Executivo conforme memorial p 

Placa de obra pintada fixada esturura de madeira /2.- 

‘-13RITADEIRAC9  

Planilha de Orçamento Global 

Obra: PAVIMENTAÇÃO 
Local: Margens da BR 153- KM 52 + 500 - 53 + 500- Erechim/RS 

Tomada de Preços 012/2011 

PROPONENTE: BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA. 

CNN: 00.135.868/0001-07  

Item 

1 

1.1 

1.2 

2 

2.1 

2.2 

2.3 
_ 

Quant. 

1,00 

1,00 

' .125,00 5- 
2_ 	e-- 

.1300,00 

e„,,  15,00  

1.300,00 

1.300,09 

85,00 

2,00 

-e-- 7,65 

e_ too 

5,00 

2  10,00 

Q-FP 
m 
m 
m 

111' 12_ 
vb 

m' e_ 
Un. 

DRENAGEM PLUVIAL E SERVIÇOS DIVERSOS 

3.1 
3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

'Escavação mecanica 

Reaterro valas/bueiros ) 

Sarjeta triangular concreto-  STCO2 

Transposição segmentos sargetas - TSSO2 

Meio-fio de concreto pré-moldado- MECO5 

Pintura de meio-fio 

Tubulação de concreto BSTC 060cm 

Boca-de-lobo simples com grelha de concreto BLSO2 e_ 

Concreto fck 18 Mpa -  para envelopamento de tubulação 

136,41 	5,68 

18,09 	3,17 

1,08 e_ 	0,25 

63,96 f..z 	12,89 

785,98 	32,75 

344,00 () 	102,4 

1.150,00 	6.000,00 

334,17 e- 	13,92 

89,38 Ci. 	3,72 

9,0 	 0,80 

21,08 	0,88 

22,52 e,. 	p _1,36 

Preços Totais R$ 

Material 	Mão de obra 

Q."1.145,00 	6.881,50  

{„..-  381,50 	14,15 

1.526,50 	6.895,65 

27.270,00 	1.170,00 

(>81.000,00 	3.560,17  

3.560,17 

2n.71.01§,24 108.000,00 

387.429,24 116.290,34 

e„-1.135,00 	346,90 

p„,- 1.581,00 	346,90 

29.276,00 	1.768,00 

e_2.046,15 	85,20 

.23517,00 	4.121,00  

	

1.404,00 	325,00 

	

e_ 5.436,60 	1.095,65 

1.571,96 	65,50 

2.631,60 	783,36 

1.150,00 	6.000,00 

69.749,31 	14.937,51 

e,- 

TOTAL R$ 

8.026,50 

395,65 

8.422,15 

28.440,00 

84.560,17 

73.310,17 

317.409,24 

503.719,58 

1.481,90 

1.927,90 

31.044,00 

2.131,35 

27.638,00 

1.729,00 

6.532,25 

1.637,48 

3.414,96 

7.150,00 

84.686,82 
C.- 

3 



FUCHS 
1787 - 3315277V 

Fundo -RS 

aREIADEI RA 	 

FARROUPILHA 
Cronograma Físico-Financeiro 

Obra: Pavimentação da Lateral da BR 153. 

Tomada de Preços 012/2011 

Proponente: BRTADEIRA FARROUPILHA LTDA. 

CNPJ: 00.135.868/0001-07 

Item Parcela 1 Parcela 2 Parcela, 3_ Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Total 

149.875,00 149.875,00 149.875,00 `S§:950,00 29.975,00 59.950,00 599.500,00 
Pavimentação da Lateral da BR 153  

25% , 25% 25% ! , ` 	10% 5%!, _ . 10% 100% 

149-.875,90, 149.875,00 149,875;00 59.950,00 29975;60 59.950,00 599.500,00 

Total Parcela 25%:-Ir 25% 	: - 'à% 10% 5% 10% 100% 

149-:875;00, ';299.750,00 449.625;00 509.575,00 539.550;00 599.950,00 

Total Acumulado 25 	- 	50% 75% 859 90% 100% 

Passo Fundo, 22 deu o de 

Validade da Proposta de 60 dias. 

Fone: (54) 3315-3157 / 3315-1787 
www.britadeirafarroupilha.com.br  

CNPJ: 00.135.868/0001-07 -1E.: 091/0177716 

Rua da Pedreira, 800 - Árque Farroupilha - CEP 99054-055 - Passo Fundo - RS 

Ene Njri Fuchs 
CREA / R 062243-D 



R ANENTE DE LICITAÇÕES 

,r);P\ 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Bunol. conms 
Rui.  

À 
BRITADEIRA FARROUPILHOA 
FONE: (Oxx-54)3315-3157 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS 12/2011 

DILIGÊNCIA 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DO 
TRECHO LATERAL DA BR 153, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
PUBLIAS E HABITAÇÃO, COM RECURSOS PRÓPRIOS. 

Informamos que, ao analisar a proposta de sua empresa, constatamos que a 

alguns valores não estão corretos: 

Na planilha o item 2.4 o valor total informado para material foi de R$ 209.409,24, 

sendo que o correto é R$ 209.430,00, totalizando para o item 02 R$ 503.740,34 

O Total de material apurado é R$ 461.290,46 e de Mão de Obra R$ 138,230,30, Num 

total de R$ 599.520,76. 

Dessa forma, aguardamos posicionamento formal, por parte de sua empresa, no 

que se refere aos valores apurados. 
O questionamento da Comissão de Licitações encontra amparo no Artigo 43, § 

30, da Lei Federal 8.666/93, na chamada diligência. Solicitamos que nos seja 
retornado, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), através de fax: (n° 54 -3321-0352). 

Atenciosamente, 
Erechim, 22de agosto de 2011 



Mina es Flach 

Gian 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

TRi8IMM, 17k, t',,fá;,,-71TA:‘3. 	"1/L 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS 012/2011  

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

Objeto — Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material 
e mão-de-obra para realizar pavimentação do trecho lateral da BR 153, 
através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, com recursos 
próprios. 

A Comissão Permanente de Licitações, após análise e diligência, decide pela classificação 
da proposta financeira da única empresa participante/habilitada no certame, tendo apresentado o 
seguinte valor para a prestação dos serviços: 

BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA 
Material: R$ 461.290,46 
Mão-de-obra: R$ 138.230,30 
Total: R$ 599.520,76 

Não será aberto o prazo recursal, previsto no artigo 109 inciso I, "b" da Lei Federal 
8.666/93, uma vez que existe apenas uma empresa participante/habilitada no certame. 

Erechim, 23 de agosto de 2011. 

Maiara Vicari 

ltamar L. Dall'Alba 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

 

TOMADA DE PREÇOS 12/2011 
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A Comissão Permanente de Licitações CLASSIFICOU a proposta 
financeira da empresa BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA, na Tomada 
de Preços 12/2011, tendo apresentado o valor global de R$ 599.520,76, 
para prestação dos serviços. Não será aberto prazo recursal, uma vez que 
existe apenas uma empresa participante/habilitada no certame. 

Erechim, 23 de agosto de 2011. 

GERSON LEANDRO BERTI 
Secretário Municipal de Administração 



1. 

5731-1  
Documentário Fotográfico 

(Foto Digital) 

Tribunal de Contas 
Rio Grande do Sul 
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Foto 1 — Pavimentação com Blocos de Concreto. Assentamento sobre pó-de-pedra com pedrisco. 

Foto 2 - Pavimentação com Blocos de Concreto. Assentamento sobre pó-de-pedra com pedrisco. 

ST-01.10.06 



FFtANARIN - PLEO Listagem de Insumos - Selecionados 
(Geral) 
Un 	Valor Fornecedor 

08/2012 
Página 1 

Data14  Código Insumo 
2526 AREIA MEDIA M3 46,00 MADEIREIRA CONCEICAO LIDA. 03/082011 

18420 PO DE PEDRA M3 32,00 FORNECEDORES DIVERSOS 03/08/2011 

$00000370 AREIA MEDIA M3 42,00 FORNECEDORES DIVERSOS 01106/2011 

$00004741 PODE-PEDRA M3 36,78 FORNECEDORES DIVERSOS 01/06/2011 
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Mês de Coleta: 07/2011 

Localidade: 	PORTO ALEGRE 

Página: 	71 /105 CAIXA 	PREÇOS DE INSUMOS 
Pesquisa: 	IBGE 

aY. 

Encargos Sociais (/0): 157,52  

Preço 
Mediano,(13$) 

00004504 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 1,4 X 7CM NAO APARELHADA rvi 0,77 

00004510 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 1,5 X 4CM NAO APARELHADA 0,63 

00004497 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 10 X 10CM NAO APARELHADA 3,16 

00004509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA rvi 1,17 

00004505 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 1 X 7CM NAO APARELHADA 0,90 

00004512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA 0,72 

00004500 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 10CM NAO APARELHADA 3,52 

00004491 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 2.27 

00004715 PEDRA ARDOSIA CINZA IRREGULAR M2 1955, 

00004704 PEDRA ARDOSIA CINZA 20 X 40CM E = 1CM M2 25.01 

00010730 PEDRA ARDOSIA CINZA 30 X 30 X 1CM M2 23,00 

00010731 PEDRA ARDOSIA CINZA 40 X 40 X 1CM M2 23.00 

00004705 PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR M2 48,88 

)0004748 PEDRA BRITADA BICA CORRIDA (NÃO CLASSIFICADA) M3 41,03 

00004729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA, POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 45,27 

s4''‘00004720 PEDRA BRITADA N. O PEDRISCO OU CASCALHINHO POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 45,27 

00004727 PEDRA BRITADA N. 05 OU 75 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 29,71 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 . 45,56 

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 44,00 

00004722 PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 39,61 

00004723 PEDRA BRITADA N. 4 OU 50 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) M3 38,20 

00004712 PEDRA C/SUPERF LISA NAO TRABALHADA P/ REVESTIMENTO M2 63,25 

00013714 PEDRA CARIRI 20 X 30CM M2 86,25 

00011089 PEDRA DE ALVENARIA DE UMA FACE M3 71,70 

00002710 PEDRA ESMERIL 6 X 3/4" UN 24,96 

00010732 PEDRA GRANITICA ALMOFADADA ESP = 5 A 6CM P/ REVESTIMENTO M2 77,63 

00011120 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA FACETADA 20X 20X 20CM UN 1,21 

00010733 PEDRA GRANITICA RACHINHA ESP=2 A 3CM IRREGULAR P/ REVESTIMENTO M2 69,00 

00010734 PEDRA GRANITICA RACHINHA ESP=2 A 3CM SERRADA P/ REVESTIMENTO M2 104,94 

00010735 PEDRA ITACOLOMI DO NORTE NATURAL M2 79,06 

00010736 PEDRA ITACOLOMI DO NORTE SERRADA M2 88,26 

.30013187 PEDRA LAGOA SANTA (SERRADA) 20 X 40CM M2 126,50 

00013188 PEDRA LAGOA SANTA IRREGULAR M2 66,13 

00010737 PEDRA MIRACEMA M2 57,50 

00010738 PEDRA PIRENOPOLIS Cl CORTE MANUAL - RETALHO COR AVERMELHADA M2 56,35 

00004717 PEDRA PORTUGUESA BRANCA M2 54,63 

00004708 PEDRA PORTUGUESA PRETA M2 31,63 

00014326 PEDRA QUIXADA M2 69,00 

00004709 PEDRA RACHAO P/ REVESTIMENTO M2 135,13 

00013189 PEDRA RIO VERDE (SERRADA) 20 X 40CM M2 115,00 

00004714 PEDRA SABAO M2 115,00 

00004710 PEDRA SAO TOME 20 X 40CM M2 102,06 

00004730 PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHA° P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC M3 35.65 

00004750 PEDREIRO H 10,76 

00004826 PEITORIL MARMORE BRANCO L = 15CM ESP = 3CM. POLIDO 57,36 

00004825 PEITORIL MARMORE BRANCO L = 25CM ESP = 3CM, POLIDO 77,81 

00010855 PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 15CM 25,88 

00013340 PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA E = 3,04MM H = 20CM ABAS = 5CM (4,36KG/M) 13,32 

00010962 PERFIL ACO ESTRUTURAL "H" - 6" X 6" (QUALQUER ESPESSURA) KG 4,18 

00004764 PERFIL ACO ESTRUTURAL '1" - 10" X 4 5/8" (QUALQUER ESPESSURA) KG • 3,41 

00004773 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 10" X 45/8' ESP=11,35 MM (44,65 KG/M) 158,00 

00004774 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" -12" X 5 1/4" (QUALQUER ESPESSURA) KG 3,99 

00004775 PERFIL ACO ESTRUTURAL 1"- 12" X 51/4" ESP=11,68 MM (60,71 KG/M) M 236,32 

Descriçao do Insumo 



Insumo Descriçao do 01103 
KG 5,97 

KG 6,05 00000335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG - 3,40MM -71,30 G/M 

KG 6,05 00000342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM -48,00 G/M 

0,18 00000343 ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM -27,20 G/M 

00000333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM -27,20 GIM KG 	 6,58 

00000344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG - 1,65MM -16,60 G/M KG 	 7,07 

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M KG 	 4,70 

0,07 00000341 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M 

00011107 ARAME GALVANIZADO 6 BWG - 5,16MM - 157,00 G/M KG 	 5,75 

00003313 ARAME PROTEGIDO Cl PVC P/ GABIAO 2,2MM KG 	 9,34 

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM -9,60 G/M KG 	 5,85 

00012227 ARANDELA C/ BASE EM CHAPA DE ACO PINTADA E GLOBO DE VIDRO LEITOSO - BOCA 10CM DIAM 20CM UN 	 65,31 

00012223 ARANDELA 45 GRAUS PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES UN 	 72,81 

30000348 ARBUSTO REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 1M UN 	 19,50 

00010826 ARBUSTO REGIONAL DE 50 A 100CM DE ALTURA UN 	 10,40 

677,62 00014454 AREIA ASFALTICA USINADA A QUENTE 

00000366 AREIA FINA M3 	 42,00 

00000367 AREIA GROSSA 

.1%41/4  00000370 AREIA MEDIA 

M3 	 38,00 

M3 	 42,00 

00011077 AREIA SELECIONADA P/ LEITO FILTRANTE - D = 0,5 A 0,7 MM M3 	 377,78 

00011078 AREIA SELECIONADA P/ LEITO FILTRANTE - D = 0,7 A 1 MM M3 	 377,78 

00000369 ARENOSO, AREIA BARRADA OU AREIA AMARELA - RETIRADO NO AREAL - SEM TRANSPORTE M3 	 23,55 

00000134 ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA GROUTEAMENTO EM GERAL SIKAGROUT OU EQUIVALENTE KG 	 1,67 

00000129 ARGAMASSA CORRETIVA PARA REVESTIMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO KG 	 2,66 

00000135 ARGAMASSA IMPERMEAVEL SIKA 101 OU EQUIVALENTE KG 	 2,53 

00001381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS KG 	 0,27 

00000130 ARGAMASSA PARA REPARO ESTRUTURAL TIPO SIKA TOP 122 OU EQUIVALENTE KG 	 6,09 

, 	00000375 ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO EXTERNO EM PAREDES 

)0000371 ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO EXTERNO OU INTERNO KG 	 0,33 

00000374 ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES KG 	 0,27 

00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA - RETIRADA NA JAZIDA -SEM TRANSPORTE M3 	 7,07 

00001097 ARMACAO VERTICAL Cl HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/4 ESTRIBOS SEM 
ISOLADORES 

UN 	 25,24 

00001095 ARMACAO VERTICAL Cl HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" Cl 2 ESTRIBOS SEM 
ISOLADORES" 

UN 	 14,12 

00000376 ARMARIO PLASTICO DE EMBUTIR Cl ESPELHO, DE 34 X 49CM UN 	 38,95 

00011267 ARRUELA DE LATA° FURO D=34 MM ESP=2,5 MM DIAM FUR0=17 MM UN 	 1,00 

00004359 ARRUELA PLASTICA 4 X 16 UN 	 0,12 

00000379 ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM °FURO= 18 MM UN 	 1,14 

00013348 ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM UN 	 0,13 

00000359 ARVORE REGIONAL MAIOR QUE 2M UN 	 23,40 

00004757 ASFALTADOR/PROFISSIONAL QUALIFICADO 	 H 	 8,60 

00010540 ASFALTO DILUIDO A GRANEL CR-250 P/ PAVIMENTACAO ASFALTICA 	 KG 	 1,61 

KG 	 0,27 

PREÇOS DE INSUMOS 

Pesquisa: 	IBGE 

Encargos Sociais (%): 157,52 

00000334 ARAME GALVANIZADO 8 BWG 4,19MM - 101,00 G/M 

CAIXA 
Mês de Coleta: 07/2011 

Localidade: 	PORTO ALEGRE 

Página: 	6 / 105 
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00/,- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 	 Data: 16/08/2012 
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 	 Hora: 15:05:36 
Relatório Gerencial das Licitações p/ Processo 	 Pag.: 0001 

Status 	 Apuradas 	 . Saldo 	 Todas 

. Fornecedores: Vencedores 

Situação 	 Todas TFUELINAL DE CONTA 

Fio 	 Rub. 

914-9 	 

  

Licitação Modalldade-N. 
	

Data 	Abertura Hora Sorteio Hora Homologação 
	

Objetivo 

Item Descrição 
	

Vir. Un. Venc. 	Vir. Un. Perd. 	Quantidade 	Qtd.Compreda 
	

Saldo 	Total Vencedor 

00169/11 	Pregão Presenci-121 08/06/11 	13/07/11 	08:30 
	

13/07/11 	Aquisição de madeiras, material de construção e bancos 

pré-moldados, através das Secretarias Municipais de Saúde, 

Fornecedor. 01478 - SERRARIA JAGUARETE LTDA 

de Agricultura Abastecimento e Segurança Alimentar e de 

Cidadania, com recursos Atenção Basica - Estado e livres. 

2 34694 	- Barrote de 6,0m de 6x 16cm 22,00 200,0000 0,0000 	200,0000 4.400,00 

3 39902 - Corre-rodas de 03 m de 05530cm 19,50 30,0000 0,0000 	 30,0000 585,00 

4 39903 - Corre-rodas de 04 m de 05x300m 24,50 30,0000 0,0000 	 30,0000 735,00 

5 39904 - Corre-rodas de 05,5 m de 05x30cm 34,00 30,0000 0,0000 	 30,0000 1.020,00 

11 39925 - Ripa de eucalipto de cene 5,5m x 45,00 1,0000 0,0000 	 1,0000 45,00 

6cm x 1" 

Total do Fornecedor..: 6.785,00 

Fornecedor. 03070 - MILTON JOSE BOROSRI-ME 

1 39647 - Banco pré-moldado em pedra ardósia 252,90 11,0000 0,0000 	 11,0000 2.781,90 

17 35439 - Prego 19x39 com cabeça 5,75 12,0000 3,0000 	 9,0000 69,00 

18 39582 - Prego n°21, para pregar barrotes, 

em kg 

6,10 12,0000 3,0000 	 9,0000 73,20 

19 39583 - Parafuso para fixar folhas de 

cimento 6mm 

0,32 1.000,0000 250,0000 	750,0000 320,00 

Total do Fornecedor..: 3.244,10 

Fornecedor. 04547 - 	R.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇA0 LTDA . 

12 39568 - Folha de fibra de cimento 6mm ' x 20,32 180 , 0000 45 0000 , 	 135,0000 3.657,60 

1,83m x 1,10m 

13 39569 - Goivo 10" 19,40 48,0000 12,0000 	 36,0000 931,20 

15 33733 - Cimento tipo Portland CP II, saco 

de 50 kg 

22,40 150,0000 37 ,0000 	1130000 , 3.360,00 

Total do Fornecedor..: 7.948,80 

cedor, 10500 - M. R. MATERIAIS DE CONSTRUÇA0 LTDA 

'414 00007 - Areia media. 105,00 18,0000 4,5000 	 13,5000 1.890,00 

16 08922 - Tijolo 6 furos. 14cmx9cmx24cm 0,45 3.000,0000 750,0000 	2.250,0000 1.350,00 

Total do Fornecedor..: 3.240,00 

Fornecedor. 13148 - SERRARIA MECCA BADALOTTI LTDA 

39922 - Viga de eucalipto de cerne de 1.056,00 5,0000 1,0000 	 4,0000 5.280,00 

11m, 	de 40x40cm 

7 34898 - Viga de 08m de 40 x 40cm 768,00 5,0000 1,0000 	 4,0000 3.840,00 

39923 - Viga de eucalipto de cerne de 6m, 

de 40x40cm 

576,00 10,0000 2,0000 	 8,0000 5.760,00 

9 34897 - Viga de 09m de 40 x 40cm 864,00 10,0000 2,0000 	 8,0000 8.640,00 

10 39924 - Tábua de eucalipto de cene 5,5m x 250,00 5,0600 1,0000 	 4,0000 1.250,00 

0,30 x 1" 

20 39966 - Tábua plainada nas quatro faces 25,00 10,0000 2,0000 	 8,0000 250,00 

21 39967 - Barrote plainado nas quatro faces 

de 5 x 5 x 220cm 

3,30 12,0000 3,0000 	 9,0000 39,60 

22 39968 - Barrote plainado nas quatro faces 0,97 30,0000 7,0000 	 23,0000 29,10 

de 5 x 5 x 65cm 



001.- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 

Relatório Gerencial das Licitações p/ Processo 

Data: 16/08/2012 

Hora: 15:05:36 

Pag.: 0002 

* Status 	 Apuradas 	 * Saldo 	 Todas 

. Fornecedores: Vencedores 

* Situação 	 Todas TFBUAL DE CONTAS 

Data 	Abertura Hora Sorteio Hora Homologação 	 Objetivo 

	

Vir. Sn. Venc. Vir. Un. Perd. 	Quantidade 	Qtd.Comprada 

Total do Fornecedor..: 

Total da Licitação .: 

Total Geral 

Fts 39
Rub. 

Saldo 	Total Vencedor 

25.086,70 

48.306,50 

46.306,60 

Licitação Modalidade-H° 

Item Descrição 



001' PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado 

Relatório Gerencial das Licitações p/ Processo 

* Status 	 Apuradas 	 * Saldo 	• Todas 	 * Situação 	• Todas 

Data: 16/08/2012 

Hora: 14:56:49 

Pag.: 0001 

MOINAI: DE-Ge MIAS 

* Fornecedores, Vencedores ,f 5( 

  

Licitação Modalidade-N. 
	

Data 	Abertura Hora Sorteio Hora Homologação 	 Objetivo 

/tem Descrição 
	

Vir. Un. Venc. 	Vir. Un. Perd. 	Quantidade 	Qtd.Comprada 	 Saldo 	Total Vencedor 

00299/11 	Pregão Presenci-216 28/09/11 	08/11/11 	08-30 
	

09/11/11 	Aquisição de material de construção, através de diversas 

secretarias municipais, com recursos próprios, ASPS, Inc. 

Atenção Basica e CEREST UNIÃO. 

Fornecedor: 03070 - MILTON JOSE HOROSEI-ME . 

2 40834 	- Suporte para papel higiênico de 

metal 

10,50 2,0000 

03619 	- Prego 17 x 27 c/ cabeça 6,00 2,0000 

4 00273 	- Arame galvanizado n 	14 6,60 5,0000 

10 40814 	- Curva com rosca 2011m 0,85 10,0000 

12 38411 - Silicone de 310 gramas 6,50 12,0000 

15 40779 - Assento p/ vaso sanitário, 

estofado,cor cinza. 

34,50 1,0000 

16 35450 	- Varal de Chão com abas de abrir, 

em alumínio com pintura 

46,00 1,0000 

19 37961 	- Tábua de pinus 5,50 x 0,30 x 1" 375,00 5,0000 

20 39924 	- Tábua de eucalipto de cena 5,5m x 325,00 3,0000 

0,30 x 1" 

28 10846 	- Cano esgoto 100mm*, barra de 6 

metros, normatizado 

27,30 4,0000 

30 03637 - Torneira p/ lavatório de metal 

cromada 1/2' 

22,00 12,0000 

33 20297 	- Veda rosca 18mm x 5081 3,45 24,0000 

58 40843 	- Manta adesiva de alumínio, 95 cm 12,38 10,0000 

61 03090 	- Cola 	(galão de 2,8kg - tipo 42,00 1,0000 

Cascola) 

63 40804 	- Engate flexível de 1/2 x 50cm 1,45 20,0000 

65 40805 	- Abraçadeira em metal para cano de 0,15 20,0000 

20mm 

66 40806 	- Abraçadeira tipo Ode 1/2 0,15 20,0000 

67 40807 	- Abraçadeira tipo Ode 3/4 0,19 20,0000 

78 38458 	- Tinta linha acrílica fosca 	Cor 

concreto 

70,60 12,0000 

80 26743 	- Pedra portuguesa, branca 40,40 3,0000 

81 26744 	- Pedra portuguesa, preta 37,50 3,0000 

82 41451 	- Válvula de descarga 1 1/2 66,00 6,0000 

84 33944 	- Fita veda rosca de teflon 18mm x 4,35 10,0000 

50m 

87 38643 	- Torneira de pvc, para lavatório, 

bitola de 1/2, branca 

2,70 10,0000 

89 03427 	- Lixa pano n° 120 1,27 15,0000 

100 40823 	- Porta metálica 80 x 2,10 123,50 20,0000 

109 40809 	- Torneira para pia de cozinha, de 16,00 12,0000 

1/2,bica móvel 

Fornecedor: 04547 - 	R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇA0 LTDA 

40810 	- Torneira preta para cano de 20000 1,06 6,0000 

6 40811 	- Torneira branca para cano de 20mm 1,22 3,0000 

7 40812 	- Feltro de espuma 13x20x6cm 2,00 22,0000 

	

0,0000 	 2,0000 	 21,00 

	

0,0000 	 2,0000 	 12,00 

	

0,0000 	 5,0000 	 33,00 

	

0,0000 	 10,0000 	 8,50 

	

0,0000 	 12,0000 	 78,00 

	

0,0000 	 1,0000 	 34,50 

	

0,0000 	 1,0000 	 46,00 

	

0,0000 	 5,0000 	 1.875,00 

	

0,0000 	 3,0000 	 975,00 

	

0,0000 	 4,0000 	 109,20 

	

0,0000 	 12,0000 	 264,00 

	

0,0000 	 24,0000 	 82,80 

	

0,0000 	 10,0000 	 123,80 

	

0,0000 	 1,0000 	 42,00 

	

0,0000 	 20,0000 	 29,60 

	

0,0000 	 20,0000 	 3,00 

	

0,0000 	 20,0000 	 3,00 

	

0,0000 	 20,0000 	 3,80 

	

0,0000 	 12,0000 	 847,20 

	

0,0000 	 3,0000 	 121,20 

	

0,0000 	 3,0000 	 112,50 

	

0,0000 	 6,0000 	 396,00 

	

0,0000 	 10,0000 	 43,50 

	

0,0000 	 10,0000 	 27,00 

	

0,0000 	 15,0000 	 19,05 

	

0,0000 	 20,0000 	 2.470,00 

	

0,0000 	 12,0000 	 192,00 

Total do Fornecedor..: 	 7.972,65 

	

0,0000 
	

6,0000 
	

6,36 

	

0,0000 
	

3,0000 
	

3,66 

	

0,0000 
	

22,0000 
	

44,00 
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Relatório Gerencial das Licitações p/ Processo 

FRI-Sti-Mk 	NffAS 
.... 	. 	..... Status 	 Apuradas 	 Saldo 	• Todas 

	
. Situação 	 Todas 

Fornecedores: Vencedores 
/96 L  

Licitação 	Modalidade-N. 	Data 	Abertura 	Hora 	Sorteio 

Item 	Descrição 	 Vir. Ou. 

11 	25878 - Luva 20mm lisa de PVC 

14 22358 	- Linha p/ pedreiro branca 80mm 

rolo c/100mt 

23 40780 	- Cotovelo soldável 90 x 20mm 

24 40781 	- Cotovelo soldável 90 x 25mm 

31 27990 	- Torneira plástica 1/2, preta 

34 38592 	- Te soldável 20mm 

36 40782 	- Luva soldável 2005 

37 37945 - Luva sold 25mm 

38 40783 	- Adaptador soldável curto de 20x 

1/2 

39 40784 	- Adaptador soldável curto de 255 

3/4 

41 40785 	- Cotovelo de esgoto 90x5Omm 

42 40787 	- Cotovelo de esgoto 90x100mm 

44 40789 	- Válvula para lavatório/tanque sem 

unho 

47 40791 - Luva soldável de correr 20mm 

48 40792 	- Luva soldável de correr 25mm 

49 40793 	- Te soldável misto 20 x 1/2 

50 40794 	- Te soldável misto 25 x 1/2 

51 40795 	- Cotovelo soldável misto 90x20x1/2 

52 40796 	- Cotovelo soldável misto 90x25x1/2 

53 40797 	- Curva de esgoto 90x4Omm curta 

54 40798 	- Curva de esgoto 90x5Omm 

55 40799 	- Curva de esgoto 90x100mm 

59 40802 	- Luva soldável mista 20x1/2 

60 40803 	- Luva soldável mista 25x1/2 

62 36941 - Obturador p/ caixa acoplada 

69 32587 	- Tampão soldável de 1/2 

70 32588 	- Tampão soldável de 3/4 

75 06755 	- Borracha de vaso externa 

78 06756 	- Borracha de vaso interna 

77 33733 - Cimento tipo Portland CO II, saco 

de 50 kg 

86 34991 - Spud para vaso 

95 02084 - Ferro de 5/16"- Bem 

96 05059 - Ferro de 4.2mm, barra 

97 09737 - Telha de fibrocimento de 

213x110x5mm 

98 09735 - Telha de fibrocimento de 

1,83x1,10x6mm 

101 10459 - Janela Metalica Correr 1,20m x 

1,20m 

104 34538 - Telha de fibrocimento 3,05 x 1,10 

x 8mm 

105 07083 - Aço CA 5013 10.0mm / 12m / 3/8 

107 40822 - Malha de ferro 3.4, de 20cm x 

20cm, tamanho 3m x 25. 

0,14 5,0000 0,0000 5,0000 

4,84 1,0000 0,0000 1,0000 

0,12 48,0000 0,0000 48,0000 

0,17 24,0000 0,0000 24,0000 

1,20 15,0000 0,0000 15,0000 

0,25 15,0000 0,0000 15,0000 

0,14 24,0000 0,0000 24,0000 

0,19 12,0000 0,0000 12,0000 

0,12 24,0000 0,0000 24,0000 

0,19 12,0000 0,0000 12,0000 

0,80 10,0000 0,0000 10,0000 

1,66 4,0000 0,0000 4,0000 

0,95 20,0000 0,0000 20,0000 

3,30 6,0000 0,0000 6,0000 

3,60 4,0000 0,0000 4,0000 

0,83 20,0000 0,0000 20,0000 

0,90 10,0000 0,0000 10,0000 

0,47 20,0000 0,0000 20,0000 

0,53 10,0000 0,0000 10,0000 

1,02 15,0000 0,0000 15,0000 

1,18 10,0000 0,0000 10,0000 

4,41 4,0000 0,0000 4,0000 

0,28 10,0000 0,0000 10,0000 

0,57 5,0000 0,0000 5,0000 

3,76 20,0000 0,0000 20,0000 

0,16 20,0000 0,0000 20,0000 

0,24 10,0000 0,0000 10,0000 

1,61 10,0000 0,0000 10,0000 

1,09 20,0000 0,0000 20,0000 

20,70 682,0000 0,0000 682,0000 

1,09 10,0000 0,0000 10,0000 

15,06 30,0000 0,0000 30,0000 

3,60 30,0000 0,0000 30,0000 

25,50 400,0000 0,0000 400,0000 

20,80 400,0000 0,0000 400,0000 

82,65 40,0000 0,0000 40,0000 

35,50 30,0000 0,0000 30,0000 

21,50 60,0000 0,0000 60,0000 

25,00 46,0000 0,0000 46,0000 

Objetivo 

Quantidade 	Qtd.Comprada 	 Saldo 	Total Vencedor 

0,70 

4,84 

5,76 

4,08 

18,00 

3,75 

3,36 

2,28 

2,88 

2,28 

8,00 

6,64 

19,00 

19,80 

14,40 

16,60 

9,00 

9,40 

5,30 

15,30 

11,80 

17,64 

2,80 

2,85 

75,20 

3,20 

2,40 

16,10 

21,80 

14.117,40 

10,90 

451,80 

108,00 

10.200,00 

8.320,00 

3.306,00 

1.065,00 

1.290,00 

1.150,00 

Total do Fornecedor..: 	 40.398,28 

Hora Homologação 

Venc. 	Vir. Uno Perd. 
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Status 	 Apuradas 	 Saldo 	 

. Fornecedores, Vencedores 

	

Licitação 	Modalidade-N. 	Data 	Abertura 	Hora 

/tam 	Descrição 

Todas 

Sorteio 	Hora 

Vir. Um. Venc. 

	

. Situação 	 

Homologação 

V1r. Un. Perd. 	Quantidade 

Todas 

••••••••.... '/.355 	 

Qtd.Comprada 

Objetivo 

Saldo Total Vencedor 

Fornecedor: 10500 - M. 	R. MATERIAIS DE CONSTRUÇA0 LTDA 

40835 - Assento para vaso sanitário 

estofado 

34,90 2,0000 0,0000 	 2,0000 69,80 

07107 - Corda de nylon 755 0,52 20,0000 0,0000 	 20,0000 10,40 

9 40813 - Curva sem rosca 20mm 0,19 10,0000 0,0000 	 10,0000 1,90 

13 40817 - Vaso sanitário branco completo 105,90 1,0000 0,0000 	 1,0000 105,90 

17 40778 - Caixa de correio para Jornal e 29,00 1,0000 0,0000 	 1,0000 29,00 

Revista 

25 08946 - Tubo PVC 20mm x 6m rígido/soldável 5,29 15,0000 0,0000 	 15,0000 79,35 

26 08920 - Tubo PVC 25mm x 6m rígido/soldável 7,60 10,0000 0,0000 	 10,0000 76,00 

27 09071 - Cano esgoto 400m.barra 6 metros 9,90 15,0000 0,0000 	 15,0000 148,50 

32 09672 - Cola p/cano PVC 75gr. 2,19 12,0000 0,0000 	 12,0000 26,28 

35 38593 - Te soldável 25mm 0,33 10,0000 0,0000 	 10,0000 3,30 

43 40788 - Cano PVC de descarga 1,60mt 4,20 14,0000 0,0000 	 14,0000 513,80 

45 40790 - Válvula para pia com adaptador 1,24 20,0000 0,0000 	 20,0000 24,80 

46 

56 

32584 

40800 

- Cola de solda a frio, p/ diversos 

materiais,como, 

- Registro soldável 20mm 

4,50 

3,90 

4,0000 

20,0000 

	

0,0000 	 4,0000 

	

0,0000 	 20,0000 

18,00 

70,00 

57 40801 - Registro soldável 25mm 4,79 10,0000 0,0000 	 10,0000 47,90 

64 114137 - Cano sanfonado 3,76 24,0000 0,0000 	 24,0000 90,24 

68 02484 - Caixa de descarga 	p/ banheiro - 

completa 

11,00 32,0000 0,0000 	 32,0000 352,00 

71 32586 - Tampão rosca de 1/2 0,15 20,0000 0,0000 	 20,0000 3,00 

72 40808 - Tampão com rosca de 3/4 0,21 10,0000 0,0000 	 10,0000 2,10 

74 13353 - Reduçao p/ caixa de 3/4 p/ 1/2. 0,22 10,0000 0,0000 	 10,0000 2,20 

79 

83 

36631 

19616 

- Tinta esmalte sintético, 

brilhante, profissional, 

- Vedante de borracha p/ torneira 

33,00 

0,12 

25,0000 

50,0000 

	

0,0000 	 25,0000 

	

0,0000 	 50,0000 

825,00 

6,00 

1/2 

85 28641 - Flexível 50cm de 1/2" 1,70 20,0000 0,0000 	 20,0000 34,00 

'''...,. 	88 27997 - Vaso sanitário, de louça branca 71,00 4,0000 0,0000 	 4,0000 284,00 

'411L90 00007 - Areia media. 100,00 . 80,0000 0,0000 	 80,0000 8.000,00  

91 00181 - Cal hidratada, 	se 20 kg. 6,69 165,0000 0,0000 	165,0000 1.103,85 

92 25389 - Tijolo maciço cerâmico p/ 

alvenaria, tamanho mínimo 

0,30 21.500,0000 0,0000 	21.500,0000 6.450,00 

94 30905 - Tijolo furado - bloco cerâmico de 

vedação - 06 furos 

0,48 7.000,0000 0,0000 	7.000,0000 3.360,00 

99 10473 - Telha de fibrocimento 244x50x4mm 7,09 200,0000 0,0000 	200,0000 1.418,00 

103 08947 - Cumeeira 6mm de 15.; 	1,10m de 

fibro-cimento 

18,59 150,0000 0,0000 	150,0000 2.788,50 

106 08817 - Parafuso p/ telhas 6mm - zincado, 

completo 

0,29 120,0000 0,0000 	120,0000 34,80 

108 39564 - Lavatório simples c/ coluna em 

cerâmica nas medidas de 455mm por 

65,00 1,0000 0,0000 	 1,0000 65,00 

360mm e 

Total do Fornecedor.., 25.596,62 

Fornecedor: 13555 - 	G.P. A. GEREI/CIMENTO E PROJETOS LTDA ME * 

18 34992 - Prego 25 x72 1 cabeça 6,00 150,0000 0,0000 	150,0000 900,00 

21 11569 - Tábua de Pinho 30 x 1 x 5,40m 42,50 120,0000 0,0000 	120,0000 5.100,00 

22 25880 - Ripao 7x1" x 5,50 - dúzia 108,75 10,0000 0,0000 	 10,0000 1.087,50 
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Status 	 Apuradas 	 . Saldo 	 Todas 	 . Situação 	• Todas 

. Fornecedores: Vencedores 

 

Licitação 	Modalidade-N. 	Data 	Abertura 	Hora 

Item 	Descrição 

Sorteio 	Hora 	Homologação 

V1r. Ou. Venc. 	Vir. Un. Perd. Quantidade 

Objetivo 

Qtd.Comprada Saldo Total Vencedor 

29 02668 - Cano esgoto 50mm, barra 6 metros 16,50 4,0000 0,0000 4,0000 66,00 

40 40785 - Cotovelo de esgoto 90z40mm 0,32 40,0000 0,0000 40,0000 12,80 

73 32585 - Joelho azul misto de 1/2 1,43 20,0000 0,0000 20,0000 28,60 

93 21472 - Ferro 1 polegada para grade, 12m 138,09 50,0000 0,0000 50,0000 6.904,50 

Total do Fornecedor..: 14.099,40 

Total da Licitação •.: 88.066,95 

Total Geral ..: 88.066,95 



M- SUMALDECCMASI 

r.;/555 
	 Páginal 

DO PISO AO TELHADO TUDO O QUE VOCÊ PRECISA 

AV. PRESIDENTE VARGAS 3272 

FONE (0xx54) 3315 2222 

Fax Destino.: (54)3311-0896 

V1.01 

Destinatário: 	999999 -BANDEIRANTES IND.DE  MAQUINAS 

Departamento: 

Orçamento...: 0000121 	 Emissão: 16/08/2012 	Validade: 16/08/2012 

Observações.: 

Cond. Espec.: 

Vendedor 	.NELSON 

Caso ocorra problema no recebimento favor entrar em contato pelo telefone (0xx54) 3315 -2222 

Quantidade 	Vir Unit. Vir Total 

50,00 	22,72 1.136,00 
50,00 	3,80 190,00 
6,00 	3,80 22,80 
18,00 	6,20 111,60 
10,00 	5,50 55,00 
1,00 	20,00 20,00 
1,00 	85,00 85,00 
1,00 	42,00 42,00 

Total Produtos: 1.662,40 
Vir. 	Desconto.: 0,00 

Vir. 	Despesas.: 0,00 

Total Orçamento: 1.662,40 

roduto Descrição 

40 BARRA DE FERRO 10MM OU 3/8" 
35 BARRA DE FERRO 4.2MM 

351 JOELHO AMANCO 45 ESG DN100MM 
391 TUBO AMANCO ESG DN100MM 
716 PREGO COM CABECA BELGO 17X27 

9336 CIMENTO SUPREMO CP II - SC 50 KG 
7833 AREIAO SANTA MARIA 

11 BRITA 1 
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Foto 4 - Pavimentação com blocos de concreto acesso marginal a BR 153 

ST-01.10.06 



Foto 5 — Evidência pontual da utilização de Rachão na pavimentação da via marginal à BR 153 

Tribunal de Contas 
Rio Grande do Sul 
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(Foto Digital) 

ST-01.10.06 



Foto 6— Pavimentação com blocos de Concreto de via marginal à BR 153 

Foto 7 — Pavimentação com blocos de Concreto de via marginal à BR 153 
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Foto 8- Pavimentação com blocos de Concreto de via marginal à BR 153 

Foto 9 - Pavimentação com blocos de Concreto de via marginal à BR 153 
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CREDOR: 	10361 

Data 	 Nr.Emp. 

03/10/11 	12531 

- BRITADEIRA FARROTJPILHA LIDA 	 Periodo: 

Histórico 

Empenhado 	Estornado 	 Liquidado 	 Pago 

Empenho referente contrafação de empresa para realizar pavimentação do trecho lateral da BR 153. 

Licitação: 2011/ 172 	 Ordem de Compra.: 	O/ 	O 

01/01/2011 

À Liquidar 

6 31/12/2011 

A Pagar 	Venc. 

200.000,13 0,13 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 

0,13 22/12/11 200.000,00 22/12/11 	• 200.000,00 05/01/12 

Notas de Despesa Extra 

16/09/11 2863 

0,00 0,00 0,00 16.269,00 0,00 0,00 

16/09/11 2864 

0,00 0,00 0,00 334,09 0,00 0,00 

TOTAIS a> 200.000,13 0,13 200.000,00 216.603,09 0,00 0,00 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECR. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 
PRAÇA DA BANDEIRA, 354 
99700 — 000 — ERECHIM — RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E 
HABITAÇÃO 

SOLICITAÇÃO DE 
PAGAMENTO N° 

254/2011 

EMPRESA: BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA 
CNPJ N°: 	00.135.868/0001-07 

Pagamento da la parcela referente ao fornecimento de material e mão de 
obra, para realização de pavimentação no trecho lateral da BR 153. 

Material 	R$ 	182.658,50 

Mão de Obra 	R$ 	17.341,50 

TOTAL 	R$ 	200.000,00 

MATRICULA 	INSS 	51.213.82531/79 
LICITAÇÃO 
T.P. 	n° 	012/2011 

CONTRATO N° 641/2011 EMPENHO 	N° 	12531/2011 

LOCAL OBRA: BR 153 Km 52 e 53. 

Erechim-RS, 22 de Dezembro de 2011. 

Divisão de Arquivo da S.M.O.P.H. 

_. 

''._-:..--------. 	------- ------- — 	
- 

Cesa r de Camargo 
Gestor Administrativo 

ÁLJ, 	-,-.0 	C.,Pecie 	1,7 	AA o /.1  

Eng. Civ. Paulo G. Bastos 
Gestor Técnico 

Denise 	ipa 	drade 
Agenie ExeculivoEspecializado 

9-2//1/fi" 



',mos de BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA. os produtos constantes da nota fiscal eletrónica indicada ao lado DANFE 

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMAI. DE 
--•--•-

Fie 

10526 

RIE 	1 

Identificação do Emitente 	 DANFE 
BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA. 

RUA FARROUPILHA PERIMETRAL 	
Documento Auxiliar 
Nota Fiscal Eletrônica 

Bairro: SÃO LUIZ GONZAG 	 I - SAÍDA 
,I.DITAAW,RIA 	 PASSO FUNDO-RS 

da 

1 

11 	11 

COATROLE 

11111111 

DO FISCO 

111 
II 1111 11 I ,11 11 

CHAVE D " ACESSO 

4311 1200 13:8 6800 0107 5500 100 	0105 2013 0822 5902 O - ENTRADA 	 
Fone: (54) 3315-2720 

Consulta de autenticidade no porta 	raciona da NI', 
www.nfe. secada., o, .briportal 011110 site (I 	Sera, A Ilinnadora 

CEP: 99054-055 	 N°.10526- 	1/1 
SÉRIE 1 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 
SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SER VICO NAO ESPECIFICADO 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE (aso 

14311015576903321/12/2011 	10:59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 

0910177716 

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 

00.135.868/0001-07 

DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

CNPJ/CPF 

87.613.477/0001-20 
21/12/2011 

DATA DE SAIDA/ENTRADA 

ENDEREÇO 
PRACA DA BANDEIRA, 354 

BAIRRO/DISTRITO 

Centro 
CEP 

99700-000 
21/12/2011 

HORA DE SAÍDA 
MUNICÍPIO 

ERECH1M 

FONE/FAX 

35207000 
UF 
RS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ISENTO 09:59:06 

FATURA 

, 	NUMERO 	VENCIMENTO 	VALOR 	 NUMERO 	VENCIMENTO 	VALOR 	 NÚMERO 	VENCIMENTO 	VALOR 

050684-01 	21/12/2011 	194.969,28 	 050684-01 	21/12/2011 	3.560,17 	 050684-01 	21/12/2011 	1.470,55 

CÁLCULO DD IMPOSTO 

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 
0,00 

VALOR DO ICMS 
0,00 

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 
0,00 

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 
0,00 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
182.658,50 

VALOR DO FRETE 	1 
0,00 

VALOR DO SEGURO 
0,00 

IDESCONTO 
0,00 

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 
0,00 

VALOR DO IPI 
0,00 

VALOR TOTAL DA NOTA  
200.000,00 
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18/2011 

UNIDADE AUDITADA: Executivo Municipal 

MUNICÍPIO: Erechim 

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL: Sr. Paulo Alfredo Polis 

EXERCÍCIO EXAMINADO: 2011 

PERÍODO DE VERIFICAÇÃO: 24/04 a 14/05/2012 
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A presente análise fundamenta-se no disposto nos artigos 31 e 70 a 75 da 
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n° 101/2000; Lei Estadual n° 11.424/2000 (Lei Orgânica do TCE/RS) e Resolução 
n°  544/2000 (RITCE). 

O exame levado a efeito, atendendo a determinação do(a) Sr.(a) Conselheiro(a) 
Relator(a) para que se procedesse ao Acompanhamento de Gestão do exercício, evidenciou 
as seguintes situações 

• 
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I — INCONFORMIDADES APONTADAS NO ACOMPANHAMENTO 
DE GESTÃO N° 01/2011 

1- GESTÃO AMBIENTAL 

1.1 - Ausência de Contrato de Prestação de Serviços de Água e Esgoto 

A inconformidade permaneceu inalterada até o fim do período examinado. 

REPRODUÇÃO INTEGRAL DO TEXTO DO ACOMPANHAMENTO 
DE GESTÃO N° 01/11. 

Os serviços de abastecimentos de água e esgoto são prestados pela CORSAN. 
Foi assinado contrato de prestação de serviços, em 12 de agosto de 1998 (fls. 04 a 19), com 
validade de 10 (dez) anos, conforme Cláusula Terceira. O parágrafo único da mesma 
cláusula prevê a renovação automática do contrato por 5 (cinco) anos, caso não haja 
notificação de qualquer das partes com antecedência mínima de 1 (um) ano a contar da 
data de seu término normal. Em 11 de agosto de 2008 foi assinado termo aditivo de 
contrato válido até 31.12.2009 (fls. 20 e 21), o que, entende-se, invalida a cláusula de 
renovação automática por 5 (cinco) anos. Ao final do prazo, a Auditada propõe novo 
aditamento de prazo junto a CORSAN, que não concorda com a prorrogação do contrato, 
mas se compromete a manter os serviços até que haja nova concessionária legalmente 
habilitada (fls. 22 e 23). Não há, portanto, nenhum contrato em vigor desde 01.01.2010. A 
prestação do serviço é mantida com base em ofícios da Administração Municipal para a 
CORSAN notificando-a sobre a necessidade de manutenção da prestação até que ocorra 
nova concessão, e informando que os mesmos não se constituem em renovação automática 
do contrato por prazo indeterminado. Não se identificou nenhuma iniciativa da Auditada 
no sentido de abrir novo procedimento licitatório visando a concessão da prestação dos 
serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário. 

Entende-se que, com base no compromisso da CORSAN em manter a 
prestação, aliado à falta de iniciativa da Auditada em promover nova concessão, está 
configurada situação análoga a de um contrato por prazo indeterminado, o que contraria o 
§ 3° do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93. 

A continuidade dos serviços públicos é Princípio da Administração Pública. O 
Código de Defesa do Consumidor consagra a continuidade dos serviços públicos 
essenciais, ao dispor, em seu artigo 22, que: 

"Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias 
ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 
adequados, eficientes, seguros, e, quanto aos essenciais, contínuos". 

Ainda, segundo o artigo 10 da Lei Federal 7.783/89 são considerados serviços 
ou atividades essenciais: 

I - o tratamento e abastecimento de água; a produção e distribuição de energia 
elétrica, gás e combustíveis; 

VI- a captação e tratamento de esgoto e lixo; 
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Ao permitir a manutenção da prestação de serviço essencial, de forma indireta, 
desacompanhada de contrato administrativo, entende-se que a Auditada incorre em outra 
inconformidade, ao colocar em risco a obediência ao Princípio da Continuidade. 

Abordagem neste Acompanhamento de Gestão 02/11 — Final 

Quando da realização do Acompanhamento de Gestão n. 02 — Final, 
verificou-se a assinatura de novo Contrato de Programa n° 311/2012 com a CORSAN, 
restando regularizada assim a situação no exercício de 2012. (fl. 543) 

2- PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS 

2.1 - Irregularidades na Contratação da Empresa AGKF Engenharia e 
Consultoria Ltda. 

O Executivo Municipal de Erechim, mediante procedimento de inexigibilidade 
(Processo n. 5571/2011) e, com fundamento no inciso 25, II combinado com o artigo 13 da 
Lei Federal n. 8666/93, em 14 de junho de 2011, celebrou com a empresa AGKF 
Engenharia e Consultoria Ltda. contrato de prestação de serviços de "Estudo da Circulação 
da Área Central e Modernização do Sistema de Transporte de Veículos de Erechim", pelo 
valor de R$ 150.000,00. 

Às fls. 24 a 220 consta, na íntegra, cópia do procedimento de inexigibilidade 
ora examinado. 

A necessidade de contratação dos serviços em tela é justificada pela Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, nos seguintes termos (fl. 26): 

JUSTIFICATIVA 

A Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, vem por meio desta, 
justificar a necessidade de contratação direta por inexigibilidade de licitação, a 
empresa AGKF Serviços de Engenharia S/S, para Estudo da Circulação da Área 
Central e Modernização do Sistema de Transportes. 

A empresa AGKF, possui notória especialização concernente à sistema Viário, 
sendo que o engenheiro, Senhor André Gustavo Reis Fialho, encaminhou a esta 
Secretaria vasta documentação comprobatória de serviços realizados em diversos 
órgãos públicos — nacionais e internacionais, com inexigibilidade de licitação. 

Salientamos que se faz necessário a elaboração de estudo técnico, para 
modernização e remodelação do trânsito em Erechim — RS,possibilitando maior 
fluidez e objetivando reduzir substancialmente o número de acidentes nas vias. 

Sendo realizada a contratação da empresa supra, e após a assinatura do 
contrato com a Prefeitura Municipal de Erechim, a mesma deverá concluir os 
serviços no prazo de 5 (cinco) meses, 

Informamos que o valor fica estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais), e deverá ser pago em 5 (cinco) parcelas. 

Analisada a matéria, merecem destaque os seguintes fatos: 
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2.1.1 - QUANTO A ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 

Inconformidade verificada no período de exame do Relatório de 
Acompanhamento de Gestão n. 01/11, sem prejuízo da responsabilização do 
Administrador. 

Reprodução integral do texto do Acompanhamento de Gestão n° 01/11. 

Constatou-se que, tanto o instrumento contratual quanto a proposta técnica da 
Contratada, inclusos às fls. 27 a 43 e 218 a 220, não contemplam de forma clara os 
quesitos 	que o produto do trabalho a ser apresentado pela Contratada deveria 
minimamente conter, de forma a assegurar maiores garantias a respeito da qualidade dos 
serviços. 

O termo de contrato, no que tange ao objeto e as especificações dos serviços, 
assim estabelece: 

Contrato administrativo n. 343/2011 (fls. 218 a 220) 

1— DO OBJETO 

1.1 — Contratação da empresa AGKF Serviços de Engenharia S/S, para 
Estudo da Circulação da Área Central e Modernização do Sistema de Transporte de 
Veículos de Erechim, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Proteção Social, com recursos próprios. 

DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

2.1 A CONTRATADA deverá executar os serviços consoante descritivo e 
proposta presente às fls. 07/19 do processo administrativo n. 05571/2011. 

Os serviços deverão ser prestados e diretamente pelo Senhor André Gustavo 
Reis Fialho, por força do disposto no § 30, do artigo 13, da Lei Federal de Licitações. 
Bem corno, pelos demais profissionais que forem necessários a sua execução. 

A Proposta Técnica apresentada pela Contratada, por sua vez, assim dispõe (fls. 27 a 
43): 

OBJETIVOS 

[..] 

O objetivo geral do Projeto é o de garantir o acesso de pessoas e bens ao que a 
cidade oferece — locais de emprego, locais públicos, de administração, unidades de 
saúde, de educação, praças, áreas de lazer, comercio, entre outros, de forma 
organizada e segura. 

Os objetivos específicos do Projeto são; a melhoria das condições de 
circulação viária por meio do aumento da capacidade viária e das condições de 
segurança do trânsito, a melhoria da mobilidade no sistema viário de modo a incluir 
e privilegiar o pedestre e os meios não motorizados, a melhoria dos sistemas de 
controle do fluxo de tráfego e melhoria dos sistemas de orientação indicativa de 
trânsito. 

São também objetivos específicos do projeto de Transporte e Circulação: 
avaliar os níveis de serviços atuais, diagnosticar a situação da circulação e do 
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sistema de transporte e propor melhorias na estrutura de circulação dos corredores 
de Transporte, além de desenvolver projetos de Circulação da área central para 
garantir a melhoria da fluidez, segurança e organização do tráfego. 

APOIO LOGÍSTICO - LEVANTAMENTOS 

A Prefeitura Municipal caberá o apoio logístico à equipe técnica da 
consultora, no sentido de fornecer dados, informações relativas ao transporte e 
trânsito, material de base cadastral, arquivos de mapas, fotos aéreas e de satélites 
existentes, reproduções gráficas e xerográficas de estudos existentes, além de fornecer 
veículo para execução das tarefas de campo por parte da equipe técnica da 
consultoria na cidade de Erechim. 

As informações e o levantamento físico do SVB — Sistema Viário Básico da 
área central e o levantamento da rede de vias pavimentadas da área urbana da 
cidade, necessárias ao detalhamento e definição do projeto, estarão à cargo da 
Prefeitura Municipal. 

Apesar da estatística disponível, é possível que a Prefeitura Municipal tenha 
que atualizar ou realizar pesquisas no sistema de transportes, pesquisas de demanda 
de passageiros e "origem/destino", e contagens de tráfego. Caso necessário, a 
execução das pesquisas é prevista nas atividades de responsabilidade da contratante, 
a Prefeitura Municipal. 

PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

A participação do corpo técnico da Prefeitura Municipal na discussão do 
projeto é fundamental para seu êxito. 

O Contato da equipe técnica da Consultoria com a equipe municipal em todas 
as fases do projeto será direto, aproveitando os meios de comunicação mais rápidos e 
práticos. 

A sistemática operacional entre a consultora e a contratante deverá ocorrer em 
reuniões de trabalho e de levantamentos de dados e em averiguação "in loco". 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO 

A Consultoria deverá apoiar a Prefeitura Municipal de Erechim nas etapas de 
apresentação e discussão do projeto junto aos segmentos envolvidos, como a Câmara 
de Vereadores, associações de comercio e industria, por meio seminários ou 
audiências publicas, assim como orientar a Prefeitura Municipal quanto a divulgação 
e comunicação aos usuários diretos e a sociedade. 

1.0. ESCOPO DO TRABALHO 

Os serviços de Consultoria a serem contratados, visam o assessoramento à 
Prefeitura Municipal, na Modernização do Sistema de Transportes e Circulação da 
área central, objetivando aprimorar o sistema de transporte e a circulação da cidade. 

O Escopo também prevê a Montagem do Projeto em formato para ser 
encaminhado pelo Governo Municipal visando buscar recursos junto a órgãos 
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financiadores, para a implantação de equipamentos, terminais e obras para a 
execução do Projeto de Modernização do Sistema de Transportes e Circulação. Como 
resultado terá uma melhor organização dos serviços de transportes, beneficiando a 
comunidade usuária dos serviços públicos. 

Os produtos desejados com a realização do Plano são a elaboração de um 
Projeto com os aspectos de Transportes e Circulação da área central de Erechim, 
compatibilizando-o às estruturas viárias existentes ou previstas para implantação,. 

1.1. MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES 

Este trabalho qualitativo se baseia nos estudos e pesquisas quantitativas de 
campo, existentes ou a serem executadas, principalmente quanto a: 

Dados operacionais da situação atual (linhas, tempo de viagem, frota, 
frequência, viagens, quilometragens, velocidades, itinerários e outros elementos de 
interesse); 

Mapeamento do desenvolvimento e expansão urbana com análise da 
estrutura urbana nos aspectos relativos ao transporte, uso do solo e sistema viário 
através de plano diretor, lei do zoneamento além de planos, programas e projetos 
existentes relacionados com o município; 

Análise de pesquisas existentes visando a determinação da oferta e da 
demanda existentes; 

Avaliação de estatísticas de carregamento de demandas de passageiros do 
sistema existente; Análise da operação dos corredores de transportes; 

Análise e interpretação dos dados de levantamentos previstos; 

Visitas a campo objetivando a verificação do sistema viário e do sistema 
de linhas de ônibus para execução dos projetos propostos. 

ATIVIDADES 

As atividades ora apresentadas objetivam assessorar a Prefeitura Municipal 
na Modernização do Sistema de Transportes, com um estudo de viabilidade de 
implantação de um Sistema Integrado de Transportes, contemplando: 

Desenvolvimento de um ante-projeto de Terminal de Integração ou Estação de 
Transbordo, de modo a estruturar o Sistema de Transporte com a Modernização do 
Sistema e Implantação de Terminais de Integração dotados de equipamentos e 
sistema de informações e comunicações, visando incentivar o uso e o aproveitamento 
das vantagens da integração. 

Análise e definição em relação às disponibilidades dos terrenos escolhidos pelo 
Município, quanto à circulação viária entorno, no interior do Terminal, acessos e 
mobilidade dos usuários. 

Com relação a localização do Terminal de Integração ou Estação de 
Transbordo, serão identificadas as áreas disponíveis para a sua construção com 
melhor potencial para a racionalização do Sistema de Transportes. Para cada caso, 
define-se: 

A circulação viária - no entorno e externo à área -junto com a circulação 
de pedestres; 
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O espaço disponível para eventual atividade comercial (comércio 
ambulante); 

O dimensionamento de plataformas necessárias para a operação 
(incluindo a futura expansão); 

O layout operacional dos terminais, servindo como orientação para o 
projeto arquitetõnico dos mesmos; 

O dimensionamento operacional das linhas que compõe o sistema; 

O dimensionamento da frota. 

A qualidade do nível de serviços do transporte depende também do conforto 
oferecido ao usuário nos terminais e pontos de parada. Serão definidas as diretrizes 
gerais para a remodelação dos pontos de parada e Terminal de Integração: 

Operação do Sistema: 

Orientação das pesquisas necessárias ao dimensionamento da frota, 
viagens e quilometragem, caso necessárias a serem executadas pela Prefeitura 
Municipal; 

Definição do dimensionamento operacional geral das linhas que 
comporão o Sistema de Transportes; 

Dimensionamento da rede de transporte para a 1' Etapa de implantação 
do novo sistema (Plano Piloto); 

Desenvolvimento do Modelo Operacional do Sistema Integrado de 
Transportes: 

Definição de pesquisa de demanda por linhas e pesquisas operacionais 
necessárias; Detalhamento do projeto operacional com relação ao dimensionamento 
da oferta; Extensão das linhas; Demandas por linhas; Tempos de viagem; 

Quantificação e especificação da frota de Transporte Urbano, visando 
atingir nível de conforto e segurança adequados; 

1.2. PROJETO DE MELHORIA DA CIRCULAÇÃO DA ÁREA CENTRAL 

Os problemas de grande importância para a circulação atualmente são: a 
ausência de gestão e obsoletismo do sistema semafórico, os pontos críticos nos 
cruzamentos de avenidas, as travessias de pedestres, a falta de controle da circulação 
de veículos pesados nas diferentes vias que configuram a área urbana central; e o 
nível de segurança da circulação de pedestres. Também se pode acrescentar o 
excessivo uso para circulação do sistema viário central (a avenida 7 de setembro), 
tanto para o transporte coletivo de passageiros como para o tráfego comum e o 
tráfego pesado. 

Os problemas citados são responsáveis pela diminuição do nível de serviço do 
tráfego nas vias, comprometendo sua capacidade e aumentando o número de 
acidentes e os tempos de viagem para todos que estejam deslocando-se no interior da 
Área Central. 

A cidade apresenta grandes volumes de viagens nas vias de maior capacidade 
de tráfego que acessam o seu centro urbano, sendo urgente a busca de soluções de 
melhoria da circulação que possam vir a caracterizar novos corredores de 
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transportes e circulação, importantes definições para a execução de um projeto de 
Transportes e Circulação na área central do Município. 

Para definição das propostas de intervenções, o Projeto terá corno referência o 
SVP — Sistema Viário Principal e o SVS — Sistema Viário Secundário, além do SVC — 
Sistema Viário Central. 

ATIVIDADES 

Caracterização e detalhamento de proposta voltada à consolidação de um Anel 
Viário para a Área Central. 

Caracterização, no interior da Área Central, de vias destinadas ao tráfego de 
veículos coletivos e definição de vias para o tráfego pesado e de passagem. 

Identificação e caracterização funcional do Sistema Viário Central através de: 

Visitas a campo objetivando a verificação do sistema viário, para 
proporcionar um conhecimento "in loco" dos problemas existentes; 

Levantamento de estudos, planos e projetos de Trânsito e Sistema Viário 
existentes, exame de estudos, planos e projetos existentes visando o conhecimento da 
estrutura da circulação de veículos, com coleta de dados estatísticos, contagem e 
pesquisas de trânsito e outros elementos disponíveis; 

Avaliação do levantamento das características físicas do sistema viário 
central; 

Avaliação do desempenho do sistema viário tanto na área operacional 
como institucional: Análise da atual estrutura de gestão do Trânsito municipal; 

Avaliação do sistema semafórico, propostas para a modernização do 
sistema semafórico; 

Alternativas de melhoria da fluidez de trafego na central. 

Apresentação de propostas de intervenções com o estabelecimento de diretrizes 
e da política de atuação, objetivando a implantação de intervenções imediatas de 
baixo custo e estudo de pontos críticos e o estabelecimento de linhas de ação para o 
planejamento, a curto e médio prazo, da circulação da área central. 

Estabelecimento de medidas que permitam a melhoria das condições da 
circulação de veículos, dos sentidos de trafego, das condições de segurança viária, 
das operações de carga e descarga e da circulação de veículos pesados na área 
central 

Diretrizes de pavimentação, obras e sinalização (sinalização de controle de 
tráfego) adequadas para o esquema prioritário de circulação do sistema viário 
central. 

Desenvolvimento de um Estudo de sinalização semafórica. 

Proposta de médio prazo de planejamento de 0.A.E.s (obras de arte) 
estratégicos. 

Proposta de um Plano básico de sinalização direcional na área central 
expandida. 
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1.3 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO JUNTO AOS ORGANISMOS DE 
FINANCIAMENTO 

Em função da necessidade de captação de recursos junto aos órgãos de 
financiamento, é necessária a montagem de apresentação do estudo de restruturação 
e modernização do sistema de transportes e circulação da área central da cidade, 
justificando os investimentos previstos. 

O presente estudo servirá de base para Prefeitura Municipal buscar recursos 
junto a órgãos financiadores, para a implantação de equipamentos e obras para a 
execução do Projeto de Modernização do Sistema de Transportes Públicos e do 
sistema viário. 

[. • .] 

2.0 - PRODUTOS DO TRABALHO 

Elaboração de relatório em nível de concepção e planejamento geral do 
Sistema Integrado de Transportes e do Sistema de Circulação, que consiste em 
documentos de suporte, contendo as recomendações e diretrizes do projeto, visando 
atender às demandas dos organismos de financiamento. 

Elaboração de relatório técnico relativo ao detalhamento operacional do Plano 
de Transporte constando do desenvolvimento do Sistema operacional e, ante projeto 
dos terminais de Integração e propostas de Circulação da área central Expandida. 

São produtos de trabalho em resumo: 

Elaboração de um estudo em nível de conceituação e diretrizes gerais de 
planejamento do Sistema Integrado de Transportes, consistindo no dimensionamento 
do sistema, com base em pesquisas e dados fornecidos pela Prefeitura, em um 
documento básico, contendo as recomendações e diretrizes gerais; 

Determinação das intervenções fisicas necessárias, associadas ao sistema 
viário nas vias da área central expandida e medidas de melhoria da fluidez e 
segurança da circulação da área central expandida; 

Montagem de apresentação do estudo de modernização do sistema de 
transportes e circulação da área central da cidade para encaminhamento aos 
organismos de financiamento; 

Propostas de intervenções imediatas de baixo custo e o estabelecimento de 
linhas de ação para o planejamento, a curto e médio prazo, da circulação da Área 
central Expandida e da circulação do Transporte Público. 

Da leitura dos instrumentos retro transcritos, denota-se a imprecisão de 
especificações a respeito do(s) produto(s) final(is) a ser(em) apresentado(s) pela 
Contratada. Senão vejamos: 

O estudo deverá envolver a identificação de obras de infra-estrutura 
necessária a implementação do plano de mobilidade e quantificação e orçamentação em 
nível de projeto funcional (caso necessário)? 

Ao determinar intervenções físicas necessárias ao sistema viário nas vias de 
área central, deverá apresentar projetos técnicos a nível de projeto básico de engenharia, 
memoriais descritivos (vide página 19 da proposta técnica)? 
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O plano apresentado deverá contemplar: Acessibilidade para pessoas com 
mobilidade restrita? Áreas de estacionamento? Áreas e horários de acesso restrito? Serviço 
de transporte coletivo? Motos, motonetas, bicicletas, veículos de tração-animal? 
Sistemática de avaliação, revisão e atualização do Plano? Projeção das demandas futuras e 
caso afirmativo para que período? 

A Contratada deverá apresentar estudos preliminares? 

Por conseguinte, restou desatendido o parágrafo § 1° do artigo 54 da Lei de 
Licitações e Contratos. 

2.1.2 - QUANTO A AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO 

Inconformidade verificada no período de exame do Relatório de 
Acompanhamento de Gestão n. 01/11, sem prejuízo da responsabilização do 
Administrador. 

Reprodução integral do texto do Acompanhamento de Gestão n° 01/11. 

A contratação direta da empresa AGKF Serviços de Engenharia S/S foi 
justificada nos termos que seguem (fls. 202 a 205): 

Para esta complexa tarefa, aponta-se a empresa AGKF Serviços de Engenharia 
S/S como extremamente qualificada, em face de sua notória especialização no tema: 

Consoante regramento contido na Lei de Licitações: 

Art.25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em 
especial: 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgaç'ão; 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias 

No quadro profissional da referida empresa atua o Engenheiro Civil André 
Gustavo Reis Fialho, com vasta experiência anterior em projetos da mesma natureza. 
Como pode ser demonstrado nas págs. 033 a 051 do referido processo, o Sr. André G. 
R. Fialho demonstra a imensidão de cursos, congressos e seminários realizados, 
experiências de trabalhos anteriores, no Setor Público e Privado e ainda, inúmeras 
atividades didáticas e profissionais de sua carreira, desde 1980. 

Não obstante, encontra-se acostado no processo, atestados de capacitação 
técnica e certificados nacionais e internacionais, fls. 54 a 155, comprovando sua 
experiência, capacidade técnica e qualidade profissional, atestando que os serviços 
foram satisfatoriamente executados. 

Por ser oportuno, vale ressaltar o disposto no parágrafo I°, do art. 25 da Lei de 
Licitações: 

§ 1°  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
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experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é 
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do 
contrato. 

Indubitavelmente, a referida empresa apresenta-se como a mais adequada e 
completamente apta à satisfação do objeto do contrato, na medida em que seu corpo 
técnico possui notória especialidade, com a demonstração curricular de estudos, 
treinamentos, e demais aperfeiçoamentos na contratação almejada. 

O ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles esclarece, acerca do assunto, o que 
segue: 

"Serviços técnicos profissionais são todos aqueles que exigem habilitação legal 
para sua execução. Essa habilitação varia desde o simples registro do profissional ou 
firma na repartição administrativa competente, até o diploma de curso superior 
oficialmente reconhecido. O que caracteriza o serviço técnico é a privatividade de sua 
execução por profissional habilitado, seja ele um mero artífice, um técnico de grau 
médio ou diplomado em escola superior. Já os serviços técnicos profissionais 
especializados são aqueles que, além da habilitação técnica e profissional normal, 
são realizados por quem se aprofundou nos estudos, no exercício da profissão, na 
pesquisa cientifica, ou através de cursos de pós-graduação ou de estágios de 
aperfeiçoamento. São serviços de alta especialização e conhecimentos poucos 
difundidos entre os demais técnicos da mesma profissão. Esses conhecimentos podem 
ser científicos ou tecnológicos, vale dizer, de ciência pura ou de ciência aplicada ao 
desenvolvimento das atividades humanas e às exigências do progresso social e 
econômico em todos os seus aspectos." 

No que tange ao segundo requisito previsto no parágrafo único do art. 26 da Lei 
de Licitações, pertinente à justificativa do preço, verifica-se que consoante 
documentos anexados ao processo, referentes a contratos com outros Municípios e 
órgãos públicos, resta justificado que encontra-se compatível com os valores 
praticados no mercado. 

O processo foi instruído com cópia do Estatuto Social, certidão de registro da 
empresa e do profissional no órgão competente, alvará. Verifica-se também que a 
documentação relativa à situação fiscal anexa ao processo (CND Municipal, FGTS, 
INSS) demonstra que a empresa está em dia com suas obrigações fiscais. 

Em face de todo exposto, solicitamos orientação quanto a possibilidade de 
firmar-se a contratação descrita na fundamentação ora demonstrada. 

Acerca da situação, a Procuradoria Jurídica assim manifestou-se: (fls. 206 e 

Ao que se infere das informações trazidos pelo expediente, a contratação em 
comento encontrar-se-ia no respaldada pela inexigibilidade de licitação, a teor do 
art. 25,11, c/c art.13 da Lei n. 8666/93. 

É possível a contratação nos moldes apresentados, posto que o art. 25,11, c/c 
art.13 da Lei n. 8666/93 dá suporte para tanto assim estabelecendo: 

Art.25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em 
especial: 

207) 
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II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

§ 12  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é 
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do 
contrato. 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

1- estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

Portanto, na hipótese em concreto, se ajusta a presente situação a hipótese 
legal da inexigibilidade licitatória a teor do art. 25,11, c/c art.13 da Lei n. 8666/93. 

Em que pese as justificativas apresentadas, o fato é que não restou comprovada 
a inviabilidade da competição para a contratação direta da AGKF Serviços de Engenharia 
SS por inexigibilidade de licitação. 

Vide que, segundo Marçal Justen Filho', a inviabilidade de competição não é 
um conceito simples, mas uma consequência que pode ser produzida por diversas causas 
que consistem em ausência de pressupostos necessários à licitação2. 

Preleciona o Administrativista que essas ausências seriam: 

- ausência de pluralidade de alternativas de contratação, quando existe apenas 
uma única solução e um único particular em condições de prestar o objeto; 

ausência de mercado concorrencial, ou seja, os profissionais em condições de 
prestar o objeto não competem entre si, formulando propostas, mas ficam aguardando que 
lhes sejam apresentadas propostas de interessados, sejam privados ou públicos; 

ausência de objetividade na seleção do objeto, que impede julgamento 
objetivo e impede determinar a relação custo-benefício; e 

ausência de definição objetiva da prestação a ser executada, na qual o 
conteúdo da obrigação só se define ao longo da própria execução. E exemplifica com o 
trabalho de um advogado em processo judicial. 

Além disso, agrupa as causas em duas categorias: na primeira, estariam os 
casos em que é inviável a competição, pela ausência de competição, por existir um único 
sujeito no mercado apto a realizar o objeto; na segunda, existem vários profissionais, mas o 
objeto a ser prestado é tão peculiar que suas características funcionam como impedimento, 
situações estas não verificadas na contratação ora examinada. 

Corrobora com este entendimento o fato de que outros municípios do Estado 
do Rio Grande do Sul, sejam de menor ou de maior porte, com relação a Erechim, vêm 

In Comentários À Lei De Licitações e Contratos Administrativos. Dialética, São Paulo, 2005. 1 la ed. P. 272 
a 274. 

zn Direito Administrativo. 9a edição, 1997, p. 266 
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realizando procedimento licitatório para estudos relativos à mobilidade urbana. É o caso, 
por exemplo, dos Municípios de São Borja (Edital de Tomada de Preços n°  
06/2010/TP/SMPOP/CCCO — fonte Processo TCE n. 0652-02.00/10-0) e Rio Grande 
(Edital de Tomada de Preços n. 25/2011 — fonte: site http:www.riogrande.rs.gov.br e 
contrato), conforme comprova os documentos inclusos às fls. 221 a 264. 

Por todo o exposto, denota-se a inaplicabilidade da hipótese prevista no inciso 
II, do artigo 25 da Lei 8.666/93 ao caso concreto, pois o serviço objeto da contratação não 
se configura como singular. 

Em decorrência, tem-se configurada a afronta ao mandamento constitucional 
de processo de licitação precedentemente às contratações efetuadas pela Administração 
Pública, conforme disposto no inciso XXI, do art. 37 e nos artigos 2° e 3° da Lei de 
Licitações e Contratos, bem como a afronta ao princípio constitucional da isonomia. 

2.1.3 - QUANTO A AUSÊNCIA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E A 
FIXAÇÃO DO PREÇO 

Inconformidade verificada no período de exame do Relatório de 
Acompanhamento de Gestão n. 01/11, sem prejuízo da responsabilização do 
Administrador. 

Reprodução integral do texto do Acompanhamento de Gestão n° 01/11. 

Para a realização do Plano de Modernização do Sistema de Transporte Urbanos 
e Estudo de Circulação da Área Central de Erechim, a Contratada, conforme proposta 
técnica, apresentada em 25/03/2011, orçou em R$ 145.000,00 o preço total dos trabalhos, 
não incluso os custos relativos ao deslocamento aéreo para Erechim e a hospedagem do 
pessoal técnico (vide projeto técnico, item CUSTOS E DESPESAS/fl. 41). Contudo, não 
apresentou um "orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos 
os seus custos unitários", corno por exemplo, quantos técnicos estariam envolvidos, 
remuneração, despesas de hospedagem, despesas de deslocamento, remuneração da 
empresa pela execução do serviço por cada uma das tarefas a serem executadas, despesas 
relativas a elaboração de material gráfico. (fls. 24 a 220 e 265 a 267) 

O Executivo, por sua, vez, sem apresentar qualquer esclarecimento, 
estabeleceu em R$ 150.000,00 o valor a ser pago pela execução dos serviços, com base na 
informação firmada pelo Sr. Décio Vicelli, Secretário Municipal de Segurança e Proteção 
Social, em 28/04/2011, inclusa à fls. 27 a 43. Verificou-se, porém, que de acordo a 
cláusula 5.2 do instrumento contratual, ficou ao encargo da Contratada todas as despesas 
decorrentes da contratação (fls. 218 a 220). 

Ademais, tampouco comprovou a Auditada a equivalência do preço ajustado 
com o praticado pela própria Contratada, em contratos firmados com outros entes públicos, 
pois a planilha anexa à fl. 05 dos autos do procedimento de inexigibilidade (fl. 28) por si só 
é insuficiente para tal comprovação dada a falta de clareza do objeto, em desatendimento 
ao inciso III parágrafo único do art. 26 da Lei Federal n. 8.666/93. 

Somando-se, a isso, verificou-se discrepância entre o preço ajustado pelos 
serviços contratados pela Auditada com o praticado por outros municípios do Estado do 
Rio Grande do Sul. 
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A propósito veja-se: 

QUADRO 1 — Comparativo Frota/População/Valor Contrato 2010 

Dados conforme Censo/2010* Erechim São Borja Rio Grande 

População 2010 96.087 61.671 197.228 

População residente urbana 90.552 55.138 189.429 

População residente rural 5.535 6.533 7.799 

Área da unidade territorial (Km2) 430,670 3.616,035 2.709,534 

Densidade demográfica (hab/Km2) 223,11 17,05 72,79 

Frota municipal 

Automóvel 32.384 13.572 42.903 

Caminhão 1.766 1.072 1.953 

Caminhão trator 536 204 715 

Caminhonete 3.959 2.508 3.199 

Camioneta 1.336 525 1.541 

Micro ônibus 240 47 144 

Motocicleta 7.862 4.614 21.818 

Motoneta 3.169 924 4.564 

Ônibus 499 91 431 

Trator de rodas 11 7 96 

Utilitário 275 61 188 

Outros 1.201 855 3.112 

Total de Veículos 53.238 24.480 80.664 

Valor do contrato* R$ 150.000,00 R$ 74.791,50 R$ 96.900,00 

Dados obtidos junto ao sitio do IBGE 
*Valores referente aos contratos com objeto similar firmados pelos Executivos Municipais de Rio Grande e São Borja 
anexos às fls. 218 a 220, 233 a 239 e 255 a 264. 

Da análise do quadro supra, denota-se que na contratação direta efetuada pela 
Auditada (população 96.087/frota 53.238) o preço ajustado é 54,80% superior ao acordado 
pelo Executivo de Rio Grande (população 197.228/ frota 80.664), cujo contrato decorreu 
da Tomada de Preços n. 25/2011 e 100,56% superior ao firmado pelo Município de São 
Borja (população 61.671/frota 24.480). 

Vide, ainda, que a complexidade do objeto licitado pelo Executivo Municipal 
de Rio Grande é no mínimo igual ou até mesmo superior ao contratado de forma direta 
pela Auditada, conforme se verifica pela análise dos itens 1, 2 e 3 do Anexo I do Edital TP 
25/2011 anexo às fls. 255 a 264. 
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Ocorre que, além do volume populacional do Município de Rio Grande ser 
superior em aproximadamente 105,26% ao de Erechim (vide Quadro I), o plano viário 
(objeto da licitação) daquele deve considerar os modais rodoviário, ferroviário, hidroviário, 
dutoviário e cicloviário. 

Por outro lado, na análise da proposta técnica apresentada pela Contratada 
apenas se visualiza intervenções sobre o modal rodoviário. 

Finalizando, diante da irregularidade da contratação (inexigibilidade da 
licitação), a ausência de planilha orçamentária contendo a composição de todos os custos 
unitários dos serviços pretendidos e a discrepância entre os ajustes firmados pela 
Auditada e pelo Município de Rio Grande, o valor de R$ 53.100,003  encontra-se passível 
de restituição ao Erário. 

2.1.4 - QUANTO AOS PAGAMENTOS 

A inconformidade permaneceu inalterada até o fim do período examinado. 

REPRODUÇÃO INTEGRAL DO TEXTO DO ACOMPANHAMENTO 
DE GESTÃO N° 01/11. 

De acordo com a cláusula 4.2 do termo contratual, o pagamento da Contratada 
será efetuado em cinco parcelas iguais e mensais de R$ 30.000,00 (fls. 218 a 220). 
Entretanto, o nascimento da exigibilidade do pagamento não se encontra vinculado a 
apresentação de estudos preliminares, além disso, tanto na proposta técnica (fls. 27 a 43) 
quanto no instrumento contratual (fls. 218 a 220) não há um cronograma de execução dos 
serviços, de forma a respaldar os pagamentos das parcelas mensais. 

Importa observar que até a data da realização da presente auditoria havia sido 
efetuado o pagamento de duas parcelas, cada uma de R$ 30.000,00, totalizando, pois, R$ 
60.000,00. Como documento de liquidação da despesa foram apresentadas à Equipe, 
somente as notas fiscais de ns. 0281 (pagamento em 27/07/2011) e 0284 (pagamento em 
15/09/2011) acostadas a nota de Empenho n. 6923/11. (fls. 273 a 281) 

Posteriormente, ante a Requisição de Documentos n. 06/20114, foi informado à 
Equipe que "Querem acreditar, os Secretários, de que possa ter ocorrido falha de 
comunicação e/ou entendimento, visto que a documentação não é o objeto integral 
contratado e sim um fragmento que priorizou a questão "transporte coletivo" face demanda 
judicial que determina a realização de nova Concorrência Pública" (fls. 265 a 284) 

Entretanto, ainda que tenha ocorrido alguma falha na comunicação, o fato é 
que a falta da clareza na especificação do objeto e a ausência de cronograma de execução 
dos serviços, de forma a respaldar os pagamentos das parcelas mensais, resultaram em 
prejuízo a atuação do Controle Externo no que tange a verificação da regular liquidação da 
despesa. 

3 
Valor correspondente a diferença financeira entre o contrato de Erechim e o de Rio Grande. (R$150.000,00 — R$ 

96.900,00 = R$ 53.100,00). 
Requisição enviada via e-mail (fls. 282 a 284). 
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Flagrante, pois, a afronta aos incisos II e IV do artigo 74 da Carta Federal, bem 
como, diante dos fatos apontados, houve descumprimento ao principio da economicidade, 
capitulado no art. 70 do mesmo Diploma Legal. 

Abordagem neste Acompanhamento de Gestão 02/11-Final. 
Quando da realização do Acompanhamento da Gestão n° 02 — Final constatou-

se que o valor ajustado foi pago em sua integralidade (fls. 544 a 555), conforme se 
demonstra, de forma consolidada, a seguir: 

Data do Pagamento Valor Pago R$ 
27/07/2011 30.000,00 
15/09/2011 30.000,00 
07/12/2011 30.000,00 
13/01/2012 30.000,00 
23/01/2012 30.000,00 

Soma 150.000,00 

Outrossim, cumpre registrar que houve o aditamento do contrato com a 
inclusão sem acréscimo de custo, do seguinte objeto: "Elaboração de Minuta de Edital do 
Transporte Coletivo Urbano" (fl. 556). 

2.2 - Convite n. 08/2011 — Contratação de Empresa Gráfica 

Inconformidade verificada no período de exame do Relatório de 
Acompanhamento de Gestão n. 01/11, sem prejuízo da responsabilização do 
Administrador. 

Reprodução integral do texto do Acompanhamento de Gestão n° 01/11. 

A Auditada, através do Convite n.08/2011 (Processo n. 01183/2011) contratou 
a empresa Cartass Indústria de Embalagens e Gráficas Ltda. para efetuar o serviço de 
impressão de 35.000 mil exemplares de "Informativo de Ações do Governo Municipal n. 
2010", ao valor unitário de R$ 2,20, perfazendo o montante de R$ 77.000,00. Em 
03/03/2011 ocorreu o pagamento desta despesa, processada através da nota de empenho n. 
2278/2011. 

Às fls. 285 a 335 encontra-se incluso excerto do Processo n. 01183/2011. 

De acordo com o instrumento convocatório, as especificações do objeto 
licitado assim foram definidas (fl. 296): 

Revista de 40 páginas; 

Capa em papel couchê brilho, 170g; 

Interno em papel couchê brilho, 120g; 

Dimensões aberta: 50 cm de largura por 33,5 cm de altura. 
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O pagamento dos serviços prestados ocorreu em 03/03/2011, mediante 
depósito em conta da Contratada, mantida junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
(fls. 336 a 338). 

O exame da matéria revelou irregularidades na fase da liquidação da despesa, 
as quais causaram um dano de RS 69.800,00 ao Erário Municipa15. 

Isso posto, passa-se a narrar as irregularidades verificadas: 

2.2.1 - QUANTO A GRAMATURA DO PAPEL UTILIZADO 

Consoante o Parecer Técnico emitido pela Associação Brasileira de Tecnologia 
Gráfica, com base em testes executados no Laboratório de Celulose e Papel da Escola 
SENAI "Theobaldo de Nigris", incluso às fls. 348 a 351, disponibilizado à Equipe pela 
Promotoria de Justiça de Erechim, tanto capa e o miolo da "Revista de Prestação de 
Contas da Prefeitura Municipal de Erechim — 2010", apresentam gramatura de 
aproximadamente 90g/m2, portanto, em desacordo com o contratado (Capa em papel 
couchê brilho, 170g/m2 e miolo em papel couchê brilho, 120g/m2). 

Diante da irregularidade em questão, a Auditada notificou extrajudicialmente a 
Contratada, para que a mesma apresentasse seus argumentos de defesa frente a situação 
posta (fls. 356 a 360). Esta, por sua vez, alegando equívoco por parte de funcionário 
responsável pela ordem de serviço para emissão dos informativos, reconheceu o uso de 
papel com gramatura inferior na capa e internamente, efetuou cálculos financeiros para 
apurar a diferença monetária verificada entre os papéis solicitados no Edital e aqueles 
efetivamente utilizados na impressão, bem como se prontificou a ressarcir a quantia de R$ 
7.441,46 aos cofres municipais (fls. 361 e 362). 

Ante aos esclarecimentos prestados e cotação de preços efetuada, a Auditada 
chegou aos seguintes valores médios (fl. 401): 

QUADRO 2 — Valor Médio do Custo de Papel 

Quantidade de Folhas Tipo de Papel Formato (cm) Valor (R$) médio 

4.375 papel couchê brilho170 g 76x112 0,55/un 

83.200 papel couchê brilho 120 (115) g 76x112 0,37/un 

87.500 papel couchê brilho 90 g 76x112 0,29/un 

Assim, com base nos parâmetros apresentados pela empresa em sua defesa, e 
adotando por paralelo os valores médios obtidos pela Divisão de Compras, a Auditada 
apurou a seguinte diferença financeira: 

5  Neste valor não se encontra computada a parcela de R$ 3.885,00 referente a multa por inexecução parcial 
do contrato e também não houve a dedução dos R$ 7.793,50 já recolhidos aos cofres municipais. 
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QUADRO 3 — Diferença Financeira 

Composição material licitado Custo segundo especificações da licitação R$ 

4.375 fls. papel couchê brilho 170 g 2.406,25 

83.200 papel couchê brilho 120 (115) g 30.784,00 

Total 33.190,25 

Composição material entregue Custo segundo especificações do material entregue R$ 

87.575 fls. papel couchê brilho 90 g*  25.396,75 

Total 25.396,75 

Diferença 7.793,50 
* A Auditada ressalvou que somando os quantitativos de papéis indicados pela empresa, chegou a um total de 87.575 fls. 
e não 87.500 fl. 402. 

Destaca-se, contudo, que tanto os cálculos realizados pelo Executivo Municipal 
quanto os efetuados pela Contratada para apurar o valor passível de restituição encontram-
se incorretos. Senão vejamos: 

a) Cada revista possui 40 páginas, de formato 33,5 cm (altura) X 25 cm 
(largura); 

c) O papel utilizado para impressão apresenta a formatação de 112 cm X 76 
cm, que quando do primeiro corte resulta na quantidade de 04 folhas de 56 cm X 38 cm, 
conforme figura abaixo: 

FIGURA A: 

56cm 
	

56cm 

38 cm 38 cm 

38 cm 38 cm 

56cm 	 56cm 
Obs: Cada 1/4  da folha matriz possibilita a impressão de 4 páginas revista. 
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Tecnicamente chama-se este corte de formato 4 ou F4, ou seja, 04 folhas 
resultante do desmembramento da folha original 112 cm X 76 cm. Após este primeiro 
corte o papel segue para a impressão no formato retromencionado de 56 cm X 38 em. 

Após a impressão, a revista passa para o setor de acabamento, onde o mesmo é 
ajustado para o formato de 25 cm X 33,5 cm; 

Tem-se então, que em um corte F4, produz-se 4 páginas de revista; logo para 
a impressão de 40 páginas (uma revista) são necessárias 10 folhas F4 ou 2,5 folhas formato 
112 cm X 76 cm; 

Então, para produzir 35.000 revistas: 

35.000 X 2,5 (folhas 112 cm X 76cm) = 87.500 folhas; 

Das 87.500 folhas, 8.750 são empregadas nas capas (cada folha F4 produz 
uma capa que representa 4 páginas) e 78.750 no miolo da revista. 

Assim sendo, para apurar o valor efetivamente pago a maior, faz-se o seguinte 
cálculo: 

CAPA: 35.000 revistas X 1 folha F4 = 35.000 folhas F4 ou 8.750 folhas 112 
cm X 76 cm. 

MIOLO: 35.000 revistas X 9 folhas F4 = 315.000 folhas F4 ou 78.750 folhas 
inteiras 112 cm X 76 em. 

RESUM06: 
8.750 folhas 170g da capa x R$ 0,55 = R$ 4.812,50; 

78.750 folhas miolo 115g x R$ 0,37 = R$ 29.137,50. 

87.500 folhas 	 R$ 33.950,00. 
PREÇO do papel 90 g: 
87.500 folhas x R$ 0,29 = R$ 25.375,00 

DIFERENÇA: 
R$ 33.950,00 (-) R$ 25.375,00 = R$ 8.575,007  

Desse modo, com relação ao cálculo apresentado pela Auditada, tem-se que a 
quantidade de papel utilizado na capa foi computado indevidamente pela metade, ou seja, 
4.375 folhas. Conclui-se, pois, que somente consideraram a parte externa, tendo sido a 
diferença acrescentada no miolo, da mesma forma incorretamente, uma vez que o miolo da 
capa interna pertence a CAPA, já que esta possui frente e verso. 

A situação, como configurada, revela a afronta às disposições contidas nos 
artigos ns. 62 e 63 da Lei Federal n. 4320/64. Por conseguinte, caso fossem entregues os 
35.000 exemplares, a Auditada teria sofrido um dano de R$ 8.575,00. Entretanto, como 
houve a entrega de apenas 4.000 exemplares, conforme adiante demonstrado (item 

6 O custo por folha (R$0,55, R$ 0,37 e R$ 0,29) corresponde ao preço assumido pelo Executivo Municipal 
como valor médio. 
7  Valor apurado considerando-se a entrega dos 35.000 exemplares. 
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2.2.2.1), o prejuízo aos cofres municipais, especificamente no que tange a gramatura do 
papel, foi de R$ 980,00 (R$ 8.575,00/35.000 exemplares x 4.000 exemplares) 

Importa destacar, ainda, que pela inexecução parcial da obrigação, cumpre a 
Auditada aplicar à Contratada, a título de sanção, o percentual de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor total do contrato (item 13.1.6 do Edital/fl. 306), o que representa a soma de 
R$ 3.885,00. 

Registra-se, contudo, que a Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica, a título 
de "multa por inexecução contratual", recolheu aos cofres municipais, o montante de R$ 
7.793,50, mediante transferência eletrônica para a conta bancária de n. 04.002142-8 da 
Prefeitura Municipal, mantida junto a Agência 210 do Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul, valor este que corresponde a diferença a restituir apurada pela Auditada (fls. 433 a 
447). 

Finalizando, anexa-se ao presente relatório os seguintes documentos: 

- Cópia na íntegra do Processo n. 2011/10289 - procedimento instaurado 
para apuração dos fatos junto à empresa Cartass Indústria de Embalagens e Gráficas Ltda. 
(fls. 352 a 412); 

- 	01 exemplar da revista (fls. 413 a 432). 

2.2.2 - QUANTO A QUANTIDADE DO MATERIAL ENTREGUE 

Além do dano causado pela entrega de material com especificação diversa da 
licitada, constatou-se que a Auditada sofreu um prejuízo estimado em R$ 69.800,008, 
decorrente da não entrega de 31.0000 exemplares. 

Tal conclusão encontra-se assentada na fragilidade dos documentos que 
respaldam a liquidação da despesa do Órgão, bem como nos documentos encaminhados ao 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo, vela Promotoria da Justiça Criminal de 
Erechim, através do Ofício n. 003/2012 (fl. 451) , os quais revelam inconsistências nas 
informações prestadas à Equipe no que tange ao recebimento do objeto licitado (pessoa e 
veículo utilizado) e, ainda, contemplam claras evidencias da impossibilidade da regular 
execução do contrato, uma vez que a empresa Cartass sequer dispunha de material para a 
impressão dos 35.000 exemplares (fls. 452, 453 a 456, 457 a 460/fv, 461 a 463/fv, 464 a 
509). 

8 Neste valor não se encontra computada a parcela de R$ 3.885,00, referente a multa por inexecução parcial 
do contrato e também não houve a dedução dos R$ 7.793,50 já recolhidos aos cofres municipais. 
9 Os documentos encaminhados ao SRPF foram: 

Resposta da empresa Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda., por meio de sua representante legal 
Nilsa Maria Bernardi Dalla Vecchia, dirigida ao Ministério Público (3a Promotoria Criminal) (fl. 452); 

Certidão expedida em 17/10/2011 — com base no peso total das revistas a serem entregues e a capacidade 
de carga e peso do veiculo, atesta o número e viagens necessárias para o transporte integral dos exemplares 
(fl. 453 a 456); 

Termos de Declaração de Claudionor José Bernardi e Renato Bernardi, constante dos autos do 
Procedimento Investigatório Criminal n. 00764.00002/2011 (fls. 457 a 460 f/v e 461 a 463 f/v); 

Ordem de Serviço n. 9752, relativo ao pedido da Prefeitura Municipal de Erechim (fl. 464); 
Informações e dados coletados por Agente Fiscal do Tesouro do Estado (fls. 465 a 500); 
Parecer—Documento DAT —CO n° 1957/2011 (fls. 501 a 509). 
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A propósito, veja-se: 

2.2.2.1 — Não Comprovação da Regular Liquidação da Despesa/Ausência de 
Controles de Entrada e de Saída dos Materiais 

Inicialmente chama a atenção o fato de que os 35.000 exemplares contratados 
superam a quantidade total de domicílios ocupados em Erechim que, conforme dados do 
Censo do IBGE 2010, possuía o total de 33.136 domicílios ocupados/fl. 448 a 450). Dito 
em outros termos, o contrato abrangia a impressão de 1.864 exemplares a mais do que a 
totalidade dos domicílios ocupados no Município. Ainda, informa-se que a população do 
Município de Erechim é de 96.087 habitantes, o que daria 1 exemplar da revista para 2,74 
habitantes. 

Em que pese o significativo número de exemplares, conforme atesto de 
recebimento aposto no verso da Nota Fiscal n. 000136 ("atesto que recebi e conferi os 
materiais/serviços descritos no presente documento e conferem com o especificado" fl. 
337 f/v), a conferência dos materiais entregues foi efetuada por uma única pessoa - a Sra. 
Marli Lúcia Czarnobay -, tendo o Sr. Ricardo Miguel Costi (fl. 336) assinado a liquidação 
da despesa. Ora, embora a compra efetuada (R$ 77.000,00) pela Auditada, não atinja o 
limite a que se refere o § 8° do artigo 15 da Lei Federal n. 8666/93, seria razoável que fosse 
designada uma comissão para verificar se a fornecedora cumpriu com todas as obrigações 
pactuadas, observando se a quantidade recebida e a qualidade do produto estão condizentes 
com o registrado na Nota de Empenho. 

Além disso, tampouco existem controles de entrada e saída dos exemplares 
impressos pela Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda., sendo que o registro 
efetuado pelo Almoxarifado Central do Município, incluso às fls 340, destinou-se apenas a 
cumprir "exigência da própria formatação do programa informatizado, pois não sendo 
assim, os Empenhos permanecem em aberto" (fls. 339 e 341). 

E mais, a fragilidade dos controles transparece nos esclarecimentos, adiante 
transcritos, efetuados em resposta à Requisição de Documentos e/ou Informações n. 04 
(enviada via-email/fls. 342 a 345), através da qual se solicitou informações sobre o 
servidor que efetivamente recebeu as revistas, especificando a data da entrega, local e meio 
utilizado pela empresa para a entrega do material (item 3); o veículo utilizado na entrega 
(item 3), placa e RENAVAM; o estoque de revistas (item 4) as pessoas que efetivaram a 
distribuição das revistas, especificando individualmente onde cada um efetuou a entrega e 
o meio de transporte utilizado, se for o caso (item 6); e, ainda, que fossem apresentados os 
controles de retirada (item 5) e o mapeamento dos locais onde foram efetivadas as entregas 
de cada exemplar (item 6). 

Ante o solicitado, a Auditada limitou-se a apresentar os seguintes 
esclarecimentos (fls. 346 e 347): 

"Em vista da Requisição de Documentos e Informações n. 04/2011 temos a 
informar que: 

3) A servidora Fernanda Munaretto Zanardo, Assessora de Imprensa, foi quem 
efetivamente recebeu as revistas. Segundo a mesma, a data da entrega foi 02 de 
março de 2011 e o local foi o Prédio do Castelinho. Em razão do lapso temporal ora 
transcorrido, referida servidora, assim corno a própria empresa, informaram não 
lembrar com exatidão qual teria sido o veículo utilizado para o transporte da entrega. 
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Mediante contato com a Assessoria de Imprensa, foi informado que ainda 
existem 300 unidades da Revista em estoque, as quais serão distribuídas quando da 
realização de eventos oficiais a serem promovidos pelo Município, bem como 
encontram-se disponíveis para retirada nos locais públicos. 

As revistas foram entregues diretamente nos mais variados locais, corno 
Balcão das Secretarias Municipais, Departamentos, Gabinete do Prefeito, Gabinete 
da Vice-Prefeita, assim como, foram retiradas pela população em eventos públicos, 
como Aniversário do Município, Feiras, Reuniões de Orçamento Participativo, 
audiências públicas, etc. 

Em razão da vasta diversidade dos locais de entrega, aliado ao fato de que 
unia quantidade ficou disponível para retirada nas próprias Secretarias do Município 
e em eventos públicos, torna-se impossível fornecer um mapeamento efetivo e indicar 
as pessoas envolvidas." 

Da leitura dos esclarecimentos prestados constatou-se a existência de diferentes 
informações a respeito de quem efetivamente recebeu os 35.000 exemplares. A servidora 
comissionada Marli Lúcia Czarnobay, conforme anteriormente referido, atesta o 
recebimento e a conferência dos materiais no verso da nota fiscal (fl. 337/fv). Já nos 
esclarecimentos supra transcritos, a Auditada informa que a servidora Fernanda Munaretto 
Zanardo (fl. 347), Assessora de Imprensa, foi quem efetivamente recebeu as revistas. A 
representante da empresa Cartass Indústria de Embalagens e Gráfica Ltda., por sua vez, 
declarou ao Ministério Público que o material foi entregue a servidora Izelda Todero, a 
qual é Chefe do Gabinete do Prefeito e solicitante e ordenadora da despesa (fl. 452). 

No que tange a resposta do item 3 da RD n. 04/2011 (fls. 342), confrontados 
os esclarecimentos prestados à Equipe (fl. 346 e 347), com as informações constantes dos 
documentos encaminhados pela Promotoria Criminal ao SRPF, constatou-se que o Sr. 
Claudionor José Bernardi, responsável pela administração da empresa Cartass (vide termo 
em anexo fls. 460) firmou declaração no sentido de desconhecer o motivo pelo qual a 
Prefeitura informou que a empresa não sabia com qual veiculo fizera a entrega do 
"Informativo 2010", pois o único veículo que a CARTASS possui é o FIORINO. 

Como visto, a Equipe deparou-se com informações contraditórias e uma 
sistemática de controle interno deficiente, dada a inexistência de controles eficazes a 
comprovar a regular liquidação da despesa executada, fatos estes que ferem frontalmente 
as disposições contidas nos arts. 62 e 63 da Lei Federal n. 4.320/64 e, em decorrência, 
comprometem a lisura no processamento da despesa pública. 

Ademais, vale lembrar que a "A prestação de contas é obrigação de quem quer 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos (art. 
70, parágrafo único da Constituição Federal)" (Carlos Pinto Coelho Mota in Eficácia nas 
Licitações, 2 edição, 1994, pág. 256), (grifou-se). 

Por conseguinte, a Auditada deixou de observar o disposto no art. 113, "caput" 
da Lei Federal n° 8666/93, verbis:  

"Art. 113 - O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais 
instrumentos regidos por esta lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na 
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forma da legislação pertinente, ficando os Órgãos interessados da Administração 
responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, 
nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nele 
previsto". (grifamos). 

E, conforme referem J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, in ("A 
Lei 4320 Comentada", 25 edição, IBAM, 1993, pág. 121), comentado o § 2°, inciso III, do 
art. 63 da Lei Federal n. 4320, que trata da liquidação da despesa: 

"Os comprovantes da entrega do bem da prestação do serviço não devem, pois, 
limitar-se a dizer que foi fornecido o material, foi prestado o serviço, mas referir-se à 
realidade de um e de outro, seguindo as especificações constantes do contrato, ajuste 
ou acordo, ou da própria lei que determina a despesa". (grifamos). 

Conclui-se, pois, que os procedimentos de liquidação, com o atesto de 
recebimento no empenho e na nota fiscal não se constituem em documentos hábeis a 
comprovar de forma a regular execução do contrato, frente a inexistência de controles 
formais dos materiais adquiridos e distribuídos, os quais, inexistindo, invalidam e 
comprometem a despesa no que se refere aos princípios constitucionais da legalidade e da 
economicidade, assim como a regularidade da fase da liquidação da despesa pública 
envolvida. 

Corrobora com o posicionamento supra os fatos, a seguir narrados, apurados 
pela Promotoria Criminal. 

2.2.2.2 — Impossibilidade da Entrega dos 35.000 Exemplares 

Conforme perícia contábil realizada pelo Assessor em Contabilidade Michael 
V. von Grol, consubstanciada no Parecer DAT-CO n. 1957/2011, deixaram de ser 
entregues 31.000 exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipal/2010 (fls. 
501 a 509)10 . 

Dada a relevância e por elucidativo passa-se a reproduzir, a seguir, trechos do 
aludido Parecer (fls. 505 a 508): 

A Cartass emitiu a ordem de serviço n. 9752 (Anexo 2) para produzir os 
exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipa1/2010 na data de 
15/02/2011. Na referida ordem de serviço não constou especificação que faça 
referência à gramatura de 90g/m2. Consequentemente, não é admissivel que os 
investigados aleguem erro de produção em razão da ordem de serviço n. 9752. 

Os exemplares do Informativo de ações do Governo Municipal/2010 não 
foram impressos em papel couchê de capa 170g/m2 e miolo de 120g/m2, mas em 
papel de gramatura 90g/m2, conforme comprovou a perícia técnica. 

A Cartass possuía na data de 31/12/2010 o estoque de 20.000 folhas de papel 
de papel couchê 90g/m2 66 x 96, conforme Livro Registro de Inventário n. 7. Em 
relação a este estoque, não é possível afirmar qual foi o seu consumo ao longo dos 
meses de janeiro e fevereiro de 2011, período que antecedeu a emissão da Nota Fiscal 

10 A conclusão do perito encontra-se assentada nos documentos contidos no procedimento investigatório, em 
documentação apreendida na empresa Cartass e no Escritório Contábil Moraes Lazzari Associados, bem 
como nos dados magnéticos relativos às Notas Fiscais Eletrônicas obtidas junto à Delegacia da Receita 
Estadual de Erechim (vide às fls. 465 a 500, os dados e informações coletados pelo Agente Fiscal do Tesouro 
do Estado, Ulisses Forlin Júnior, da 14a Delegacia da Receita Estadual). 
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n. 136, em face da falta de controle permanente de estoques. Em razão disso, 
consideraremos que esse estoque ainda seria existente em fevereiro de 2011, por 
ocasião da produção dos exemplares do Informativo de Ações do Governo 
Municipal/2010. 

A Cartass não efetuou nenhuma aquisição ou recebimento de remessa para 
industrialização de papel couchê 90g/m2 entre 01/01/2011 a 28/02/2011, período 
imediatamente anterior a emissão em 01/03/2011 da NotaFiscal n. 136. [4 

A aquisição de 76.250 folhas de papel couchê 90g/m2 76 x 112 junto à 
Kgepel Papéis Ltda. efetuada pela Casulo Embalagens Ltda. (empresa de propriedade 
do procurador da Cartass) mediante Nota Fiscal Eletrônica n. 10.256, não foi 
utilizada para imprimir o Informativo de Ações do Governo Municipa1/2010, uma vez 
que este material foi utilizado na confecção de outros produtos (Anexo 7). Verifica-se 
que há comprovação documental no sentido de que o material adquirido em 
12/02/2011 pela Casulo através da Nota Fiscal Eletrônica n. 10256 da Kgepel Papéis 
Ltda. foi enviado para a Cartass em 31/03/2011 como remessa para industrialização 
através da Nota Fiscal Eletrônica n. 114 da Casulo. Juntamente com essa Nota 
Fiscal, a Casulo remeteu outros materiais para a Cartass através das Notas Fiscais 
eletrônicas n. 62, 63, 116, 117 e 118, também em 31/03/2011. Por uma vez, somente 
em 30/05/2011 a Cartass remete de volta para a Casulo os produtos industrializados 
com os materiais recebidos, compreendendo cartões comemorativos e envelopes 
industrializados, mediante Notas Fiscais eletrônicas ns. 552 e 553. Portanto, o papel 
couchê 90g/m2 76 x 112 adquirido pela Casulo Embalagens foi aplicado nos 
materiais descritos nas Notas Fiscais Eletrônicas n° 552 e 553 da Cartass e não no 
Informativo de Ações do Governo Municipal/2010. Em síntese, as operações com o 
papel adquirido pela Casulo são as seguintes: 

Kgepel 

Casulo 

Cartass 

Casulo  

12/02/2011 — Nota Fiscal n. 10.256 Kgepel. A Casulo 
compra da Kgepel 76.250 folhas de papel couchê 
90g/m2. 

31/03/2011 — Notas Fiscais nrs. 62, 63, 114, 117 e 118 
da Casulo. A Casulo remete materiais para a Cartass 
industrializar. Na Nota Fiscal n. 114 da Casulo estão as 
76.250 folhas de papel couchê 90g/m2 adquiridos 
através da Nota Fiscal n. 10.256 da Kgepel. 

30/05/2011 — Notas Fiscais nrs. 552 e 553 da Cartass. 
A Cartass remete de volta para a Casulo Cartões 
Comemorativos e envelopes industrializados com os 
insumos que haviam sido recebidos através das Notas 
Fiscais nrs. 62. 63. 114. 116. 117 e 118 da Casulo. 
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Diante de todas estas constatações, aceitando que o estoque de papel couchê 
90g/m2 registrado no Livro Registro de Inventário de 31/12/2010 no total de 20.000 
folhas ainda poderia existir em 01/03/2011, que não houve nenhuma entrada deste 
tipo de papel na empresa Cartasss nos meses de janeiro e fevereiro de 2011 e que 
cada exemplar do Informativo de Ações do Governo Municipal/2010 necessita de 5 
folhas para ser confeccionado em folha de tamanho 66x96, somente seria possível 
aceitar que, no máximo, a empresa Cartass teria papel disponível para imprimir 
4.000 exemplares do referido informativo (20.000 folhas/ 5folhas por exemplar = 
4.000 exemplares). Consequentemente deixaram de ser confeccionados e entregues, 
de acordo com essa estimativa, 31.000 exemplares do informativo. 

Considerando o peso de 153,4635 gramas por exemplar, 4.000 exemplares 
pesariam 614 Kg e poderiam ser transportados em 1 (uma viagem) pela Fiat/Fiorino, 
que possui capacidade de carga de 620 Kg. Isso posto, comprova-se que a estimativa 
aqui apresentada aproxima-se da informação prestada pela Representante Legal da 
Empresa Cartass, Sra. Nilsa Maria Bernardi Dalla Vecchia, na resposta ao Oficio n° 
336 da Promotoria da Justiça Criminal, na qual afirmou que o material foi entregue 
no Castelinho de uma única vez." 

1-1 
Diante do exposto, pode-se concluir que os exemplares do Informativo de Ações 

do Governo Municipa1/2010 não foram entregues na totalidade e os que foram 
entregues tiveram sua confecção realizada em papel de gramatura inferior ao 
contratado. 

Desse modo, a fragilidade dos documentos que respaldam a liquidação da 
despesa, aliada as evidências apuradas pela Promotoria Criminal, permitem concluir que 
dos 35.000 exemplares pagos, apenas 4.000 foram entregues, fato este que gerou uma 
despesa irregular de R$ 68.820,00. 

2.2.3 - CONCLUSÃO 

Tem-se, pois, comprovado que a despesa decorrente da contratação da empresa 
Cartass foi irregularmente liquidada e paga, em desatenção aos artigos 62 e 63, da Lei 
Federal n. 4320/64 e em afronta aos princípio constitucionais da legalidade, moralidade e 
economicidade, razão pela qual o montante de R$ 62.006,50, encontra-se passível de 
devolução aos cofres do Município. Ainda, deverá ser recolhido ao Erário municipal o 
valor de R$ 3.885,00, relativa a multa por inexecução parcial do contrato. 

Por conseguinte, conforme memória de cálculo adiante demonstrada, 
encontra-se passível de glosa a importância de R$ 65.891,50: 

11  De acordo com a declaração prestada pelo Sr. Claudionor José Bernardi, o material foi entregue com o 
veículo Fiat/Fiorino, de propriedade da própria empresa, em várias viagens, talvez no número de 3.(fls. 457 a 
460 f/v). 
Por outro lado, conforme Parecer do Perito, de acordo com os cálculos contidos na Certidão, a totalidade de 
35.000 exemplares pesaria aproximadamente 5,37 toneladas e o veiculo Fiat/Fiorino possui capacidade de 
carga de 620 Kg, o que demandaria 9 (nove) viagens para a realização da entrega de todos os exemplares (fls. 
453 a 456 e 501 a 509). 
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QUADRO 4 Memória de Cálculo 

Origem da da parcela Valor R$ 

Dano decorrente da não entrega de 31.000 exemplares 68.820,00 

Dano referente à diferença na gramatura do papel das 
4.000 revistas entregues (R$ 8.575,00 / 35.000 revistas) 
x 4.000 = 980,00 

980,00 

Valor total do dano (sub total 1) 69.800,00 

Valor já recolhido aos cofres municipais pela Cartass (7.793,50) 

Parcela pendente de restituição (sub total 2) 62.006,50 

Valor da multa (5% de R$ 77.700,00) 3.885,00 

Valor total a recolher (sub total 3) 65.891,50 

II - INCONFORMIDADES APONTADAS NO ACOMPANHAMENTO 
DE GESTÃO FINAL 

3— ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

3.1 — Desvio de Finalidade de Leis que Criam Cargos em Comissão 

A Lei Municipal n°  4.420/2009 (fls. 557 a 585), alterada pelas Leis n°s 
4.503/2009 (fls. 586 a 706), 4.608/2009 (fls. 707 a 711), 4.634/2009 (fls. 712 a 715), 
4.701/2010 (fls. 716 a 719), 4.798/2010 (fls. 720 a 729), 4.822/2010 (fls. 730 a 734), 
4.850/2010 (fls. 735 a 755), 4.946/2011 (fls. 756 a 758) e 4.988/2011 (fls. 759 a 764), que 
dispõem sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Erechim, 
criam os Cargos de Confiança e dão outras providências, descrevem, para diversos Cargos 
em Comissão, atribuições de funções técnicas, burocráticas ou operacionais que deveriam 
ter provimento por servidores detentores de cargos efetivos. 

A doutrina tem se manifestado contrária a essa utilização do cargo em 
comissão, considerando inconstitucional a lei que os cria para o exercício de tais funções 
(Márcio Cammarosano, in "Provimento de Cargos Públicos no Direito Brasileiro"; Adilson 
Abreu Dallari, in "Regime Constitucional dos Servidores Públicos"). 

A jurisprudência não tem sido discordante, considerando até esvaziamento da 
exigência constitucional do concurso público a criação desses cargos em desacordo com 
nosso ordenamento jurídico-administrativo (STF: Representação n°  1.282-4-SP, Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ML) n° 1.141-3 - GO). 

O inciso V do art. 37 da Constituição Federal estabelece que tanto os cargos 
em comissão como as funções gratificadas destinam-se às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento, exclusivamente. 

Relacionam-se, a seguir, as situações irregulares verificadas na Auditada no 
período sob exame: 
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GABINETE DO PREFEITO - GP 

CARGO: ASSESSOR ASSESSOR II— SERVIÇOS DE SECRETARIA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenação das atividades de registros de expedientes, correspondências e publicações. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar a redação de toda a correspondência oficial do Gabinete do Prefeito, sob a 
orientação do Chefe de Gabinete; 
-Coordenar as atividades de redação, registro e expedição dos atos do Prefeito Municipal, 
em colaboração com a Secretaria Municipal de Administração e Procuradoria; 
-Supervisionar o arquivamento das correspondências, atos e publicações originárias do 
Gabinete do Prefeito; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR II — SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar a execução orçamentária e financeira do Gabinete de Prefeito. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Acompanhar as previsões de receitas e as programações de despesas; 
Coordenar o encaminhamento das solicitações de recursos financeiros e as respectivas 

prestações de contas; 
Estabelecer mecanismos de controle e acompanhamento das execuções orçamentárias e 

financeiras; 
-Monitorar a aplicação de recursos verificando sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Plano Plurianual; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR II - SUPERVISOR EXTERNO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar o desenvolvimento das atividades da Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar as ações realizadas pela municipalidade em todas as áreas de intervenção; 
Apresentar documentos originários das observações e da coleta de dados ao Chefe de 

Gabinete; 
Coordenar o levantamento quadrimestral da compatibilidade dos percentuais gastos em 

educação e saúde, e com o FUNDEF, com a receita computada para tal fim; 
-Exercer a atividade de supervisão e acompanhamento das atividades municipais na 
comunidade; 
Estabelecer canais de comunicação direta e contínua com a comunidade para avaliar suas 
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necessidades e sugestões sobre a implantação das políticas municipais; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades correlatas à supervisão. 

CARGO: PROCURADOR-GERAL (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Representar e assessorar o Município em todas as questões e demandas no âmbito jurídico, 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários nos temas jurídicos atinentes às suas 
áreas de intervenção; 
Realizar a representação do prefeito em contratos jurídicos que o requeiram; 

-Chefiar a equipe de procuradores e os servidores de apoio administrativo da Procuradoria; 
Coordenar as atividades das esferas administrativa e contenciosa; 

-Coordenar a elaboração de pareceres sobre questões jurídicas que lhe forem solicitados 
pela Administração; 
-Orientar a alteração de procedimentos, vislumbrando evitar futuras demandas judiciais; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Supervisionar os procedimentos adotados para o registro e o arquivamento e controle dos 

processos judiciais, administrativos; 
-Outras atividades afins 

CARGO: PROCURADOR ADJUNTO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Procurador Jurídico e representá-lo em seus impedimentos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades internas e externas da Procuradoria, tais como: emissão de 

pareceres, orientações, acompanhamento de audiências, elaboração de peças processuais. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
Organizar a atualização de coletânea de leis municipais, bem como das legislações 

federal, estadual de interesse do Município; 
-Organizar e coordenar as atividades dos grupos de trabalho estabelecidos por área de 
atuação; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Substituir o Procurador Jurídico na ausência ou falta deste, exercendo todas as atribuições, 

quando no exercício; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE EXECUTIVOS FISCAIS (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o funcionamento administrativo e jurídico da Diretoria de Executivos Fiscais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

ST-01.17.01 
	

30 



Tribunal de Contas 
Fl. Rubrica 

1996 P---. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo 

-Coordenar as atividades na esfera administrativa e contenciosa; 
Coordenar a realização da cobrança judicial da dívida ativa do Município ou de quaisquer 

outras créditos do erário; 
-Dirigir a equipe de Executivos Fiscais, peticionando e representando os advogados do 
município, quando for necessário; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Orientar a distribuição de advogados credenciados ou do quadro, das CDA's para fins de 
ajuizamento das execuções fiscais; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE DÍVIDA ATIVA (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o funcionamento da Diretoria de Dívida Ativa. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o recebimento das CDA's remetida pela Secretaria Municipal da Fazenda e 
Procuradoria; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos; 
-Gerenciar e reintimar os devedores inscritos em Dívida Ativa objetivando a cobrança 
amigável, daqueles constantes nas CDA's remetidas pela Secretaria Municipal da Fazenda 
à Procuradoria, precedendo a execução fiscal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins 

CARGO: OUVIDOR MUNICIPAL (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o funcionamento da Ouvidoria Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Dirigir a equipe da Ouvidoria Municipal; 
Coordenar as atividades de recebimento de sugestões e reclamações referente à prestação 

de serviço público; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos; 
Encaminhar os pedidos de instauração sindicâncias orientando sua tramitação; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR II— COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a comunicação interna e externa da municipalidade. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Chefiar a equipe de imprensa e de relações públicas; 
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-Coordenar a elaboração de periódicos informativos para a população através de impressos 
e da rede mundial de computadores (INTERNET); 
-Coordenar a relação com a imprensa, buscando divulgar informações ou notícias de 
interesse da municipalidade; 
-Coordenar e organizar os serviços de cerimonial e protocolo; 
-Orientar a Política de Comunicação Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR I — IMPRENSA (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a produção e elaboração de todo o material de divulgação das notícias da 
Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar a realização de coletivas de imprensa, subsidiando o Prefeito Municipal com 
material atinente ao tema em comento; 
-Adotar procedimentos para a organização da clipagem das notícias de interesse da 
municipalidade; 
Articular a relação com os veículos de imprensa do município; 

-Orientar a elaboração de textos para a divulgação de notícias de interesse da 
municipalidade; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR 1— EVENTOS E RELAÇÕES PÚBLICAS (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorara divulgação de eventos promovidos pelo município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar a Diretoria de Comunicação na divulgação dos eventos promovidos pela 

Prefeitura Municipal; 
Chefiar a organização do cerimonial; 
Coordenar a realização de eventos, comemorações e festas envolvendo a participação da 

Prefeitura Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR II - COORDENADOR DO ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Coordenar o Orçamento Participativo em seus aspectos político e administrativo. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar a execução das obras definidas nas Assembléias do Orçamento Participativo; 
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-Coordenar as reuniões do Orçamento Participativo; 
-Coordenar a política de assuntos comunitários do Município; 
Dirigir o processo de escolha dos Delegados e Conselheiros do Orçamento Participativo. 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR I — ASSESSOR TÉCNICO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Coordenador do Orçamento Participativo. 

110 	
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar o Coordenador, subsidiando-o com materiais referentes às demandas 
apresentadas nos debates das Assembléias do Orçamento Participativo; 
Prestar assessoramento técnico ao Orçamento Participativo e a outros órgãos do 

Município, se solicitado; 
Supervisionar os relatórios das reivindicações da população; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR 1- RELAÇÕES COMUNITÁRIAS (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações e atividades de cunho integrador entre a Prefeitura Municipal 
comunidade e instituições sociais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar e orientar a equipe no encaminhamento das demandas da população; 
Capitanear a interlocução da Coordenadoria com a comunidade; 

-Encaminhar e zelar pelo preenchimento de dados, levantamentos estatísticos e de apoio 
necessários ao acompanhamento dos trabalhos comunitários; 
Estabelecer contato permanente com as instituições sociais, visando integrá-las nas 

atividades do Orçamento Participativo; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins 

CARGO: ASSESSOR II - EXECUÇÃO DE OBRAS (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar a execução das obras e serviços deliberados através do Orçamento 
Participativo, e informar o Chefe do Executivo do andamento de ações promovidas e 
executadas pela municipalidade, monitorando o cumprimento dos prazos estabelecidos; 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar a execução das obras e serviços deliberados através do Orçamento 
Participativo; 
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- Apresentar relatórios periódicos de suas observações e coleta de dados ao Coordenador 
do Orçamento Participativo; 
-Assessorar o Coordenador, subsidiando-o sobre o andamento e previsão de conclusão das 
obras; 
-Entabular contato direto e contínuo com a comunidade prestando informação sobre o 
andamento das obras. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar ações que possam avaliar o cumprimento dos princípios constitucionais na 
execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
Orçamento anual, desencadeando procedimentos nos termos da legislação pertinente. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar a construção e implementação de ações que possam: 
- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 

Avaliar o cumprimento das diretrizes, objetivos e metas previstos no PPA e na LDO; 
- Acompanhar a execução de obras e serviços públicos; 
- Verificar os limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em 
restos a pagar; 

Apurar, periodicamente, o limite de gastos com pessoal e avaliar as medidas para seu 
retorno ao respectivo limite; 
- Verificar as providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas 
consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
- Controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos; 

Verificar o cumprimento do limite de gasto com o Legislativo; 
- Controlar a execução orçamentária; 

Avaliar a correta aplicação das transferências voluntárias; 
- Controlar a destinação de recursos para o setor público e para o privado; 
- Avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município; 

Verificar a escrituração das contas públicas; 
Acompanhar a gestão patrimonial; 

- Apreciar o relatório de gestão fiscal, assinando-o, e emitir parecer conclusivo; 
Avaliar os resultados obtidos pelos administradores na execução dos programas de 

governo e aplicação dos recursos orçamentários; 
Apontar as falhas nos expedientes encaminhados e indicar soluções; 
Emitir relatórios, informações e pareceres; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o Setor de Expediente garantindo o material necessário para desenvolvimento 
das atividades. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a utilização e uso do material de expediente, dando eficácia na sua utilização. 
-Acompanhar e controlar o material solicitado, orientando a sua utilização, evitando 
desperdícios; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelando pelo cumprimento das atribuições; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — SMA 

CARGO: ASSESSOR I — ASSESSORIA LEGISLATIVA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorara elaboração e análise dos projetos garantindo-lhes o respeito à ordem legal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Assessorar a elaboração e análise dos projetos de lei, assegurando-lhes a 
constitucionalidade e legalidade; 
- Assessorar a elaboração de Decretos, Instruções Normativas e Ordens de Serviço com o 
objetivo de regulamentação procedimental; 
- Elaborar a redação final das proposições e assegurar a consonância da documentação 
apresentada com a exigência legal; 
- Assessorar a elaboração da redação dos convênios firmados entre o Município e 
instituições; 

Orientar na correta apresentação dos projetos de lei, analisar e adequar os textos das 
proposições, assegurando-lhes a legalidade; 

Assessorar a aplicação da ordem legal nos procedimentos internos do Município, 
principalmente no que tange aos procedimentos administrativos; 
Emitir pareceres quanto à legalidade dos procedimentos administrativos disciplinares e 

especiais, bem como nas sindicâncias administrativas; 
-Substituir o Assessor I — Assessoria de Compras e Licitações nos casos de sua ausência ou 
impedimentos; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR 1— ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar a elaboração de normas e procedimentos o processamento de licitações. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar a elaboração de normas e procedimentos do processamento de licitações; 
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-Elaborar e/ou supervisionar a confecção de documentos, editais, minutas de contratos, 
fundamentados na legislação; 
Implantar normas e procedimentos destinados a efetivar compra de materiais e 

contratação de serviços; 
-Substituir o Assessor I — Assessoria Legislativa nos casos de sua ausência ou 
impedimentos; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria e assessorar o Secretário nos 
temas referentes à sua área de atuação. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Secretário Municipal de Administração em todas as atividades deste, e 

representá-lo, na sua ausência; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria Municipal de Administração e 
de outros órgãos do Município em que for solicitado; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Planejar, elaborar e supervisionar os serviços de todas as divisões e setores vinculados a 
sua diretoria; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL (Redação dada 
pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Controlar os bens patrimoniais do município de Erechim. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o cadastramento e etiquetamento dos bens patrimoniais do município; 
Coordenar a distribuição dos bens em seus respectivos setores; 
Coordenar a transferência dos bens móveis, quando estes não estiverem mais em 

condições de uso; 
Coordenar o levantamento geral dos bens do Município a cada 12 meses; 

-Coordenar os servidores responsáveis pelo patrimônio em cada Secretaria; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o USO 

correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Determinar a coleta de assinaturas dos responsáveis pelos bens de cada setor; 
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Determinar a elaboração de relatórios dos bens, por Secretarias ou Setores, para controle; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Orientar todos os setores do Município em relação ao Controle Patrimonial; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE VISTORIA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar a equipe de vistoria dos bens patrimoniais do município de Erechim. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as atividades de vistoria, estabelecendo prazos e procedimentos para a 
atividade; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Manter o Chefe da Zeladoria informado sobre os procedimentos adotados pelo serviço de 
vistoria; 
Orientar a elaboração de relatórios, após a realização das vistorias; 

-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ZELADORIA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as equipes de zeladores no desempenho de suas atribuições. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar equipes de execução de serviços básicos de vigilância de bens públicos, 

elaborando e promovendo as ações que permitam o aprimoramento dos serviços; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA E COPA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as equipes de copa e limpeza. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Chefiar equipes de execução de serviços básicos de limpeza e copa, elaborando e 
promovendo as ações que permitam o aprimoramento dos serviços; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
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Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DO AEROPORTO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar os trabalhos e serviços para o funcionamento do Aeroporto, conforme convênio 
firmado junto ao Governo do Estado e INFRAERO. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Administrar os serviços e instalações do Aeroporto de Erechim conforme convênio 

firmado junto ao Governo do Estado e INFRAERO; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Promover o controle, manutenção e a conservação necessária; 
Promover o cumprimento da legislação pertinente ao funcionamento do Aeroporto, 

especialmente no que diz respeito ao movimento de passageiros e aeronaves, conforme 
prevê o Departamento de Aviação Civil; 
Prestar contas relativas à sua função; 

-Supervisionar os serviços de vigilância do Aeroporto; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DE DIVISÃO LEGISLATIVA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a elaboração e análise dos projetos de lei garantindo-lhes a constitucionalidade. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a elaboração e análise dos projetos de lei, assegurando-lhes a 
constitucionalidade e legalidade; 
-Elaborar a redação final das proposições; 
-Orientar a apresentação das propostas, analisar e adequar os textos de proposições; 

Coordenar a elaboração das proposições, assegurando a consonância da documentação 
apresentada com a exigência legal; 

Coordenar a elaboração de Decretos, Instruções Normativas e Ordens de Serviço com o 
objetivo de regulamentação procedimental; 

Providenciar a publicação da Legislação na Imprensa Oficial do Município; 
- Fiscalizar a correta inclusão da Legislação no sítio eletrônico do Poder Executivo 
Municipal; 
- Orientar sobre a correta aplicação da ordem legal no âmbito municipal; 
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Coordenar a elaboração de convênios firmados entre o Município e instituições; 
Supervisionar a fiscalização exercida pelos gestores dos convênios, coordenando a 

aplicação de sanções, quando for o caso, planejando e aplicando mecanismos de controle; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATOS (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a equipe de elaboração dos contratos administrativos, planejar mecanismos de 
controle e acompanhar as etapas da execução contratual, coordenar os serviços necessários 
para as alterações e readequações pertinentes, em conformidade com a legislação vigente. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, planejar e orientar os serviços da equipe de elaboração das minutas e dos 

contratos administrativos, objetivando sua adequação legal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Coordenar os serviços de expedição dos contratos administrativos para as respectivas 
assinaturas e posterior distribuição aos órgãos competentes; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Planejar mecanismos e coordenar o controle dos prazos para execução contratual, e 
supervisionar a elaboração dos termos aditivos, em conformidade às instruções técnicas 
obtidas; 
-Supervisionar o controle exercido pelos gestores dos contratos administrativos, 
coordenando as notificações por inexecução contratual e a aplicação de sanções, quando 
for o caso, planejando e coordenando mecanismos de controle, sobretudo dos prazos para 
defesa e recursos; 
-Supervisionar a instrução dos processos administrativos, que originam os respectivos 
contratos, em conformidade com as orientações das Assessorias ou da Procuradoria do 
Município, determinando, quando necessárias às devidas adequações ou complementações 
de instrução; 
Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar todas as atividades relativas à gestão de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar e controlar a Diretoria de Pessoal do Município, realizando os atos de 
recrutamento, admissão, promoção, lotação, efetivação, exoneração, demissão e punição 
dos servidores municipais que lhe forem determinadas pelo Chefe do Poder Executivo; 
-Coordenar todos os procedimentos administrativos quanto a afastamentos, concessão de 
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férias, pagamento de diárias; enfim, proceder no gerenciamento geral do pessoal do 
Município; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Supervisionar o controle de efetividades e pagamento do pessoal; 

- Coordenar as políticas de segurança do trabalho dos servidores públicos municipais; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar e controlar as atividades referentes à confecção da folha de pagamento. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o fechamento da folha de pagamento, executar o resumo, os mapas dos 
encargos sociais e os lançamentos para a contabilidade; 
-Conferir os relatórios e encaminhar os devidos empenhos para o setor financeiro da 
Secretaria da Fazenda, acompanhando o fechamento contábil; 
Controlar a emissão e o encaminhamento aos setores competentes, dos relatórios de 

convênios, dos relatórios sindicais, dos relatórios bancários e demais adiantamentos e 
consignações; 
-Conferir o cadastramento de admissões e lançamento de vencimentos padrões no cadastro 
dos servidores; 
Coordenar a execução dos lançamentos de vantagens e descontos dos servidores, férias, 

rescisões, folhas complementares e demais alterações gerais, conferindo e confrontando 
com a folha de pagamento; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Supervisionar a confecção da folha de pagamento da Prefeitura, acompanhando a 
elaboração dos cálculos, levantamentos, digitação dos dados, apontamentos das horas, 
adicionais e outras vantagens; 
Zelar para que os procedimentos de rotina de folha sejam cumpridos, e que esta, e os 

demais encargos trabalhistas e sociais, sejam entregues à Secretaria da Fazenda na data 
prevista; 
Outras atividades afins. 
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CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ADMISSÕES E DEMISSÕES (Redação dada 
pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Controlar todas as tarefas relativas à admissão, à demissão e à movimentação funcional de 
servidores. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar todas as tarefas relativas do ingresso à admissão, à demissão e à movimentação 
funcional de servidores; 
-Coordenar a execução de procedimentos e rotinas de admissão, procedendo no 
encaminhamento do servidor admitido ao exame admissional, encaminhando e 
recepcionando os documentos necessários para contratação; 
-Controlar as admissões e demissões, mantendo atualizados os quadros de servidores 
efetivos, cargos em comissão e inativos; 
-Coordenar a atualização da ficha funcional dos servidores, desenvolvendo e 
implementando rotinas e manuais de informações para recadastramento de servidores e 
alterações de documentos, dependentes, instrução, estado civil, endereço e outras 
informações necessárias para manter o cadastro funcional atualizado; 
Coordenar a elaboração dos editais de concurso público e demais publicações legais da 

Diretoria; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Efetuar análise de pesquisas salariais, analisar e identificar as descrições sumárias de 

cargos e vencimentos informando aos setores competentes as vagas disponíveis e 
possíveis, alteração do quadro funcional; 
-Supervisionar a elaboração de manual de rotinas trabalhistas quanto à admissão, 
integração, acompanhamento e desligamento funcional; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE ESTÁGIOS (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o processo de seleção, admissão e demissão de estagiários em todas as 
secretarias do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o banco de dados dos estagiários, monitorando os prazos de duração dos 

contratos, renovação e rescisão dos mesmos; 
Orientar a admissão de estagiários, encaminhando-os para o processo de seleção de cada 

secretaria; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
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Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS E APOSENTADORIA (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar, orientar, controlar e encaminhar os serviços relativos a aposentadorias e 
benefícios. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Controlar os contratos de consignação, convênios, planos de saúde, alimentação, 

transporte e demais benefícios existentes; 
Controlar a manutenção de informações junto aos Órgãos de Previdência e Aposentadoria, 

informando aos setores competentes possíveis alterações funcionais; 
-Coordenar o encaminhamento dos servidores para atendimento médico, odontológico e 
social, com a documentação necessária; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Orientar os contatos com fornecedores e convenientes certificando-se que os mesmos 
sejam eficientes e supram as necessidades dos servidores; 
-Prestar assistência aos servidores de acordo com a necessidade, mantendo um bom 
atendimento e satisfação nas solicitações; 
Supervisionar as atividades do setor de benefícios e aposentadorias da Prefeitura, 

estabelecendo e desenvolvendo programas de assistência, mantendo controle, analisando 
resultados, propondo programas, métodos e políticas de benefícios e encaminhando 
documentos para aposentadorias aos servidores; 
-Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a elaboração dos atos legais relacionados com os processos licitatórios, pesquisa 
de preços e compras de produtos e serviços. 
DESCRIÇÃO  ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o recebimento das solicitações de compra e encaminhamento para o impacto 

financeiro; 
Coordenar as políticas públicas municipais de compras e licitações, analisando os 

procedimentos e buscando atingir a maior economia possível ao erário; 
Coordenar as atividades do Almoxarifado Central; 
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- Determinar o envio de convites para a participação das licitações na modalidade convite; 
- Controlar as compras diretas feitas pelo município; 
-Participar e promover abertura das propostas de habilitação e de preços das licitações; 
-Supervisionar o encaminhamento das autorizações de empenhos; 
-Supervisionar e coordenar todos os atos relativos às licitações municipais; 
-Coordenar a elaboração dos editais de licitações; 
-Determinar a abertura de processos administrativos referentes às solicitações de despesa; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar e acompanhar o Setor de Compras na pesquisa de preços e compras de produtos 
e serviços. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a pesquisa de preços de produtos e serviços; 
Assessorar e acompanhar a aquisição de insumos necessários para o desenvolvimento das 

atividades das secretarias; 
Controlar por relatórios de entradas e saídas às solicitações de despesas e o andamento do 

processo de compras das Secretarias Municipais; 
Supervisionar as informações a serem prestadas sobre as cotações de preços, descrições de 

produtos, entre outras, sempre que solicitado, com a maior brevidade possível; 
Elaborar relatórios para o Diretor de Compras e Licitações; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar sob a coordenação do Diretor de Licitações e Compras o encaminhamento dos 
processos licitatórios. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
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- Elaborar os editais de Licitações; 
- Enviar os convites sob determinação do Diretor de Compras e Licitações; 
- Assessorar o Diretor de Licitações e Compras nos encaminhamentos para a abertura dos 
processos licitatórios; 
-Orientar e coordenar todos os atos relativos às licitações municipais; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o recebimento, a guarda e o destino de todas as compras realizadas pela 
Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o recebimento das requisições de materiais em estoque, realizar entrega e 
efetuar o respectivo controle; 
-Coordenar o recebimento dos materiais e serviços adquiridos pelo Município, seu estoque 
e posterior distribuição, de acordo com as requisições, determinando os respectivos 
registros; 
-Coordenar o recebimento, conferência e encaminhamento das contas de luz, água e 
telefone, e informar a Secretaria quando do excesso de consumo ou gasto; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Determinar, periodicamente, a informação, às Secretarias, das quantidades estocadas de 
mercadorias, por meio de listagem, objetivando maior rapidez no processo de compra e 
licitações; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS (Redação dada 
pela Lei n.°4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenar a distribuição de todos os materiais adquiridos pelo município para cada órgão 
requisitante. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA: ANALÍTICA: 
Atender às solicitações dos superiores, com presteza e disponibilidade; 
Coordenar toda a distribuição de materiais adquiridos pelo município; 
Coordenar para que todos os setores efetuem os registros dos materiais recebidos; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função; 
-Determinar e supervisionar a fiscalização e conferência de todos os materiais distribuídos 
pelo almoxarifado; 
-Determinar o levantamento periódico dos materiais estocados; 
-Dirigir viaturas; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Estabelecer padrões e procedimentos, visando à agilização dos serviços, conjuntamente 
com o Chefe da Divisão de Almoxarifado; 
-Zelar pela efetiva entrega — e em perfeitas condições — dos materiais; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o funcionamento geral do setor de informática da Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Administrar redes de computadores; 
-Analisar software e hardware para aquisição e /ou atualização; 
-Assessorar a elaboração de editais para licitações referentes à informática (parte técnica e 
preço) e demais equipamentos eletroeletrônicos; 
-Controlar e acompanhar os serviços terceirizados na área de informática; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função; 
Coordenar a implantação de projetos de novas tecnologias, visando à contínua 

modernização dos sistemas; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Planejar, implantar e dar suporte de redes de computadores; 
-Supervisionar a Instalação e configuração de software; 
-Supervisionar a manutenção de hardware; 
-Outras competências afins. 
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CARGO: CHEFE DA DIVISÃO TÉCNICA DE INFORMÁTICA (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar, administrar, acompanhar e controlar atividades, projetos, programações 
relativas à Divisão de Informática. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar o desempenho dos equipamentos, informando à manutenção qualquer 
anormalidade; 
-Administrar os projetos, a manutenção e a racionalização dos sistemas a serem adotados 
ou em uso nos programas, seqüências de informações, divisão de fases de operações, tipos 
de listagens, etc; 
-Administrar os sistemas de uso de banco de dados, instruindo procedimentos operacionais 
ao pessoal subordinado e aos usuários; 
-Assessorar a Gerência do CPD na seleção de alternativas para aquisição ou substituição de 
equipamentos de informática da Prefeitura; 
-Coordenar o controle de estoques de materiais do Setor, emitindo requisições de materiais 
e serviços quando necessário; 
-Coordenar pesquisas junto aos usuários, para levantar as necessidades de desenvolvimento 
de sistemas de programas de CPD; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
Desenvolver projetos para aquisições de produtos de software e para suporte de rede de 

segurança e normas técnicas do CPD; 
Desenvolver manuais de instruções operacionais dos programas existentes, próprios e/ou 

de terceiros, desenvolvendo rotinas para aperfeiçoar a estrutura existente; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Gerenciar o setor de informática da Prefeitura como um todo, abrangendo as Secretarias e 

todos os seus apêndices; 
-Supervisionar o recebimento da programação de suporte a hardware e software, diário, 
semanal e mensal, cuidando para que os equipamentos (computadores, impressoras, 
drivers, winchesters, atualizações de aplicativos e demais hardwares e/ou periféricos) 
estejam em pleno funcionamento e com o material necessário para o processamento; 
-Zelar pelo ambiente físico do CPD, inclusive quanto à segurança e ao funcionamento das 
instalações elétricas e serviços; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE TELEFONIA E RECEPÇÃO (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o setor de telefonia e recepção do Município buscando atender e orientar o 
público pessoalmente ou através do contato telefônico. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar a correta utilização dos telefones; 
-Coordenar e prover o bom funcionamento dos núcleos de atendimento pessoal e telefônico 
nas secretarias que desenvolvam suas atividades dentro e fora do prédio da prefeitura; 
-Coordenar as atividades do atendimento pessoal e telefônico; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Elaborar e supervisionar o cumprimento da escala de trabalho das telefonistas e 
recepcionistas; 
-Encaminhar a solução para os casos de defeitos do sistema; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PROTOCOLO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar todas as atividades do protocolo e do arquivo, buscando registrar e distribuir 
todos os processos que derem entrada na Prefeitura Municipal e manter sob guarda e 
registro todos os atos oficiais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar os serviços de protocolo de requerimentos, montagem, registro e distribuição 
de processos; 
-Coordenar o catálogo e registro de todas as leis, decretos, portarias e ordens de serviço; 
-Supervisionar a emissão de certidões de Tempo de Serviço e de Aposentadorias e de 
Alvarás relativos a gavetas e terrenos nos Cemitérios; 
-Coordenar o trabalho de pesquisa, de busca e juntada de toda a documentação pertinente 
aos processos administrativos, encaminhados à Secretaria de Administração; 
-Coordenar o registro de todo o trâmite dos processos administrativos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenar o arquivo de documentos da Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
-Coordenar o trabalho de pesquisa, de busca e juntada de toda a documentação pertinente 

ST-01.17.01 	 47 



Tribunal de Contas 
In. set2;e. 

2013 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo 

aos processos administrativos, e outros documentos, encaminhados à Secretaria Municipal 
de Administração, com fins de despacho final para arquivo; 
-Coordenar e manter atualizado o processo de digitalização dos documentos; 
-Coordenar a tramitação dos processos encaminhados para Arquivo; 
Coordenar, planilhar, controlar, gerenciar o arquivo dos documentos destinados ao 

arquivo Central, de forma organizada e de fácil localização e manuseio; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA — SMF 

CARGO: DIRETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar todas as atividades relativas a tributos e fiscalização. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a elaboração e o monitoramento dos Planos de Fiscalização; 
Coordenar a conferência dos registros e análise de dados sobre o comportamento fiscal 

dos contribuintes, com o fim de dirigir a fiscalização e orientar ações contra a sonegação e 
fraudes no pagamento de Tributos Municipais; 
-Conferir e assinar certidões e documentos de competência da Diretoria; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Determinar a lavratura de notificações, intimações ou autos de infração, bem como, 
providenciar a aplicação de multas regulamentadoras; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Planejar, em conjunto com o Secretário, as atividades de competência da Diretoria: 
licenciamento e cadastramento para localização e funcionamento de empresas industriais, 
comerciais, prestadoras de serviços e de autônomos, e sua fiscalização; 
-Promover a fiscalização contábil em estabelecimentos comerciais, industriais e 
prestadores de serviços, visando levantar a situação econômica, através do exame de 
documentos e outras atividades necessárias à crítica ou homologação de lançamentos; 
-Revisar pareceres ou informações nos processos relativos ao órgão de Tributos e 
Fiscalização; 
Supervisionar o atendimento aos contribuintes que buscam orientações diversas na área 
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Tributária; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ISS, FISCALIZAÇÃO E ALVARÁS (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar todas as atividades relativas a tributos e fiscalização. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assinar, por delegação do Secretário Municipal da Fazenda, a emissão de alvarás de 
licença para localização de empresas ou profissionais autônomos; 
-Autorizar e revisar a emissão de Alvará de Licença para localização de empresas ou 
profissionais autônomos, baixas de Lotações, licenças para realização de eventos, entre 
outros; 
-Coordenar a elaboração e acompanhar Planos de Fiscalização, de acordo com os indícios 
apontados pela Análise de documentos fiscais; 
-Coordenar a conferência dos registros e análise de dados sobre o comportamento fiscal 
dos contribuintes com o fim de dirigir a fiscalização e orientar ações contra a sonegação e 
fraudes no pagamento de Tributos Municipais; 
-Coordenar a fiscalização contábil em estabelecimentos comerciais, industriais e 
prestadores de serviços, visando levantar a situação econômica, através do exame de 
documentos e outras atividades necessárias à crítica ou homologação de lançamentos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade; zelar pelo cumprimento das atribuições de cada servidor e pelo uso 
correto dos equipamentos de proteção individual, quando necessários; 
-Coordenar a elaboração de estimativas fiscais para recolhimento do ISS, com base em pré-
levantamentos da Receita Bruta; 
-Elaborar, coordenar e acompanhar Planos de Fiscalização de acordo com indícios 
apontados pela análise de documentos fiscais, ou dentro de Plano de Fiscalização geral e 
periódico para as diversas atividades econômicas, especialmente, para as prestadoras de 
serviços; 
-Elaborar, coordenar e acompanhar Plano de Revisão Fiscal, com deslocamento de equipe, 
a empresas ou profissionais autônomos, para verificar as condições de funcionamento, de 
acordo com a Lei; 
-Efetuar pesquisas, objetivando instruir e programar a fiscalização, buscando sempre a 
melhoria nos resultados e no atendimento ao contribuinte; 
-Elaborar relatórios e documentos informando sobre os resultados do Setor, ações 
programadas versus realizadas, dificuldades enfrentadas, melhorias obtidas, sugestões e 
outros assuntos pertinentes ou julgados necessários; 
-Manter contatos com outras unidades fazendárias, para troca de experiências, busca de 
sugestões e de melhorias em nosso processo de arrecadação e fiscalização; 
-Planejar, em conjunto com o Secretário, as atividades de competência da Diretoria: 
licenciamento e cadastramento para localização e funcionamento de empresas industriais, 
comerciais, prestadoras de serviços e de autônomos, e sua fiscalização; 
-Supervisionar o atendimento aos contribuintes e prestar informações, tanto aos servidores, 
como aos contribuintes, em assuntos que se perceba falta de conhecimento da equipe, ou, 
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se necessário, solicitar ao Secretário, os devidos treinamentos; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal, tanto por si, quanto por seus 
subordinados, envidando todo esforço para que o contribuinte seja atendido com presteza, 
polidez, educação, eficiência e saia satisfeito, até mesmo se o pleito, por impedimentos 
legais ou alheios à vontade do servidor não pôde ser atendido; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atribuições e competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE CADASTRO FISCAL E ALVARÁ (Redação dada 
pela Lei n.°4.50312009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades do cadastro fiscal e alvará. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as atividades de conferência de certidões e documentos da diretoria; 
-Coordenar a organização dos registros cadastrais; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE IPTU E ITBI (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciamento das atividades relativas ao Cadastro Imobiliário, IPTU, ITBI, Taxas de 
Prestação de Serviços, Contribuição de Melhoria e Dívida Ativa. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o Cadastro Geral de contribuintes inaugurando a inscrição, recebendo e/ou 

atualizando dados cadastrais; 
Coordenar todo o processo de cálculos, lançamento, emissão e entrega de conhecimentos, 

controle, registro e baixa pelo pagamento de tributos municipais; 
-Coordenar a avaliação de bens imóveis para fins de cobrança do Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis; 
-Coordenar a manutenção e atualização da Planta de Valores Venais de Imóveis do 
Município; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
Determinar o levantamento sistemático de informações sobre o mercado imobiliário do 

Município, a fim de instruir o processo de avaliação de imóveis para efeitos do IPTU e 
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ITBI; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Organizar e supervisionar os trabalhos de cadastramento dos terrenos e edificações 

urbanas sujeitos ao IPTU e às taxas de serviços urbanos; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades do cadastramento imobiliário, segundo as orientações do Chefe da 
Divisão. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de cadastro imobiliário, de IPTU, ITBI, Taxas de Prestação de 

Serviços, Contribuição de Melhoria; 
Coordenar o processo de cálculos, lançamento, emissão e entrega de conhecimentos, 

controle, registro e baixa pelo pagamento de Tributos Municipais; 
-Coordenar as atividades de manutenção e atualização da Planta de Valores de Imóveis do 
Município, com informações relativas aos valores praticados; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO ICMS E PRODUTORES RURAIS (Redação dada 
pela Lei n.°4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o Censo do ICMS de empresas industriais, comerciais, prestadoras de serviços, 
de autônomos e da produção primária. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o censo do ICMS do comércio, indústria, serviços e da produção primária do 

Município e outras atividades a ele relacionadas; 
-Coordenar o censo do ICMS da produção primária e manter o controle e distribuição dos 
Talões de Produtor do Município; 
-Coordenar a elaboração de relatórios estatísticos e de informações diversas, para a 
formação de bancos de dados sobre a economia do Município; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
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Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Orientar as empresas e contabilistas, num trabalho contínuo, buscando sua atualização 
permanente e integração constante com a Administração Municipal, visando sempre à 
melhoria do índice de participação do Município no ICMS e um maior retorno de recursos; 
-Preparar e apresentar recursos, para fins de correção de informações, que determinam o 
índice de retorno do ICMS; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de controle da produção primária. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Conferir relatórios cadastrais; 
-Coordenar as atividades do Controle da Produção Primária, de acordo com as orientações 
do Gerente do Setor; 
Coordenar a distribuição e controle dos talões de produtores supervisionando a entrada e 

saída no sistema informatizado, bem como lançamento do protocolo no livro registro; 
Coordenar os contatos efetuados com os produtores quando se fizerem •necessárias 

correções nos talões dos mesmos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Supervisionar a entregar os talões novos aos Produtores; 

-Supervisionar o recebimento e cadastro do Produtor Primário; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE FINANÇAS (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de controle das finanças públicas, supervisionar e controlar a 
sistematização das despesas por assuntos, por tipo de despesa, por grupos, por classificação 
orçamentária. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Assinar como responsável técnico contábil; 
-Coordenar o mapeamento de despesas, exigindo o levantamento diário dos pagamentos 
por categorias de despesas e por áreas de custo, como as despesas específicas com Saúde e 
Educação, e os valores gastos com as principais áreas de gestão, de obras e serviços do 
Município (manutenção de frota de veículos e máquinas, combustíveis, iluminação 
pública, limpeza, coleta e destino final do lixo, água, luz, telefone, aluguéis, entre outros). 
-Coordenar a emissão de dados do SIAPC — Sistema de Informações de Auditoria e 
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Prestações de Contas — bimestral e quadrimestral, e supervisionar o envio ao Tribunal de 
Contas do Estado; 
Coordenar a elaboração do relatório SIOPS — Sistema de Informações em Orçamento 

Público em Saúde; supervisionar a elaboração e efetuar a conferência do Relatório de 
Gestão Fiscal da Secretaria Municipal de Saúde; 
-Coordenar nos controles das aplicações dos percentuais obrigatórios de impostos em áreas 
específicas, como saúde e educação e dos recursos vinculados a projetos ou ações 
específicos e, se necessário, acompanhar sua aplicação, cumprimento de prazos, prestações 
de contas, elaboração de relatórios, justificativas e afins; 
-Coordenar as atividades do Setor de Empenhos, especialmente, nos dias de maior fluxo de 
trabalho; 
Coordenar a equipe de trabalho para colaboração na emissão de guias em geral, 

preenchimento da DCTF — Declaração de Créditos Tributários Federais e outras; 
-Coordenar as ações técnico-administrativas do Setor; 
-Coordenar o planejamento das atividades relativas aos sistemas de informações contábeis, 
financeiras, patrimoniais e de custos; 
-Controlar o correto cumprimento de carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade; zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de proteção individual, quando necessários; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades e competências afins 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar as atividades relativas à contabilidade, às finanças e ao orçamento da Prefeitura 
Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Planejar, organizar e dirigir as atividades relativas aos sistemas de informações contábeis, 
financeiras, patrimoniais e de custos, propondo diretrizes e normas para sua execução; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Supervisionar a escrituração dos lançamentos relativos às operações orçamentárias, 
contábeis, financeiras, patrimoniais e outras, mantendo-as atualizadas; 
-Supervisionar os registros diários de empenho da despesa e das outras fases; liquidação e 
pagamento; e a realização e o controle dos registros diários da Receita arrecadada; 
-Supervisionar a elaboração das prestações de contas de recursos transferidos ao 
Município, utilizando os elementos fornecidos pelos órgãos executores; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE REGISTRO CONTÁBIL (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de registro contábil. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as ações técnico-administrativas do Setor de Registro Contábil; 
Coordenar a supervisão e controle das áreas orçamentária, financeira e patrimonial; 
Coordenar o planejamento das atividades relativas aos sistemas de informações contábeis, 

financeiras, patrimoniais, e de custos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE PAGAMENTO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de pagamentos aos fornecedores de acordo com os empenhos e 
controle orçamento de cada secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar os pagamentos em conformidade com a ordem estabelecida; 
-Controlar os pagamentos em conformidade com as dotações orçamentárias específicas e 
conforme determinado por legislação; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Supervisionar a anulação de empenhos quando necessário; 
-Supervisionar, organizar e conferir as prestações de contas devidas à Prefeitura Municipal 
decorrentes de adiantamentos e diárias a servidores; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE EMPENHOS E CONTROLE 
ORÇAMENTÁRIO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de orçamento e empenhos de cada secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o recebimento das ordens de compras e solicitações de despesas para geração 
de empenhos na contabilidade; 
-Coordenar a elaboração de relatórios referentes a empenhos das secretarias; 
Controlar os empenhos de acordo com as dotações orçamentárias específicas e conforme 
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determinado por por legislação; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Supervisionar a anulação de empenhos quando necessário; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de firmatura e controle de convênios e suas respectivas prestações 
de contas. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a firmatura de convênios com outros órgãos e entidades; 
-Coordenar a verificação e fiscalização do correto cumprimento dos convênios firmados; 
Coordenar os processos de prestação de contas dos convênios firmados; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Supervisionar a anulação de empenhos quando necessário; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DA DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL (Redação dada 
pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e controlar todas as atividades inerentes à Diretoria de Dívida Ativa e Execução 
Fiscal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar e controlar a emissão de certidões de Dívida Ativa, bem como a sua inscrição e 
geração do Livro de Registro; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função; 
Determinar a intimação, primeiramente administrativa e, se necessário, judicial, de 

devedores devidamente inscritos em dívida ativa; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
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habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Manter e determinar o controle de pagamentos dos parcelamentos efetuados, bem como, 
conjuntamente com o Secretário da Fazenda, encaminhar os em atraso, para a devida 
execução fiscal; 
-Planejar em conjunto com o Secretário Municipal da Fazenda ações que visem à 
recuperação e a não prescrição de créditos tributários ou não, de direito do Município 
inscritos em Dívida Ativa; 
Planejar e promover ações que resultem em redução do estoque de créditos de direito do 

município para que estes recursos possam reverter em benefício da população em geral e, 
se necessário, demandar as providências necessárias para regularização, junto a Secretaria 
Municipal de Administração. 
Exercer outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA (Redação dada 
pela Lei n.°4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Organizar, gerenciar e controlar os procedimentos relativos à Dívida Ativa, com o objetivo 
de reduzir a inadimplência. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o parcelamento, lançamento e controle de pagamentos da Dívida Ativa; 
-Coordenar a emissão de Certidões de Dívida Ativa e re-intimar contribuintes, na 
eventualidade de não atenderem à intimação inicial; 
-Encaminhar à Procuradoria do Município os casos de difícil solução, e assessorá-la, se 
solicitado; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Promover a intimação de devedores inscritos na Dívida Ativa; 
Outras atividades e competências afins. 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO  

CARGO:COORDENADOR II— PARQUE DE MÁQUINAS E OBRAS (Redação dada 
pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades desenvolvidas pelo Parque de Máquinas, bem como auxiliar no 
desenvolvimento das Obras que estejam inter-relacionadas com as máquinas e 
equipamentos sob sua responsabilidade. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar de entrada e saída de materiais e equipamentos do Parque de Máquinas; 
-Coordenar o fluxo de serviços a serem realizados diariamente; 
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-Coordenar férias e horas extras; 
Determinar a destinação dos grupos de trabalho conforme a necessidade das obras e dos 

serviços de manutenção executados pelo Parque de Máquinas; 
-Dirigir veículos oficiais; 
-Gerenciar o controle de despesas e receitas; 
-Manter atualizado o controle dos bens patrimoniais orientando a aquisição de 
equipamentos, de acordo com a necessidade dos serviços; 
Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR TÉCNICO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir as atividades técnicas da Secretaria, e dos setores vinculados. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Supervisionar todo o trabalho técnico da Secretaria, executado pelos servidores dos 
diversos Departamentos e Setores. 
Orientar realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros 

aspectos dos serviços públicos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PROCESSO (Redação dada pela Lei n° 
4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a organização e administração dos processos administrativos, expedientes, 
requerimentos referentes ao parcelamento do solo. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar, supervisionar e analisar o andamento dos processos administrativos, 
expedientes e requerimentos referente ao parcelamento do solo e projetos de construções; 
-Supervisionar o ordenamento de abertura e controle dos processos administrativos; 
-Coordenar o recebimento, andamento, despacho e encaminhamento de processos; 
Atendimento, orientação e encaminhamento dos contribuintes no atendimento pessoal 

e/ou por telefone; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado e autorizado pela chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
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Planejar, orientar, organizar e supervisionar as atividades de fiscalização de obras e 
posturas municipais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a redação de relatórios e outros documentos sobre as atividades de fiscalização 
realizadas em sua área de jurisdição; 
-Colaborar na elaboração e atualização do cadastro urbanístico municipal; 
-Comandar sindicâncias especiais para a instrução de processos ou apuração de denúncias 
e reclamações; 
Conferir e assinar os documentos de competência do setor; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades desenvolvidas pelo setor de 

fiscalização, entregando-o ao responsável pela diretoria técnica; 
-Coordenar a elaboração, mensal, da relação de horas-extras dos funcionários do setor, 
encaminhando-a ao responsável pela divisão de pessoal; 
-Determinar a prática de todos os atos necessários à instrução dos processos instaurados, 
inclusive despachos interlocutórios; 
Determinar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e 

reclamações; 
Dirigir carros oficiais; 

-Examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa; 
-Elaborar anualmente a escala de férias dos servidores do setor, encaminhando-a ao 
responsável pela divisão de pessoal; 
Formular e propor medidas que visam agilizar e aprimorar os serviços de sua área para 

torná-los mais eficazes; 
-Inspecionar e orientar obras de construção, prestando esclarecimentos, através de 
instruções, desenhos ou esboços, quanto às instalações hidráulicas e sanitárias, internas e 
externas; 
Instaurar processos por infração verificada pessoalmente ou por seus auxiliares; 

-Inspecionar a execução de reformas em próprios municipais; 
Inspecionar o trabalho de fiscalização na área sob sua jurisdição e comunicar 

imediatamente ao responsável qualquer irregularidade verificada; 
-Organizar e controlar o recebimento, tramitação e devolução de processos e demais 
documentos relativos ao setor de fiscalização; 
-Organizar coletânea de pareceres, decisões e documentos concernentes à interpretação da 
legislação com relação a construções civis e posturas; 
Organizar e supervisionar os plantões de fiscalização e analisar os respectivos relatórios 

sobre os resultados, formulando críticas e propondo sugestões para melhor andamento do 
trabalho; 
- Planejar, em conjunto com o Secretário Municipal de Obras Públicas, orientar, organizar 
e supervisionar as tarefas atribuídas aos fiscais de urbanismo; 
Supervisionar o atendimento ao público em assuntos relativos ao setor, tomando 
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conhecimento conhecimento de sua solicitação, solucionando-as quando possível ou encaminhando-as 
aos órgãos ou pessoas competentes; 
-Redigir memorandos, ofícios, pequenos relatórios e demais documentos relativos aos 
serviços de fiscalização executados; 
Formular críticas e propor sugestões que visem aprimorar a agilizar os trabalhos de 

fiscalização, tornando-os mais eficazes; 
Prestar, pessoalmente ou por telefone, ótimo atendimento ao público e aos colegas, 

fornecendo-lhes de forma cortês e educada, todas as informações de serviço que estiverem 
ao seu alcance e, quando for o caso, encaminhando-os aos órgãos ou pessoas competentes; 
-Programar a manutenção e conservação das máquinas, equipamentos e instalações sob sua 
responsabilidade, repassando esta filosofia aos servidores; 
-Zelar pela limpeza, ordem e aparência do ambiente de trabalho, procurando mantê-lo 
limpo e esteticamente ordenado; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE HABITE-SE (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Planejar, orientar, organizar e supervisionar as atividades de controle e fiscalização do 
Habite-se. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Conferir e assinar os documentos de competência do setor; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir carros oficiais; 
-Orientar as atividades de fiscalização e vistoria para a concessão do "Habite-se"; 
-Organizar os plantões de fiscalização com fins específicos para o controle e concessão de 
"Habite-se"; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE EDITAIS (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Planejar, organizar e dirigir todas as atividades relativas à divisão de serviços 
administrativos e projetos. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Organizar os controles contábeis e de pagamento e os cálculos para os editais de 

contribuição de melhoria; 
-Coordenar a elaboração das descrições técnicas nas licitações de pavimentações; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
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regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir carros oficiais; 
Efetuar o controle dos processos de licitação para a contratação de obras e serviços 

públicos, solicitados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas à Divisão de Compras; 
Programar serviços junto a outros setores e divisões; 

-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar a equipe de elaboração dos contratos administrativos, planejar mecanismos de 
controle e acompanhar as etapas da execução contratual, coordenar os serviços necessários 
para as alterações e readequações pertinentes, em conformidade com a legislação vigente. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar, planejar e orientar os serviços da equipe de elaboração das minutas e dos 
contratos administrativos, objetivando sua adequação legal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Coordenar os serviços de expedição dos contratos administrativos para as respectivas 
assinaturas e posterior distribuição aos órgãos competentes; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Planejar mecanismos e coordenar o controle dos prazos para execução contratual, e 
supervisionar a elaboração dos termos aditivos, em conformidade às instruções técnicas 
obtidas; 
Supervisionar o controle exercido pelos gestores dos contratos administrativos, 

coordenando as notificações por inexecução contratual e a aplicação de sanções, quando 
for o caso, planejando e coordenando mecanismos de controle, sobretudo dos prazos para 
defesa e recursos; 
Supervisionar a instrução dos processos administrativos, que originam os respectivos 

contratos, em conformidade com as orientações das Assessorias ou da Procuradoria do 
Município, determinando, quando necessários às devidas adequações ou complementações 
de instrução; 
-Outras atividades afins 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de análise de projetos de construção residencial, prédios 
comerciais e industriais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a recepção de projetos de construção residencial e de prédios comerciais , 

industriais e infra estrutura urbana; as análises que se impõem e os procedimentos para tal 
estabelecidos; 
-Coordenar a analise dos projetos e o preenchimento do formulário padrão, anexo ao 
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processo. 
-Coordenar a recepção e análise de projetos de inscrição cadastral; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ARQUIVO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o arquivo de documentos da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar e manter atualizado o processo de digitalização dos documentos; 
-Coordenar e organizar planilhas de pagamento de obras licitadas; 
-Coordenar a tramitação dos processos encaminhados para Arquivo; 
-Coordenar, planilhar, controlar, gerenciar o arquivo dos documentos, de forma organizada 
e de fácil localização e manuseio; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE TOPOGRAFIA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar os serviços topográficos no Município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar a execução dos serviços topográficos para pavimentação de vias; 
-Coordenar o recebimento e análise de processos relativos a serviços topográficos e 
acompanhar o trabalho do topógrafo; 
-Coordenar a elaboração de relatórios de acompanhamento dos serviços topográficos, de 
processos de abertura de valas e outros de competência do setor; 
-Coordenar os serviços topográficos executados no Distrito Industrial; 
Conferir os cálculos topográficos necessários; 

-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, orientando os servidores 
sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais 
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vestimentas de proteção; 
-Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades desempenhadas pelo setor de 
topografia, bem como do consumo de materiais, de combustível, entre outros, entregando 
ao responsável pela divisão; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Determinar o arquivamento das notificações da Corsan, quanto à abertura de valas; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Efetuar trabalhos de apoio técnico, quando necessário, fazendo vistorias e solucionando 

problemas cuja competência é do seu setor; 
-Fazer elaborar esboços, plantas, mapas e relatórios técnicos; 
-Organizar e executar os serviços topográficos relativos a levantamentos, demarcações, 
alinhamentos e mediações de ruas, terrenos, pontes, entre outros; 
-Requisitar material de trabalho sempre que necessário, controlando sua correta utilização; 
-Supervisionar a análise de mapas, plantas, títulos de propriedade, registros e 
especificações, estudando-os e calculando as mediações a serem efetuadas, para preparar 
esquemas de levantamento de área; 
Solicitar sempre que necessário, o conserto de instrumentos e equipamentos sob sua 

responsabilidade, acompanhando os serviços e efetuando teste quando necessário; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras competências afins. 

CARGO:CHEFE DO SETOR DE TOPOGRAFIA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar os serviços topográficos externos no município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar a execução de demarcações em projetos de obras; 
Buscar manter-se sempre atualizado sobre as novas tecnologias de trabalho e orientar os 

servidores sob sua chefia sempre que necessário; 
-Coordenar a análise de mapeamentos, plantas, registros de propriedades e ou títulos, 
sempre com intuito de buscar a maneira mais correta e econômica para executar 
levantamentos afins; 
-Coordenar a realização de levantamentos topográficos e ter conhecimento sobre todos os 
métodos e ou sistemas de trabalho (altimetria, planimetria, trigonometria, taqueometria, 
batimetria volumetria e outros afins); 
-Conhecer e manusear com competência e zelo os equipamentos e acessórios a sua 
disposição, tais como: Teodolito, Níveis, Medidores Eletrônicos, Gps, etc; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança do trabalho, orientando os servidores; 
Coordenar a elaboração de relatórios semanais dos serviços executados pela equipes 

externas; 
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-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO:CHEFE DO SERVIÇO DE MEDIÇÃO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar os serviços de medição no município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Dirigir o serviço de medição, orientando os procedimentos a ser adotados; 
Monitorar o desenvolvimento das atividades garantindo eficiência e diligência na 

prestação dos serviços; 
- Outras atividades afins 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE DESENHO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar as atividades relativas à equipe na execução de serviços 
de Desenho. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
-Interpretar desenhos de plantas; 
-Controlar nível de estoque; 
Coordenar a elaboração de relatórios de atividade e encaminhar ao superior; 
Conferir e assinar documentos de sua responsabilidade; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Distribuir tarefas para os funcionários, supervisionando a execução dos serviços; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
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habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Orientar e controlar a guarda e a conservação de materiais, equipamentos e ferramentas 
ocupadas no trabalho; 
-Solicitar o material de trabalho quando os mesmos vierem a faltar; 
Outras atividades afins. 

CARGO:DIRETOR DE HABITAÇÃO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e implementar conjuntamente com o Secretário Municipal de Obras Públicas a 
política habitacional do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar o desenvolvimento dos projetos e programas habitacionais; 
Apresentar relatórios mensais das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Habitação; 
Exarar despachos em processos administrativos; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Dirigir a elaboração de documentos técnicos, pareceres e projetos referentes a área 
habitacional; 

Monitorar o desenvolvimento dos projetos capitaneados pela Diretoria de Habitação; 
Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR I (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o funcionamento político e administrativo da Diretoria de Habitação. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar e monitorar o desenvolvimento das ações, elaborando relatórios periódicos 
ao diretor; 
-Assessorar o diretor em seus contatos com os órgãos da administração municipal, 
instituições públicas (Governo Estadual, Federal, Legislativo, Judiciário), privada e 
comunidade; 
Chefiar a equipe de apoio administrativo; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos; 
-Coordenar a organização da agenda, de audiências, entrevistas e reuniões da diretoria de 
Habitação; 
Coordenar a criação e desenvolvimento dos projetos de unidades habitacionais; 

-Dirigir veículos; 
Gerenciar o sistema de controle de atividades desenvolvidas pela diretoria; 

-Outras atividades afins. 
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CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a implementação dos Programas Habitacionais do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar o desenvolvimento dos projetos e programas habitacionais; 
-Coordenar a expedição e arquivamento de documentos; 
-Coordenar, organizar e acompanhar os programas diversificados ás construções 
habitacionais para famílias de baixa renda com critérios pré-estabelecidos; 
Coordenar as requisições e a organização da documentação exigida em cada programa; 
Elaborar planilhas de controle de localização e construção das habitações; 

-Elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Zelar pela boa imagem da administração Municipal; 

-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE LOTES HABITACIONAIS (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a gestão dos Lotes Habitacionais do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar o cadastramento dos beneficiários pelos programas habitacionais; 
Coordenar a expedição e arquivamento de documentos; 
Elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o USO 

correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Zelar pela boa imagem da administração Municipal; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ANÁLISE DE CONTRATOS HABITACIONAIS 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a elaboração dos contratos habitacionais. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a elaboração dos contratos; 

- Coordenar a análise sócio-econômica em relação aos Programas Habitacionais; 
Expedir relatórios atualizados dos trabalhos desenvolvidos; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o USO 

correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Zelar pela boa imagem da Administração municipal; 

-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATOS E COBRANÇAS (Redação dada 
pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Realizar análise e acompanhamento das prestações dos débitos dos mutuários dos 
programas habitacionais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar elaboração de contratos; 
-Controlar o montante da dívida dos financiamentos habitacionais; 
-Coordenar parcerias junto a instituições financeiras; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Monitorar os resultados auferidos através dos procedimentos de cobrança; 
-Orientar a adoção de procedimentos de cobrança; 
Supervisionar e controlar os pagamentos dos mutuários; 
Outras atividades afins 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar o recebimento, a guarda e o destino de todas as compras realizadas pela Secretaria 
Municipal de Obras Públicas. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o recebimento das requisições de materiais em estoque, realizar entrega e 
efetuar o respectivo controle; 
-Coordenar o recebimento dos materiais e serviços adquiridos pela secretaria, seu estoque e 
posterior distribuição, de acordo com as requisições, determinando os respectivos registros; 
Coordenar o recebimento, conferência e encaminhamento das contas de luz, água e 

telefone, e informar a Secretaria quando do excesso de consumo ou gasto; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
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-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO:CHEFE DO SERVIÇO DE LOGÍSTICA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Diretor da Habitação, viabilizando a estrutura necessária ao desenvolvimento 
das atividades desta diretoria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Gerenciar o Setor de Logística, viabilizando as atividades através dos insumos necessários 
a sua realização; 
Organizar os eventos desenvolvidos pela diretoria, alocando os equipamentos necessários 

a sua realização; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Orientar serviços de levantamento e execução de obras civis. 
Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE OFICINA E OBRAS (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e gerenciar a área administrativa e operacional da Diretoria de Oficina. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar a compra de material de consumo, combustíveis, materiais de borracharia, 
lubrificação e manutenção de veículos previamente orçados pelo setor administrativo; 
Controlar serviços terceirizados previamente orçados pelo setor administrativo referente 

às atividades atinentes a esta diretoria; 
-Gerenciar, orientar, coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pela Diretoria 
de Oficina; 
-Gerenciar e zelar pelo bom andamento dos trabalhos e relações humanas na respectiva 
diretoria; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

-Outras competências afins. 
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CARGO:CHEFE DO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o serviço de lubrificação dos veículos da frota da Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a lubrificação dos veículos da frota da Prefeitura Municipal; 
-Controlar a lubrificação de óleo diesel das máquinas, zelando sempre pela economicidade; 
Orientar e fiscalizar os procedimentos de lubrificação dos veículos; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE PEÇAS (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Executar e promover ações que permitam que veículos, máquinas e equipamentos estejam 
sempre em condições de prestar os serviços necessários. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o levantamento dos serviços terceirizados, quando necessários; 

-Coordenar a avaliação dos reparos a veículos e máquinas acidentados; 
-Determinar descrição técnica de veículos e máquinas a serem adquiridos pelo Município; 
-Coordenar o recebimento de veículos e máquinas novos e reformados e adequar no seu 
devido uso; 
-Determinar serviços e funções, a cada encarregado dos setores da Oficina e Manutenção; 
-Controlar equipamentos, máquinas e viaturas da Prefeitura Municipal de Erechim, zelando 
para que estejam sempre em condição de utilização; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE HIGIENIZAÇÃO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Executar e promover ações que permitam a correta e adequada higienização dos veículos, 
máquinas e equipamentos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar o serviço de higienização dos veículos, máquinas e equipamentos; 
-Orientar o cronograma de atividades do serviço de higienização para que os veículos da 
frota sempre estejam em condições de uso, vislumbrando a melhor prestação do serviço; 
-Promover lavagem das viaturas, equipamentos e máquinas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
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responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE FROTA (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Distribuir e alocar viaturas para atendimento de serviços nas diversas Secretarias, 
fiscalizando e promovendo a manutenção e o abastecimento. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar e fiscalizar toda frota de veículos (documentação, licenciamento, seguro 
obrigatório, seguro total padronizado,equipamentos obrigatórios); 
Monitorar e conscientizar motoristas quanto a adequação de conduta e a disciplina no 

exercício de suas atividades; 
Acompanhar eventuais acidentes que envolvam viaturas do município e posterior 

encaminhamento à Administração para procedimentos administrativos; 
-Liberar e controlar combustível; 
-Controlar saídas de todas as viaturas quanto ao horário de saída e chegada, motorista, 
destinação e serviço; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE LOGÍSTICA DE OBRAS (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a Divisão de Logística de Obras. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Dirigir a equipe de logística de obras para em conjunto com as demais unidades viabilize 
as atividades dos setores e serviços da Secretaria Municipal de Obras Públicas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
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regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE RUAS E ESTRADAS (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades da manutenção de Ruas e Estradas. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Elaborar e conferir planilhas orçamentárias; 

-Estabelecer um cronograma de acompanhamento das obras em andamento, planejando os 
projetos futuros; 
Gerenciar a equipe de manutenção das vias, orientando os procedimentos a ser adotados; 
Orientar e planejar as atividades de manutenção das ruas e estradas; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ASFALTO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Coordenar os serviços de colocação e manutenção asfáltica do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a colocação e manutenção asfáltica; 
Supervisionar e orientar a equipe de trabalho; 

-Zelar pela boa imagem da Administração municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE CALÇAMENTO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Coordenar os serviços de colocação e manutenção de calçamento do município. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a colocação e manutenção de calçamento; 
-Supervisionar e orientar a equipe de trabalho; 
-Zelar pela boa imagem da Administração municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar os serviços de iluminação pública no município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Organizar e executar os serviços de instalação, ampliação, manutenção e conserto da rede 
de iluminação pública; 
Receber determinações de serviços a serem executados e promover a competente 

realização, no prazo determinado; 
Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos e 

ferramentas utilizadas no trabalho, a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, 
evitando perdas e danos; 
-Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas e equipamentos sob sua 
responsabilidade, acompanhando os serviços e efetuando testes, quando necessário; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, orientando os servidores 

sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais 
vestimentas de proteção; 
-Manter controle sobre horário de chegada e saída dos servidores sob sua responsabilidade, 
e da efetiva realização dos serviços; 
-Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades desenvolvidas pelo setor de 
iluminação pública, entregando-o ao responsável pela divisão de serviços urbanos; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 
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CARGO: CHEFE DO SETOR ILUMINAÇÃO EXTERNA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de instalação e manutenção da rede de 
iluminação pública, e dos eletro-eletrônicos da própria Prefeitura. 
DESCRIÇAO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇOES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de instalação, ampliação, manutenção e 

conserto da rede de iluminação pública, e dos eletro-eletrônicos da própria Prefeitura; 
Coordenar o recebimento das ordens de serviço externo para execução de trabalhos de 

iluminação pública, comunicando os locais e o tipo de trabalho aos subordinados e 
controlando sua correta execução, no prazo determinado; 
Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos e 

ferramentas utilizadas no trabalho, a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, 
evitando perdas e danos; 
-Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas equipamentos sob sua 
responsabilidade, acompanhando os serviços efetuando testes, quando necessário; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho orientando os servidores 
sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó, e demais 
vestimentas de proteção; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO INTERNA (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços eletro-eletrônicos próprios da Prefeitura. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, organizar e supervisionar os serviços de instalação, ampliação, manutenção e 
conserto de eletro-eletrônicos dos próprios municipais; 
-Coordenar o recebimento das ordens de serviço internos para execução de trabalhos, 
comunicando os locais e o tipo de trabalho aos subordinados e controlando sua correta 
execução, no prazo determinado; 
Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos e 

ferramentas utilizadas no trabalho, a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, 
evitando perdas e danos; 
Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas equipamentos sob sua 

responsabilidade, acompanhando os serviços efetuando testes, quando necessário; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho orientando os servidores 
sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó, e demais 
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vestimentas de proteção; 
-Elaborar anualmente a escala de férias dos servidores do setor, encaminhando-a ao 
responsável pela divisão de iluminação; 
-Zelar pela limpeza, ordem e boa aparência do ambiente de trabalho, procurando mantê-lo 
sempre limpo e ordenado; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE NECRÓPOLE (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar os serviços relacionados aos cemitérios municipais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Organizar e executar os serviços de limpeza e manutenção dos cemitérios; 
-Coordenar o recebimento das determinações de serviços a serem executados e promover a 
competente realização, no prazo determinado; 
-Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas sob sua responsabilidade, 
acompanhando os serviços e efetuando testes quando necessário; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho orientando os servidores 
sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais 
vestimentas de proteção; 
-Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades desenvolvidas no setor de 
cemitérios, entregando-o ao responsável pela divisão de serviços urbanos; 
-Fazer escalas de serviço com todos os funcionários disponíveis; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE NECRÓPOLE (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar as atividades relativas às equipes na execução de 
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serviços de limpeza, pintura e conservação do cemitério e controle de enterros, sendo um 
Chefe do Setor A — Cemitério Pio XI e outro Chefe do Setor B — Cemitério Santa Cruz. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
-Distribuir tarefas para os funcionários, supervisionando a execução dos serviços; 
Coordenar o recebimento das ordens de serviço e executá-las; 

-Orientar e controlar a guarda e a conservação de materiais, equipamentos e ferramentas 
ocupadas no trabalho; 
-Solicitar o material de trabalho quando os mesmos vierem a faltar; 
Conferir e assinar documentos de sua responsabilidade; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar as atividades relativas à manutenção e conservação dos cemitérios. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
-Distribuir tarefas para os funcionários, supervisionando a execução dos serviços; 
Coordenar o recebimento das ordens de serviço e executá-las; 

-Gerenciar as atividades de manutenção e conservação dos cemitérios; 
-Supervisionar a realização de reparos, pinturas, capina e higienização dos cemitérios; 
-Orientar e controlar a guarda e a conservação de materiais, equipamentos e ferramentas 
ocupadas no trabalho; 
-Solicitar o material de trabalho quando os mesmos vierem a faltar; 
-Conferir e assinar documentos de sua responsabilidade; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, coordenar e supervisionar os serviços burocráticos referentes à frota de veículos 
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da Prefeitura Municipal; 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DE ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, coordenar e supervisionar os serviços burocráticos referentes à frota de veículos 
da Prefeitura Municipal. 
Supervisionar o andamento dos seguros da frota; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE PROCESSO E PESSOAL (Redação dada pela Lei n° 
4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a organização e administração dos processos administrativos, expedientes, 
requerimentos referentes ao parcelamento do solo, de pessoal da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Habitação, nas diversas equipes de trabalho, em especial as destinadas 
para serviços externos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar, supervisionar e analisar o andamento dos processos administrativos, 
expedientes e requerimentos referente ao parcelamento do solo e projetos de construções; 
-Supervisionar o ordenamento de abertura e controle dos processos administrativos; 
-Coordenar a administração de pessoal da Secretaria Municipal de Obras Públicas e 
Habitação nas diversas equipes de trabalho, em especial as destinadas para os serviços 
externos; 
-Coordenar a elaboração e supervisionar a realização das escalas de trabalho das equipes 
de obras, especialmente das equipes de trabalho externo; 
-Supervisionar as requisições e coordenar a distribuição dos vales-transporte das equipes 
de obras, controlando as informações repassadas à Diretoria de Recursos Humanos; 
-Supervisionar as requisições e coordenar a distribuição dos equipamentos de proteção 
individual e uniformes, para as equipes de obra, controlando as informações repassadas à 
Diretoria de Recursos Humanos; 
Supervisionar o registro de ponto das equipes de obras, em especial as que realizam 

serviços externos, e controlar as informações repassadas à Diretoria de Recursos Humanos; 
-Conduzir e coordenar ações que envolvam treinamento e aperfeiçoamento do pessoal 
vinculado à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação; 
-Realizar diligências funcionais "in loco" nas diversas equipes de trabalho, em especial 
naquelas destinadas aos serviços externos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
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evitar evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para a 
regularização junto à Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado e autorizado pela chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins; 

CARGO:CHEFE DA DIVISÃO DE DESMEMBRAMENTO (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de análise de projetos de loteamento e desmembramento, vistorias, 
confrontações, e expedição de guias. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar análise de projetos de loteamento e desmembramento; 
Coordenar vistorias em loteamentos para liberação da hipoteca; 

-Coordenar confrontações para denominação de ruas; 
-Coordenar confrontações de áreas a serem desapropriadas; 
-Supervisionar a elaboração de guias para escrituras; 
Coordenar outras atividades relativas ao setor e a função, de acordo com a necessidade do 

trabalho; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Coordenar a emissão de Certidões de Zoneamento, Certidões de Execução de Obras ao 
INSS, Alvarás de Construção, e outros documentos competentes; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Coordenar a elaboração de Projetos, documentos técnicos, relatórios, laudos e pareceres 

referentes as atividades desenvolvidas. 
-Outras atividades afins. 

CARGO:CHEFE DA DIVISÃO DE PROCESSO E ANÁLISE (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar os trabalhos da divisão de processos e análise da Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Coordenar o recebimento, andamento e encaminhamento de processos; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
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habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Zelar pela boa imagem da Administração; 
-Outras atividades afins. 

CARGO:CHEFE DO SETOR DE AUXÍLIO AO PÚBLICO (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Garantir o correto fluxo dos procedimentos administrativos com a resposta necessária aos 
expedientes; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Orientar e encaminhar o público; 
Zelar pela boa imagem da Administração; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PREDIAL (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de encaminhamento da população para o acesso aos serviços 
desenvolvidos pela Diretoria de Processo, visando maior diligência e eficiência no 
atendimento ao público. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar com presteza a comunidade, auxiliando na utilização dos serviços 

disponibilizados pela Diretoria de Processo; 
-Coordenar as atividades da equipe visando a maior diligência e eficiência no atendimento 
ao público. 
-Coordenar e analisar projetos residênciais e comerciais. 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Zelar pela boa imagem da Administração; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE SANEAMENTO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
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Coordenar os serviços de saneamento básico do Município. Planejar, organizar e dirigir as 
atividades relativas à divisão de saneamento básico e abastecimento, tais como a 
construção, conservação e limpeza de galerias, ponte e bueiros; a implantação da rede de 
esgoto pluvial, a execução dos serviços de drenagem; a instalação de rede de água em 
povoados e distritos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Chefiar, orientar, organizar e supervisionar os serviços de construção, manutenção e 
limpeza de bueiros e galerias; 
Elaborar projetos para escoamento de água e esgoto, bem como fazer mudanças de rede 

quando necessário; 
-Projetar mudanças de boca de lobo e caixas de captação; 
Chefiar e organizar os serviços de acordo com prioridade, emergências e programação 

pré-determinada; 
-Planejar, em conjunto com o Secretário Municipal de Obras Públicas, organizar e dirigir 
as atividades desenvolvidas na divisão de saneamento básico e abastecimento, envolvendo 
os setores de saneamento básico; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE VISTORIAS (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de vistoria das obras de ampliação e manutenção das redes. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Acompanhar as obras de ampliação e manutenção das redes; 
Chefiar e organizar as equipes de vistorias orientando o cronograma de atividade, de 

acordo com as prioridades da Diretoria de Saneamento; 
-Planejar, em conjunto com o Secretário Municipal de Obras Públicas, as atividades 
desenvolvidas pela divisão de vistoria; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
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Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE AMPLIAÇÃO DE REDES (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar os serviços de construção de redes de esgoto e água do Município. 
DESCRIÇÃO ANALíTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Coordenar o recebimento de determinações de serviços a serem executados e promover a 
competente realização, no prazo determinado; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho orientando os servidores 
sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacetes, guarda-pó e demais 
vestimentas de proteção; 
Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades desenvolvidas pela equipe de 

drenagem e esgoto bem como do consumo de materiais, combustíveis, entre outros, 
entregando-o ao responsável pela divisão de saneamento básico e abastecimento; 
Organizar e executar os serviços de construção e limpeza de bueiros e galerias; 
Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos e 

ferramentas utilizadas no trabalho, a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, 
evitando perdas e danos; 
-Requisitar material de trabalho, sempre que necessário, e controlar sua correta utilização; 
Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas, equipamentos sob sua 

responsabilidade, acompanhando os serviços, efetuando testes, quando necessário; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Outras competências afins 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDES (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência do setor, tais como: 
manutenção de redes de drenagem e esgotos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de manutenção e conserto de redes de 

drenagem e esgoto; 
Coordenar o recebimento das ordens de serviço para execução de trabalhos de drenagem e 

esgoto, comunicando os locais aos subordinados e controlando sua correta execução, no 
prazo determinado; 
-Requisitar material de trabalho, sempre que necessário, e controlar sua correta utilização; 
Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas, equipamentos e 

ferramentas no trabalho, a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas 
e danos; 
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-Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas sob sua responsabilidade, 
acompanhando os serviços e efetuando testes, quando necessário; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho orientando os servidores 

sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais 
vestimentas de proteção; 
-Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades desenvolvidas pela equipe de 
drenagem e esgoto, bem como do consumo de materiais, de combustível, entre outros, 
entregando-o ao responsável pela divisão de saneamento básico e abastecimento; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO:DIRETOR DE BRITAGEM (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar as atividades da Central de Britagem e Usina de asfalto da Prefeitura Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Organizar e executar os serviços de britagem e detonação de pedras e britas, entre outras 
atividades; 
-Coordenar o recebimento de determinações de serviços a serem executados e promover a 
competente realização, no prazo determinado; 
-Coordenar a elaboração do mapa mensal de apropriação de custos com a produção de brita 
e outras. 
-Inspecionar, examinar e determinar o solo local apropriado para as detonações, estudando 
os tipos de rochas ou solo, definindo os pontos que devem receber as cargas de explosivos; 
-Requisitar material de trabalho, sempre que necessário, conferindo-o no recebimento e 
controlando sua correta utilização; 
Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades desenvolvidas pela Usina de 

Asfalto com a quantidade de material gasto; 
-Elaborar mensalmente a relação de horas-extras dos funcionários da equipe e encaminhar 
ao responsável pelo setor; 
-Supervisionar o recebimento de explosivos e o seu carregamento para os locais de 
detonação de pedras; 
-Supervisionar o recebimento de emulsão fazendo controle de entrada e saída; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, orientando os servidores 
sob sua responsabilidade, acompanhando os serviços e efetuando os testes quando 
necessário; 
Coordenar a elaboração e conferir relatórios mensais de atividades desenvolvidas pela 

central de britagem, tais como a produção diária de brita, destino da brita, quantidade de 
materiais gastos, encaminhando-os à divisão de serviços viários e de trânsito; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
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responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE PRODUÇÃO E USINAGEM (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar e coordenar as equipes de produção de asfalto da Usina de Asfalto do 
Município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as atividades e pessoal envolvido na descarga da emulsão asfáltica, bem como 
de análise e exame dos lacres de segurança; 
-Coordenar toda a equipe para correta composição e fabricação da massa asfáltica; 
-Coordenar, a fim de que sejam feitos os exames preliminares de laboratório, que 
assegurem a qualidade do asfalto. 
-Orientar a equipe quando surgirem problema na fabricação do asfalto, ou de sua aplicação 
nas vias; 
Supervisionar os controladores de estoque e compradores, buscando, além da eficiência, o 

controle dos produtos estocados, e a adequação dos componentes adquiridos; 
Controlar toda a equipe de asfalto em pista, no que se relaciona a qualificação do material 

empregado e a sua correta aplicação; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE DESMONTE E MANUTENÇÃO (Redação dada 
pela Lei n.°4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência da Usina de Asfalto e do 
Britador. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência da Usina de Asfalto; 
-Coordenar o recebimento das ordens de serviços; repassá-las aos funcionários da equipe e 
fazê-los cumprir com exatidão no prazo determinado; 
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-Requisitar material de trabalho, sempre que necessário, conferindo-o no recebimento e 
controlando sua correta utilização; 
-Supervisionar o recebimento de Emulsão e acondicioná-lo corretamente, fazendo um 
controle de entrada e saída; 
-Coordenar a elaboração do mapa mensal de apropriação de custos com asfalto; 
-Coordenar a regulagem das máquinas, para adequá-las ao tamanho da brita solicitada; 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência da Central de Britagem 

receber as ordens de serviços do responsável, repassá-las aos funcionários da equipe e 
fazê-los cumprir com exatidão no prazo determinado; 
Supervisionar o recebimento de material, fazendo um controle de entrada e saída de pedra, 

fazer mapeamento das diversas classificações de pedra; 
Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos utilizados 

no trabalho, a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando pedras e danos; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, orientando os servidores 

sob sua responsabilidade, acompanhando os serviços e efetuando teste quando necessário; 
-Coordenar a manutenção geral do Britador e usina de asfalto, zelando pelo bom 
andamento da produção e qualidade do material; 
-Providenciar o conserto do Britador ou da Usina de Asfalto e, quando necessário, 
encaminhar ao superior para terceirização; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

CARGO:DIRETOR DE INFRAESTRUTURA (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e controlar as atividades do Berçário Industrial e acompanhar a instalação e 
ampliação de projetos no setor industrial. 
DESCRIÇÃO ANALíTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Fazer o controle e gerenciamento das atividades do Berçário Industrial; 
Gerenciar estas implantações e supervisionar sua utilização; 
Orientar, elaborar e acompanhar projetos no setor Industrial; 

-Manter o controle sobre o horário de chegada e saída dos servidores sob sua 
responsabilidade; 
-Coordenar a prestação de serviços de energia, comunicação e transporte, com a finalidade 
de viabilizar a instalação de atividade econômica no município; 
Zelar pela boa imagem da administração municipal; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
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correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar os serviços de terraplanagem. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a distribuição das máquinas e equipamentos e caminhões de acordo com as 

necessidades de cada setor; 
-Supervisionar o uso correto de máquinas, equipamentos e caminhões com o objetivo de 
produzir prestação de serviço eficiente com o máximo de economicidade; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar e controlar a manutenção de máquinas e equipamentos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar os serviços de manutenção na oficina bem como manter atualizado os livros e 

formulários de controle de máquinas; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE FOMENTO AO CRÉDITO (Redação dada pela 
Lei n.° 4.798/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Controlar e orientar as atividades relacionadas com linhas de créditos próprias ou de 
parcerias com Bancos de Fomento. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES 

ST-01.17.01 	 83 



Tribunal de Contas 
Fl. RubrÁa 

2049 7 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo 

Fazer o controle gerencial de todas as atividades relacionadas com linhas de créditos 
próprias ou de Bancos de Fomento, intermediando, orientando e assessorando; 
Identificar as necessidades do mercado com relação a linhas de crédito e planejar ações 

para atendê-las; 
-Desenvolver métodos de controle, orientação, intermediação, assessoramento para as 
necessidades dos programas sejam próprios ou de parcerias; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Representar a Secretaria em reuniões e cursos referente a linhas de crédito, prospectando 
parceiros e clientes interessados. 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Outras atividades afins. 

CARGO:CHEFE DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS 
PRODUTIVAS LOCAIS (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a interlocução entre os agentes produtivos e institucionais, vislumbrando o 
desenvolvimento qualificado de cadeias produtivas locais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Articular dos agentes produtivos e institucionais para o desenvolvimento qualificado de 
cadeias produtivas; 
-Coordenar a interlocução com universidades, escolas técnicas; 
-Fomentar o desenvolvimento local voltado para as necessidades coletivas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
(Redação dada pela Lei n.° 4.798/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o funcionamento do Setor de Licenciamento e Fiscalização. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Emitir pareceres quanto à localização e/ou instalação de estabelecimentos industriais, 
comerciais ou de prestação de serviços no município de Erechim, de acordo com a 
legislação pertinente; 
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Realizar a fiscalização do Mercado Popular, Berçário Industrial e venda ambulante de 
ponto fixo estabelecido, juntamente com as demais Secretarias envolvidas; 
Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da Legislação Tributária; 

-Examinar e preparar os elementos necessários à execução da fiscalização externa; 
-Analisar as repercussões das instruções e normas de fiscalização em vigor, aplicando-as e, 
quando for o caso, propondo medidas corretivas; 
Colaborar para o aperfeiçoamento da Legislação Tributária Municipal, propondo medidas 

que visem melhorar os mecanismos de arrecadação; 
-Requisitar o auxílio de força pública, ou requerer ordem judicial, quando indispensável à 
realização de diligências ou inspeções; 
-Auxiliar na elaboração de relatórios relacionados ao Departamento à fiscalização; 
-Desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) 
relativas ao exercício do cargo, utilizando-se dos meios mecânicos e/ou informatizados 
disponíveis; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE TREINAMENTO E BALCÃO DO 
EMPREENDEDOR (Redação dada pela Lei n.° 4.798/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o funcionamento do setor de treinamento e o Balcão do Empreendedor. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, simplificar e agilizar os processos de constituição de micro-empresas e 
empreendedores individuais; 
-Disponibilizar aos interessados as informações necessárias à emissão da inscrição 
municipal e do alvará de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos de 
comunicação oficial; 
-Prestar ótimo atendimento ao público e aos colegas, fornecendo informações e/ou 
encaminhando aos órgãos competentes; 
Prestar informações acerca do programa de qualificação profissional; 

-Fomentar junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico ações que visem a 
inserção de empreendedores da área autônoma informal, para que busquem a sua 
formalidade; 
-Desenvolver ações conjuntas das Secretarias Municipais envolvidas no processo de 
licenciamento, bem como dialogar com os órgãos externos à administração municipal; 
-Encaminhar e acompanhar processos junto às Secretarias responsáveis, até que os mesmos 
estejam finalizados; 
-Promover e realizar cursos, palestras, em parceria com entidades representativas, para 
treinamento e qualificação de pessoas; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
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-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUCERGS (Redação dada 
pela Lei n.°4.798/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Estabelecer, organizar, coordenar e superintender as atividades do Escritório Regional da 
Junta Comercial do Rio Grande do Sul, em Erechim. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e representar o Escritório Regional da Junta Comercial na Região do Alto 

Uruguai; 
-Realizar análise e despachar processos no âmbito da Junta Comercial de sua competência; 
Emitir Certidões Simplificadas; 

-Autenticar livros mercantis; 
-Zelar pelo cumprimento fiel da legislação Federal e Estadual a que se subordina; 
-Prestar atendimento aos usuários do Escritório Regional, com urbanidade; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de proteção individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar providências necessárias para 
regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE AUTENTICAÇÕES (Redação dada pela Lei n.° 
4.798/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Estabelecer, organizar, coordenar e superintender as atividades de atendimento e 
autenticação dos Livros Mercantis do Escritório Regional da Junta Comercial do Rio 
Grande do Sul, em Erechim. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Realizar análise, despachar e autenticar livros mercantis no âmbito da Junta Comercial de 

sua competência; 
-Zelar pelo cumprimento fiel da legislação federal e estadual a que se subordina; 
Prestar atendimento aos usuários do Escritório Regional, com urbanidade; 
Elaborar relatórios mensais do Escritório Regional; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de proteção individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar providências necessárias para 
regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
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-Outras atividades afins. 

CARGO: ASSESSOR I — AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS 
(Redação dada pela Lei n.° 4.798/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar tecnicamente as atividades da Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Prestar assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
Assessorar a elaboração de projetos, estudos e programas; 

-Participar de sessões de estudo, reuniões, encontros e aprofundamentos relacionados com 
as tarefas a serem executadas na Secretaria; 
-Elaborar subsídios de orientação, relatórios de atividades, pareceres, etc.; 
-Propor a realização de medidas relativas à boa administração e à melhoria das atividades 
dentro da Secretaria; 
Analisar os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria; 

-Articular a integração entre os setores e equipes; 
Estudar e analisar situações apresentadas e que necessitem normativas, ajustes e 

adequações; 
-Apresentar alternativas para a resolução de dificuldades que se apresentam; 
-Prestar ótimo atendimento ao público e aos colegas, fornecendo informações e/ou 
encaminhando aos órgãos competentes; 
-Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio público; 
-Supervisionar a elaboração de documentos técnicos, como relatórios, laudos, pareceres, 
etc., 
-Organizar e assessorar a realização dos eventos; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

CARGO: ASSESSOR I (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar e coordenar as ações de caráter técnico nas áreas da cultura, esporte e turismo e 
de cumprimento das políticas públicas do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Prestar assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo; 
Assessorar a elaboração da programação da SMCET; 

-Prestar orientação e assistência às atividades culturais, esportivas e turísticas; 
-Participar de sessões de estudo, reuniões, encontros e aprofundamentos relacionados com 
as tarefas a serem executadas na Secretaria; 
-Elaborar subsídios de orientação, relatórios de atividade, pareceres, etc; 
-Auxiliar na elaboração de projetos dentro de cada área; 
-Propor a realização de medidas relativas à boa administração e a melhoria das atividades 
dentro da Secretaria; 
-Analisar os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria; 
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Articular a integração entre os setores e equipes; 
-Estudar e analisar situações apresentadas e que necessitem normativas, ajustes e 
adequações; 
Apresentar alternativas para a resolução de dificuldades que se apresentam; 

-Prestar ótimo atendimento ao público e aos colegas, fornecendo informações e/ou 
encaminhando aos órgãos competentes; 
-Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio público; 
-Estar sempre disponível para auxiliar os colegas que necessitarem e representar a 
Secretaria em reuniões e conselhos: COMEC, COMUDE, CODIC (representação 
estadual), Comitê do PGQP, Comissão de organização do Natal dos Sonhos; comissão 
técnica do patrimônio Cultural e Artístico; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR II (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar na secretaria, na condução das atividades culturais, turísticas e esportivas do 
município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar e auxiliar estudos e discussões das manifestações artístico-culturais, 

turísticas e esportivas do município; 
Auxiliar na organização de eventos e atividades artístico culturais, turísticas e esportivas 

do município 
-Providenciar e orientar os trabalhos de conservação de obras, documentos e/ou similares 
de valor artístico/ cultural /histórico; 
Apoiar e acompanhar as atividades do Coral Municipal Juvenil; 

-Apoiar e acompanhar as atividades turísticas e despotivas; 
-Propor e /ou acompanhar atividades de expansão e divulgação educativo- culturais, 
esportivas e turísticas nas escolas municipais; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE CULTURA E TURISMO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, na formulação das 
políticas públicas para o desenvolvimento cultural e turístico do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
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Promover o estudo e a discussão das manifestações culturais e turísticas no município, 
com o fim de apoiá-los; 
Submeter à consideração do Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo estudos e 

planos de integração e financiamento de serviços culturais e turísticos prestados pelo 
município; 
Negociar, com entidade públicas e da sociedade civil organizada, acordos e contratos 

visando patrocínios e apoio financeiros para projetos culturais e turísticos; 
Promover a institucionalização de serviços culturais e turísticos que ampliem no 

município as opções culturais, de turismo e de lazer popular; 
-Coordenar e supervisionar as atividades artísticas e culturais e turísticas desenvolvidas em 
órgãos específicos, vinculados à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, bem 
corno as ações realizadas em parceria com entidade culturais e turísticas da sociedade civil; 
-Providenciar e orientar os trabalhos de conservação de obras e documentos de valor 
histórico e artístico; 
Coordenar o cadastro e a atualização dos dados das entidades e dos promotores culturais e 

turísticos do município, e manter intercâmbio com outras no estado, país e exterior; 
-Programar a realização de semanas de estudos, conferências, fóruns, concursos, feiras e 
exposições culturais de interesse da comunidade; 
Coordenar, em conjunto com a Assessoria de Imprensa, a divulgação e promoção dos 

eventos artístico-culturais e turísticos da Diretoria; 
-Elaborar relatórios de atividades da Diretoria; 
Elaborar calendário Semestral de Eventos, buscando ampliar as possibilidades de sucesso 

do evento e a divulgação do município; 
-Coordenar o planejamento, organização e realização de reuniões, exposições, palestras, 
viagens de estudo, passeios experimentais, cursos, treinamentos, seminários, fóruns, em 
decorrência de atividades próprias da diretoria. 
Coordenar o atendimento aos visitantes, turistas, pesquisadores, estudiosos, estudantes, 
interessados em realizar exposições, através de telefone, recebendo as 
pessoas/organizações, ou indo até elas. 
-Supervisionar o envio de materiais para as solicitações pelo correio. 
Apoiar às iniciativas de outras secretarias, escolas, organizações, grupos étnicos, feiras, 

eventos. 
-Planejar roteiros turísticos após estudo, entrevistas, visitas in loco. 
Providenciar estudos, pesquisas, entrevistas para elaboração e/ou reformulação do 

material gráfico para divulgar a cidade: Calendários, mapa de localização, roteiros 
turísticos e banners, além de textos para conscientização e sensibilização turística. 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 
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CARGO: CHEFE DO SETOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E INFRA-
ESTRUTURA (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar e coordenar as atividades culturais desenvolvidas e os trabalhos de infra-estrutura 
da Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e chefiar os estudos e discussões das manifestações artístico-culturais do 

município; 
-Coordenar e chefiar a organização de eventos e atividades artístico culturais do município 
Coordenar e orientar os trabalhos de conservação de obras, documentos e/ou similares de 

valor artístico/ cultural /histórico; 
-Coordenar, apoiar e acompanhar as atividades do Coral Municipal Juvenil; 
-Coordenar, propor e acompanhar atividades de expansão e divulgação educativo- culturais 
nas escolas municipais; 
-Coordenar a organização e conservação da infra-estrutura necessária para a realização dos 
eventos culturais; 
-Coordenar o controle do correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE ECOTURISMO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e assessorar o departamento de turismo, na formulação das políticas públicas 
para o desenvolvimento do ecoturismo do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Elaborar propostas e atividades que desenvolvam o ecoturismo em nosso município; 
Zelar pela manutenção do material e os dados sobre o município atualizados; 
Coordenar a coleta de fotos e notícias de jornais sobre as atividades turísticas; 

-Fazer relatório de todas as atividades realizadas; 
-Assessorar na organização e execução de eventos; 
Auxiliar na distribuição do material e da programação de Erechim; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
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Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE BIBLIOTECA E MUSEOLOGIA (Redação dada 
pela Lei n.°4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e chefiar os trabalhos de biblioteca e museologia do Município de Erechim 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e supervisionar as atividades de biblioteca, objetivando proporcionar uma 

cultura de fortalecimento de hábitos de leitura nas crianças, jovens e adultos; 
-Coordenar a promoção do conhecimento da herança cultural, apreciação das artes, 
realizações e inovações científicas; 
-Coordenar as atividades tendentes a propiciar o acesso as expressões culturais das artes 
em geral; 
-Coordenar o fomento do diálogo inter-cultural e favorecer a diversidade cultural; 
-Coordenar e proporcionar o acesso aos cidadãos à todo o tipo de informação comunitária; 
-Coordenar a promoção de serviços de informação adequados à empresas locais, 
associações e grupos de interesse; 
-Coordenar os trabalhos de utilização, manutenção e conservação do material 
bibliográfico; 
-Coordenar a promoção, manutenção e a ampliação do material bibliotecário no Município; 
-Coordenar a organização e supervisão das atividades relativas ao Arquivo Histórico do 
Município; 
-Coordenar o resgate de dados históricos, culturais e étnicos do Município; 
-Coordenar a execução e divulgação de pesquisas visando o resgate da história do 
Município; 
-Coordenar a realização de palestras, exposições, seminários e divulgação nos órgãos de 
imprensa. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DR. GLADSTONE OSÓRIO MÁRSICO (Redação dada pela Lei 11.0  
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades da Biblioteca Municipal, destinando o espaço aberto a todos, 
buscando a troca de idéias e experiências, a discussão cultural, informativa e recreativa. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, organizar e supervisionar as atividades da biblioteca, tais como: 
Proporcionar o fortalecimento de hábitos de leitura nas crianças, jovens e adultos; 
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Apoiar, tanto a educação individual e autônoma quanto a educação formal, em todos os 
níveis; 
Proporcionar oportunidades para o desenvolvimento criativo das crianças e jovens; 

-Estimular a imaginação e a criatividade das crianças e dos jovens; 
Promover o conhecimento da herança cultural, apreciação das artes, realizações e 

inovações científicas; 
-Propiciar o acesso as expressões culturais das artes em geral; 
Fomentar o diálogo inter-cultural e favorecer a diversidade cultural; 

-Apoiar a tradição oral; 
-Garantir acesso aos cidadãos à todo o tipo de informação comunitária; 
Proporcionar serviços de informação adequados à empresas locais, associações e grupos 

de interesse; 
Facilitar o desenvolvimento da informação e da habilidade no uso do computador; 

-Apoiar e participar de atividades e programas da alfabetização para todos os grupos de 
idade e implantar tais atividades se necessário; 
-Coordenar a classificação, catalogação e seleção de material bibliográfico; 
Coordenar atividades de leitura, empréstimo, devolução e organização de estantes; 
Coordenar os serviços de encadernação e restauração do acervo; 

-Coordenar a orientação e assessoramento aos usuários em pesquisa bibliográfica. 
Promover a manutenção e a ampliação da Biblioteca através da aquisição de livros, 

revistas, periódicos e outros materiais bibliográficos; 
-Promover atividades culturais inerentes à Biblioteca, como: hora do conto, contato com 
escritores etc; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE COORDENAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 25 
DE JULHO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a conservação e manutenção física do Centro Cultural 25 de Julho e atender as 
solicitações de trabalho de usuários do mesmo. Seja público ou companhias artísticas. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Zelar pela conservação e manutenção do Centro Cultural, tomando as medidas 

necessárias. 
-Supervisionar a execução dos serviços de limpeza e arrumação nas dependências do 
Centro Cultural 25 de Julho; 
Supervisionar a preparação e distribuição de café, chá e chimarrão nos dias de eventos; 

-Controlar a entrada e saída de pessoas; 
-Supervisionar e quando necessário realizar serviços de limpeza nas dependências do 

ST-01.17.01 
	

92 



Tribunal de Contas 

12uVa 

2058 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo 

Centro cultural 25 de Julho; 
-Manter a conservação e manutenção do Centro Cultural 25 de Julho; 
Preparar o Centro Cultural 25 de Julho para a realização de eventos artístico-culturais; 
Percorrer as dependências do Centro Cultural 25 de Julho abrindo e fechando janelas, 

portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e 
aparelhos elétricos; 
Orientar e controlar a preparação e distribuição de café, chás e chimarrão, nos dias de 

eventos; 
-Manter controle de estoque de materiais e acessórios de limpeza, indispensáveis a 
execução dos serviços; 
-Comunicar ao responsável pela divisão de atividades artístico-culturais qualquer 
irregularidade, como quebra e deterioramento de materiais e aparelhos; 
-Ajudar na locomoção de mesas, arquivos, armários, materiais e utensílios usados no 
Centro Cultural 25 de Julho; 
Zelar pela guarda e conservação de objetos necessários ao exercício de sua função, 

mantendo-os sempre em ótimas condições de uso; 
-Prestar atendimento ao público: informações, vendas e recebimento de ingressos; 
Zelar pela manutenção e conservação das dependências físicas ( interna e externa); 

-Acompanhar a utilização dos espaços e equipamentos quando das apresentações; 
-Coordenar e acompanhar os serviços de manutenção. 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE COORDENAÇÃO DO ARQUIVO E MUSEU 
HISTÓRICO DR. JUAREZ MIGUEL ILLA FONT (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a busca, guarda e conservação da Documentação Histórica do município, que r 
seja da pública ou não, e permitir a utilização de seu acervo para consultas ao público em 
geral. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar as atividades relativas ao Arquivo Histórico, tais 

como: coleta, ordenamento, classificação, conservação e divulgação dos documentos e 
fotos históricas; 
-Coordenar o resgate de dados históricos, identidade cultural das diversas etnias 
formadoras do nosso povo; 
-Possibilitar contatos permanentes com pioneiros do município, para ampliação dos 
acervos; 
Coordenar a atualização das guias de controle dos acervos; 
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-Coordenar, executar e divulgar pesquisas visando o resgate da história de nossa terra e 
nossa gente; 
-Promover atividades de cunho cultural que colaborem com a divulgação do acervo; 
-Atender ao público em assuntos relativos ao Arquivo Histórico, orientando e assessorando 
nas pesquisas. 
-Tornar acessível ao público o conhecimento de dados, através de palestras, exposições, 
seminários e divulgação nos órgãos de imprensa. 
Promover exposições de fotografias de fatos históricos; 

-Promover o enriquecimento da história oral, através de entrevistas com pioneiros, 
gravadas em fitas K7, VHS e CDs. 
Receber e promover a ampliação do acervo documental e fotográfico através de doações; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE ESPORTES (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações de caráter desportivo, sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura, 
Esporte e Turismo. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Elaborar o Calendário de competições/atividades no início de cada ano. 

-Planejar, organizar e orientar as atividades desenvolvidas pelo Departamento. 
-Elaborar regulamentos e tabela de jogos, referente as competições por ele promovida. 
-Organizar e promover em conjunto com o Conselho Municipal de Desporto (CMD) os 
campeonatos desenvolvidos no município, nas diversas modalidades desportivas, zelando 
por sua disciplina e operacionalização; 
Promover a participação, negociação e execução de convênios e acordos entre o 

município e entidades públicas ou da sociedade civil organizada, objetivando maior 
participação da comunidade nas áreas do esporte e do lazer; 
-Buscar parcerias com entidades regularmente constituída. 
-Coordenar o encaminhamento ao Departamento competente, das solicitação de materiais e 
serviços. 
-Supervisionar o encaminhamento de planilha mensal de pagamento aos prestadores de 
serviço. 
-Coordenar a elaboração e encaminhamento à imprensa das atividades a serem 
desenvolvidas, bem como, seus resultados. 
Encaminhar mensalmente ao Departamento Pessoal a efetividade dos Conselheiros do 

CMD. 
-Fazer mensalmente, relatório das atividades desenvolvidas pelo Departamento. 
-Analisar e sugerir parecer aos projetos enviados por entidades, quando da solicitação de 
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recursos ou materiais. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Acompanhamento das competições onde se realizam. 
Determinar a liberação de carteiras aos atletas. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DO CMD E PROJETOS ESPORTIVOS (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir e coordenar as ações que tenham por objetivo dar condições do CMD desenvolver 
as suas atividades, e desenvolver, junto com o CMD projetos esportivos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as ações visando dar possibilidades de, junto com o CMD, ser elaborado 
tabelas de jogos e seus respectivos regulamentos. 
Organizar com o CMD competições esportivas. 

-Informar a imprensa sobre as atividades e seus resultados. 
-Buscar parcerias, elaborar projetos de atividades desportivas e de lazer. 
Arquivar fotos e recortes com noticias de competições elaboradas pela Secretaria e pelo 

CMD. 
-Elaborar a pauta de reuniões para o Conselho Municipal de Desporto. 
Dar condições para que haja constante atualização da legislação pertinente e exigir sua 

aplicação; 
-Propor e coordenar a realização de ações que envolvam a família e outros segmentos 
sociais que colaborem com o processo administrativo e esportivo no Município; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE CATEGORIAS DE BASE (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações e atividades relativas á categoria de base do esporte no Município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
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-Realizar atividades tendentes a desenvolver as categorias de base no Município; 
Elaborar tabela de jogos e regulamentos envolvendo as categorias de base; 

-Organizar Competições esportivas, direcionadas às categorias de base. 
-Informar a imprensa sobre as atividades e seus resultados. 
-Buscar parcerias, elaborar projetos de atividades desportivas e de lazer, voltadas para as 
categorias de base; 
Arquivar fotos e recortes com noticias de competições elaboradas pela Secretaria, voltadas 

para as categorias de base. 
Acompanhar os jogos onde se realizam. 

-Manter-se atualizado em relação a legislação pertinente e exigir sua aplicação; 
-Propor e coordenar a realização de ações que envolvam a família e outros segmentos 
sociais que colaborem com o processo administrativo e esportivo da rede municipal de 
ensino, visando o desenvolvimento das categorias de base; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL  

CARGO: DIRETOR DO PROCON (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Promover e tomar as medidas legais e necessárias à defesa do consumidor do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Ouvir relatos, efetuar diligências, intimar partes, e encaminhar, se for o caso, a instauração 
de inquéritos e/ou a remessa de processos ao Ministério Público e ao Juizado de Pequenas 
Causas, visando a defesa do consumidor; 
Primar pelo cumprimento do disposto na legislação específica de defesa do consumidor — 

Código de Defesa do Consumidor, tomando todas as medidas cabíveis e necessárias; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

ST-01.17.01 	 96 



Tribunal de Contas 
ri. R?bfrita 

2062 f TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo 

CARGO: DIRETOR DIRETOR DE TRÂNSITO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir os serviços relacionados ao trânsito de veículos no Município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Dirigir, orientar, coordenar e supervisionar as atividades dos setores de fiscalização de 
trânsito, administração, ensino e estatística e sinalização e pintura; 
-Gerenciar situações que envolvam acidentes de trânsito e promover as providências 
necessárias; 
-Chefiar o controle e fiscalização dos registros de veículos, de transporte escolar, táxis e 
ônibus de transporte urbano; 
-Coordenar e elaborar em conjunto com profissionais específicos projetos de sinalização de 
trânsito; 

Assessorar o Secretário Municipal nos temas pertinentes a área; 
- Promover e operacionalizar a segurança do trânsito; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, ENSINO E ESTATÍSTICA 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir os serviços relacionados à administração da Diretoria de Trânsito, bem como 
desenvolver atividades voltadas à educação para o trânsito e levantamento de dados e 
estatísticas acerca do tema. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, chefiar e encaminhar as questões administrativas da Diretoria de Trânsito; 
Desenvolver, implementar e coordenar as políticas de educação para o trânsito; 

-Promover atividades de conscientização para o trânsito seguro, especialmente para 
proprietários de veículos emplacados em Erechim; 
Estabelecer parcerias e convênios com órgãos estaduais para possibilitar transferência de 

informações; 
-Expedir orientações de trânsito e tráfego na esfera de sua competência; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO (Redação dada pela Lei n° 
4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
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Chefiar os serviços executados pela divisão de pintura e a sinalização de trânsito. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Planejar as atividades desenvolvidas quanto aos serviços de pintura e sinalização de 
transito; 
-Coordenar o atendimento ao publico em assuntos relativos aos serviços de pintura e 
sinalização de transito, tomando conhecimento de sua solicitação, solucionando-as quando 
possível ou encaminhando-as aos órgãos ou pessoas competentes; 
-Organizar e controlar o recebimento, tramitação e devolução de processos e demais 
documentos relativos aos serviços de pintura e sinalização de transito; 
Fazer executar e dirigir os serviços de sinalização, demarcação, e controle do transito, 

através da construção de lombadas, sonorizadores, colocação de placas, e instalação de 
semáforos, etc; 
-Conferir e assinar documentos; 
-Elaborar e conferir relatório mensal das atividades desenvolvidas, encaminhando-o ao 
Secretário Municipal de Segurança Pública e Proteção Social; 
-Zelar pela manutenção e conservação das maquinas, equipamentos e instalações sob sua 
responsabilidade, mantendo-os sempre em ótimas condições de funcionamento; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providencias necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (Redação dada 
pela Lei n.°4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as equipes de agentes de trânsito, fiscais de transportes de passageiros e operadores 
de rádio e telefonia, bem como chefiar a execução da fiscalização de trânsito nas vias 
urbanas. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Executar a fiscalização do trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, 
por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito; 
Coordenar a fiscalização de táxis, de transporte escolar e de transporte coletivo, público e 

particular; 
-Orientar, coordenar e supervisionar a sinalização de trânsito; 
Supervisionar, orientar e coordenar os serviços das equipes de agentes de trânsito, fiscais 

de transportes de passageiros e operadores de rádio e telefonia, além de elaborar escalas de 
serviço; 
-Promover e operacionalizar a segurança do trânsito; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
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correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE REGULARIDADE OPERACIONAL (Redação 
dada pela Lei n° 4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o funcionamento, carga horária e escalonamento dos setores e das equipes de 
fiscalização e agentes de trânsito. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Auxiliar o Diretor da Diretoria de Trânsito na fiscalização quanto as atividades de 
autuação e aplicação das medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, 
estacionamento e parada previstas no Código de Transito Brasileiro, no exercício regular 
do Poder de Policia de Trânsito; 
-Supervisionar e coordenar, orientado pelo Diretor da Diretoria de Trânsito os serviços do 
chefe do Setor de Fiscalização de Trânsito,do Chefe do Setor de Administração, Ensino e 
Estatística, os serviços das equipes dos Agentes Fiscais de Trânsito, de agentes de trânsito, 
fiscais de transportes de passageiros e operadores de radio e telefonia; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providencias necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir os serviços relacionados à área de segurança pública. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Interagir com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, seguindo as diretrizes traçadas 
por aquele órgão e procurando adaptalas à realidade do Município de Erechim; 
-Estabelecer Ações convênios e parcerias, quando necessário, com as entidades e 
instituições de ensino que exerçam atividades destinadas a estudos e pesquisa de interesse 
da segurança pública; 
-Planejar, coordenar e executar o conjunto de ações preventivas, de socorro, de assistência, 
de recuperação e outras ações de defesa civil, destinadas a evitar ou minimizar os 
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desastres, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social, no âmbito 
do Sistema de Defesa Civil; 
-Articular, coordenar e executar as atividades de defesa civil, com vistas a prevenção e 
enfrentamento das calamidades públicas no âmbito do município; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir as políticas públicas e programas de governo relacionados à prevenção da 
criminalidade. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Desenvolver em parceria com as demais Secretarias Municipais, estudos e programas de 
educação e prevenção de atitudes hostis a sociedade, assim como adotar ações objetivando 
o combate à violência e criminalidade; 
-Promover a participação da sociedade para a construção de uma segurança pública 
comunitária, 
Identificar e diagnosticar causas e conseqüências da violência urbana e intermediar com o 

poder público as demandas das comunidades. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E 
DAS REDES SOCIAIS (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir as políticas públicas e programas de governo relacionados à promoção dos direitos 
humanos e das redes sociais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Promover os Direitos Humanos a partir de políticas públicas afirmativas desenvolvidas de 
forma integrada e articuladas com os diferentes setores da administração municipal; 
-Desenvolver as políticas públicas de defesa dos Direitos Humanos através do atendimento 
e encaminhamento de denúncias de violações de direitos; 
-Coordenar e fiscalizar ações e programas voltados aos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais de setores historicamente excluídos e discriminados, 
estabelecendo políticas de prevenção à violência; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

CARGO: ASSESSOR I (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
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Assessorar tecnicamente as atividades da Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Prestar assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Saúde; 
Elaborar e/ou supervisionar a elaboração de documentos técnicos, como relatórios, laudos, 

pareceres, etc.; 
-Exarar despachos em processos administrativos; 
-Elaborar projetos técnicos, de relevância à saúde pública municipal; 
Propor a realização de medidas relativas à boa administração e à melhoria das atividades; 

-Analisar os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 
-Colaborar com a elaboração do Plano Municipal de Saúde, propondo metas e objetivos 
para implementação de ações de saúde pública; 
Manter atualização constante sobre a legislação vigente, orientando e repassando as 

informações às Diretorias competentes; 
Elaborar e acompanhar as PPI' s, em conjunto com os setores afins e a 11' CRS; 

-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR II (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar as atividades administrativas da Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar administrativamente a Secretaria Municipal de Saúde; 
Supervisionar todo o trabalho administrativo da Secretaria, executado pelos servidores das 

diversas Diretorias e Divisões, especialmente mecanismos de controle e gerência das 
solicitações de despesas, liberação de vales transporte, assiduidade e eficiência dos 
servidores da Secretaria, notas de empenho, correspondência oficial entre outros; 
-Colaborar com a elaboração e posterior execução do orçamento de Secretaria; 
-Coordenar os trabalhos de eficientização dos serviços burocráticos junto aos servidores, 
para a melhoria contínua da prestação de serviços à comunidade; 
-Orientar a realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros 
aspectos dos serviços públicos; 
-Superintender na resolução de problemas administrativos, afetos a Secretaria Municipal 
de Saúde; 
-Exarar despachos em processos administrativos; 
-Manter-se permanentemente atualizado sobre a legislação pertinente à saúde; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
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Outras competências afins. 

CARGO: OUVIDOR DA REDE DE SAÚDE (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Acompanhar a legalidade dos procedimentos de internação pelo SUS na rede municipal de 
saúde e na Fundação Hospital Santa Terezinha de Erechim Ltda. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DE ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar as internações dos pacientes seus contratos com médicos, quando solicitado; 
Acompanhar as internações e alta, verificando sua regularidade; 

-Adotar procedimentos para melhor receber reclamações e sugestões; 
-Encaminhar a alteração de procedimentos, vislumbrando melhor atender a comunidade; 
-Prestar orientação aos pacientes sobre os direitos que possuem; 
-Remeter ao Prefeito Municipal, ao Secretário Municipal da Saúde e a Direção da 
Fundação, quando for o caso, relatórios sobre as irregularidades constatadas e sugestão de 
novos procedimentos a serem adotados, buscando impedir novas ocorrências; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade Superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL (Redação 
dada pela Lei n.° 4.988/2011) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir, coordenar, chefiar, fiscalizar e assessorar tecnicamente todas as atividades da 
Saúde Mental. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Prestar assessoramento técnico a Saúde mental; 
Coordenar as atividades de apoio da Saúde Mental, estabelecendo fluxo de trabalho ágil e 

eficiente; 
-Providenciar suporte operacional a todas as unidades vinculadas à Diretoria: 
Manter comunicação contínua com todos os setores do Setor da Saúde Mental, visando 

uma unidade de procedimentos e ações; 
-Organizar agenda dos profissionais ligados a Diretoria, conforme as necessidades da 
demanda e comunicar aos setores competentes; 
Coordenar os contatos com clínicas e hospitais do estado, bem como, atuar como gestora 

dos referidos contratos, fiscalizando os mesmos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto aos locais competentes. 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Planejar capacitações e eventos afins a diretoria; 

Elaborar e/ou supervisionar a elaboração de documentos técnicos, como relatórios, laudos, 
pareceres, etc.; 
Colaborar com a elaboração do Plano Municipal de Saúde, propondo metas e objetivos 

para implementação de ações de saúde pública; 
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-Manter atualização constante sobre a legislação vigente, orientando e repassando as 
informações às diretorias e funcionários competentes; 
-Elaborar e acompanhar as PPI's, em conjunto com os setores afins e a 11a  CRS; 
Exarar despachos em processos administrativos; 

-Propor a realização de medidas relativas à boa administração e à melhoria das atividades; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS, FINANÇAS, PARCERIAS E 
CONTRATOS (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Realizar a gestão dos recursos financeiros destinados à saúde no Município, que tenham 
como responsável o Governo Municipal. 
-Fazer acompanhamento e gerenciar os controles dos contratos, convênios e parcerias que 
o Município mantém, com outras esferas de governo, entidades, parcerias e quaisquer 
outras formas de cooperação. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Realizar a gestão orçamentária e financeira de todos os recursos públicos destinados à 

área da saúde, que passem pela administração municipal, bem como os advindos de 
municípios referenciados, em decorrência da Gestão Plena; 
-Coordenar a elaboração dos Planos de Aplicação e acompanhar todo o processo, a 
liberação dos recursos, sua gestão, aplicação e prestações de contas; 
Representar o Município, perante conselhos e outras esferas de governo, objetivando 

parcerias recursos destinados à área da saúde; 
-Formar e qualificar equipe para dar suporte às atribuições que a área de atuação requer; 
Controlar o correto cumprimento de carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade; zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e pelo uso correto dos 
equipamentos de proteção individual, quando necessários; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar providências para sua regularização, 
junto à Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades e competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Acompanhar, controlar e avaliar a qualidade dos serviços prestados na área ambulatorial e 
hospitalar. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços. 
Avaliar e controlar a execução da programação físico-financeira e o impacto das ações de 

saúde sobre a população do município. 
Sugerir medidas para correção de distorções identificadas, com vista à uniformidade de 
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procedimentos; 
-Verificar a propriedade e adequação da distribuição das AIHs; 
-Coordenar a emissão de AIHs (Autorização de Internação Hospitalar) após autorização do 
laudo, para Erechim e fora do domicílio, com controle de quantidade; 
-Controlar a autorização de AIHs e SADT (Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia), 
laudo para solicitação e autorização de atendimento ambulatorial, laudo de solicitação de 
fisioterapia; 
-Coordenar a conferência e digitação do BPA (Boletim Produção Ambulatorial) da 
produção do PABA e Não PABA, encaminhados pela rede básica de saúde com 
encaminhamento para nível central; 
-Coordenar a conferência e digitação das DN's (declarações de nascimentos), através do 
SINASC; 
Coordenar o recebimento, distribuição e encaminhamento das (DO's) Declarações de 

Óbitos para a llaCRS; 
-Manter controle rigoroso sobre serviços adquiridos através de convênios/contratados e 
fornecidos aos usuários; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar, coordenar e orientar todos os serviços de transporte da Secretaria de Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar e coordenar os serviços de transporte da SMS; 

-Dirigir ambulâncias e veículos da SMS, quando necessário; 
-Supervisionar, diariamente, as condições gerais dos veículos sob sua supervisão, 
observando todos os itens principais; pneus, água do radiador, bateria, nível e pressão do 
óleo, amperímetro, sinaleiras, freios, embreagem, direção, faróis, combustível entre outros; 
Comunicar aos superiores ocorrências havidas; 

-Zelar para que as viaturas estejam mecanicamente sempre em ordem e em condições de 
uso, especialmente no que diz respeito aos itens fundamentais de segurança; 
-Providenciar para que a documentação dos veículos em ordem e sempre atualizados; 
Providenciar pequenos reparos que não exijam especialização (troca de pneus, por 

exemplo); 
-Quando em viagem, adotar todas as medidas necessárias à prevenção de acidentes, 
especialmente as que visem à segurança dos passageiros, transeuntes e dos outros veículos; 
Coordenar o preenchimento de formulários, mapas, etc; 
Encaminhar viaturas à oficina de mecânica e manutenção; 
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Realizar escalas de motoristas e de veículos; 
-Supervisionar a manutenção de registro de movimentos de veículos diário e atualizado; 
-Providenciar o transporte de material e/ou equipamentos para as Unidades Básicas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
—Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenar todos os serviços de manutenção, conservação e zeladoria das Unidades de 
Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
Supervisionar e acompanhar todas as obras relacionadas às Unidades Básicas de Saúde, 

como construção, reforma e ampliação, em conformidade com as orientações e normas 
técnicas do Ministério da Saúde; 
-Supervisionar os serviços de zeladoria dos bens e patrimônio público das unidades; 
-Providenciar o provimento das UBSs de material necessário para o bom funcionamento 
dos setores; 
Manter supridas e abastecidas todas as unidades de Saúde, com material de expediente, e 

medicamentos que forem solicitados pelo Coordenador da Unidade; 
-Controlar a manutenção dos equipamentos e materiais permanentes das UBSs; 
-Manter controle sobre o estoque de material e impressos para fornecimento as UBS's e 
setores da Secretaria; 
Encaminhar as solicitações de compras de insumos necessários ao funcionamento das 

UBS's e Secretaria; 
-Manter contato direto com a gerência para efetivar a solução de problemas; 
-Trabalhar em consonância com todos os setores da Secretaria, dando suporte de 
suprimento de materiais necessários; 
-Coordenar o recebimento e guarda de materiais, equipamentos destinados as Unidades 
Básicas e Secretaria de Saúde; 
Coordenar a distribuição de materiais e equipamentos para a rede básica conforme 

solicitação dos setores; 
-Controle de estoque e encaminhamento de solicitações para compra de material de 
consumo e expediente; 
Controlar e encaminhar a manutenção e consertos dos equipamentos, reformas e materiais 

permanentes das Unidades Básicas e setores da secretaria; 
-Providenciar pequenos reparos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
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correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as ações referentes à área de Informática relacionadas com os serviços da 
Secretaria. 
-Descrição Analítica das Atribuições: 
-Acompanhar, orientar e supervisionar o trabalho de atividades de informática. 
-Coordenar o suporte de Informática. 
-Oferecer assessoria de software e hardware. 
-Coordenar e orientar os servidores que atuam na área. 
-Fornecer dados e informações da Rede inerentes à função. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar e coordenar ações referentes ao gerenciamento de Recursos Humanos que 
atuam na Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar e implantar medidas que complementem e harmonizem ações na resolução 

de problemas e conflitos. 
-Propor ações de integração de pessoas com vistas a assegurar o funcionamento regular do 
órgão e o entrosamento com o órgão afim da Prefeitura. 
-Coordenar a atualização das informações relativas à vida funcional com acompanhamento 
permanente dos assentamentos dos servidores da Secretaria. 
-Organizar e atualizar dados, gráficos, informações, memorandos, observando os limites 
das atribuições e competências. 
-Analisar e dar parecer em ações (processos) relativos à vida funcional e progressão dos 
servidores da Secretaria. 
Estudar, interpretar e coordenar as ações pertinentes à avaliação do servidor público, 
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quando necessário. 
—Fornecer dados e informações da Rede inerentes à função. 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS (Redação 
dada pela Lei n.° 4.988/2011) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar e coordenar ações referentes ao gerenciamento de Recursos Humanos que 
atuam na Secretaria Municipal de Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar e implantar medidas que complementem e harmonizem ações na resolução 
de problemas e conflitos; 
-Propor ações de integração dos profissionais objetivando assegurar o funcionamento 
correto e adequado da Secretaria e o entrosamento com as demais secretarias e que 
compõem a administração municipal; 
-Coordenar a atualização das informações relativas à vida funcional com acompanhamento 
permanente dos servidores da SMS; 
-Organizar e atualizar dados, gráficos, informações, memorandos, observando os limites 
das atribuições e competências; 
-Analisar e dar parecer em ações (processos) relativas à vida funcional e progressão dos 
servidores da SMS; 
Estudar, interpretar e coordenar as ações pertinentes à avaliação do servidor público 

através: 
do controle do cumprimento do período de estágio probatório; 
da análise do preenchimento das fichas coletivas; 
da informação ao avaliado sobre períodos e aspectos que regem a avaliação, interrupção 

e suas conseqüências, punições, implicações, direitos de questionamento, etc, referentes à 
avaliação do Estágio Probatório; 

do contato direto com a Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, 
buscando orientações, sempre que necessário; 

das anotações nas fichas de controle, informando ao avaliado o andamento da sua 
avaliação; 
Disponibilidade para participar de encontros de qualificação que visem a melhoria de 

desempenho; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, 
- zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
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-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir as solicitações de compras e organização da documentação da Secretaria e controle 
patrimonial. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar o estoque e a necessidade das compras; 
-Dirigir o arquivo e controlar documentos recebidos e expedidos; 
-Controlar entrada e saída de equipamentos e/ou material de consumo; 
-Manter a organização do sub-almoxarifado da Secretaria; 
-Manter o controle patrimonial da Secretaria; 
Receber, estocar e distribuir de forma correta os materiais de consumo e demais materiais 

afins, quando se fizer necessário, armazenar; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL UBS 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir a distribuição de material para as UBS. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Auxiliar no controle do estoque e a necessidade das compras; 
-Auxiliar no arquivo e controlar documentos recebidos e expedidos; 
Auxiliar no controle entrada e saída de materiais; 

-Manter a organização do almoxarifado da Secretaria; 
-Receber, estocar e distribuir de forma correta os medicamentos e quando se fizer 
necessário, armazenar; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 
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CARGO: CHEFE DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS UBS 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Gerenciar e controlar a medicação da rede básica. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar a aquisição de medicamentos padronizados pela rede básica, conforme demanda 
necessária solicitada pelas Unidades Básicas de Saúde, através do Setor de Compras da 
Prefeitura; 
-Coordenar o recebimento e controlar estoque dos medicamentos adquiridos; 
-Coordenar a distribuição dos medicamentos às unidades básicas; 
-Ter conhecimento e domínio sobre a medicação, quanto à sua fórmula, nome genérico, 
concentração, validade; 
-Coordenar o controle de estoque da farmácia central e dos postos de distribuição das 
UBS's, para suprir a demanda; 
-Supervisionar o encaminhamento para Setor de compras relação de medicamentos a serem 
comprados para abastecimento da Rede Básica de Saúde; 
-Conferir a parte técnica dos laudos de análise e registro dos medicamentos; 
Coordenar a elaboração dos relatórios de gestão e S1FAB (Farmácia Básica); 
Autorizar a aquisição de medicamentos não padronizados através da farmácia terceirizada, 

mediante cadastro de cada paciente; 
Controlar cadastros de medicamentos de uso contínuo e medicação controlada, conforme 

legislação vigente; 
-Prestar assistência farmacêutica a pacientes; 
-Fornecer subsídios à elaboração de projetos relacionados com medicamentos; 
-Supervisionar e prestar assistência técnica para as farmácias da rede básica de saúde; 
-Manter atualizada e lista de padronização de medicamentos, de acordo com a necessidade 
dos usuários e dos programas; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DE SERVIÇOS DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenar e organizar os tratamentos fora do domicílio. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
Coordenar o agendamento de consultas, exames e cirurgias não disponíveis no município 

pelo SUS, através da Central de Marcação de Consultas, em Porto Alegre ou outro local 
indicado pela llaCRS; 
Coordenar o agendamento e encaminhamento de internações em hospitais psiquiátricos; 
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-Coordenar os encaminhamentos ao Albergue Municipal de Porto Alegre; 
-Supervisionar a abertura de processos para procedimentos especiais; 
-Providenciar visitas domiciliares; 
Promover a viabilização de tratamentos em hospitais de referência a nível regional e 

estadual; 
-Coordenar o encaminhamento de internações para Clínicas ou Hospitais, para tratamentos 
específicos conveniados com a Secretaria Municipal de Saúde; 
-Viabilizar visitas assistenciais e psicológicas para pacientes envolvidos em procedimentos 
especializados; 
-Coordenar o agendamento de exames e consultas especializadas eletivas referenciadas 
pela rede básica municipal ao serviço privado conveniado com a Prefeitura; 
-Controlar e organizar a demanda de serviços terceirizados, contratados ou credenciados 
pela Secretaria; 
Encaminhar Laudos de exames de média e alta complexidade para serem autorizados na 

1P CRS; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade Superior: 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO (Redação dada 
pela Lei n.°4.50312009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenar e organizar os tratamentos dos usuários do SUS no município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
-Coordenar o agendamento de consultas, exames e cirurgias pelo SUS, no município. 
-Coordenar o agendamento e encaminhamento de internações em hospitais psiquiátricos; 
Supervisionar a abertura de processos para procedimentos especiais; 
Providenciar visitas domiciliares; 
Promover a viabilização de tratamentos em hospitais. 
Coordenar o encaminhamento de internações para Clínicas ou Hospitais, para tratamentos 

específicos conveniados com a Secretaria Municipal de Saúde; 
Viabilizar visitas assistenciais e psicológicas para pacientes envolvidos em procedimentos 

especializados; 
Coordenar o agendamento de exames e consultas especializadas eletivas referenciadas 

pela rede básica municipal ao serviço privado conveniado com a Prefeitura; 
-Controlar e organizar a demanda de serviços terceirizados, contratados ou credenciados 
pela Secretaria; 
-Encaminhar Laudos de exames de média e alta complexidade para serem autorizados na 
lla CRS; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
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responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade Superior: 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar as ações de vigilância em saúde do Município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Planejar e organizar ações a serem desenvolvidas pelos programas de vigilância em saúde; 

-Supervisionar e acompanhar os programas de saúde a ele vinculados, dando suporte e 
assessoramento necessário; 
Auxiliar na organização, gerenciamento e desenvolvimento das metas traçadas pelos 

programas específicos, verificando o cumprimento dos mesmos; 
Monitorar a aplicação de recursos oriundos dos programas, de acordo com o Plano de 

Aplicação de cada programa; 
-Elaborar juntamente com a assessoria técnica, coordenação geral e coordenação de 
programas, as pactuações e os Planos de aplicação necessários a cada programa; 
-Analisar as pactuações, verificando o cumprimento das metas traçadas; 
Definir estratégias para a implementação de ações corretivas, quando houver necessidade; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA EQUIPE ADMINISTRATIVA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenar a Equipe Administrativa da Diretoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
-Coordenar e supervisionar a organização geral de toda documentação da Diretoria de 
Vigilância em Saúde, da Secretaria; 
-Propor, em conjunto com sua equipe de trabalho, normas e métodos de trabalho na área de 
administração financeira, material e patrimonial da Diretoria de Vigilância em Saúde, da 
Secretaria. 
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-Coordenar estudos e propor técnicas de planejamento financeiro para a Diretoria de 
Vigilância em Saúde, da Secretaria. 
-Analisar as despesas da Diretoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria, e propor medidas 
saneadoras, em conjunto com as Assessorias, Coordenação e Gerência; 
Providenciar o levantamento, organização e controle dos dados orçamentários e 

financeiros da Diretoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria; 
-Preparar relatórios informativos sobre a atividade financeira da Diretoria de Vigilância em 
Saúde, da Secretaria, e sobre as prestações de contas; 
-Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios com entidades públicas e 
privadas, no que diz respeito à vigilância em saúde, observando sobretudo os prazos de 
vigência; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (Redação dada 
pela Lei n.°4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Supervisionar, controlar e orientar os serviços de vigilância ambiental. 
DESCRIÇÃO ANALíTICA: 
Orientar os agentes/servidores nos setores de pragas, simulídeos, programa de combate a 

dengue e controle de qualidade da água. 
-Supervisionar a execução das atividades exercidas; 
-Planejar e organizar ações relacionadas aos setores; 
-Dirigir veículos para exercer atividades específicas do cargo, desde que devidamente 
habilitado e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Realizar outras atividades afins; 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE APOIO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Chefiar a equipe de apoio do serviço de vigilância de saúde ambiental. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
-Coordenar e supervisionar a organização geral de toda documentação do serviço de 
vigilância de saúde ambiental; 
-Propor, em conjunto com sua equipe de trabalho, normas e métodos de trabalho na área de 
apoio do serviço de vigilância de saúde ambiental. 
-Coordenar estudos e propor técnicas de planejamento de apoio dos serviços de vigilância 
ambiental; 
Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios com entidades públicas e 

privadas, no que diz respeito aos serviços de saúde ambiental; 
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-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar, controlar e orientar os serviços dos setores de alimentos e estabelecimentos 
relacionados à saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar os guardas sanitários nas suas funções; 
-Supervisionar a execução das atividades exercidas; 
-Planejar e organizar Ações relacionadas aos setores; 
-Dirigir veículos para exercer atividades específicas do cargo, desde que devidamente 
habilitado e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Realizar outras atividades afins; 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE ZELADORIA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Realizar atividades de manutenção, conservação e zeladoria das unidades de Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Orientar as zeladoras na higiene e limpeza de todos os setores da Secretaria Municipal de 
Saúde; 

Supervisionar o uso e limpeza dos uniformes; 
- Orientar as zeladoras quanto ao uso correto dos produtos de limpeza e higiene; 
- Providenciar os consertos e a manutenção da rede elétrica e hidráulica e outros, dos 
setores da Secretaria Municipal de Saúde; 

Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para a 
regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 
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CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE TELEFONIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o setor de telefonia e recepção da Vigilância Sanitária buscando atender e 
orientar o público pessoalmente ou através do contato telefônico. 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar a correta utilização dos telefones; 
Coordenar e prover o bom funcionamento dos núcleos de atendimento pessoal e telefônico 

nos setores da Vigilância Sanitária; 
-Coordenar as atividades do atendimento pessoal e telefônico; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Elaborar e supervisionar o cumprimento da escala de trabalho de telefonistas e 

recepcionistas lotadas no setor; 
-Encaminhar a solução para os casos de defeitos do sistema; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar ações de vigilância epidemiológica no município 
DESCRIÇÃO ANALITICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar a investigação, notificação e registro das doenças de notificação 

compulsória (meningites, sarampo, coqueluche, tétano, hepatite virais, dengue, 
toxoplasmose, hantavirose, leptospirose, febre amarela, difteria, paralisia flácida aguda...); 
Coordenar as ações visando à prevenção através de atividades educativas assim como 

investigar e tratar os casos existentes de Tuberculose, Hanseníase, Malária e outras 
doenças e agravos; 
-Controlar e distribuir a medicação da tuberculose e da Hanseníase; 
-Determinar a investigação de doenças transmitidas por alimentos; 
-Coordenar a atualização dos registros de pacientes; 
Realizar relatórios para serem encaminhados ao nível central; 
Assessorar técnica e operacionalmente os Coordenadores de UBS, para o 

desenvolvimento de ações específicas; 
-Promover em conjunto com as assessorias, gerência e coordenação as pactuações 
inerentes à vigilância epidemiológica; 
-Manter contato constante com hospitais e clínicas, para o atendimento de pacientes que 
necessitem de suporte e ações de vigilância epidemiológica; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
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Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS 
URBANAS (Redação dada pela Lei n.° 4.850/10) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar, coordenar, orientar e executar as ações de controle de vetores, roedores e 
animais incômodos, que atendam ao programa de controle de vetores e pragas urbanas, 
desenvolvendo todas as atividades que atendam ao referido programa; 
elaborar os planos de ações dos serviços a serem prestados. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Gerenciar as ações relacionadas ao programa de controle de pragas e vetores; 
Realizar e emitir documentação inerente às atividades desenvolvidas; 
Elaborar e implementar programas educativos; 

- Buscar e praticar interação com a vigilância epidemiológica no controle de zoonoses, 
bem como, com as demais áreas da saúde, que atendam as demandas relacionadas ao 
programa; 

Realizar as investigações epidemiológica; controle de focos; e programas de educação em 
saúde, previstos no Programa de Controle de Vetores e pragas Urbanas; 
- Assessorar administrativamente a Secretaria Municipal de Saúde; 
- Coordenar os trabalhos de eficientização dos serviços necessários ao desenvolvimento do 
programa, para a melhoria contínua da prestação de serviços à comunidade; 
- Orientar a realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros 
aspectos dos serviços públicos; 

Exarar despachos em processos administrativos; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelando pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
- Atuar como responsável técnico junto aos serviços prestados pelo programa; 

Dirigir veículos oficiais, para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
- Outras competências afins;. 

CARGO: DIRETOR DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar todas as atividades de apoio da Secretaria Municipal de Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as atividades de apoio da Secretaria, estabelecendo fluxo de trabalho ágil e 
eficiente; 
-Providenciar suporte operacional a todas as unidades vinculadas à Diretoria: 
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-Manter comunicação contínua com todos os setores da Secretaria, visando uma unidade 
de procedimentos e ações; 
-Organizar agenda de transporte de pacientes, conforme suas necessidades e comunicar aos 
setores competentes; 
-Manter controle rigoroso dos pacientes transportados para fora do município; 
-Coordenar os contatos com clínicas e hospitais do estado, para viabilizar atendimento aos 
usuários dos SUS, que não são fornecidos no município; 
-Coordenar as comunicações aos pacientes, toda vez que for realizado agendamento de 
atendimento fora do domicílio, para que o mesmo possa tomar as providências necessárias; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E 
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Gerenciar a assistência farmacêutica e a distribuição de medicamentos da rede básica. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerir e chefiar a assistência farmacêutica de toda a rede básica de saúde; 
Controlar a aquisição de medicamentos padronizados pela rede básica, conforme demanda 

necessária solicitada pelos órgãos competentes, através do Setor de Compras da Prefeitura; 
Coordenar o recebimento e controlar estoque dos medicamentos adquiridos; 

-Coordenar a distribuição dos medicamentos às unidades básicas; 
-Ter conhecimento e domínio sobre a medicação, quanto à sua fórmula, nome genérico, 
concentração, validade; 
-Coordenar o controle de estoque da farmácia central e dos postos de distribuição das 
UBS's, para suprir a demanda; 
-Supervisionar o encaminhamento para Setor de compras relação de medicamentos a serem 
comprados para abastecimento da Rede Básica de Saúde; 
-Conferir a parte técnica dos laudos de análise e registro dos medicamentos; 
Coordenar a elaboração dos relatórios de gestão e SIFAB (Farmácia Básica); 

-Autorizar a aquisição de medicamentos não padronizados através da farmácia terceirizada, 
mediante cadastro de cada paciente; 
Controlar cadastros de medicamentos de uso contínuo e medicação controlada, conforme 

legislação vigente; 
Prestar assistência farmacêutica a pacientes; 

-Fornecer subsídios à elaboração de projetos relacionados com medicamentos; 
-Supervisionar e prestar assistência técnica para as farmácias da rede básica de saúde; 
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-Manter atualizada e lista de padronização de medicamentos, de acordo com a necessidade 
dos usuários e dos programas; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atribuições inerentes ao cargo. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
ODONTOLOGIA (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a área Odontológica da Secretaria Municipal de Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a assistência às comunidades que não possuem Unidades de Saúde (escolas, 

creches, comunidades rurais, grupos de terceira idade, etc), desenvolvendo técnicas 
preventivas; 
-Coordenar atividades educativo-promocionais nos diversos programas da Secretaria 
Municipal de Saúde (diabéticos, gestantes, hipertensos, etc) sem deslocar os profissionais 
das Unidades Básicas de Saúde; 
-Providenciar o atendimento preventivo, principalmente em escolas que reivindicam tal 
atendimento que não pode ser suprido por falta de pessoal; 
-Assessorar a Secretaria Municipal de Saúde em eventos que desenvolvam aplicação e 
divulgação dos métodos de manutenção da saúde. 
Coordenar toda a equipe odontológica de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, 

tanto das Unidades Básicas de Saúde, como das Unidades Odontológicas escolares; 
-Controlar férias, folgas e laudos, ausências de profissionais nas Unidades e providenciar o 
remanejamento, quando necessário; 
Controlar o material de consumo e permanente dos equipamentos odontológicos da rede 

municipal; 
Coordenar a realização de palestras, visitas domiciliares e acompanhamentos específicos, 

quando detectadas necessidades pela Rede Básica. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

ST-01.17.01 	 117 



Tribunal de Contas 
Fl. Rubrica 

2083 / -- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo 

CARGO: DIRETOR DO ALBERGUE DE SAÚDE (Redação dada pela Lei n° 
4.946/2011) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir o funcionamento geral do Albergue da Prefeitura Municipal, em Porto Alegre. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar, controlar e gerenciar as atividades do albergue; 
Coordenar o recebimento e encaminhamento dos pacientes, oriundos de Erechim, para 

tratamento médico específico; 
Gerenciar o agendamento marcado pela Central de Marcação de Consultas de Porto 

Alegre ou o reagendamento de consultas, exames ou cirurgias necessárias aos pacientes 
encaminhados pelo setor de Tratamento Fora de Domicílio da SMS; 
-Providenciar apoio operacional aos usuários, na resolução de problemas específicos para 
tratamento médico; 
-Coordenar a entrada, a permanência e a saída de albergados, conforme o regulamento; 
Organizar o retorno dos pacientes albergados para o município, em transporte 

determinado pela Secretaria; 
-Coordenar os trabalhos em consonância com a Coordenação dos Serviços de Apoio, no 
tangente a encaminhamento de pacientes, transporte e resolução de problemas de saúde dos 
usuários; 
Manter controle rigoroso sobre as despesas do Albergue, com controle de gastos 

otimizando os recursos existentes; 
-Coordenar os comunicados de todos os agendamentos e reagendamentos efetuados 
diretamente, ao Setor de Tratamento Fora de Domicílio da SMS, com antecedência 
suficiente, para que sejam cientificados aos pacientes e programado o transporte; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Zelar pela conservação do patrimônio; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Coordenar os Programas de Saúde da Família Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde, Programas de saúde relacionados às DST — Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
AIDS e Doenças Crônico Degenerativas. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Conhecer, acompanhar e organizar as equipes de saúde da família. 
Programar as atividades em conjunto com a equipe e reestruturar o processo de trabalho. 
Coordenar o zoneamento de regiões do município, detectando áreas onde os programas 
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devem ser implantados, com ênfase nas Áreas críticas; 
-Planejar ações de saúde coletivas e preventivas para serem aplicadas junto à população 
referenciada; 
Participar do recrutamento e seleção dos profissionais para comporem os programas; 

-Coordenar a realização de treinamentos e capacitações quando no início das atividades 
dos profissionais, e periodicamente, para manutenção do trabalho em equipe; 
Coordenar a condensação e alimentação mensal do SIAB; 

-Providenciar a manutenção do cadastro dos profissionais atualizado, junto às esferas 
federal e municipal; 
-Coordenar a realização de reuniões periódicas com todas as equipes, para avaliação dos 
programas; 
-Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como hipertensos, 
diabéticos, gestantes, etc; 
-Coordenar ações de saúde quando necessário no domicílio do paciente; 
-Supervisionar o trabalho dos ACS, com vistas ao desempenho de suas funções; 
-Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais a população 
está exposta; 	, 
Coordenar as campanhas realizadas no município, de âmbito nacional, relacionadas às 

DST/AIDS e Doenças Crônico Degenerativas; 
-Coordenar e supervisionar os programas a nível municipal; 
Providenciar treinamento e supervisionar as atividades dos técnicos e/ou auxiliares de 

enfermagem no trato das DST/AIDS e Doenças Crônico Degenerativas; 
-Organizar e desenvolver atividades de promoção à saúde para os programas sob sua 
responsabilidade; 
-Coordenar atividades específicas de prevenção e educação em HIV/DST, Hiperdia e 
Malária nas unidades e na comunidade; 
Organizar e/ou participar de palestras, oficinas e outras atividades de educação; 

-Coordenar aconselhamento pré e pós testes anti-HIV; 
-Quando necessário, realizar consultas de Enfermagem; 
-Controlar o fluxo de notificação de casos de DST/AIDS, Hanseníase e Malária remetendo 
as fichas para a central; 
-Providenciar relatórios de produtividade mensais e enviar para os níveis centrais; 
Controlar o recebimento de resultados e exames; 
Manter sigilo profissional quanto aos resultados de exames de DST /AIDS e Hanseníase; 
Orientar pacientes e familiares quanto à busca de medicamentos e insumos especiais; 

-Supervisionar atividades específicas dos referidos programas desenvolvidos nas UBSs; 
Controlar, receber, compilar e remeter as fichas de notificação locais e as recebidas pelas 

UBSs; 
Incentivar e supervisionar a formação de grupos para trabalhar a prevenção das 

DST/AIDS e Hiperdia; 
Coordenar a execução, dentro de suas possibilidades técnicas, de investigação 

epidemiológica; 
-Participar do planejamento das atividades e ações de saúde nos referidos programas 
desenvolvidos; 
Participação da avaliação dos resultados das ações e atividades desenvolvidas; 
Participar da elaboração do Boletim Epidemiológico; 
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-Controlar o estoque de insumos de programas específicos, em conjunto com o setor de 
Distribuição de medicamentos; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE UBS's (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar as Unidades Básicas de Saúde do Município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Planejar, organizar e dirigir as atividades relativas às Unidades Básicas de Saúde; 

-Organizar serviços de enfermagem e orientar o pessoal sobre seu funcionamento; 
-Dirigir, chefiar, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos médicos em todas 
as Unidades Básicas de Saúde; 
Elaborar, juntamente com os Chefes das UBS's, a respectiva escala de serviço, férias e 

folgas; 
-Supervisionar e cobrar dos Encarregados de cada UBS o bom desempenho dos serviços de 
saúde prestados; 
-Participar da elaboração de Programas formulação do diagnóstico de saúde e atividades 
das UBSs; 
Organizar e manter atualizado registro de informações sobre o pessoal de enfermagem das 

UBSs; 
-Assessorar os coordenadores de cada Unidade Básica de Saúde; 
-Controlar e encaminhar materiais para as Unidades Básicas; 
-Convocar e realizar reuniões com o pessoal de enfermagem para avaliação das atividades; 
Participar de reuniões promovidas pela coordenação geral para análise do 

desenvolvimento de programa de atividades. 
-Coordenar a atualização da documentação do COREM; 
Controlar as CRT (Certidão da Responsabilidade Técnica); 

-Controlar e requisitar junto à 11a  CRS, autorização para impressão de receituário azul; 
-Manter contato com outras Secretarias, para suprir as necessidades das UBS's; 
Verificar as necessidades técnicas da UBS, na questão de equipamentos e materiais, 

adequando-as as normas técnicas vigentes, e solicitar a adequação/compra dos 
equipamentos; 
-Receber denúncias referentes às UBS's e dar encaminhamentos necessários; 
Coordenar os registros das atividades das UBS's; 
Acompanhar o monitoramento por imagem (câmaras), nas Unidades de Saúde, 

verificando intercorrências; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
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correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
Coordenar todas as atividades e programas desenvolvidos no Centro de Especialidades. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar e executar os serviços, procedimentos e projetos no Centro de 

Especialidades. 
-Estabelecer normas legais e específicas de organização e funcionamento dos serviços do 
Centro de Especialidades; 
-Coordenar, implementar e avaliar a assistência prestada pelo Centro de Especialidades, de 
acordo com as diretrizes e normas estabelecidas pela Secretaria; 
-Participar do recrutamento, seleção e admissão do pessoal, dentro da política de pessoal 
adotada pela secretaria e pela Prefeitura Municipal; 
Dar suporte técnico à execução de procedimentos do Centro de Especialização; 
Dar suporte operacional na realização de atendimentos; 
Controlar os documentos, correspondências, relatórios, materiais e equipamentos; 
Planejar e realizar em conjunto com a equipe, ações de saúde coletiva e preventiva; 
Manter atualizados os registros do Centro de Especialização; 

-Operacionalizar o desenvolvimento de programas específicos, norteados pela SMS, com 
suporte e orientação das Coordenações de programas; 
-Atestar mensalmente a efetividade dos funcionários do Centro de Especialização; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA EQUIPE DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE (Redação 
dada pela Lei n° 4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar as atividades administrativas da Secretaria da Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar administrativamente a Secretaria Municipal de Saúde; 
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-Assessorar todo o trabalho administrativo da Diretoria de Ações e Serviços em Saúde,bem 
como, os executados pelos servidores do quadro;, especialmente mecanismos de controle e 
gerência das solicitações de despesas, liberação de vales transporte, assiduidade e 
eficiência dos servidores da SMS, notas de empenho, correspondência oficial entre outros; 
-Coordenar os trabalhos de eficientização dos serviços burocráticos junto aos servidores, 
para a melhoria contínua da prestação de serviços à comunidade; 
-Orientar a realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros 
aspectos dos serviços públicos; 
Exarar despachos em processos administrativos; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelando pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Dirigir veículos oficiais, para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins; 

CARGO: CHEFE DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Coordenar as atividades na Unidade Básica de Saúde para qual for designado. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
-Coordenar, supervisionar e orientar todas as atividades na UBS; 
-Avaliar, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento técnico científico de todos os 
programas de saúde desenvolvidos na UBS; 
Apresentar sugestões à Secretária Municipal de Saúde para aperfeiçoamento dos 

programas e projetos desenvolvidos na UBS; 
-Efetuar as escalas de serviços dos servidores que atendem a UBS, inclusive férias; 
Coordenar o atendimento na UBS em consonância com os projetos e programas da 

Secretaria Municipal de Saúde; 
-Atestar, mensalmente, a efetividade dos servidores da UBS, em consonância com horário 
do cargo respectivo; 
Autorizar exames diagnósticos solicitados pelos profissionais médicos e da equipe de 

saúde da UBS; 
Coordenar e tomar todas as providências cabíveis, a fim de que os usuários do SUS que 

procuram a UBS, quando necessário, sejam internados na Fundação Hospitalar Santa 
Terezinha de Erechim; 
Encaminhar para deliberação da Secretaria Municipal de Saúde as solicitações dos 

servidores para participarem de encontros, simpósios ou cursos, anotando no respectivo 
ponto os dias de dispensa, recebendo o comprovante de participação, remetendo-o a 
Secretaria; 
-O exercício do cargo poderá comportar viagens, trabalho noturno, aos sábados, domingos 
e feriados; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
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evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA EQUIPE DE APOIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Chefiar a equipe de apoio à saúde mental da Secretaria de Saúde. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
-Coordenar e supervisionar a organização geral de toda documentação dos serviços de 
saúde mental; 
-Propor, em conjunto com sua equipe de trabalho, normas e métodos de trabalho na área de 
apoio do serviço da saúde mental. 
-Coordenar estudos e propor técnicas de planejamento de apoio dos serviços de saúde 
mental desenvolvidos pela Secretaria. 
-Providenciar o levantamento, organização e controle dos dados de atendimentos e 
estatísticos do serviço de saúde mental da Secretaria; 
-Preparar relatórios informativos sobre as atividades desenvolvidas com objetivos da 
prestação dos serviços de saúde mental; 
-Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios com entidades públicas e 
privadas, no que diz respeito aos serviços de saúde mental; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE SAÚDE DO TRABALHADOR — CEREST 
(Redação dada pela Lei n.° 4.608/09) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as atividades administrativas do CEREST. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Assessorar administrativamente o CEREST; 
-Assessorar todo o trabalho administrativo do CEREST executado pelos servidores do 
quadro, especialmente mecanismos de controle e gerência das solicitações de despesas, 
liberação de vales transporte, assiduidade e eficiência dos servidores do CEREST, notas de 
empenho, correspondência oficial entre outros; 
-Colaborar com a elaboração e posterior execução do orçamento do CEREST; 
-Coordenar os trabalhos de eficientização dos serviços burocráticos junto aos servidores, 
para a melhoria contínua da prestação de serviços à comunidade; 
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Orientar a realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros 
aspectos dos serviços públicos; 
Superintender na resolução de problemas administrativos, afetos ao CEREST; 
Exarar despachos em processos administrativos; 
Manter-se permanentemente atualizado sobre a legislação pertinente ao CEREST; 

--Zelar pela boa imagem do CEREST e da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: MONITOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 
(Redação dada pela Lei n.° 4.634/09) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Deverá possuir capacidade de organização de trabalho, planejamento, orientação, quanto 
ao tempo necessário para realizar e executar as funções na ordem prevista pelo Programa, 
conforme especificações previstas em Lei. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Planejar o Programa Infância Melhor Município; 
Coordenar e participar dos cursos de formação e atualização propostos pelo Grupo 

Técnico Municipal e Grupo Técnico Estadual; 
Coordenar as tarefas solicitadas pelos Grupos Técnicos Municipal e Estadual. Planejar a 

capacitação e orientar o trabalho dos Visitadores que atuam com as famílias; 
- Assessorar, acompanhar e avaliar o trabalho dos Visitadores junto as famílias; 
- Coordenar a atuação e intervenção das atividades junto ás famílias; 

Mobilizar os recursos da comunidade, em apoio ao trabalho dos Visitadores; 
- Coordenar a distribuição do tempo dos visitadores de maneira eficaz para consecução dos 
objetivos do Programa Infância Melhor; 

Promover as vias institucionais equivalentes de desenvolvimento integral da criança na 
comunidade; 

Sensibilizar os integrantes da comunidade quanto a necessidade de proporcionar ás 
crianças um melhor desenvolvimento; 

Controlar o correto cumprimento da carga horária bem como o cumprimento das 
atribuições dos servidores sob sua responsabilidade; 
- Dirigir veículos oficiais para o exercício das atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado; 
- Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA REDE DE URGÊNCIA (Cargo criado pela Lei n.° 
4.822/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, chefiar, fiscalizar e assessorar tecnicamente todas as atividades da Rede de 
Urgência do Município de Erechim/RS, bem como auxiliar no desenvolvimento de 
atividades que estejam inter-relacionadas com a Secretaria Municipal de Saúde. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar e organizar as equipes de trabalho; 
Coordenar o fluxo de serviços a serem realizados nas 24 (vinte e quatro) horas que 

envolvam a Rede de Urgência; 
-Coordenar férias e horas extraordinárias; 
-Dar suporte 24 (vinte e quatro) horas por dia; 
Planejar as capacitações; 

-Organizar o fluxo de encaminhamentos das urgências; 
-Efetuar os contatos com as Unidades Básicas de Saúde e Hospitais de retaguarda; 
-Organizar e estruturar os atendimentos de urgência na rede Municipal; 
-Organizar e estruturar os atendimentos pré e pós hospitalares; 
-Acompanhar os serviços de regulação; 
-Dirigir, coordenar, chefiar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos da rede; 
Elaborar e/ou supervisionar a elaboração de documentos técnicos, dentre eles, relatórios, 

laudos, pareceres, etc.; 
Exarar despachos em processos administrativos; 

-Propor a realização de medidas relativas à boa administração e à melhoria das atividades; 
Analisar os programas e projetos desenvolvidos pela Rede de Urgência; 

-Colaborar com a elaboração do Plano Municipal de Saúde, propondo metas e objetivos 
para a implementação de ações de saúde pública; 
- Manter a atualização constante sobre a legislação vigente, orientando e repassando as 
informações às diretorias e funcionários competentes; 
-Elaborar e acompanhar as PPI's, em conjunto com os setores afins e a 11.a  CRS; 
Zelar pela boa imagem da Rede e da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DE SERVIÇO DO PROGRAMA SAMU/192 (Redação dada pela 
Lei n.° 4.822/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, chefiar e fiscalizar tecnicamente todas as atividades da Secretaria e do 
SAMU/192. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Prestar assessoramento técnico ao SAMU; 
-Coordenar e organizar as equipes de trabalho; 
-Dar suporte 24 (vinte e quatro) horas por dia; 
-Planejar as capacitações; 
Organizar os fluxos de encaminhamento das urgências; 
Efetuar os contatos com as Unidades Básicas de Saúde e Hospitais de retaguarda; 
Organizar e estruturar os atendimentos de urgência na UPA, Hospital, UBSs, CEREST e 

ESFs; 
-Organizar e estruturar os atendimentos pré e pós hospitalares; 
-Acompanhar os serviços de regulação; 
-Dirigir, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos do SAMU/192; 
Elaborar e/ou supervisionar a elaboração de documentos técnicos, como relatórios, laudos, 
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pareceres, etc.; 
-Exarar despachos em processos administrativos; 
Propor a realização de medidas relativas à boa administração e à melhoria das atividades; 
Analisar os programas e projetos desenvolvidos pelo SAMU/192; 
Colaborar com a elaboração do Plano Municipal de Saúde, propondo metas e objetivos 

para implementação de ações de saúde pública; 
Manter a atualização constante sobre a legislação vigente, orientando e repassando as 

informações às diretorias e funcionários competentes; 
Elaborar e acompanhar as PPI's, em conjunto com os setores afins e a 11.a  CRS; 

-Zelar pela boa imagem do SAMU/192 e da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE AÇÕES DO CAPS-AD (Redação dada pela Lei n.° 
4.988/2011) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de toda a equipe do CAPS-AD. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Supervisionar e executar os serviços da equipe do CAPS -AD, de acordo com as diretrizes 
e normas estabelecidas pela Secretaria da Saúde; 
Coordenar, implementar e avaliar os serviços prestados pela equipe do CAPS-AD, de 

acordo com as diretrizes e normas estabelecidas pela Secretaria da Saúde; 
-Participar da elaboração e operacionalização do sistema de referência e contra referência 
do usuário, dos serviços de saúde mental do CAPS-AD; 
- Dar suporte técnico e operacional na realização dos atendimentos da equipe do CAPS-
AD; 
- Manter comunicação contínua com todos os setores do Setor da Saúde Mental, visando 
uma unidade de procedimentos e ações; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto aos locais competentes. 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE AÇÕES DO CAPS-II (Redação dada pela Lei n.° 
4.988/2011) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de toda a equipe do CAPS-II. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar e executar os serviços da equipe do CAPS -II, de acordo com as diretrizes e 

normas estabelecidas pela Secretaria da Saúde; 
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-Coordenar, implementar e avaliar os serviços prestados pela equipe do CAPS-II, de 
acordo com as diretrizes e normas estabelecidas pela Secretaria da Saúde; 
Participar da elaboração e operacionalização do sistema de referência e contra referência 

do usuário, dos serviços de saúde mental do CAPS-II; 
- Dar suporte técnico e operacional na realização dos atendimentos da equipe do CAPS-II; 
- Manter comunicação contínua com todos os setores do Setor da Saúde Mental, visando 
uma unidade de procedimentos e ações; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto aos locais competentes. 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 
SEGURANÇA ALIMENTAR 

CARGO: ASSESSOR I (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar e coordenar as ações de caráter técnico nas áreas da agricultura, abastecimento 
e segurança alimentar em cumprimento das políticas públicas do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Prestar assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Agricultura, Segurança e 
Abastecimento Alimentar; 
Exarar despachos em processos administrativos; 
Coordenar ou conferir relatórios mensais das atividades desenvolvidas pela Secretaria de 

Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar; 
Superintender na órbita técnica tudo o que diga respeito ao interesse da Secretaria e a 

observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e economicidade; 
-Desenvolver projetos, primando pela geração de emprego e renda; 
-Fiscalizar a execução de projetos voltados para agricultura familiar; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR II (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar tecnicamente as atividades da Secretaria da Agricultura. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Prestar assessoramento técnico à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Segurança 
Alimentar; 
-Elaborar e/ou supervisionar a elaboração de laudos técnicos; 
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-Exarar despachos em processos administrativos em sua área de competência; 
Superintender no âmbito técnico assuntos relacionados à agricultura; 
Elaboração de cadastro de produtores rurais; 

-Atender programas de parcerias com o governo federal e estadual; 
-Buscar novas tecnologias nas áreas de agricultura e pecuária que venha em benefício dos 
agricultores. 
-Zelar pela boa imagem da administração municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir, chefiar, organizar e coordenar o funcionamento administrativo da Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar todo o trabalho administrativo da Secretaria, executado pelos servidores dos 

diversos Diretorias e Setores, especialmente estabelecendo mecanismos de controle e 
gerência das solicitações de despesa, liberação de vales transporte, assiduidade e eficiência 
dos servidores da Secretaria, notas de empenho, correspondência oficial entre outros; 
-Coordenar a elaboração e posterior execução do orçamento da Secretaria; 
-Coordenar o trabalho de eficiência dos serviços administrativos junto aos servidores, para 
a melhoria contínua da prestação de serviços à comunidade; 
Orientar a realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros 

aspectos dos serviços públicos; 
-Receber e organizar documentos e processos administrativos pertinentes à Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual. 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior: 
-Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir, chefiar, organizar e coordenar o funcionamento das máquinas e equipamentos da 
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o sistema de controle e informação do tempo de utilização das máquinas para 
fins de pagamento; 
-Coordenar a distribuição das máquinas equipamentos e caminhões de acordo com as 
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necessidades dos setores de estradas vicinais, patrulha agrícola, pontes e bueiros; 
-Coordenar os serviços de manutenção na oficina bem como manter atualizado os livros e 
formulários de controle de máquinas; 
-Supervisionar o uso correto das máquinas, equipamentos e caminhões com o objetivo de 
produzir prestação de serviço eficiente com o máximo de economicidade; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência do setor, tais como: 
construção de bueiros, galerias, pontes e manter as estradas vicinais, obedecida à legislação 
que os regem. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, organizar e supervisionar os serviços de construção, manutenção de bueiros, 
galerias, pontes e manutenção das estradas vicinais; 
-Coordenar o recebimento das ordens de serviço para execução de trabalhos; 
Requisitar material de trabalho, sempre que necessário e controlar sua correta utilização; 

-Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos e 
ferramentas utilizadas no trabalho, a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, 
evitando perdas e danos; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho orientando os servidores 
sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó, e demais 
vestimentas de proteção; 
Informar o número de horas-máquinas e equipamentos; 

-Manter o controle sobre o horário de chegada e saída dos servidores sob sua 
responsabilidade; 
-Emitir relatório das atividades desenvolvidas conforme solicitado; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Zelar pela boa imagem da administração municipal; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR PATRULHA AGRÍCOLA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e executar todos os serviços internos nas propriedades rurais do município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
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Coordenar os trabalhos da patrulha agrícola; 
Coordenar o recebimento das ordens de serviços para execução dos trabalhos; 
Zelar pela conservação e manutenção das máquinas e equipamentos; 

-Fazer o controle das horas-máquinas e horas-caminhão; 
-Vistoriar e orientar os serviços das máquinas e equipamentos; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, orientando os servidores 

sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais 
vestimentas de proteção; 
Emitir relatórios sobre as atividades desenvolvidas conforme solicitado; 

-Informar o número de horas-máquinas e equipamentos, quando da execução de trabalhos 
dentro da propriedade; 
Manter o controle sobre o horário de chegada e saída dos servidores sob sua 

responsabilidade; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Zelar pela boa imagem da administração municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR AGROPECUÁRIO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir, chefiar, organizar e coordenar o funcionamento da Diretoria Agropecuária da 
Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar os agricultores na sua organização de produção, industrialização e 
comercialização; 
-Orientar, elaborar e acompanhar projetos na área de agricultura e pecuária; 
-Buscar e elaborar novos projetos visando a diversificação das atividades para o meio 
rural; 
-Encaminhar e elaborar projetos do Crédito Fundiário; 
-Promover e realizar cursos, palestras, seminários no meio rural; 
-Elaborar projetos de crédito rural para atender demanda dos produtores; 
-Fiscalizar a inspeção de produtos de origem animal em seus locais de abate, 
industrialização e envasamento; 
-Coordenar o departamento de inspeção e fiscalização dos abatedouros, frigoríficos, pontos 
de venda de carne, de vísceras de suínos, de bovinos, de ovinos e aves, pontos de venda de 
ovos e mel; 
-Orientar a apreensão, retenção de produtos de origem animal em seus locais de abate e 
industrialização, e notificar os infratores; 
-Determinar a apreensão, retenção de produtos de origem animal em locais e 
estabelecimentos que não estejam devidamente licenciados para tal atividade, 
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e notificar imediatamente os infratores; 
Orientar os produtores interessados em inscrever-se no Serviço de Inspeção Municipal, 

quanto à elaboração de projetos, documentos e normas; 
Emitir relatórios; 

-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir, chefiar, organizar e coordenar o funcionamento da Diretoria de Desenvolvimento 
Rural da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as políticas de desenvolvimento rural vislumbrando identificar atividades 
econômicas mais adequadas às características e necessidades regionais; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o funcionamento geral da divisão de projetos da Secretaria da Agricultura, 
Abastecimento e Segurança Alimentar. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, elaborar e acompanhar projetos na área de agricultura e pecuária; 
Buscar e elaborar novos projetos visando a diversificação das atividades para meio rural; 

-Encaminhar e elaborar projetos para organismos financiadores; 
-Promover e realizar cursos, palestras, seminários no meio rural; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
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responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO AO COOPERATIVISMO E 
ASSOCIATIVISMO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o funcionamento geral da divisão de apoio ao cooperativismo e associativismo 
da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Fomentar através de palestras, reuniões e oficinas, experiências cooperativistas; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar as atividades de apoio ao abastecimento de água no meio rural. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar atividades de desenvolvimento e qualificação do abastecimento de água no 

meio rural; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

CARGO: ASSESSOR I (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar tecnicamente as atividades da Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Prestar assessoramento técnico à Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
Exarar despachos em processos administrativos; 

-Coordenar ou conferir relatórios mensais das atividades desenvolvidas pela Secretaria de 
Meio Ambiente; 
Superintender na órbita técnica tudo o que diga respeito ao interesse da Secretaria e a 

observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e economicidade; 
-Desenvolver projetos, primando pela geração de emprego e renda; 
-Elaborar projetos e execução dos mesmos com relação á preservação do Meio Ambiente; 
-Fiscalizar a execução de projetos relacionados à Limpeza Pública; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: ASSESSOR II (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Assessorar as atividades administrativas da Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Assessorar administrativamente a Secretaria; 
-Supervisionar todo o trabalho administrativo da Secretaria, executado pelos servidores das 
diversas Diretorias e Divisões, especialmente mecanismos de controle e gerência das 
solicitações de despesas, assiduidade e eficiência dos servidores da Secretaria, notas de 
empenho, correspondência oficial entre outros; 
-Colaborar com a elaboração e posterior execução do orçamento de Secretaria; 
Coordenar os trabalhos de eficientização dos serviços burocráticos junto aos servidores, 

para a melhoria contínua da prestação de serviços à comunidade; 
Orientar realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros 

aspectos dos serviços públicos; 
-Superintender na resolução de problemas administrativos, afetos a Secretaria; 
-Exarar despachos em processos administrativos; 
Manter-se permanentemente atualizado sobre a legislação pertinente; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 
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CARGO: DIRETOR DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir, chefiar, organizar e coordenar o funcionamento do setor de licenciamento 
ambiental. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Cumprir e fazer cumprir as Legislações Federal, Estadual e Municipal sobre o Meio 

Ambiente; 
Chefiar e coordenar as atividades relativas ao licenciamento ambiental; 

-Assessorar a elaboração da Legislação municipal de Meio Ambiente; 
-Autorizar e coordenar, sob supervisão da Diretoria de Vigilância e Fiscalização 
Ambiental, a inspeção de obras de impacto ambiental, em consonância com a legislação; 
-Coordenar a análise dos pedidos de licenciamento ambiental; 
-Coordenar a elaboração de laudos de impacto ambiental; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE LICENCIAMENTO RURAL (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar, organizar e coordenar o funcionamento do setor de licenciamento ambiental 
Rural. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Cumprir e fazer cumprir as Legislações Federal, Estadual e Municipal sobre o Meio 

Ambiente, especialmente do meio rural; 
-Chefiar e coordenar as atividades relativas ao licenciamento ambiental rural; 
-Assessorar a elaboração da Legislação municipal de Meio Ambiente, no que pertine ao 
meio rural; 
-Autorizar e coordenar, sob supervisão do Setor de Vigilância e Fiscalização Ambiental 
Rural, a inspeção de obras de impacto ambiental, em consonância com a legislação; 
-Coordenar a análise dos pedidos de licenciamento ambiental rural; 
-Coordenar a elaboração de laudos de impacto ambiental, no meio rural; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
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regularização,  junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL(Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o funcionamento geral da Diretoria de Fiscalização. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar e organizar as atividades relativas à vigilância e fiscalização do Meio 

Ambiente, de acordo com a legislação em vigor; 
-Integrar projetos, programas, ações com todas as Secretarias, visando criar e desenvolver 
uma verdadeira consciência ecológica de proteção à fauna, à flora e aos bens naturais; 
Coordenar o desenvolvimento de projetos e ações na área da vigilância, fiscalização e 

proteção ambiental; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e orientar todas as atividades relacionadas à fiscalização ambiental do meio 
físico. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar a execução das tarefas de fiscalização do meio físico; 
Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes à área de atuação; 
Coordenar os serviços de fiscalização e inspeção; 

-Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de desempenho do setor e de 
seus auxiliares; 
-Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividades do setor e seus auxiliares; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
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-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO BIOLÓGICO 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e orientar todas as atividades relacionadas à fiscalização ambiental do meio 
biológico. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar a execução das tarefas de fiscalização do meio biológico; 

-Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes à área de atuação; 
-Coordenar os serviços de fiscalização e inspeção do meio biológico; 
Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de desempenho do setor e de 

seus auxiliares; 
-Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividades do setor e seus auxiliares; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e orientar todas as atividades relacionadas à Diretoria de Educação Ambiental. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar nas execuções das tarefas de educação ambiental; 

-Cobrar e manter, de seus auxiliares, os serviços pertinentes à área de atuação; 
-Assessorar na elaboração e coordenar a emissão de relatórios de desempenho do setor e de 
seus auxiliares; 
Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividade do setor e seus auxiliares; 

-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
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-Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS AMBIENTAIS (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Gerenciar o funcionamento geral da Diretoria de Planejamento e Serviços Ambientais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Cumprir e fazer cumprir as Legislações Federal, Estadual e Municipal sobre o Meio 

Ambiente; 
Gerenciar e organizar as atividades relativas ao planejamento ambiental, de acordo com a 

legislação em vigor; 
Controlar e coordenar as atividades da diretoria; 

-Assessorar na elaboração e acompanhar a execução do Plano de Ação da Diretoria; 
Controlar índices de desempenho das atividades da diretoria; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e orientar todas as atividades relacionadas à coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos sólidos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar nas execuções das tarefas relacionadas à coleta, tratamento e disposição final dos 

resíduos sólidos; 
-Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes á área de atuação; 
-Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de desempenho do setor e de 
seus auxiliares; 
-Supervisionar o serviço de coleta de lixo, bem como conferir os quantitativos de coleta de 
lixo recolhidos por empresa terceirizada e encaminhado pelo encarregado do setor; 
Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividades do setor e de seus auxiliares; 
Coordenar os trabalhos no aterro sanitário, respeitando as Legislações Federal, Estadual e 

Municipal; 
-Operacionalizar a organização dos trabalhos no Aterro Sanitário; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
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evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA URBANA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar os serviços de limpeza em ruas e logradouros públicos. 
DESCRIÇÃO ANALíTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Organizar e executar serviços de varrição e coleta de lixo nas ruas e logradouros públicos; 
-Coordenar o recebimento das determinações de serviços a serem executados e promover a 
competente realização, no prazo determinado; 
Determinar os trechos a serem seguidos para varrição das ruas, comunicando-os aos garis 

e controlando sua correta execução no prazo determinado; 
-Determinar os trechos a serem seguidos pela coleta de lixo comunicando aos motoristas 
dos caminhões coletores e controlando sua correta execução no prazo determinado; 
-Requisitar material de trabalho, sempre que necessário e controlar sua correta e 
permanente utilização; 
-Manter controle sobre lixeiras fixas e móveis, zelando pela boa conservação e 
comunicando ao gerente do setor quando da necessidade de novas aquisições; 
-Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos utilizados, 
a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 
-Solicitar sempre que necessário, o conserto de máquinas, equipamentos, sob sua 
responsabilidade, acompanhando os serviços efetuando testes quando necessário; 
-Acompanhar e conferir os quantitativos de lixo recolhidos por empresa terceirizada; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança do trabalho orientando os servidores 

sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais 
vestimentas de proteção individual; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO E JARDINS (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência do setor, tais como: plantio, 

ST-01.17.01 	 138 



Tribunal de Contas 
O. Rubrica 

2104 /•-- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo 

adubação, poda e limpeza de praças, parques e jardins, e canteiros. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar, organizar e supervisionar serviços de plantio, adubação de árvores, flores e 
gramas em praças, parques e jardins e demais logradouros públicos; 
-Receber as ordens de serviço para execução de trabalhos em praças, parques e demais 
áreas públicas, comunicando aos subordinados e controlando sua correta execução, no 
prazo determinado; 
-Orientar e supervisionar a guarda e conservação de máquinas e equipamentos utilizados 
no trabalho, a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 
Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas e equipamentos sob sua 

responsabilidade, acompanhando os serviços e efetuando testes; 
-Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança do trabalho orientando os servidores 
sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacetes, guarda-pó, e demais 
vestimentas de proteção; 
-Elaborar relatório mensal de atividades desenvolvidas pelo setor, entregando-o ao 
responsável pela divisão de serviços urbanos; 
Elaborar mensalmente a relação de horas-extras dos funcionários do setor, encaminhando-

a ao responsável pela divisão dos serviços urbanos; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE SERVIÇOS EXTERNOS (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as equipes de parques e jardins. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Orientar nas execuções dos trabalhos relacionados a parques e jardins; 
Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes á área de atuação; 

-Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de desempenho do setor e de 
seus auxiliares; 
-Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividades do setor e de seus auxiliares; 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
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Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE FLORA E FAUNA (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Planejar, chefiar e coordenar as atividades de responsabilidade de flora e fauna da 
Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Planejar, chefiar e coordenar a produção da flora e da fauna; 
Coordenar o controle funcional dos servidores do horto-florestal; 
Planejar e coordenar o cronograma de atividades previstas; 

-Repassar aos subordinados todas as necessidades pertinentes à manutenção do Horto 
Florestal e emitir relatórios de controle; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins; 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE FLORA (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de responsabilidade da flora. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a produção de mudas, flores, olerícolas, árvores e húmus; 

-Coordenar pela produção de rãs, peixes e aves de corte e postura; 
-Responsabilizar-se pelo controle funcional dos servidores do horto-florestal; 
-Manter o cronograma de atividades previstas; 
Repassar ao chefe do setor todas as necessidades pertinentes à manutenção do Horto 

Florestal e emitir relatórios de controle; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração. 
-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins; 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CARGO: COORDENADOR DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
EDUCACIONAL (Redação dada pela Lei n.°4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, planejar, organizar e dirigir todas as atividades e ações relativas às divisões de 
serviços administrativos da SMEd: Merenda escolar, Sub-almoxarifado, Documentação, 
Controle da Execução Orçamentária, Alimentação Escolar, Recursos Humanos, Publicação 
e Editoração, Transporte Escolar e Frota de Veículos Escolares. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar e conferir o encaminhamento de Solicitação de Despesas - SDs, empenhos 
e/ou similares, mantendo controle sobre seu fluxo; 
-Manter controle sobre o trâmite de pedidos de compras desde sua confecção até o 
recebimento do solicitado; 
-Coordenar a elaboração de documentos, fichas de controle das ações administrativas, bem 
como, elaborando relatórios periódicos,planilhas, planos orçamentários e metas de gastos; 
-Acompanhar e, se necessário, sugerir ações para a execução eficiente do Plano 
Orçamentário da Secretaria Municipal de Educação; 
-Coordenar o recebimento, a triagem, a organização e o encaminhamento de pedidos de 
equipamentos, produtos variados, material de expediente e similares, que visem a execução 
das ações administrativo-pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação e unidades 
escolares; 
-Apresentar alternativas para a solução de dificuldades encontradas na área de atuação; 
-Estudar a legislação condutora das ações do ente Município, executando-a nas ações 
pertinentes; 
-Coordenar o recebimento de pedido e concessão de vales-transporte aos recursos humanos 
lotados na SMEd; 
-Coordenar a execução de serviços correspondentes ao adiantamento financeiro 
(autonomia financeira) da SMEd; 
-Controlar os recursos financeiros do exercício; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes a função; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE SUB-ALMOXARIFADO (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o fluxo de entrega de materiais diversos nas Escolas do Sistema Municipal de 
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Ensino e nos setores que compõem a Secretaria Municipal de Educação, garantindo 
condições de um bom funcionamento a todos. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o recebimento, organizar a distribuição e fixar o calendário de entrega de 
produtos, equipamentos e material de expediente às unidades escolares e Secretaria 
Municipal de Educação; 
-Coordenar e Supervisionar os registros de entrada e saída de produtos através de planilhas 
de controle; 
-Elaborar relatórios que ofereçam dados de controle e de fluxo de saída de produtos e 
equipamentos; 
Zelar pela guarda e conservação dos produtos, observando as condições de higiene, clima 

e salubridade necessárias ao bom armazenamento dos mesmos; 
Acompanhar e coordenar - caso solicitado pela chefia - a devolução/troca ou similar, 

sempre que produtos e/ou equipamentos não corresponderem ao solicitado; 
Manter um canal direto de diálogo e comunicação com todos os setores da Secretaria 

Municipal de Educação e unidades escolares, construindo com os mesmos uma rotina de 
trabalho referente à entrega de materiais e/ou equipamentos; 
Providenciar para que o ambiente esteja sempre organizado; 
Elaborar as solicitações de despesas, empenhos e autorizar o pagamento de compras 

referentes ao seu setor; 
Manter o controle sobre o trâmite de solicitações das compras efetuadas. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, acompanhar e executar as atividades relacionadas ao orçamento e empenhos da 
secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar e executar a elaboração de planilhas, planos orçamentários e metas de gastos; 
-Acompanhar e, se necessário, sugerir ações para a execução eficiente do Plano 
Orçamentário da Secretaria Municipal de Educação; 
-Coordenar o recebimento das ordens de compras e solicitações de despesas para geração 
de empenhos na contabilidade; 
Coordenar a elaboração de relatórios periódicos referentes a empenhos da secretaria; 
Controlar os empenhos de acordo com as dotações orçamentárias especificas e conforme 

determinado por legislação; 
-Controlar os recursos financeiros do exercício; 
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-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Supervisionar a anulação de empenhos quando necessário; 

-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
Descrição Sintética das Atribuições: 
Coordenar a compra, guarda e destino dos produtos de alimentação escolar da Secretaria 
Municipal de Educação. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o processo de distribuição dos produtos de alimentação escolar para as escolas 
junto aos distribuidores; 
-Coordenar e orientar o preenchimento de planilhas de controle de recebimento e 
distribuição dos produtos de alimentação escolar, junto aos responsáveis pelo recebimento 
nas unidades escolares; 
Elaborar documentos e emitir relatórios; 
Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes á função; 

-Manter controle sobre o trâmite de pedidos de compras desde sua solicitação (análise e 
aprovação dos produtos, licitações, elaboração de Solicitação de Despesas, empenhos, 
pagamentos) até o recebimento dos produtos; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração. 
Outras competências afins 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar e coordenar ações referentes ao gerenciamento de Recursos Humanos que 
atuam na Secretaria Municipal de Educação. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar e implantar medidas que complementem e harmonizem ações na resolução 
de problemas e conflitos; 
-Propor ações de integração dos profissionais objetivando assegurar o funcionamento 
correto e adequado da Secretaria e o entrosamento com as demais secretarias e que 
compõem a administração municipal; 
-Coordenar a atualização das informações relativas à vida funcional com acompanhamento 
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permanente dos servidores da SMEd; 
-Organizar e atualizar dados, gráficos, informações, memorandos, observando os limites 
das atribuições e competências; 
-Analisar e dar parecer em ações (processos) relativas à vida funcional e progressão dos 
servidores da SMEd; 
Estudar, interpretar e coordenar as ações pertinentes à avaliação do servidor público 

através: 
do controle do cumprimento do período de estágio probatório; 
da análise do preenchimento das fichas coletivas; 
da informação ao avaliado sobre períodos e aspectos que regem a avaliação, interrupção 

e suas conseqüências, punições, implicações, direitos de questionamento, etc, referentes à 
avaliação do Estágio Probatório; 

do contato direto com a Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, 
buscando orientações, sempre que necessário; 

das anotações nas fichas de controle, informando ao avaliado o andamento da sua 
avaliação; 
-Disponibilidade para participar de encontros de qualificação que visem a melhoria de 
desempenho; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE OBRAS ESCOLARES (Redação dada 
pela Lei n.°4.50312009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar trabalhos na área de projetos e obras escolares e elaboração de documentação 
pertinentes à função. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Gerenciar, organizar e supervisionar as equipes afins: 
-Coordenar a elaboração e execução e supervisionar os trabalhos na área de projetos e 
obras; 
-Coordenar, supervisionar despachos em processos vinculados às áreas de construção e 
obras, e cobrança de contribuições de melhorias; 
-Coordenar e elaboração de orçamentos; 
Coordenar a execução de obras públicas exercendo rigorosa fiscalização; 
Distribuir diariamente as atividades do setor pelos servidores a ele vinculados; 
Orientar e controlar a guarda e conservação das máquinas, equipamentos e ferramentas 

utilizadas no trabalho, a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e 
danos; 
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-Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas e equipamentos sob sua 
responsabilidade, acompanhando os serviços e efetuando testes, quando necessário; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, orientando os servidores 

sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacetes, guarda-pó e demais 
vestimentas de proteção; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, acompanhar e avaliar as ações do Transporte Escolar com eficácia e eficiência. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Estudar e propor alternativas de oferta do Programa de Transporte Escolar dentro dos 

limites da Lei; 
-Avaliar e supervisionar roteiros realizados; 
-Organizar e manter atualizados dados, gráficos e informações; 
Acompanhar Processos Licitatórios, elaboração de Solicitação de Despesas e autorização 

de pagamentos, oferecendo apoio e informações pertinentes necessárias à sua realização; 
-Organizar documentos de controle do uso do Sistema de Transporte; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DO SETOR DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLARES 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, acompanhar e controlar a frota de veículos da SMED. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Verificar a situação dos veículos da frota; 

-Providenciar os encaminhamentos para manutenção, conservação e revisão dos veículos; 
Controlar a prestação de serviços realizados nos veículos; 
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-Analisar e arquivar os relatórios de percurso dos veículos; 
-Emitir relatórios e planilhas de controle; 
-Organizar os documentos de habilitação dos veículos; 
-Encaminhar os motoristas para capacitação e formação correspondentes; 
-Controlar a carga patrimonial da frota; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a guarda e conservação do acervo documental correspondente à vida escolar dos 
estudantes do Sistema Municipal de Ensino, bem como, toda a documentação pertinente à 
ação dos serviços pedagógicos e administrativos da Secretaria de Educação. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o atendimento à comunidade escolar da expedição de documentação referente 
à vida escolar dos estudantes; 
-Coordenar o recebimento, seleção, guarda e armazenamento de documentação recebida e 
expedida pelos setores da Secretaria e demais órgãos, instituições e entidades; 
Orientar as Escolas sobre a documentação e vida Escolar dos estudantes; 

-Coordenar a seleção, ordenamento e preparo do acervo como documentação permanente; 
Coordenar o fornecimento de dados e informações do Sistema Municipal de Ensino 

inerentes a função; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DO SETOR DE PUBLICAÇÃO E EDITORAÇÃO 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a produção e elaboração de material escrito da Secretaria: correspondências, 
relatórios, notícias e outros. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Elaborar e supervisionar a redação textual de correspondências, cartões, notícias e outros 

textos oficiais; 
Revisar e acompanhar a expedição de papéis pertinentes ao trabalho da Secretaria, 

ordenando por prioridade de urgência; 
-Manter contato informativo com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal, 
fornecendo dados e informações das ações da Secretaria; 
Acompanhar e sugerir, bem como, analisar material de divulgação de eventos/atividades 

desenvolvidos pela Secretaria (cartazes, folders e/ou similares); 
-Coordenar a digitação e impressão de textos e similares, inerentes à função; 
Ordenar técnica e metodologicamente documentos emitidos pela Secretaria. 

-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIRETORIA PEDAGÓGICA (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e promover a proposta curricular e pedagógica do Sistema Municipal de Ensino; 
Municipal de Ensino. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Planejar ações de execução da política educacional do Sistema Municipal de Ensino na 

dimensão pedagógica; 
Assessorar as equipes diretivas das escolas; 

-Convocar e coordenar reuniões com grupo de Coordenação escolar e/ou professores; 
Acompanhar e participar do processo de avaliação para a Promoção dos professores da 

Rede Municipal; 
-Acompanhar o processo de avaliação de Estágio Probatório dos professores do Sistema 
Municipal de Ensino; 
-Coordenar a elaboração dos documentos relativos ao desenvolvimento curricular das 
escolas; 
-Propor, planejar e coordenar ações voltadas à Formação Continuada dos professores do 
Sistema Municipal de Ensino; 
-Propor, orientar e assistir medidas e ações de melhoria do processo ensino-aprendizagem; 
-Sugerir e definir o redimensionamento dos espaços físicos, aquisição de materiais, 
equipamentos e mobiliários necessários ao desenvolvimento do processo educacional do 
Sistema Municipal de Ensino; 
-Coordenar outras atividades relativas à função, de acordo com a necessidade de trabalho; 
Zelar pela boa imagem da Administração; 
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-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino, inerentes à função; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações e atividades relativas à Educação Infantil. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Organizar visitas periódicas às escolas e creches, avaliando, coordenando e 
acompanhando as ações pedagógico-administrativas e orientando-as na solução adequada 
de suas necessidades; 
-Manter-se atualizado em relação à legislação pertinente e aplicá-la no que for necessário; 
-Orientar a confecção de material de apoio a conferências, seminários e similares, 
acompanhando o seu desenrolar; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino, inerentes à função; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos. e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Elaborar documentos e emitir relatórios; 
Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e orientar o trabalho pedagógico das unidades escolares na área do Ensino 
Especial. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as atividades pedagógico-administrativas na área da Educação Especial no 
Sistema de Ensino Municipal; 
-Visitar periodicamente as escolas, supervisionando a aplicação da proposta de trabalho da 
Educação Especial; 
-Orientar e coordenar a programação de conferências, encontros, seminários e outros, bem 
como participar dos que forem ofertados por entidades afins; 
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-Acompanhar e implementar ações junto às escolas na política proposta à Educação 
Inclusiva; 
-Elaborar documentos e emitir relatórios; 
Fornecer dados e informações do Sistema, inerentes à função; 
Elaborar, junto ao diretor pedagógico, e executar nas unidades escolares, propostas de 

trabalho que contemplem o Projeto Politico-pedagógico do Sistema Municipal de Ensino. 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL (Redação 
dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações e atividades relativas ao Ensino Fundamental. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Visitar periodicamente as escolas, coordenando, acompanhando e avaliando as ações 

pedagógico-administrativas, orientando na solução adequada às suas necessidades; 
-Manter-se atualizado em relação à legislação pertinente e aplicá-la no que for necessário; 
Coordenar e orientar a confecção de material de apoio pedagógico; 
Propor e participar de ações que envolvam a família e outros segmentos sociais 

colaboradores com o processo educativo do Sistema Municipal de Ensino; 
Elaborar documentos e emitir relatórios sobre as atividades desenvolvidas nas escolas 

referentes ao Ensino Fundamental; 
Planejar e coordenar ações nos diferentes componentes curriculares; 

-Orientar e assistir as escolas nas suas necessidades; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino, inerentes a função; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS — EJA (Redação dada pela Lei n.°4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações e atividades relativas a Educação de Jovens e Adultos — EJA. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades pedagógicas referentes à Educação de Jovens e Adultos -EJA no 

Sistema Municipal de Ensino; 
Discutir permanentemente com a comunidade escolar as políticas de Educação de Jovens 

e Adultos - EJA coordenadas pela SMED; 
-Visitar periodicamente as escolas, coordenando a programação de conferências, 
seminários, encontros, cursos e outros, bem como, participar dos organizados por entidades 
afins: 
Acompanhar e implementar ações referentes à proposta de Educação de Jovens e Adultos; 

-Manter-se atualizado em relação à legislação pertinente e aplicá-la no que for necessário; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o •uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar a elaboração e execução de projetos educacionais interligando políticas 
públicas municipais com as esferas estadual, federal e internacional. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Propor, discutir, articular a implantação de projetos educacionais voltados à necessidades 

da comunidade local. 
-Conhecer a existência de projetos educativos nas esferas estadual e federal que destinam 
recursos públicos para serem implementados na esfera municipal, discutindo-os e 
apontando possibilidades para sua implementação; 
-Coordenar e acompanhar os projetos educacionais existentes no município, avaliando a 
concretização de seus objetivos e metas. 
Elaborar projetos educacionais para análise e posterior implementação envolvendo 

estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, articulados com as divisões 
existentes da SMED e com as Secretarias Municipais afins, bem como, com entidades 
apoiadoras dos referidos projetos. 
-Manter-se atualizado em relação à legislação pertinente e aplicá-la no que for necessário; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
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-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DE RELAÇÕES PEDAGÓGICO- 
INSTITUCIONAIS (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a comunicação e a articulação da SMED com as entidades municipais e 
comunidade, através de ações pedagógico-administrativas integradas. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar o fluxo de informações entre as diretorias, divisões e setores da SMED, 
buscando agilizar parcerias com entidades municipais; 
-Discutir com o Secretário e Diretores da SMED assuntos de ordem pedagógico- 
administrativos, tomando as decisões cabíveis; 
-Coordenar e supervisionar os atendimentos à comunidade contribuindo para solucionar 
suas demandas de forma justa, eficaz e qualificada; 
-Discutir com a comunidade o processo de qualificação da escola pública municipal 
propondo as modificações que forem necessárias; 
-Coordenar a articulação da SMED com as demais secretarias, promovendo a 
intersetorialidade e a integração; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino, inerentes a função; 
-Zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
-Evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR TÉCNICO DO SETOR DE INFORMÁTICA (Redação 
dada pela Lei n.° 4.701/10) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações referentes à área Técnica em Informática relacionadas com os 
Laboratórios de Aprendizagem nas Escolas do Sistema Municipal de Ensino. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar, orientar e supervisionar o trabalho de atividades de laboratórios de 
informática com estudantes e ou comunidade; 
-Coordenar o suporte aos laboratórios de Aprendizagem de Informática; 
-Oferecer assessoria de software e hardware, aos laboratórios de informática; 
-Coordenar e orientar professores e ou monitores que atuam nos laboratórios; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
-Apoiar a elaborar proposta de Informática Educativa para as escolas e SMED; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
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-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir planejar e coordenar as ações e atividades relativas a Educação Integral. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Discutir e implementar proposta de Educação Integral no Sistema Municipal de Ensino; 

-Articular as ações necessárias ao desenvolvimento da Educação Integral com as demais 
secretarias que compõem a administração municipal; 
-Planejar e desenvolver ações educativas que busquem a integração da escola com a 
comunidade; 
Promover a divulgação das ações realizadas junto à comunidade escolar e demais 

segmentos; 
Dirigir e coordenar a execução do Programa de Educação em Tempo Integral -PROETI; 
Zelar pela conservação do Patrimônio, bem como, acompanhar e articular as ações 

juntamente com os parceiros do PROETI; 
-Dirigir e coordenar a elaboração de documentação pertinentes à sua função, bem como, 
solicitar relatórios de atividades desenvolvidas e emitir pareceres sobre o desenvolvimento 
dos projetos do Programa de Educação em Tempo Integral - PROETI; 
Integrar as ações do Programa Educação em Tempo Integral com o currículo escolar; 

-Sugerir estudos e projetos de ocupação de espaços para a prática esportiva, estabelecendo 
parcerias; 
-Coordenar a utilização dos ginásios esportivos junto às escolas e comunidades; 
-Coordenar o fornecimento de dados e informações do Sistema Municipal de Ensino, 
inerentes à função; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DA DIVISÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM 
TEMPO INTEGRAL — PROETI (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações e atividades relativas ao Programa de Educação em Tempo Integral. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Planejar coletivamente o Programas de Educação em Tempo Integral — PROETI; 

-Organizar visitas periódicas às escolas e aos locais de desenvolvimento dos projetos, 
coordenando a aplicação da proposta do Programa de Educação em Tempo Integral - 
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PROETI; 
-Zelar pela conservação do Patrimônio relativo aos programas; 
-Acompanhar e articular as ações dos programas juntamente com as parcerias; 
Promover a divulgação das ações realizadas junto à comunidade escolar e demais 

segmentos; 
Elaborar documentação pertinentes às atividades; 

-Solicitar e emitir relatórios; 
-Articular as ações do Programa com o currículo escolar; 
-Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DO SETOR DE INTEGRAÇÃO 
COMUNIDADE/ESCOLA (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações e atividades de cunho integrador entre Prefeitura Municipal, Secretaria 
Municipal de Educação e comunidades escolares. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, orientar e/ou ministrar cursos e encontros de formação, aperfeiçoamento e/ou 

aprendizagem nas diversas áreas que compõem a administração municipal: relações 
interpessoais; saúde; vivência familiar; educação dos filhos; relação escolafamília; 
-Articular ações de integração comunitária com a SMED e escolas; 
-Encaminhar e zelar pelo preenchimento de dados, levantamentos estatísticos e de apoio 
necessários ao acompanhamento dos trabalhos comunitários; 
-Participar de cursos, encontros e similares, buscando formação permanente na área de 
desempenho; 
Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DO SETOR DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS E 
DESPORTIVOS (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações de caráter esportivo sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Educação. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Acompanhar a organização e a promoção de ações esportivas junto às escolas e outros; 
-Promover atividades integradoras entre SMED e comunidade, objetivando maior 
participação das famílias nas áreas do esporte e do lazer; 
Orientar a execução de programas de difusão do esporte, especialmente entre as crianças e 

jovens; 
-Acompanhar, em conjunto com as Diretorias Pedagógica e Administrativa a execução de 
projetos esportivos voltados à comunidade escolar; 
Participar de intercâmbio com entidades esportivas da Região, Estado e País. 

-Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
-Elaborar documentos e relatórios; 
-Orientar a utilização dos ginásios esportivos junto às escolas e comunidades; 
Zelar pela limpeza e boa utilização dos ginásios esportivos; 

-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Fornecer dados e informações do Sistema inerentes à função; 

-Outras atividades afins. 

CARGO: COORDENADOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS COMPLEXOS 
EDUCATIVOS E DESPORTIVOS (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Organizar os serviços de limpeza e manutenção do Complexo. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Organizar e supervisionar a rotina de serviço que contemple a limpeza e manutenção das 
dependências dos Complexos; 
-Requisitar material e equipamentos necessários à execução das tarefas pertinentes; 
-Manter controle sobre a utilização racional de água e energia elétrica; 
-Usar e fazer usar equipamentos que visem à prevenção de acidentes, cumprindo as normas 
de segurança do trabalho; 
Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
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habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: COORDENADOR DA EQUIPE DO 
MUNICIPAL (Redação dada pela Lei n.° 4.701/10) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar a Equipe de Professores e Técnicos lotada 
Municipal. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Acompanhar, orientar e supervisionar o trabalho desenvolvido pelos profissionais do 
NTM para o trabalho de formação e de capacitação pelos professores e dos funcionários 
que atuam junto às Escolas Públicas do Sistema Municipal de Ensino; 

Coordenar encontros de formação entre os profissionais que atuam nas Escolas Públicas 
Coordenar encontros de formação entre os profissionais que atuam nas Escolas Públicas do 
Sistema Municipal de Ensino, na perspectiva pedagógica das Tecnologias de Informação e 
de Comunicação (TICs); 
- Contribuir na elaboração de propostas referentes às Tecnologias Educacionais e sua 
aplicação nas Escolas Públicas pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino; 

Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 

Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para a 
regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração; 
- Zelar pela manutenção, conservação e guarda do patrimônio sob sua responsabilidade; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
- Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE INFORMÁTICA EDUCATIVA (Redação dada pela Lei n.° 
4.701/10) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir as ações no campo das Tecnologias Educacionais e na formação e capacitação de 
professores multiplicadores dessas ações junto às Escolas Públicas do Sistema Municipal 
de Ensino. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Acompanhar, orientar e supervisionar o trabalho desenvolvido pelos profissionais do 
NTM na formação e capacitação dos professores multiplicadores que atuam junto às 
Escolas Públicas do Sistema Municipal de Ensino; 
- Coordenar encontros de formação entre os profissionais que atuam nas Escolas Públicas 
do Sistema Municipal de Ensino, na perspectiva pedagógica das Tecnologias de 
Informação e de Comunicação (TICs); 
- Fornecer, buscar e articular dados e informações do Sistema Municipal de Ensino; 

Contribuir na elaboração de proposta referente às Tecnologias Educacionais e sua 
aplicação nas Escolas Públicas pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino; 
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Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
- Outras competências afins. 

CARGO: DIRETOR DE OBRAS ESCOLARES (Redação dada pela Lei n.°4.988/2011) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, planejar, organizar e dirigir todas atividades e ações relativas à divisão de obras 
escolares com eficiência e eficácia. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Acompanhar e conferir o encaminhamento e a execução das obras escolares exercendo 
rigorosa fiscalização; 
- Coordenar os trabalhos na área de projetos e obras escolares e a elaboração de 
documentação pertinentes à função com eficiência; 
- Manter o controle sobre o trâmite de pedidos de reformas e pequenas obras nas escolas; 
- Coordenar a elaboração de orçamentos; 
- Apresentar alternativas para a solução de dificuldades encontradas na área de atuação; 

Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino inerentes à função; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para a 
regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
- Outras atividades afins. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA 

CARGO: DIRETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO (Redação dada pela Lei n.° 
4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Cidadania e demais 
setores vinculados. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar todo o trabalho administrativo da Secretaria, executado pelos servidores das 

diversas Diretorias, Divisões e Setores, especialmente estabelecendo mecanismos de 
controle e gerência das solicitações de despesa, liberação de vales-transporte, assiduidade e 
eficiência dos servidores da Secretaria, notas de empenho, correspondência oficial entre 
outros; 
-Coordenar a elaboração e posterior execução do orçamento da Secretaria; 
Coordenar o trabalho de eficiência dos serviços administrativos junto aos servidores, para 
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a melhoria contínua da prestação de serviços à comunidade; 
-Orientar a realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de outros 
aspectos dos serviços públicos; 
-Receber e organizar documentos e processos administrativos pertinentes à Secretaria 
Municipal de Cidadania; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior: 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (Redação dada pela Lei no 
4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades desenvolvidas na Divisão e dirigir os Setores Administrativo e de 
Transporte. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Realizar a gestão orçamentária e financeira de todos os recursos públicos destinados a 
área de assistência social que passem pela Secretaria Municipal de Cidadania; 
- Fazer o acompanhamento financeiro dos contratos, convênios e parcerias que a Secretaria 
mantém com as outras esferas de governo, entidades e quaisquer outras formas de 
cooperação; 

Supervisionar e cobrar dos encarregados o bom desempenho dos serviços administrativos 
da Secretaria Municipal de Cidadania; 
- Realizar o controle operacional, através do desenvolvimento de atividades, onde o serviço 
administrativo é prestado; 

Definir instrumentos para a realização das atividades, consolidar as informações 
necessárias, analisar os resultados obtidos em decorrência de suas ações, propor medidas 
corretivas e interagir com as outras áreas da administração, visando o pleno exercício pelo 
gestor de suas atribuições de acordo com a legislação; 

Gerenciar juntamente com o gestor, a elaboração do Plano de Gestão do FMAS (Fundo 
Municipal de Assistência Social), em consonância com as diretrizes estabelecidas pela 
Política Nacional de Assistência Social; 
- Coordenar de acordo com a orientação do gestor a elaboração da programação financeira 
do fundo municipal FMAS; 
- Gerenciar as informações de caráter orçamentária e financeiro do FMAS; 

Elaborar conjuntamente com o gestor do FMAS a programação financeira anual e a 
solicitação de créditos adicionais conforme diretrizes da Secretaria da Fazenda; 
- Elaborar o relatório de gestão do FMAS; 

Promover o registro e o controle emitir parecer sobre a disponibilidade orçamentária do 
FMAS; 
- Emitir relatórios, demonstrativos gerais e analíticos da execução financeira do FMAS; 
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Orientar os funcionários sobre assuntos de sua competência; 
Submeter ao secretário a prestação de contas financeira anual do FMAS; 

Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelando pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto de equipamentos de segurança individual; 

Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado e, autorizado por chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO (Redação dada pela Lei n° 
4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o Setor garantindo material necessário para o desenvolvimento das atividades. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Acompanhar e controlar o material solicitado, orientando a sua utilização, evitando 
desperdícios; 

Controlar o estoque e a necessidade de compras; 
Dirigir o arquivo e controlar documentos recebidos e expedidos; 

- Controlar a entrada e saída de equipamentos e/ou material de consumo; 
Receber, estocar e distribuir de forma correta os materiais de consumo e demais materiais 

afins que se fizer necessário armazenar; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelando pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto de equipamentos de segurança individual; 
- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração. 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado e, autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE (Redação dada pela Lei n° 
4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, acompanhar e controlar a frota de veículos da SMC. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Verificar a situação dos veículos da frota 
-Providenciar os encaminhamentos para manutenção, conservação e revisão dos veículos; 
-Controlar a prestação de serviços realizados nos veículos; 
-Analisar e arquivar os relatórios de percurso dos veículos; 
-Emitir relatórios e planilhas de controle; 
Controlar a planilha das atividades desenvolvidas pelos motoristas; 

-Organizar os documentos de habilitação dos veículos; 
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-Encaminhar os motoristas para capacitação e reciclagens correspondentes; 
Controlar a carga patrimonial da frota; 

-Fornecer dados e informações da Rede inerentes a função; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO SOCIAL (Redação dada 
pela Lei n.°4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o desenvolvimento dos trabalhos realizados nos dois setores abrangidos na 
Diretoria de Assessoramento Social (Casa da Cidadania, Central de Doações). 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a execução dos projetos e serviços a serem disponibilizados à comunidade no 
âmbito do assessoramento social; 
-Oferecer suporte técnico e administrativo aos setores envolvidos; 
-Coordenar a articulação do processo de implantação, execução, monitoramento, registro e 
avaliação das ações e serviços prestados; 
Exercer as funções de Gestor da Política Municipal de Assistência Social, conforme 

definições no regulamento da NOB-RH; 
-Supervisionar o trabalho desenvolvido na Diretoria de Assessoramento Social; 
-Propor a implantação de projetos e programas necessários à realidade municipal 
atendendo os princípios de economicidade; 
Elaborar relatórios e documentos de acordo com a necessidade da política nacional de 

assistência social; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DE APOIO AOS CONSELHOS (Redação dada pela 
Lei n° 4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e agendar as atividades dos Conselhos ligados à Secretaria Municipal de 
Cidadania. 
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e encaminhar para execução no aspecto operacional todas as ações 

relacionadas aos Conselhos de Direitos; 
Requisitar os serviços necessários dando suporte para o funcionamento dos Conselhos; 
Elaborar e expedir documentos pertinentes aos Conselhos de Direitos ligados à 

Secretaria; 
- Promover o arquivamento e manter sob sua responsabilidade os documentos 
encaminhados ao setor; 
- Elaborar e apresentar anualmente ao Setor Administrativo as demandas financeiras para a 
manutenção dos Conselhos; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR DA CENTRAL DE DOAÇÕES (Redação dada pela Lei 
n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e supervisionar todas as atividades desenvolvidas no setor em geral. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Controlar o recebimento e distribuição das doações feitas através do Setor Central de 
Doações; 
Supervisionar a execução da distribuição de doações de forma a atender as necessidades 

de toda a comunidade carente, em especial da população atendida no Albergue Municipal; 
-Monitorar e realizar diretamente o levantamento de informações acerca das necessidades 
mais urgentes, a fim de atendê-las com prioridade; 
Buscar recursos e/ou parcerias no intuito de arrecadar maiores contribuições/doações para 

o Setor, direcionando-os correta e igualitariamente na melhor forma possível; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: DIRETOR TÉCNICO SOCIAL (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o desenvolvimento dos trabalhos realizados em todas as divisões da Proteção 
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Social da Secretaria. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar e supervisionar a execução de projetos e trabalhos a serem desenvolvidos nos 

programas sociais oferecidos à comunidade; 
Oferecer suporte técnico e administrativo aos setores envolvidos; 

-Coordenar a articulação do processo de implantação de novos programas, bem como, de 
todo e qualquer programa social criado ou mantido pelos setores abrangidos na Diretoria; 
Coordenar a execução das ações das políticas públicas de atendimento oferecidas em cada 

setor; 
Propor a implantação de projetos e programas necessários à realidade municipal 

atendendo os princípios de economicidade; 
Elaborar e supervisionar a elaboração de relatórios e documentos de acordo com a 

necessidade da política nacional de assistência social; 
Coordenar a articulação/parcerias com instituições governamentais e não governamentais, 

engajando-se no processo de articulação da rede socioassistencial; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (Redação dada 
pela Lei n°4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o desenvolvimento dos trabalhos realizados em todos os setores da Proteção 
Social Básica (Bolsa Família, CRAS e PSE). 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Planejar, dirigir, coordenar e orientar a implantação de serviços, programas e projetos da 
proteção social básica que visem prevenir situações de vulnerabilidade apresentadas por 
indivíduos em razão de peculiaridades dos ciclos de vida; 

Programar mecanismos de controle e avaliação dos serviços e programas de proteção 
social básica; 
- Promover, subsidiar e participar de atividades de capacitação para aperfeiçoamento da 
gestão de serviços e programas de proteção social básica; 
- Contribuir para o aprimoramento da gestão do SUAS; 
- Elaborar propostas de regulamentação quanto aos padrões de qualidade dos serviços, 
programas e projetos de proteção social básica; 

Realizar a análise e elaboração de pareceres, relatórios, matérias de orientação, planos de 
trabalho e documentos similares, relativos à proteção social básica; 
- Prestar informações à direção superior em assuntos de sua competência quando 
solicitado; 
- Disponibilizar informações e dados sobre serviços, programas e projetos sob 
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responsabilidade da proteção social básica com vistas a alimentação do sistema de 
informações da assistência social; 
- Identificar necessidades de capacitação no tocante aos conteúdos e processos relativos à 
proteção social de modo a qualificar as ações; 

Subsidiar a formulação de indicadores e de mecanismos de monitoramento e avaliação 
dos serviços e ações de proteção social básica; 
- Contribuir para a regulamentação de fluxos entre redes de proteção social básica e 
especial, articulando ações com a rede socioassistencial e demais políticas sociais; 
- Propor e desenvolver estudos e pesquisas para subsidiar as ações relativas a proteção 
social básica; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO (Redação dada pela Lei n° 
4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar, supervisionar e efetuar o controle do cadastramento das famílias pertencentes 
ao Cadastro Único, bem como, toda e qualquer ação decorrente e inerente ao Serviço. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Efetuar a identificação e cadastramento das famílias que se encontram em situação de 
pobreza no Município de Erechim; 
Supervisionar e efetuar o acompanhamento das condicionalidades, responder pela gestão 

de benefícios e pela integração entre o Programa Bolsa Família e outras ações e serviços 
que permitam o desenvolvimento de capacidades das famílias; 
-Responsabilizar-se pela qualidade e integridade das informações do Cadastro Único e pela 
atualização da sua base de dados; 
Prestar as informações sobre o cumprimento das condicionalidades de educação e as 

informações sobre o cumprimento das condicionalidades de saúde ao Governo Federal; 
-Coordenar e/ou desenvolver diretamente ações para melhoria da gestão do Programa ou 
para ampliar a oferta de serviços para as famílias atendidas pelo PBF, como por exemplo: 
gestão de condicionalidades; gestão de benefícios; acompanhamento das famílias 
beneficiárias, em especial daquelas em situação de maior vulnerabilidade; cadastramento 
de novas famílias e atualização dos dados do Cadastro Único; implementação de 
programas complementares para famílias beneficiárias nas áreas de: alfabetização e 
educação de jovens e adultos, capacitação profissional, desenvolvimento territorial, entre 
outras; fiscalização do 
Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais e controle social no município; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 

ST-01.17.01 	 162 



Tribunal de Contas 
Fl. Rubrica 	' 

2128 r"--- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo 

correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR CRAS (Redação dada pela Lei n° 4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as ações desenvolvidas dentro do Centro de Referência de Assistência Social em 
seus respectivos Bairros (Progresso, Vila União e Presidente Vargas). 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Articular o processo de implantação, execução, monitoramento, registro e avaliação das 

ações, usuários e serviços; 
Articular ações com a rede de serviços sócio-assistenciais e das demais políticas sociais; 
Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos 

profissionais e das famílias inseridas nos serviços ofertados no CRAS e pela rede 
prestadora de serviços no território; 
Definir com os profissionais critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das 

famílias nos programas de assistência social; 
-Definir com os profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, 
avaliação e desligamento das famílias nos programas de assistência social; 
Definir com a equipe técnica os meios e os ferramentais teórico-metodológicos de 

trabalho com famílias, grupos de famílias e comunidade, buscando o aprimoramento das 
ações, o alcance de resultados positivos para as famílias atendidas e o fortalecimento 
teórico e metodológico do trabalho desenvolvido; 
-Monitorar regularmente as ações de acordo com diretrizes, instrumentos e indicadores 
pactuados; 
-Acompanhar e avaliar o atendimento na rede social; 
-Realizar reuniões periódicas com os profissionais e estagiários para discussão dos casos, 
avaliação das atividades desenvolvidas, dos serviços ofertados e dos encaminhamentos 
realizados; 
-Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência do 
CRAS; 
-Promover e participar de reuniões periódicas com representantes da rede prestadora de 
serviços, visando contribuir com órgão gestor na articulação e avaliação relativa à 
cobertura da demanda existente no território de abrangência, ao estabelecimento de fluxos 
entre os serviços da Proteção Social Básica e Especial de Assistência Social e ao 
acompanhamento dos encaminhamentos efetivados; 
-Promover e participar de reuniões periódicas com representantes de outras políticas 
públicas visando articular a ação intersetorial no território de abrangência do referido 
CRAS; 
-Chefiar a elaboração de planos de ação; 
-Alimentar o sistema de informação local e dos órgãos da política de assistência social, 
com dados territoriais (indicadores, dinâmica populacional), da rede social, das famílias e 
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dos atendimentos realizados; 
-Monitorar os serviços prestados às famílias, com avaliação de resultados e impacto; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE PROGRAMAS SÓCIO-EDUCATIVOS 
(Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Organizar, encaminhar e arquivar documentos pertinentes ao PSE, aos profissionais e 
demais setores da Secretaria Municipal de Cidadania. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Auxiliar no encaminhamento e preenchimento dos documentos de inclusão e 
desligamento dos adolescentes ao Programa; 
-Controlar a freqüência dos adolescentes nas oficinas e ensino regular, encaminhando 
quando necessário aos setores responsáveis; 
Organizar e destinar os pedidos de material didático e de consumo solicitados pela equipe 

de trabalho do PSE; 
-Acompanhar o trabalho técnico e auxiliar nos encaminhamentos necessários; 
-Manter a organização do trabalho e o cumprimento das metas; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 

habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE APOIO (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as equipes de apoio. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Orientar nas execuções dos trabalhos relacionados ao apoio da secretaria da cidadania; 

-Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes à área de atuação; 
Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de desempenho do setor e de 

seus auxiliares; 
-Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividades do setor e de seus auxiliares; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
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responsabilidade, zelar zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras competências afins. 

CARGO: CHEFE DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (Redação 
dada pela Lei n° 4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o desenvolvimento dos trabalhos realizados em todos os setores da Proteção 
Social Básica (Bolsa Família, CRAS e PSE). 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
- Planejar, dirigir, coordenar e orientar a implantação de serviços, programas e projetos da 
proteção social especial para atendimento a segmentos populacionais que se encontrem em 
situação de riscos circunstancial e conjuntural, além das desvantagens pessoais e sociais; 
- Programar mecanismos de controle e avaliação dos serviços, programas e projetos de 
proteção social especial; 
- Promover, subsidiar e participar de atividades de capacitação para aperfeiçoamento da 
gestão de serviços e programas de proteção social especial; 

Contribuir para a o aprimoramento da gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência 
Social); 
- Elaborar propostas de regulamentação quanto aos padrões de qualidade dos serviços, 
programas e projetos de proteção social especial; 

Contribuir para a regulamentação de fluxos entre redes de proteção social especial e 
básica, articulando ações com a rede socioassistencial e demais políticas sociais; 
- Proceder a análise e elaboração de pareceres, relatórios, matérias de orientação, planos de 
trabalho e documentos similares, relativos a proteção social especial; 

Prestar informações à direção superior em assuntos de sua competência quando 
solicitado; 
- Disponibilizar informações e dados sobre serviços, programas e projetos sob 
responsabilidade da proteção social especial com vistas a alimentação do sistema de 
informações da assistência social; 

Identificar necessidades de capacitação no tocante aos conteúdos e processos relativos a 
proteção social especial de modo a qualificar as ações; 

Subsidiar a formulação de indicadores e de mecanismos de monitoramento e avaliação 
dos serviços e ações de proteção social especial; 

Propor e desenvolver estudos e pesquisas para subsidiar as ações relativas a proteção 
social especial; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 

Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
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regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) (Redação dada pela Lei n° 
4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar todas as ações e programas eventualmente desenvolvidos dentro do Centro de 
Referência Especializado. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar, planejar e avaliar a prestação de serviços de atendimento socioassistencial 
especializado, em sua área de abrangência, nas diversas situações de violação de direitos 
de famílias, seus membros e indivíduos, por negligência, abandono, ameaças, maus tratos, 
violência física/psicológica/sexual, situação de trabalho infantil, situação de rua, 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto por cometimento de ato 
infracional, discriminações sociais e restrições à plena vida com autonomia e ao exercício 
de capacidades; 

Direcionar o foco das ações socioassistenciais implementadas para a família, na 
perspectiva de potencializar sua capacidade protetiva e fortalecer os vínculos familiares e 
comunitários; 
- Articular os serviços de média complexidade e operar a referência e a contrareferência 
com os CRAS e toda a rede de serviços socioassistenciais da proteção social básica e 
especial, bem como, com as demais políticas públicas e instituições que compõem o 
sistema de garantia de direitos e movimentos sociais; 
- Elaborar diagnósticos sócio-territoriais da incidência e complexidade das situações de 
violação de direitos bem como, realizar a previsão dos recursos necessários; articulações e 
vínculos interinstitucionais (incluindo o sistema de garantia de direitos); 
- Implementar serviços especializados e orientar e encaminhar pessoas em situação de 
violação de direitos, para a rede socioassistencial e de serviços especializados de alta 
complexidade; 

Produzir materiais educativos e de orientação como suporte aos serviços ofertados e 
participar de eventos comemorativos promovidos pela Secretaria; 
- Promover e manter articulação sistemática com Conselhos Tutelares, Ministério Público, 
Varas de Família, Varas da Infância e da Juventude e demais integrantes da rede de 
garantia de direitos; 
- Coordenar a oferta de atendimento psicossocial individual e em grupos de usuários e suas 
famílias; 

Implementar processos de trabalhos com técnicas facilitadoras de construção de projetos 
pessoais e sociais, que possam contribuir para a minoração dos danos sofridos e superação 
da situação de violação de direitos, adotando a sistemática do preenchimento do cadastro 
único e atualização de dados; 

Coordenar a equipe do CREAS na construção em conjunto com as famílias do plano de 
intervenção que identifique as estratégias apropriadas à superação das situações de 
violação de direitos constatadas, pactuando responsabilidades e compromissos, definindo o 
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tipo e periodicidade de atendimento e as metas pretendidas; 
- Acompanhar a execução das ações com as famílias de crianças e adolescentes inseridas 
no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil que apresentam dificuldades no 
cumprimento das condicionalidades, bem como das famílias com medidas protetivas 
aplicadas, das famílias vítimas de abuso e exploração sexual e das famílias que necessitam 
de intervenções especializadas para o fortalecimento de vínculos e a reintegração familiar e 
comunitária; 
- Coordenar a elaboração do plano de trabalho, de relatórios da unidade e subsidiar nos 
assuntos de sua área de competência; 
- Articular as ações com a rede socioassistencial e demais políticas sociais intersetoriais; 

Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 

Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DO PROGRAMA SENTINELA (Redação dada pela 
Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as ações de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violação de 
direitos, às suas famílias e aos respectivos agressores, de forma a proporcionar a superação 
dessas situações e especialmente o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar as ações de acolhimento de crianças, adolescentes, famílias e agressores; 
-Coordenar o encaminhamento para outros serviços; 
-Coordenar e/ou efetuar o acompanhamento e controle da efetividade dos 
encaminhamentos realizados; 
-Proporcionar a capacitação sistemática da equipe de trabalho e dos diversos agentes 
institucionais que possuem interface no atendimento de crianças e adolescentes; 
-Produzir materiais educativos; 
-Supervisionar e efetuar visitas domiciliares e atendimento sócio-familiar; 
Coordenar e supervisionar o atendimento psicológico individual e em grupo; 
Coordenar a disponibilização de orientação e acompanhamento jurídico; 
Coordenar e/ou efetuar diretamente o monitoramento da presença do trabalho infantil e 

das diversas formas de negligência, abuso e exploração, mediante abordagem de agentes 
institucionais em vias públicas e locais identificados pela existência de situações de risco; 
Promover articulações com Conselhos Tutelares, Ministério Público, Varas de Família, da 

Infância e Juventude e com a rede de proteção; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
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evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO PEMSE-PIÁ (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar as atividades de aplicação das medias sócio-educativas impostas pelo Poder 
Judiciário a adolescentes do Município de Erechim. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar a aplicação das medidas sócio-educativas impostas pelo Poder Judiciário a 
adolescentes do Município de Erechim, mantendo, para tanto, contato permanente com o 
Juizado da Infância e Juventude da Comarca; 
Coordenar a elaboração dos projetos de aplicação das medidas para cada adolescente em 

particular; 
-Efetuar os contatos necessários com os mais diversos segmentos da comunidade, 
buscando parcerias com entidades e/ou pessoas físicas para inserção comunitária na 
aplicação das medidas; 
-Coordenar programa de voluntariado, ensejando um orientador para, no máximo, dois 
adolescentes; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração. 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO (Redação dada pela Lei n° 
4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar as ações desenvolvidas dentro do Serviço Socioeducativo em suas respectivas 
áreas de abrangência, nos Bairros: Progresso, Vila União e Presidente Vargas. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar as ações socioeducativas e de convivência; 
- Coordenar e supervisionar em geral as ações necessárias para a efetiva implementação de 
todos os programas desenvolvidos no serviço socioeducativo, tais como: PETI (Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil) e Projovem Adolescente, bem como, eventuais novos 
programas; 

Tomar conhecimento das situações de vulnerabilidade social e de risco, das famílias 
beneficiárias de transferência de renda (BPC, PBF e outras) e das potencialidades do 
território de abrangência do CRAS; 

Promover a acolhida, oferta de informações e encaminhamento das famílias usuárias do 
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CRAS em atendimento no serviço socioeducativo; 
Coordenar e desenvolver atividades coletivas e comunitárias referentes ao serviço 

socioeducativo no território; 
- Coordenar a responsabilidade técnica sobre a oferta do serviço socioeducativo, tendo em 
vista as diretrizes nacionais, dentro de suas atribuições específicas; 

Orientar e acompanhar o correto encaminhamento de crianças e adolescentes para o 
Serviço Socioeducativo; 

Articular e promover a divulgação do serviço socioeducativo no território e participação 
na definição dos critérios de inserção do público alvo no serviço; 
- Promover a orientação técnica adequada aos profissionais que atuam nos programas de 
atendimento, em temas relativos à infância e juventude, ao traçado metodológico, ao 
desligamento de usuários do serviço socioeducativo e quanto ao planejamento de 
atividades; 

Supervisionar os coletivos sob sua responsabilidade, atestando informações mensais 
prestadas pelos profissionais para alimentação de sistema de informação, sempre que for 
designado; 

Promover o registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma 
coletiva; 

Articular ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência do 
CRAS; 

Promover a avaliação junto às famílias, dos resultados e impactos do serviço 
socioeducativo; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 

Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que 
devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
-Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (Redação 
dada pela Lei n°4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o cadastro e organizar os atendimentos à população carente. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Coordenar o cadastro segundo os critérios para entrega de cestas básicas, passagens, leite 

especial e leite comum; 
-Coordenar a confecção da carteirinha de transporte urbano para idosos; 
-Coordenar o encaminhamento para recebimento de segunda via de certidão, fotografia, 
benefícios da previdência social e óculos; 
-Supervisionar o preenchimento de formulários BPC após encaminhamento do Serviço 
Social; 
-Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
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correto dos equipamentos de segurança individual. 
-Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 
evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 
-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
Outras atividades afins. 

CARGO: CHEFE DO SETOR ALBERGUE (Redação dada pela Lei n° 4.850/2010) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
Chefiar e supervisionar diretamente o Albergue Municipal em todas as ações 
desenvolvidas e todos os serviços prestados. 
DESCRIÇÃO ANALíTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 
-Coordenar e controlar as atividades do Albergue; 
-Coordenar o transporte dos pacientes carentes para as sessões de fisioterapia, hemodiálise, 
radio e quimioterapia, Núcleo de Saúde Mental, Hospital Municipal Santa Terezinha, etc. 
-Coordenar a entrada, permanência e saída de albergados, conforme o regulamento; 
-Coordenar o encaminhamento e encaminhar albergados e andarilhos para clínicas de 
recuperação de alcoólatras e drogados, acompanhar o tratamento e posteriormente 
reencaminhá-los para a família e sociedade; 
-Orientar e proceder ao encaminhamento de auxílios a pessoas carentes de nossa cidade; 
-Administrar e controlar as refeições servidas pelo Albergue Municipal e pelo Restaurante 
Popular; 
Planejar, organizar e administrar o Albergue Municipal como um todo; 

-Oportunizar contato dos albergados com seus familiares; 
Zelar pela conservação do patrimônio; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 

responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de 

evitar desvios de função e, se necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 

-Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente 
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior. 

Anexa-se às fls. 765 a 769 relatório contendo os cargos em comissão que 
encontravam-se providos em 31/12/2011. 

Salienta-se ainda que o exercício de funções típicas de cargos de provimento 
efetivo por ocupantes de cargos em comissão coloca em risco a observância do princípio 
da continuidade do serviço público, vez que permite a nomeação e a exoneração, de acordo 
com a conveniência do administrador, de pessoas que devem estar, permanentemente, 
desempenhando determinadas funções públicas. 

Restou caracterizado, deste modo, o desvio de finalidade das Leis Municipais 
citadas, mediante o descumprimento do mandamento contido no inciso V do art. 37, da 
Constituição Federal. 
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Salienta-se ainda que houve decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, Processo ADI 70044887602, voto proferido pelo Desembargador Armínio José Abreu 
Lima da Rosa, acolhido por unanimidade, com o seguinte teor: 

Com isso estou em rejeitar a preliminar e julgar procedente o pedido, para 
declarar a inconstitucionalidade de parte do artigo 39, caput, de seu parágrafo único 
e parte dos Anexos I, II e III, com as alterações introduzidas pelas Leis 4.503/2009, 
4.608/2009, 4.634/2009, 4.701/2010, 4.798/2010, 4.822/2010, 4.850/2010, 4.846/2011 
e 4.946/2011, do município de Erechim, ressalvado o provimento mediante função 
gratificada 

Na esteira da orientação firmada por este Órgão Especial, considerando 
situações consolidadas, estou em diferir a eficácia da presente decisão por 06 (seis) 
meses, a partir da publicação. (fls. 770 a 802) 

Consoante a decisão judicial aqui parcialmente transcrita, deve a Auditada 
exonerar os servidores dos cargos em comissão de acordo com o prazo estabelecido 
judicialmente. 

4. PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS 

4.1. Contrato de Publicidade 

4.1.1. PAGAMENTO EM DESAGORDO COM O CONTRATO 

A Auditada firmou contrato com a empresa de publicidade Conexão B 
Assessoria e Publicidade Ltda. na data de 08-01-2010 em decorrência de ter vencido a 
licitação na modalidade Concorrência n° 001/2009. O objeto do contrato foi a prestação de 
serviços publicitários, incluindo o planejamento, a criação, a produção e a veiculação em 
mídia de atos administrativos, campanhas publicitárias, informativos e eventos, 
envolvendo as atividades do governo municipal. Em 23-07-2010 houve termo aditivo 
alterando a cláusula 6.1 do contrato (fls. 803 a 810). 

As condições de pagamento vigentes são as seguintes: 

6 — Condições de Pagamento: 
6.1. O desconto concedido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 

relação à tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Rio Grande 
do Sul, será de 60% (sessenta por cento). 

6.2. O desconto concedido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 
relação ao comissionamento/agenciamento junto aos veículos de comunicação, no 
que tange às suas tabelas, será de 5% (cinco por cento). 

Na análise dos pagamentos dos serviços contratados referente a condição 
estabelecida no item 6.2. o valor concedido foi calculado sobre o valor do desconto 
auferido pela contratada e não sobre o valor da tabela dos veículos de comunicação. Para 
exemplificar, digamos que o custo de veiculação tenha sido de R$ 1.000,00 (valor esse 
ilustrativo) aplicando o que dispõe a condição de pagamento do item 6.2., caso a 
contratada recebesse um desconto de 20% (desconto esse praticamente padrão dos veículos 
de comunicação) o valor pago pela contratada seria de R$ 800,00 (obteve desconto de R$ 
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200,00) e cobraria da Auditada (Contratante) o valor de R$ 950,00, pois estaria 
concedendo o desconto de 5% (R$ 1.000,00 x 5%= R$ 50,00). Entretanto, diferentemente 
do ajustado, a Contratada concedeu 5% sobre R$ 200,00 (equivalente a R$ 10,00) o que 
resultou na cobrança da Auditada de R$ 990,00. Nesse caso, ao invés de repassar o 
desconto de 5%, apenas repassou 1%. 

A seguir demonstra-se os valores cobrados a maior, no total de R$ 36.717,57, 
passível de ressarcimento ao erário: 

N° do 
Empenho 

Valor da Nota 
Fiscal - R$ 

Data de 
Pagamento 

Valor do 

Concedido - R$ 
Desconto Cobrado 

Valor do 
Desconto Que 
Deveria Ser 

Concedido- R$ 

Valor 
a 

Maior - R$ 
Fls. 

16257 e 16934 52.636,70 07/01/11 526,37 2.631,84 2.105,47811 a 813 

132 1.229,80 04/02/11 12,30 61,49 49,19 814 e 815 

132 6.801,24 04/02/11 68,01 340,06 272,05 816 e 817 

132 7.167,56 04/02/11 71,68 358,38 286,70 818 c 819 

1451 250,00 15/02/11 2,50 12,50 10,00 820 e 821 

132 21.678,41 15/02/11 216,78 1.083,92 867,14 822 e 826 

132 16.594,60 15/02/11 165,95 829,73 663,78 822 e 826 

132 3.268,00 15/02/11 32,68 163,40 130,72 822 e 826 

132 1.500,00 15/02/11 15,00 75,00 60,00 822 a 826 

132 3.000,00 04/03/11 30,00 150,00 120,00 827 a 831 

132 4.829,12 04/03/11 48,29 241,46 193,16 827 a 831 

132 1.600,00 04/03/11 16,00 80,00 64,00 827 a 831 

132 3.006,00 04/03/11 30,06 150,30 120,24 827 a 831 

132 450,00 15/03/11 4,50 22,50 18,00 832 c 833 
3237 28.763,17 18/03/11 287,63 1.438,16 1.150,53 834 e 835 
132 3.256,53 25/03/11 32,57 162,83 130,26 836 a 843 

132 2.903,75 25/03/11 29,04 145,19 116,15 836 a 843 

132 1.600,00 25/03/11 16,00 80,00 64,00 836 a 843 
132 250,00 25/03/11 2,50 12,50 10,00 836 a 843 

132 6.260,49 25/03/11 62,60 313,02 250,42 836 a 843 

132 3.886,00 25/03/11 38,86 194,30 155,44 836 a 843 

132 3.000,00 25/03/11 30,00 150,00 120,00 836 a 843 

132 5.095,55 07/04/11 50,96 254,78 203,82 844 a 848 

132 7.081,97 07/04/11 70,82 354,10 283,28 844 a 848 

132 2.500,00 07/04/11 25,00 125,00 100,00 844 a 848 

132 7.081,97 07/04/11 70,82 354,10 283,28 844 a 848 

132 250,00 11/04/11 2,50 12,50 10,00 849 a 856 

132 66.067,29 11/04/11 660,67 3.303,36 2.642,69 849 a 856 

132 4.000,00 11/04/11 40,00 200,00 160,00 849 a 856 
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132 1.875,00 11/04/11 18,75 93,75 75,00 849 a 856 
132 23.271,63 11/04/11 232,72 1.163,58 930,87 849 a 856 
132 2.853,00 11/04/11 28,53 142,65 114,12 849 a 856 
132 650,00 11/04/11 6,50 32,50 26,00 849 a 856 
132 18.159,92 20/04/11 181,60 908,00 726,40 857 e 858 
132 1.875,00 26/04/11 18,75 93,75 75,00 859 a 861 
132 3.250,00 26/04/11 32,50 162,50 130,00 859 a 861 

5224 2.500,00 03/05/11 25,00 125,00 100,00 862 e 863 
132 5.206,55 03/05/11 52,07 260,33 208,26 864 e 865 

4841 1.250,00 03/05/11 12,50 62,50 50,00 866 e 867 
132 5.934,00 10/05/11 59,34 296,70 237,36 868 a 876 

132 7.636,56 10/05/11 76,37 381,83 305,46 868 a 876 
132 650,00 10/05/11 6,50 32,50 26,00 868 a 876 
132 1.600,00 10/05/11 16,00 80,00 64,00 868 a 876 
132 3.103,50 10/05/11 31,04 155,18 124,14 868 a 876 
132 1.875,00 10/05/11 18,75 93,75 75,00 868 a 876 
132 2.560,14 10/05/11 25,60 128,01 102,41 868 a 876 
132 2.000,00 10/05/11 20,00 100,00 80,00 868 a 876 
132 1.875,00 11/05/11 18,75 93,75 75,00 877 a 879 
132 15.604,70 11/05/11 156,05 780,24 624,19 877 a 879 
132 3.125,00 13/05/11 31,25 156,25 125,00 880 a 882 
132 18.738,14 13/05/11 187,38 936,91 749,53 880 a 882 
132 5.000,00 23/05/11 50,00 250,00 200,00 883 e 884 
132 1.600,00 01/06/11 16,00 80,00 64,00 885 e 886 
132 1.875,00 09/06/11 18,75 93,75 75,00 887 a 891 
132 6.250,00 09/06/11 62,50 312,50 250,00 887 a 891 
132 56.286,00 09/06/11 562,86 2.814,30 2.251,44 887 a 891 
132 15.763,97 09/06/11 157,64 788,20 630,56 887 a 981 

132 2.500,00 15/06/11 25,00 125,00 100,00 892 a 894 

132 5.600,00 15/06/11 56,00 280,00 224,00 892 a 894 
132 24.084,87 17/06/11 240,85 1.204,24 963,39 895 a 898 
132 1.250,00 17/06/11 12,50 62,50 50,00 895 a 898 
132 2.500,00 17/06/11 25,00 125,00 100,0089.5 a 898 
132 5.628,52 17/06/11 56,29 281,43 225,14 899 a 901 

132 9.193,37 17/06/11 91,93 459,67 367,73 899 a 901 
132 1.875,00 22/06/11 18,75 93,75 75,00 902 a 904 
132 1.875,00 22/06/11 18,75 93,75 75,00 902 a 904 
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a 
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132 5.600,00 07/07/11 56,00 280,00 224,00 905 a 914 
132 68.427,00 07/07/11 684,27 3.421,35 2.737,08 905 a 914 
132 2.500,00 07/07/11 25,00 125,00 100,00 905 a 914 
132 2.500,00 07/07/11 25,00 125,00 100,00 905 a 914 

132 1.600,00 07/07/11 16,00 80,00 64,00 905 a 914 
132 500,00 07/07/11 5,00 25,00 20,00 905 a 914 
132 650,00 07/07/11 6,50 32,50 26,00 905 a 914 

132 1.875,00 07/07/11 18,75 93,75 75,00 905 a 914 
132 4.388,25 07/07/11 43,88 219,41 175,53 905 a 914 
132 5.510,80 14/07/11 55,11 275,54 220,4391.5 e 9.1.6 
132 3.472,00 13/07/11 34,72 173,60 138,88 917 e 918 
132 2.500,00 08/08/11 25,00 125,00 100,00 919 a 926 
132 650,00 08/08/11 6,50 32,50 26,00 919 a 926 
132 250,00 08/08/11 2,50 12,50 10,00 919 a 926 
132 31.428,00 08/08/11 314,28 1.571,40 1.257,12 919 a 926 
132 1.875,00 08/08/11 18,75 93,75 75,00 919 a 926 
132 1.600,00 08/08/11 16,00 80,00 64,00 919 a 926 

132 5.600,00 08/08/11 56,00 280,00 224,00 919 a 926 

132 e 10256 3.472,00 26/08/11 34,72 173,60 138,88 927 a 931 
132 e 10256 6.067,92 26/08/11 60,68 303,40 242,72 927 a 931 
132 e 10256 8.266,12 26/08/11 82,66 413,31 330,64 927 a 931 

10976 6.206,51 06/09/11 62,07 310,33 248,26 932 e 933 
10256 3.940,00 06/09/11 39,40 197,00 157,60 934 a 939 
10256 16.595,00 06/09/11 165,95 829,75 663,80 934 a 939 
10256 1.875,00 06/09/11 18,75 93,75 75,00 934 a 939 
10256 800,00 06/09/11 8,00 40,00 32,00 934 a 939 

10256 650,00 06/09/11 6,50 32,50 26,00 934 a 939 
11445 250,00 15/09/11 2,50 12,50 10,00 940 e 941 
12329 9.000,00 11/10/11 90,00 450,00 360,00 942 e 943 

12304 e 12329 20.098,06 11/10/11 200,98 1.004,90 803,92 944 a 946 
12304 250,00 11/10/11 2,50 12,50 10,00 947 a 954 
12304 800,00 11/10/11 8,00 40,00 32,00 947 a 954 
12304 650,00 11/10/11 6,50 32,50 26,00 947 a 954 
12304 5.750,00 11/10/11 57,50 287,50 230,00 947 a 954 
12304 6.067,92 11/10/11 60,68 303,40 242,72 947 a 954 
12304 3.360,00 11/10/11 33,60 168,00 134,40 947 a 954 
12304 4.000,00 11/10/11 40,00 200,00 160,00 947 a 954 
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10482 14.237,41 11/11/11 142,37 711,87 569,50 955 e 956 

13135 17.883,30 03/11/11 178,83 894,17 715,33 957 e 958 

13135 1.653,75 09/11/11 16,54 82,69 66,15 959 a 962 

13135 5.706,00 09/11/11 57,06 285,30 228,24 959 a 962 

13135 6.067,92 09/11/11 60,68 303,40 242,72 959 a 962 

13005 6.067,92 09/11/11 60,68 303,40 242,72 963 e 964 

13135 22.209,79 01/12/11 222,10 1.110,49 888,39 965 e 966 

13005 11.473,02 02/12/11 114,73 573,65 458,92 967 e 968 

13135 e 14877 29.948,79 09/12/11 299,49 1.497,44 1.197,95 969 a 971 

14383 20.659,79 16/12/11 206,60 1.032,99 826,39 972 e 973 

14991 2.000,00 16/12/11 20,00 100,00 80,00 974 e 975 

14086 e 15293 8.125,00 16/11/11 81,25 406,25 325,00 976 a 978 

Total 9.179,44 45.897,01 36.717,57 

Dessa forma, a Auditada infringiu as normas contratuais e aos princípios da 
legalidade e eficiência do caput do art 37 da Constituição Federal, bem como ao disposto 
contratualmente, sendo o valor de R$ 36.717,57 passível de devolução aos cofres 
municipais. 

4.1.2. PAGAMENTO DE DESPESA NÃO PÚBLICA 

A Constituição Federal estabelece em seu art. 37, § 10 que a "publicidade dos 
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social...".Entretanto, a Administração Municipal 
realizou pagamento de contratação de produção e veiculação no Jornal Diário da Manhã de 
Erechim de publicidade em homenagem ao próprio jornal, caracterizando despesa não 
pública. A seguir transcrevemos a dita publicidade (fls. 979 a 984): 

"Para se ter orgulho de urna grande história, basta que seu povo a conheça. 

Parabéns Diário da Manhã, pelos seus 25 anos de colaboração para o 

desenvolvimento de Erechim. 

Uma homenagem ..." 

Logo em seguida da última palavra transcrita acima aparece no anúncio a 
logomarca da Prefeitura e da Atual administração. 

O valor pago foi de R$ 1.049,32 pela criação e finalização da publicidade e de 
R$ 2.824,47 pela veiculação, totalizando R$ 3.873,79. Esse valor é passível de 
ressarcimento, pois foram descumpridas as normas supracitadas (fls. 979 a 984). 
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4.1.3. EXCESSO DE DESPESA COM PUBLICIDADE 

A Auditada, nos exercícios de 2009, 2010 e 2011 teve gastos com publicidade, 
respectivamente, de R$ 624.392,69 , R$ 1.661.618,81 e R$ 2.151.189,29 (fls. 985 a 987). 
De 2009 para 2010 houve acréscimo de 166,18% e de 2010 para 2011 de 29,46%. Tais 
valores em relação ao orçamento, correspondem respectivamente a 0,53%, 1,24% e 1,31%. 

Em seguida comparou-se os gastos de publicidade do município de Erechim 
com outros municí ios nara dar a dimensão dos excessos de castos fls. 985 a 998. 

Município' 
Total da 

População 
Valor Total Empenhado 

em 2011-R$ 

Percentual de Gastos de 
Publicidade em Relação ao 

Total Empenhado - % 

Erechim 80:755 164.058.568,62 1,31 

Bento Gonçalves 107.278 267.234.630,24 0,55 

Alegrete 77.653 126.097.587,91 0,54 

Bagé 116.794 183.465.565,63 0,43 

Cachoeirinha 118.278 249.460.949,34 0,37 

Sapucaia do Sul 130.957 180.804.279,64 0,33 

Lajeado 71.445 143.870.975,56 0,25 

Cachoeira do Sul 83.827 141.393.592,45 0,14 

Esteio 80.755 148.242.840,18 0,12 

Ij ui 78.915 

, 

119.854.799,84 0,12 

Santa Rosa 68.587 103.122.168,02 0,08 

Santo Ângelo 76.275 114.877.266,90 0,03 
Nota (1): Os dados da população são de 2010 com base em informações do site do IBGE. Os dados referente 

as despesas de publicidade e total empenhado são do sistema informatizado SADs. 

Como observa-se da tabela acima, a Auditada teve gastos a maior de 138% em 
relação ao segundo município que mais teve gastos em publicidade no exercício de 2011. 

O excesso e ineficiência de despesas em publicidade se evidencia, além da 
demonstração do quadro acima, pelos apontamentos dos itens 4.1.1 e 4.1.2, onde houve 
pagamento caracterizando despesa não pública e pagamento a de despesa. 

Do exposto, conclui-se que não existe um planejamento adequado da 
necessidade de publicidade das ações governamentais, bem como de sua execução, por 
demais deficiente, como apontado nos itens supra mencionados. 
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Por fim, verifica-se que houve descumprimento dos princípios da legalidade e 
eficiência, estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. 

4.2. Contratação de Banda de Música para Evento do Orçamento 
Participativo 

A Auditada contratou o Grupo Musical Monarcas para realização de quatro 
apresentações, no total de R$ 100.000,00, sendo uma delas na data de 06-11-2011 no 
evento do orçamento participativo (fls. 999 a 1002). 

Conforme se apurou e de notícias divulgadas na imprensa local, não existe 
elementos suficientes e claros que indicasse que a festa teve caráter público. O evento teve 
início pela parte da manhã com a presença da Administração Municipal, Prefeito, Vice, 
Secretários e demais membros. Os convidados foram recepcionados pelo Sr. Paulo Polis, 
Prefeito, e Sra. Ana Oliveira, Vice-Prefeita. 

Após o almoço no Ginásio Comunitário seguiu o show do grupo contratado 
(fls. 1003 e 1004). 

Ao Coordenador do Orçamento Participativo foi solicitado mais 
esclarecimentos, e esse respondeu que todo o evento foi organizado pelos delegados do OP 
com o intuito de integração de seus membros , oportunizando trocas de experiência. 
Informou ainda que o evento foi destinado ao público em geral, com diversas 
programações, como jogos de futebol, bochas e atividades recreativas. Os custos para os 
participantes foi o almoço as bebidas consumidas (fl. 1005). 

Ora, se efetivamente fosse um evento aberto para todos, de caráter 
institucional, o evento principal do almoço com o show musical não deveria ter restrição 
(foi direcionado para a Administração Municipal e aos membros do Orçamento 
Participativo), e tanto as despesas como receitas deveriam ser registradas de forma 
pública. Mas, 	aconteceu que determinadas despesas e todas as receitas foram 
administradas de forma particular, e a despesa do show contratado para tocar no evento do 
orçamento participativo foi suportado pelo erário. 

Dessa forma, cotejando as informações dos jornais e as prestadas pela 
Auditada, vislumbra-se que o evento, no que tange ao almoço e ao show não teve caráter 
público, sendo que as despesas custeadas pela Administração Municipal são indevidas por 
contrariarem os princípios da legalidade e eficiência do caput do art. 37 da Constituição 
Federal. 

Portanto, o valor de R$ 25.000,00 (R$ 100.000,00 / 4 -= R$ 25.000,00), pago 
em 21-11-2011, é passível de ressarcimento ao erário (fl. 1006). 

4.3 - Contratação Irregular - Não Configuração da Hipótese de 
lnexigibilidade 

Em 2011, o Executivo Municipal pagou à empresa Moschetta Consultoria 
Tributária Ltda. o montante de R$ 54.379,36, nos termos dos Contratos Administrativos n. 
487/2009 e 447/2011, conforme segue: 
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Contrato Administrativo n. 487/2009/fls. 1074 a 1077, 1190 e 1191 
Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria tributária 

Empenho Data do Pagamento Valores Pagos R$ 

782/2011 

04/02/2011 3.768,48 

04/03/2011 3.768,48 

07/04/2011 3.768,48 

06/05/2011 3.768,48 

06/06/2011 3.768,48 

07/07/2011 3.768,48 

05/08/2011 3.768,48 

Soma 26.379,36 

Contrato Administrativo n. 447/2011/fls. 1184 a 1187, 1190 e 1191 
Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria tributária, a fim de 

prestar serviços de assessoria e consultoria técnica para a Secretaria Municipal da Fazenda, 
nas áreas de ISS e ICMS 

Empenho Data do Pagamento Valores Pagos R$ 

8849/2011 

08/09/2011 5.600,00 

07/10/2011 5.600,00 

08/11/2011 5.600,00 

07/12/2011 5.600,00 

Soma 22.400,00 

Total 48.779,36 

De se destacar, que tais contratações ocorreram de forma direta, com fulcro em 
inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 25, inciso II, da Lei Federal n. 
8.666/93. 

Às fls. 1007 a 1078 e 1114 a 1141, 1142fv a 1149fv, 1150, 1151, 1152fv, 
1153fv, 1154, 1155fv, 1156, 1157, 1158fv a 1163fv, 1164 a 1189 consta cópia na integra 
dos procedimentos de inexigibilidade em exame. 

Nos autos dos processos, que embasaram a inexigibilidade de licitação, foram 
acostados documentos com a finalidade de demonstrar a suposta notória especialização da 
contratada. 
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Contudo, além da notória especialização, cabe destacar que a legislação exige 
outro requisito para que reste configurada a possibilidade de inexigibilidade de licitação, 
qual seja, a singularidade dos serviços (vide contratos inclusos às fls. 1074 a 1077 e 1184 
a 1187). Logo, para a caracterização se faz necessário que a complexidade, a relevância, os 
interesses públicos envolvidos, tornem o serviço singular e possível de ser prestado 
somente pela empresa a ser contratada. 

Nesse aspecto, cabe ressaltar a impossibilidade de preenchimento desse 
requisito, face às diversas empresas especializadas que atuam na área, não sendo possível, 
portanto, a configuração da hipótese de inexigibilidade de licitação. 

Assim, a contratação sob enfoque ocorreu com desatenção aos preceitos 
trazidos pela Lei Federal n. 8.666/93. 

4.4 - Contratações da Empresa Moschetta Consultoria Tributária - 
Ausência de Justificativa de Preços, Deficiências na Liquidação da Despesa 

As contratações diretas da empresa Moschetta Consultoria Tributária (vide 
Quadros item 4.3) foram efetuadas sem a devida justificativa de preços, havendo, pois, o 
descumprimento do art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei de Licitações e Contratos 
(fls. 1007 a 1078 e 1114 a 1141, 1142fv a 1149fv, 1150, 1151, 1152fv, 1153fv, 1154, 
1155fv, 1156, 1157, 1158fv a 1163fv, 1164 a 1189). 

Além disso, o preço pago pelos serviços prestados frente ao segundo contrato 
(R$ 5.600, 00 mensais) superou em 48,60% a aquele praticado com base no Contrato 
Administrativo n.487/2009 (R$ 3.768,48), sendo que, para tanto, não ficou demonstrado 
com clareza o que motivou este acréscimo de valores, pois apesar da inclusão de novas 
obrigações no contrato firmado em 2011, outras deixaram de ser prestadas: 

A propósito veja-se: 

Contrato Administrativo n. 487/2009  (fls. 1074 a 1077) 

Os serviços prestados consistiam em: 

Orientar, assessorar e treinar os servidores da Fazenda para que atuem 
mais eficazmente em suas atribuições no que se refere ao ISS e ICMS; 

Propiciar treinamentos buscando o aperfeiçoamento do conhecimento da 
legislação tributária municipal, bem corno em técnicas de fiscalização; 

Identificar possíveis deficiências na fiscalização do ISS e apresentar 
soluções e orientações para superá-las; 

Analisar os processos de recursos apresentados pelas instituições bancárias 
contestando o enquadramento de alguns serviços na cobrança de ISS e apresentar 
soluções; 

Orientar para melhorar a ação fiscalizatória e outros procedimentos 
objetivando o melhor retorno do ICMS; 

fi Serviços de assessoramento na apuração do censo do ICMS 2010, ano base 
2008, concernente na análise e interpretação das guias informativas modelo "B", 
visando inclusive contato com os contribuintes, escritórios de contabilidade, 
Secretaria Estadual da Fazenda, Procergs, e se for o caso, interposição de Recurso 
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Administrativo ao índice provisório até a publicação final do índice" (Contrato 
Administrativo I?. 487/2009). 

Além disso, conforme Aditivo n. 370/2010, assumiu a Contratada a obrigação 
de prestar serviços técnicos de assessoria e consultoria tributária visando a reformulação do 
Código Tributário Municipal, sendo, então, aditado em 20% (vinte por cento) o valor do 
contrato (R$ 3.140,40— valor atualizado acrescido de 20% = R$ 3.768,48/fls. 1079 a 1113) 

Contrato Administrativo n. 447/2011 (fls. 1184 a 1187): 

Por este segundo ajuste a Contratada obrigou-se a: 

Dar continuidade na assessoria e treinamento dos servidores da Secretaria 
da Fazenda, para que atuem mais eficazmente em suas atribuições no que se refere 
aos tributos municipais; 

Dar continuidade em treinamentos buscando o aperfeiçoamento do 
conhecimento da legislação tributária municipal, bem como na orientação de técnicas 
de fiscalização; 

Dar continuidade na identificação de possíveis deficiências na fiscalização 
do ISS e apresentar orientações para superá-las; 

Dar continuidade na orientação da ação fiscalizatória e outros 
procedimentos objetivando o melhor retorno do ICMS; 

Dar continuidade no serviço de assessoramento na apuração do censo do 
ICMS, concernente na análise das guias de Informação e apuração do ICMS "GUIAS 
Modelo B". 

Orientar os funcionários Fazendários responsáveis pela fiscalização da 
apresentação de documentos que deverão ser apresentados, no momento de 
solicitação de Habite-se, conforme contido na Lei Municipal n, 4739/2010 e no 
Decreto Municipal n, 3588/10; 

Orientar e assessorar os funcionários envolvidos no desempenho de 
Campanhas de Incentivos à Emissão de Documentos Fiscais, para que a mesma se 
torne permanente, inclusive se estendendo às escolas municipais; 

Orientar em todos os setores de Fiscalização e Arrecadação da fazenda 
Municipal, para que os procedimentos sejam mais céleres e eficientes; 

Orientar no sentido de ser realizado um recadastramento dos contribuintes 
do ISS, para que num futuro próximo para ser implementada a obrigatoriedade da 
emissão da Nota Fiscal Eletrônica Municipal Nfe", bem como se possa exigir a 
apresentação, ao menos, dos grandes contribuintes do ISS, de Guias de Informações e 
Apurações de ISS "GIAS", de forma mensal e anual, objetivando acompanhar com 
mais eficiência e arrecadação dos maiores contribuintes. 

Somando-se, a isso, verificou-se que a liquidação da despesa mensal tem por 
base as notas fiscais de prestação de serviço, havendo, ainda, por parte da contratada, a 
elaboração trimestral de Relatórios de Atividades (fls. 1192 a 1206). Todavia, nestes 
documentos não há registro dos dias e horários em que o profissional citado em contrato 
esteve no Município para a prestação dos serviços, considerando que, nos termos do 
cláusula 2.2 do contrato com vigência até 04/08/2011, os serviços seriam prestados junto à 
sede da Prefeitura, junto a contribuintes ou no escritório da Contratada, conforme a 
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necessidade e, no caso do contrato que passou a viger a partir de 05/08/2011, os serviços 
seriam prestados junto à sede da Prefeitura ou no escritório da Contratada (fls. 1074 a 1077 
e 1184 a 1187). Também não foram apresentados à equipe qualquer registro ou documento 
a respeito dos treinamentos dos servidores municipais (servidores treinados, carga horária, 
dias, conteúdo programático dos treinamentos realizados). 

E mais, tampouco restou evidenciado nos aludidos Relatórios de Atividades 
Trimestrais o acréscimo de atribuições ocorrido a partir do segundo ajuste. (fls. 1192 a 
1206). Vide que nas notas fiscais dos meses de agosto a dezembrol2  de 2011 há referência 
ao Contrato Administrativo n. 487/2009, ao invés de Contrato Administrativo n. 447/2011. 
(fls. 1207 a 1229) 

Assim, dada a ausência de justificativa de preço e a falta de comprovação da 
efetiva prestação de serviços que motivaram o acréscimo de 48,60% (R$ 5.600,00 — R$ R$ 
3.768,48 = R$ 1.831,52) da remuneração paga à Contratada, a partir de 05 de agosto de 
2011, os valores, a seguir demonstrados, relativos a esta alteração de valores são passíveis 
de restituição ao Município: 

Mês de Competência NE n. Data Pgto. Valor Pago R$ 
Agos./11 

8849 /2011 

08/09/2011 1.831,52 
Set./11 07/10/2011 1.831,52 
Out./11 08/11/2011 1.831,52 
Nov./11 07/12/2011 1.831,52 

Soma dos valores passíveis de restituição/fls. 1.207 a 1225 7.326,08 

A situação exposta revela graves deficiências na liquidação das despesas 
envolvidas, em claro desatendimento às disposições dos artigos 62 e 63 da Lei Federal n. 
4.320/64, bem como deficiências do sistema controle interno mantido no Município, 
contrariando os artigos 31 e 74 da Constituição Federal. 

4.5 — Contratação dos Serviços de Despachante - Despesa Irregular 

No período examinado, a exemplo de 2010, a Auditada permaneceu 
contratando serviços de despachante de Cláudia Cecília Zanella Farina. 

As despesas com esta finalidade, as quais somaram R$ 1.520,00, foram 
executadas através dos empenhos listados a seguir fls. 1230 a 1262 

N. do Empenho. Histórico Valor R$ Data de 

Pagamentó 

2011000000484 Serviços de despachante ônibus O 18 e veiculo 120,00 27/01/2011 
'1A-149. 

2011000000485 'Serviços de despachante A-126 - Diretoria de 60,00 27/01/2011 
Trânsito. 

2011000011895 Emplacamento do veiculo A-04 - Gabinete do 70,00 13/10/2011 
Prefeito. 

12 
O pagamento relativo ao mês de dezembro de 2011 ocorreu em 06/01/2012. (fls. 1226 a 1229) 
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2011000011896 lEmplacamento do veículo A-08 - Sec. Fazenda. 70,00 11/10/2011 

2011000011897 Emplacamento do veículo A-13 - Sec. Saúde. 70,00 13/10/2011 

2011000011898 Emplacamento do veículo A-11 - Sec. Cultura. 70,00 11/10/2011 

2011000011899 Emplacamento do veículo A-07 - Sec. Meio 70,00 14/10/2011 
Ambiente. 

1 2011000011900 Emplacamento do veículo A-10 — Oficina. 70,00 11/10/2011 

I 2011000011901 	Serviço de alteração de endereço dos veículos A- 80,00 13/10/2011 
140 e A-148 - Sec. Saúde. 

2011000012967 Empenho referente licenciamento de veículos 490,00 10/11/2011 
_ ,adquiridos através de convênios. 

2011000012968 Empenho 	referente 	licenciamento 	e 
emplacamento A-18. 

70,00 16/11/2011 

2011000012969 Empenho 	referente 	emplacamento 	e 
licenciamento A-17. 

70,00 16/11/2011 

2011000012970 'Empenho referente licenciamento dos veículos 	140,00 16/11/2011 
A-20 e A-22. 

2011000013518 Empenho 	complementar 	a 	ne 	12966 	para 	70,00 23/11/2011 
Conserto do caminhão C-46- estradas vicinais. 

Soma 1.520,00 

Tal dispêndio é totalmente improcedente, já que a Auditada consta em seu 
quadro de pessoal cargo para esta finalidade: Chefe do Setor de Controle de Frota e Chefe 
da Divisão de Documentação, com atribuições para desempenhar estas tarefas, não 
havendo razões de terceirizar os serviços. (fls. 636, 637, 640, 641, 765 a 769 e 1263 a 
1266) 

Assim, o valor de R$ 1.520,00, pagos até a presente auditoria, é passível de 
glosa, haja vista infringência ao princípio da economicidade. 

4.6 — Contratação Direta do Banrisul Serviços Ltda. - Não Configuração 
da Hipótese Prevista no inciso VIII, do art. 24 da Lei de Licitações e Contratações 

O Executivo Municipal, desde 2009, mantém com a empresa Banrisul Serviços 
Ltda. o Contrato Administrativo n. 186/2009, firmado com fundamento no art. 24, inciso 
VIII da Lei Federal n. 8666/93 (fls. 1267 a 1274) 

A contratação em tela tem por objeto o fornecimento de Cartões Alimentação 
Refeisul, na modalidade Cartão Magnético, os quais são/serão utilizados pelos servidores 
municipais, na aquisição de gêneros alimentícios in natura na rede de estabelecimentos 
comerciais credenciados (fls. 1275 a 1281). 

ST-01.17.01 
	

182 



Tribunal de Contas 
Fl. Rubrica 

2148 //-- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo 

Além desse ajuste, também com fundamento no inciso, VIII, do artigo 24 da 
Lei Federal 8.666/93, a Auditada firmou o contrato Administrativo n. 222/2011 com a 
empresa Banrisul Serviços Ltda. objetivando a prestação de serviços de administração, 
controle e gerenciamento da frota de veículos através de CARTÃO MAGNÉTICO, 
possibilitando a aquisição de produtos na rede de estabelecimentos credenciados. 

A despesa liquidada decorrente destes dois contratos, em 2011, alcançou a 
soma de R$ 3.671.618,32. 

Número do Contrato Valor (R$) da Despesa Liquidada/fls. 1282 a 1291 
186/2009 3.484.269,83 
222/2011 187.348,49 

Soma 3.671.618,32 

O dispositivo legal invocado pela Auditada para justificar as referidas 
contratações diretas reza: 

Art. 24- É dispensável a licitação: 

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência 
desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; 
(Grifou-se) 

Ao comentar o citado artigo de lei, Marçal Justen Filho ensina (Comentários à 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 1P edição, São Paulo — 2005, Editora 
Dialética, p. 247): 

0.  dispositivo comporta diversos enfoques, segundo a natureza da atividade 
desenvolvida pela entidade. (.), as sociedades de economia mista e empresas 
públicas podem enquadrar-se em duas categorias básicas. Ou se dedicam a atividades 
econômicas (em sentido estrito) ou são prestadoras de serviço público (aí incluídas 
tanto as que prestam serviço público propriamente dito como também as que 
desenvolvem atividades de suporte à Administração Pública). 

As entidades que desempenham atividade econômica estão subordinadas, por 
força do art. 173 da CF/88, a regime jurídico idêntico ao reservado para a iniciativa 
privada. Atuam no mercado e não podem merecer qualquer privilégio ou beneficio. 

Já as prestadoras de serviço público retratam mera alternativa organizacional 
da Administração Pública. (..) 

14.1) Inaplicabilidade às entidades exercentes de atividade econômica 

Tem de reputar-se que a regra do inc. VIII apenas pode referir-se a 
contratações entre a Administração direta e entidades a ela vinculadas, prestadoras 
de serviço público (o que abrange tanto as prestadoras de serviço público 
propriamente ditas como também as que dão suporte à Administração Pública). 

A regra não dá guarida a contratação da Administração Pública com 
entidades administrativas que desempenham atividade econômica em sentido estrito. 
Se o inc. VIII pretendesse autorizar contratação direta no âmbito de atividades 
econômicas, estaria caracterizada inconstitucionalidade. É que as entidades 
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exercentes de atividade econômica estão subordinadas ao disposto no art. 173, § 10 , 
da CF/88. Daí decorre a submissão ao mesmo regime reservado para os particulares. 
Não é permitido qualquer privilégio nas contratações dessas entidades. Logo, não 
poderiam ter a garantia de contratar direta e preferencialmente com as pessoas de 
direito público. Isso seria assegurar-lhes regime incompatível com o princípio da 
isonomia.  (Grifou-se) 

Frente ao exposto, configura-se incontroversa a inaplicabilidade do citado 
dispositivo legal no caso sob análise. Foi, deste modo, descumprido o mandamento 
constitucional de processo de licitação precedentemente às contratações efetuadas pela 
Administração Pública, conforme o disposto no inciso XXI do art. 37 da CF e nos artigos 
2° e 3° da Lei de Licitações e Contratos. 

4.7 — Contratação de Serviços de Limpeza Urbana 

Executivo Municipal realizou o Pregão Presencial n. 127/2011 objetivando a 
contratação de empresa especializada para realizar serviços de varrição manual, capina de 
meio-fio, limpeza e higienização diária dos banheiros públicos, roçagem mecanizada, com 
recolhimento e transporte dos resíduos resultantes destas atividades, através da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (fls. 1351 a 1358). 

objeto foi adjudicado à empresa Tucano Obras e Serviços Ltda., sendo o 
contrato assinado em 21/09/2011, pelo valor mensal de R$ 97.900,00. O valor anual é de 
R$ 1.174.800,00. (fls. 1385 e 1388) 

Em 03/10/2011 houve o início da execução dos serviços, conforme Termo de 
Liberação incluso à fl. 1392. 

Às fls. 1389 a 1407 seguem os documentos e esclarecimentos efetuados à 
equipe sobre a contratação em exame. 

Sobre a matéria destacam-se os seguintes fatos: 

4.7.1 — AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇOS 

Nos autos do processo não consta a comprovação da realização da pesquisa de 
preços, inviabilizando, assim, a verificação da conformidade da proposta apresentada com 
os preços correntes no mercado, de acordo com o previsto no art. 43, inciso IV, da Lei 
Federal n. 8.666/93. 

Questionada a respeito, informou a Administração (letra "a") que não seria 
possível comprovar a realização da pesquisa de preços, "haja visto que a mesma não foi 
documentada, pois a matriz de preços fora realizada com base em inúmeros telefonemas, 
outros editais com o mesmo tipo de objeto, a experiência da municipalidade na elaboração 
desses processos considerando tratar-se de um serviços continuados e a base de preços que 
já vinha sendo praticada" (sic) (fls. 1391 e 1407). 

Em que pese os esclarecimentos prestados, a não formalização dos atos 
administrativos prejudica a atuação do controle externo e ofende o princípio da 
publicização e transparência dos atos administrativos 
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4.7.2 - AUSÊNCIA DE ART DE PROJETO BÁSICO. DEFICIÊNCIAS NO 
ORÇAMENTO 

Examinado o projeto básico, constatou-se que este não se encontra assinado e 
que não foi expedida a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica — ART — junto ao 
CREA (fls. 1351 a 1358) 

No que tange ao orçamento da obra, verificou-se que, além de faltar a 
identificação e assinatura do profissional responsável pela sua elaboração, tal documento 
também não está acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica — 
ART - junto ao CREA (fls. 1359 a 1362). 

O orçamento apresentado pela licitante, por sua vez, encontra-se assinado pela 
sócio-administradora da empresa, Juleide Inês D'Agostini, a qual não possui registro no 
CREA, faltando, ainda, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica — ART (fls. 1370 
a 1383). 

Registra-se que, solicitado a ART do projeto básico, dos orçamentos e da 
execução dos serviços (item 13.3 do Edital) através da Requisição de Documentos e/ou 
Informações n. 01/2012AÇ (fl. 1407), a Auditada limitou-se a informar à equipe: "Para o 
requisitado no item (b), informamos que no tangente a ART de serviços que deve ser 
emitida pela empresa, a mesma não nos foi entregue, solicitamos via e-mail, conforme 
cópia em anexo. Tão logo a empresa nos disponibilize o documento, enviaremos ao 
T.C.E." (sic) (fl. 1391). 

Ficou, assim, caracterizado o descumprimento ao art. 8° da Instrução 
Normativa n° 23, de 30 de novembro de 2004, com a redação dada pela Instrução 
Normativa n. 10/2010, deste Tribunal de Contas. 

4.7.3 — DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL 

Consoante a cláusula 3.16 do instrumento contratual, a contratada encontra-se 
obrigada a manter no conjunto "carrinho de varrição/gari", equipamento de GPS tipo 
RASCOL ou similar, de mesma eficiência, de modo que à Contratada possa monitorar e 
gerar relatórios de controle à Contratante, no que tange a planejamento da varrição, 
relatório percentual do cumprimento do circuito, relatório de paradas, relatório de 
itinerários (fls. 1385 a 1388) 

Solicitados tais relatórios de monitoramento através da Requisição de 
Documentos n. 01/2012 AC estes não foram apresentados à equipe, sob a seguinte 
justificativa (letra "d"/fl. 1391): 

Para o solicitado no item h, informamos que por tratar-se de uma ferramenta 
nova de controle, o relatório solicitado possuir média complexidade e a base do 
sistema de rastreamento estar em São Paulo, a empresa contratada nos solicitou 
trinta dias à entrega do mesmo, desde modo não podemos atender ao requisitado 
uma vez que nos fora concedido menos de 72 horas atender o solicitado. 

Oportuno observar também, que segundo a Auditada (fls. 1389 e 1390), 

A fiscalização da qualidade e também da efetiva execução do serviço é feito de 
forma global e aleatória, na qual utiliza-se além das observações "in loco", a 
presença ou não de, eventuais, reclamações de munícipes. De forma geral se as ruas 
estão varridas, se os locais indicados foram roçados, se inexistem reclamações ou se 
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são baixos tal índices, pressupõe que o serviço está sendo adequadamente realizado e 
portanto, mensalmente autoriza-se o pagamento sem glosas. 

Outro grande avanço no sistema de gestão para o referido contrato refere-se a 
alocação de 11111 servidor específico, exclusivo e concursado para fazer a gestão 
desses serviços. 

O profissional mencionado já está na SMMA e em fase de treinamento, devendo 
assumir integralmente suas funções a partir do mês de maio. 

Em que pese as providências anunciadas pela Administração, os instrumentos 
de controle previstos no instrumento contratual, de fato, até a presente auditoria, não 
foram implementados, o que pode comprometer a liquidação da despesa. 

Por conseguinte, o valor de R$ 560,78 (pago em 14/12/2011/fl. 1420 a 1422) o 
qual compõe o preço pago a contratada a título de aluguel de sistema de GPS, relativo ao 
mês de outubro/201113, configura-se num gasto, até o momento, sem efetividade, razão 
pela qual se encontra passível de restituição aos cofres municipais. 

5 - DESPESAS 

5.1 - Realização de Despesa Sem Autorização em Lei Orçamentária 

A Lei Municipal n°  4.697/2010 (fls. 1408 e 1409), de 25/05/2010, autorizou a 
Auditada firmar convênio com a Universidade Federal da Fronteira Sul — UFFS, visando a 
cedência de servidor daquela instituição ao Município e a viabilização dos trabalhos de 
comunicação da Universidade. Tal convênio, segundo previsão do art. 30  da Lei, "não terá 
despesas de qualquer natureza" para o Município. 

O referido convênio, de n°  061 (fls. 1410 a 1413), foi efetivamente firmado no 
mês de maio de 2010, constando em sua cláusula segunda, item II, alínea "a", que o ônus 
da cedência seria para a "origem", ou seja, para a Universidade Federal da Fronteira Sul. 
Verifica-se que tal dispositivo não atendia o disposto na Lei Federal n° 8.112/90, art. 93, 
§1°, que assim dispõe: 

"Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou 
entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, 
nas seguintes hipóteses: 

1- para exercício de cargo em comissão ou função de confiança,. 

II - em casos previstos em leis específicas. 

§ I° Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do 
órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos." 
(grifou-se) 

13 O preço mensal do contrato é de R$ 97.900,00 e o custo do aluguel mensal do GPS é de R$ 580,12. 
Porém, no mês de outubro a remuneração foi paga relativamente a um período de 29 dias (03/10/2011 a 
31/10/2011). 
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Em 14/06/2010 a Auditada encaminhou Ofício n°  673/2010 à UFSS 
solicitando novamente a cedência do servidor, desta vez com ônus para o Município (fls. 
1414 e 1415) e, em 20/08/2010, foi publicado no Diário Oficial da União o termo de 
cedência, de n° 2.260, do servidor Jorge Valdair Psidonik, pelo prazo de 1 ano, ao 
Município de Erechim, com ônus do órgão cessionário, conforme previsto no art. 93, §1°, 
da Lei n°  8.112/90 (fl. 1416). A Portaria n°  1.105/10 designou o citado servidor para 
exercer a Função Gratificada (FG 3) de Coordenador II — Coordenador de Orçamento 
Participativo, a partir de 20/08/2011 (fl. 1417). 

Ocorre que apenas na data de 15/06/2011 foi editada a Lei Municipal n° 
4.966/11, a qual, além de revogar a Lei n°  4.697/2010 e rescindir o Convênio n° 061, 
autorizou a abertura de crédito especial para reembolso à Universidade Federal da 
Fronteira Sul, referente à cedência do servidor Jorge Valdair Psidonik, no valor total de R$ 
80.000,00, sendo R$ 21.000,00 relativos à despesa do exercício de 2010 e R$ 59.000,00 
relativos à despesa do exercício de 2011 (fls. 1423 e 1424). 

Comprova-se que quando do pedido de cedência efetuado pelo Prefeito através 
do Ofício n°  673/2010 (fls. 1414 e 1415) e, em consequência, da cedência e designação do 
mencionado servidor federal (fls. 1416 e 1417), não havia previsão orçamentária para a 
realização de tal despesa, tanto no exercício de 2010 quanto no exercício de 2011 (fls. 
1425 a 1438). Isso é verificado, inclusive, pela própria justificativa anexada ao Projeto de 
Lei encaminhado pelo Executivo Municipal, posteriormente aprovado e transformado na 
Lei Municipal n° 4.966/11, onde se lê: "A abertura de crédito especial faz-se necessária, 
uma vez que Mio houve a prévia previsão de ressarcimento a UFFS na LDO 2010 e 
2011, previsão esta que será inclusa a partir da LDO 2012. "(Grifou-se) (fls. 1418 e 
1419). 

Portanto, foi efetuada despesa sem prévia autorização em lei orçamentária. Tal 
previsão somente passou a existir após a edição da Lei Municipal n° 4.966/11 que 
autorizou a abertura de crédito especial para essa finalidade. Referida forma de efetuar 
gasto público está em desacordo com a Constituição Federal, que veda, em seu art. 167: "1 
— o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; e II — a 
realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais." 

As despesas consideradas irregulares, efetuadas até a edição da Lei Municipal 
n°  4.966/11, foram as seguintes (fls. 1439 a 1455): 

Empenhos Datas dos 
Empenhos 

Valor 
(R$) 

Datas de 
Pagamento 

Referência 

7833 27/06/2011 20.981,62 01/07/2011 Pgto GRUs(*)  ref. exercício de 2010 
7834 27/06/2011 17.362,38 01/07/2011 Pgto GRUs(*)  ref. jan a abr de 2011 
8500 05/07/2011 10.168,60 15/07/2011 Pgto GRUs(  ) ref. mai e jun de 2011 

Valor Total 48.512,60 
(*) Guias de Recolhimento da União. 

Diante de todo o acima exposto, tem-se por comprovada a infringência ao 
disposto no artigo 167, incisos I e II, da Constituição Federal e à Lei Municipal n° 
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4.697/2010, motivo pelo qual o montante de R$ 48.512,60 é passível de ressarcimento ao 
erário público. 

5.2 - Desapropriação de Área por Valor Superior ao Valor de Mercado 

A Auditada através do decreto n° 3479/2010 (lis. 1456 a 1462) declara de 
utilidade pública para fins de desapropriação, diversos lotes rurais nas localidades 
denominadas Linha 4 da Secção Paiol Grande e Linha 1 da Secção Dourado, para futura 
instalação de distrito industrial, numa área total de 1.484.146,20 m2 (um milhão, 
quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e seis metros e vinte centímetros 
quadrados). 

Emitiu-se Extrato de Credor no sistema SAD-S do TCE-RS, onde consta como 
credor, por conta da aquisição de área com 31 hectares, o Sr. José Antônio Bortolon, de um 
valor de R$ 2.860.000,00 em três parcelas, sendo a primeira de R$ 1.100.000,00 em 2011, 
paga em 11/07/2011, e mais duas parcelas de R$ 880.000,00 pagas no exercício de 2012, 
uma em 31/01/2012, e a outra em 29/06/2012. (fls. 1463 e 1464) 

A área rural, localizada na Linha 1 da Secção Dourado, tem 31 hectares e é 
formada por três frações de terra contíguas (fls. 1465fv a 1474fv, 1475 e 1476) que, de 
acordo com o item 6 dos três laudos de avaliação, realizados pela empresa Ferreto & 
Ferreto ltda.(t1s. 1477 a 1512) tem o seguinte diagnóstico de mercado: 

Desempenho de mercado normal; 

- Absorção pelo mercado pode ser considerada demorada, por ter a 
gleba um acesso difícil para a nova destinação de perímetro urbano (grifou-se); 

Número de ofertas pode ser considerado como baixo; 

- 	O nível de demanda é baixo. (fls. 1491 a 1501) 

Verifica-se ainda no corpo do laudo as informações de que as três frações tem 
acesso por estradas secundárias, de que em apenas uma das frações (de 6,0 hectares), há 
benfeitorias (edificação com 248,67 m2) e de que as áreas são servidas por energia elétrica 
e água de fonte. 

As fontes, nascentes e olhos d'água são áreas de preservação ambiental que 
impedem utilização de áreas localizadas a menos de 50m de raio em seu entorno, conforme 
define o item "c" do artigo 4° da Lei Federal 4.771/65, Código Florestal Brasileiro (que foi 
renumerado, mas mantido, pelo Novo Código Florestal, passando a ser o item IV do artigo 
40 da Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012): 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", 
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) 
metros de largura,. 

No título Considerações dos laudos de avaliação das três áreas (fls. 11. 477 a 
1512), o avaliador pondera que: 

Nosso modelo de regressão devido aos dados de mercado coletados, não foi 
possível adotar variáveis como: frente para vias principais, medida de frente do 
terreno, distância até o centro da cidade e nível da rua em relação ao terreno. Assim 
sendo, e verificando a gleba em questão, atualmente para parâmetros urbanos, 
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apresenta acesso difícil e com frente indefinida (área praticamente encravada, 
podemos admitir um fator de desvalorização dentro do campo de arbítrio permitido 
pela NBR. 

Dito isto, adota, nas três glebas, um percentual de 3% de desvalorização em 
relação ao valor inicialmente calculado. 

A área efetivamente desapropriada difere um pouco da área titulada, em função 
do resultado de levantamento planimétrico realizado quando da avaliação dos imóveis. Da 
área titulada de 31,0 hectares, resultou área levantada de 31,2317 hectares. Considerando 
que não foi apresentada nenhuma retificação formal das área tituladas, o Município só 
pode desapropriar os 31,0 hectares titulados, uma vez que o excedente de área é mera 
expectativa pois depende da anuência dos lindeiros. Da divisão do valor pago pela área 
total desapropriada amigavelmente, resulta um valor unitário pago por hectare de: R$ 
92.258,06 (R$ 2.860.000,00 / 31,00 ha). 

Verifica-se, da análise dos títulos das áreas (fls. 1465tv a 1474fv, 1.475 e 
1476), que as mesmas foram adquiridas pelo expropriado em 1996. A Secretaria Municipal 
da Fazenda avaliou os imóveis em 12 de janeiro de 1996 em R$ 18.500,00 (matr. 19 — 12,5 
ha) + R$ 9.000,00 (matr. 20 — 6,0 ha) + R$ 18.500,00 (matr. 21 — 12,5 ha) resultando em 
um total de R$ 46.000,00. A tabela 1 mostra a evolução deste valor pelo IGP-M até 2011, 
chegando-se a um valor atualizado de R$ 174.995,66, que corresponde ao valor presente da 
avaliação de 1996, tendo como índice o IGP-M. 

IGP-M 
O ACU U ADO VALO 

12/01/1996 R$ 	46.000,00 
1996 9,18% R$ 	50.222,80 
1997 7,73% R$ 	54.105,02 
1998 1,78% R$ 	55.068,09 
1999 20,10% R$ 	66.136,78 
2000 9,95% R$ 	72.717,39 
2001 10,37% R$ 	80.258,18 
2002 25,30% R$ 100.563,50 
2003 8,69% R$ 109.302,47 
2004 12,42% R$ 122.877,84 
2.905 1,20% R$ 124.352,37 
2006 3,84% R$ 129.127,50 
2007 7,74% R$ 139.121,97 
2008 9,80% R$ 152.755,92 
2009 -1,71% R$ 150.143,80 
2010 11,32% R$ 167.140,07 
2011 4,70% R$ 174.995,66 

Tabela 1 — IGP-M acumulado anual 1996-2011 

Ausentes nas cópias dos laudos entregues em resposta aos questionamentos da 
Requisição de Informações 003/2012 ENG (fls. 1513 e 1514) a listagem e os valores dos 
imóveis utilizados para a formação dos preços unitários, realizou-se breve pesquisa à 
internet em busca de parâmetros de comparação ao valor encontrado. Encontrou-se nos 
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sites http://erechim.olx.com.br/terrenos-cat-410,  http://www.erechimimoveis.com.br, 
http://www.solarimoveis-rs.com.br  e http://www.bonattoimoveis.com.br  diversas ofertas 
de imóveis à venda e selecionou-se, por entender-se haver alguma similaridade, as 
seguintes ofertas: 

Área rural em Erechim com 12 hectares a 4.200m do asfalto por R$ 
90.000,00 (fl. 1515). Preço por hectare = R$ 7.500,00; 

Área de terra com 20 hectares. (Área utilizada para reflorestamento e que 
inclui no preço 4.700 pés de Pinus e 26.000 pés de Eucalipto) por R$ 210.000 (fl. 1516). 
Preço por hectare: R$ 10.500,00; 

Chácara com açudes em Erechim com 10 hectares (dois açudes, residência 
de alvenaria e benfeitorias à 700mts da BR 153) por R$ 650.000,00 (fl. 1518). Preço por 
hectare: R$ 65.000,00; 

Área rural na linha 2 secção Dourado, com 6,25 hectares (RS 331), por R$ 
350.000,00 (fl. 1518). Preço por hectare: R$ 56.000,00; 

Área rural no Rio Verde, com 13,766 hectares, por R$ 195.000,00 (fl. 1519). 
Preço por hectare R$ 14.233,57; 

Área rural na linha Aurora, com 15,50 hectares, por R$ 600.000,00 (fl. 
1520). Preço por hectare R$ 38.709,68. 

Item Imóvel à venda hectares R$ R$/ha Fonte Fls. 

1 Área Rural a 4.200m do asfalto 12,00 90.000,00 7.500,00 OLX 1515 

2 Área com Reflorestamento 20,00 210.000,00 10.500,00 OLX 1516 

3 Chácara com açudes 10,00 650.000,00 65.000,00 OLX 1517 

4 Área linha 2 Secção Dourado 6,25 350.000,00 56.000,00 Solar 1518 

5 Área no Rio Verde 13,70 195.000,00 14.233,57 Solar 1519 

6 Área rural na linha Aurora 15,50 600.000,00 38.709,68 Bonatto 1520 
Tabela 2— Dados das ofertas de áreas rurais em Erechim. Consulta aos sues feita em 07/08/2012. 

As demais ofertas encontradas nos si/es são de imóveis de porte bem inferior, 
não comparáveis, portanto, às frações do imóvel em tela. 

Fazendo um cálculo bastante simplificado como os dados da tabela 2, uma vez 
que não se pôde conhecer fisicamente cada uma das áreas para graduar seus atributos, 
optou-se por excluir os três menores valores, significativamente inferiores aos demais e 
calcular a média ponderada para as áreas com os três maiores valores por hectare, 
correspondentes às áreas 3, 4 e 6, chegando-se assim a um custo médio por hectare de R$ 
50.393,70 ((650.000,00+350.000,00+600.000,00)/(10,00+6,25+15,5)). 

Em 14 de julho de 2009 a Auditada publicou o Decreto 3.387/2009 que 
declarou de utilidade pública para fins de desapropriação diversas áreas rurais, visando a 
implantação da Universidade Federal Fronteira Sul — UFFS (fls. 1521 a 1525). A tabela 3 
mostra as áreas desapropriadas e os valores pagos. Verifica-se, pela descrição contida no 
Decreto, que os dois imóveis com valor de avaliação mais elevado são menores e possuem 
frente para a Rodovia Estadual, enquanto que os demais não teriam acesso direto à rodovia. 
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De acordo com informação obtida em folhas de instrução, folha 35 do processo 1570-
0200/09-4 (fl. 1557), o laudo de avaliação destas áreas foi realizado pela empresa Ferreto 
& Ferreto Ltda., a mesma que realizou o laudo das áreas agora em exame. 

n Imóvel , hectares R$ R$/ha Fonte Fls. 

1 Armênio Luis Casagrande 45,1660 1.485.961,40 32.900,00 Extrato credor 1526 a 1529 

2 Renato de Marchi 15,1407 454.223,31 30.000,15 Extrato credor 1530 a 1535 

3 Renato de Marchi 23,2491 697.473,00 30.000,00 Extrato credor 1530 a 1535 

4 Olímpio Ostrowski 6,73422 370.382,26 55.000,00 Extrato credor 1536 a 1555 

5 Olímpio Ostrowski 1,7509 96.299,50 55.000,00 Extrato credor 1536 a 1555 

MÉDIA PONDERADA 33.727,82 
Tabela 3 — Areas desapropriadas em 2009 para a UFFS. 

Obteve-se, em consulta ao site http://www.acrissul.com.br/noticias/ver/3196  
artigo de 28 de fevereiro de 2011 do Canal Rural que informa que na região de Passo 
Fundo e Erechim, a faixa mais valorizada, o hectare de área para cultivo atingiu, no final 
de 2010, o valor de R$ 18.500,00, após alta de 34,5% sobre três anos atrás (fl. 1556). 
Mantido ritmo médio de valorização de 10,38433% ao ano, no final de 2011 o valor médio 
do hectare na região chegaria a R$ 20.421,10. 

A média ponderada dos valores pagos por hectare, conforme dados da tabela 3 
é R$ 33.727,82, em 2009. Aplicando-se para os períodos de 2009-2010 e 2010-2011 o 
índice de valorização média anual, apurado a partir do artigo acima para o período 2006-
2009, de 10,38433% ao ano (34,5% no triênio), ao valor obtido, resulta em 2011 o valor 
médio corrigido do hectare desapropriado de R$ 41.096,33. 

Por último, junta-se cópia de material coletado em auditoria do exercício de 
2011 realizada no Município de Lagoa Vermelha, relativo à aquisição de área com 
19,123499 hectares. Trata-se de negócio realizado na mesma época, com área de porte um 
pouco inferior, mas semelhante, para o mesmo fim, uma vez que já é lindeira a área 
Municipal e se destina a ampliação do Distrito Industrial, localizada na mesma região do 
Estado. A área foi ofertada pelo proprietário e desapropriada pelo Município de forma 
amigável por R$ 583.770,00, de onde se obtém um custo por hectare de R$ 30.526,32. (fls. 
1558 a 1565). 

Da análise do apresentado até aqui, entende-se que, considerando o supra 
citado diagnóstico da área, a ausência de acesso direto das áreas à via principal, a presença 
de restrição ambiental, o valor encontrado como média das ofertas de áreas rurais, R$ 
50.393,70, por hectare, o maior dentre as quatro alternativas apresentadas é, considerados 
os dados disponíveis para análise, o valor limite aplicável às três frações de área 
desapropriadas. Aplicado este valor à área desapropriada, 31,0 hectares, obtém-se um total 
de R$ 1.562.204,70. 

A tabela 4, abaixo, mostra os pagamentos efetuados por conta da operação. 
Nela se verifica que, dos R$ 2.860.000,00, R$ 1.100.000,00 foram empenhados, liquidados 
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e pagos em 2011, e que os restantes R$ 1.760.000,00 foram empenhados, liquidados e 
a os em 2012. 

Empenho Data Valor R$ Saldo R$ 
Empenho Liquidação Pagamento 

7513/2011 14/06/2011 1.100.000,00 

27/06/2011 1.100.000,00 '  

11/07/2011 1.100.000,00 0,00 
1753/2012 31/01/2012 880.000,00 

31/01/2012 880.000,00 

31/01/2012 880.000,00 0,00 
8454/2012 28/06/2012 880.000,00 

29/06/2012 880.000,00 

29/06/2012 880.000,00 0,00 
Tabela 4 — Extrato de pagamento dos empenhos 7513/2011, 1753/2012 e 8454/2012 (fls. 1463 e 1464). 

Tendo em vista que o valor pago foi R$ 2.860.000,00, que o valor já foi 
integralmente pago e que os dados apresentados acima indicam que os imóveis 
desapropriados teriam um valor de mercado de R$ 1.562.204,70, entende-se que a 
diferença de R$ 1.297.795,30 entre o valor pago e o valor que se entendeu adequado, a 
partir da análise supra, deva retornar aos cofres municipais. 

6— ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

6.1 — Medicamentos — Deficiências de Controles de Estoque 

Em conjunto com o Chefe do Sistema de Controle Interno efetuou-se 
auditoria "in loco" no sub-almoxarifado de medicamentos junto à Secretaria Municipal de 
Saúde e constataram-se diferenças entre os saldos constantes do sistema gerencial 
informatizado e o estoque físico, inconsistências estas que fragilizam a confiabilidade dos 
controles existentes sobre a matéria. 

Demonstra-se, a seguir, a situação encontrada: 

Medicamento 
Valor (R$) 
Unitário' 

Quantidade Diferença 

Código Nome Estoque 
Fisico2  

Controles 
gerenciais3  

01910 Brometo de N- 
butilescoponamina + 

1,29 4.254 4.154 + 100 

01924 Estrogênios 
Conjugados 0,625mg 

20,44 85 70 +15 

01960 Sulfato ferroso 40mg 0,0250 3.200 3.160 +40 

01961 Verapramil 80mg 0,0320 83.840 83.830 +10 

06162 Levonorgestrel- 
etinilestradiol 

6,00 1158 1144 + 14 
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Medicamento 
Valor (R$) 
Unitário' 

Quantidade 
. 

Diferença 

Código Nome Estoque 
Fisico2  

Controles 
gerenciais3  

14333 Cefalexina 500mg 0,1080 21653 21658 -5 

14355 Omeprazol 20mg 0,0350 3.917 4.283 -366 

14363 Dipropionato 	de 
Beclometasona+ 
Salbutamol 100/50 

31,99 354 342 -12 

30406 Nimesulida 100mg 0,0220 638 542 +96 

Observações: 

O preço informado no quadro supra tem por fonte os documentos inclusos às fls. 1566 a 1573, 1585 e 1586. 
Quantitativos apurados durante auditoria "in loco". 

Fonte: Estoque de almoxarifado em 14-05-2012. (fls. 1589 a 1594) 

Os registros dos fatos ocorridos no decorrer da aludida "auditoria in loco" 
constam do Memorando n. 025/2012 incluso às fls. 1574 a 1588, expedido pelo Chefe do 
Sistema de Controle Interno. 

Finalizando, a falta de mecanismos eficientes de controle sobre a guarda e 
aplicação dos bens de consumo adquiridos pelo Município, capazes de proteger o 
patrimônio de eventuais subtrações ou desvios, representam grave afronta às exigências 
contidas nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal. 

7 — CONVÊNIOS, AJUSTES E TERMOS DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA 

7.1 — Repasses ao Clube Esportivo e Recreativo Atlântico — Deficiências na 
Prestação de Contas, Não Comprovação da Finalidade Pública da Despesa 

A Auditada, com fundamento nas Leis Municipais ns. 4884/2011 e 5.001/2011 
e termo de convênio firmado, repassou R$ 155.000,00 ao Clube Esportivo e Recreativo 
Atlântico. 

Às fls. 1595 a 1689 e 1716 a 1718 constam as prestações de contas apresentada 
pela Entidade e o extrato de credor por critério emitido do Sistema de Informações para 
Auditoria e Prestação de Contas. 

A propósito, veja-se: 

O Poder Executivo Municipal, com fundamento na Lei Municipal n. 4884/2011 
e termo de convênio firmado, repassou R$ 80.000,00 ao Clube Esportivo e Recreativo 
Atlântico, visando a execução de atividades educativas e desportivas para a comunidade 
erechinense em geral (fls. 1619 e 1623). 

Consoante o plano de trabalho, tais recursos seriam utilizados para custear 
despesas de transporte, hospedagem e alimentação (fls. 1600 a 1604). 

Em contrapartida a Entidade comprometeu-se a: 
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Art. 1° [...] 

I — Não cobrar ingresso dos munícipes que desejarem assistir os jogos da 
primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futsal, realizados em Erechim; 

II — A Comissão Técnica (Técnico, Preparador Físico), bem como todos os 
atletas do Clube participarão de palestras e atividades desenvolvidas pela Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, através do Projeto VEM SER, abordando 
temas como: a disciplina, as experiências profissionais, a carreira de atleta, a 
profissão, o companheirismo e o respeito, entre outros; 

III — Disponibilizar o ginásio de esportes do Clube com o placar eletrônico 
devidamente instalado, com painel de comando e equipamentos necessários para seu 
uso, para a realização do Campeonato Municipal para as categorias de base, sempre 
aos domingos pela manhã, das 8h às 13h; 

IV - Disponibilizar todo o grupo de Atletas e Comissão Técnica para utilização 
pessoal e de suas imagens, para campanhas sociais que o Município de Erechim 
realizar. 
Já a Lei Municipal n. 5.001/2011 autorizou o repasse de R$ 75.000,00 ao 

Clube Esportivo Recreativo Atlântico para subsidiá-lo durante sua participação na Liga 
Nacional de futsal 2011, sendo que em contrapartida o concessionário comprometeu-se a 
realizar as seguintes atividades (fls. 1657 a 1665): 

I — Garantir acesso livre ao Ginásio de Esportes para todos os jogos a serem 
realizados em Erechim, no segundo turno da primeira fase do Campeonato Gaúcho de 
Futsal (Série Ouro/Primeira divisão); 

— Ceder o Ginásio de Esportes para: 

realização de treinamentos das equipes de base do Projeto Vem Ser e de 
jogos amistosos envolvendo as crianças do referido Projeto; 

abertura dos jogos Escolares do Rio Grande do Sul, etapa municipal; 

realização da etapa final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, 
modalidade futsal; 

realização do Campeonato Municipal de Voleibol; 

realização das finais da primeira e da segunda divisão do campeonato 
municipal; 

III — Ceder o Anfiteatro do Ginásio de Esportes para palestras e congressos 
técnicos; 

IV — Ceder o Salão Del Frete, uma vez por mês, para o Município realizar 
eventos de seu interesse; 

V — Ceder 10 (dez) camisetas oficiais do Clube, à Secretaria Municipal de 
Cultura,Esporte e Turismo, para serem entregues a visitantes e à entidades que 
visitarem o Município. 

Examinadas as prestações de contas relativas aos repasses autorizados pelas 
normas supra referidas verificaram-se deficiências na prestação de contas que prejudicaram 
à atuação do Controle Externo quanto ao exame da legalidade, economicidade, eficácia e 
finalidade da despesa pública. 

Ocorre que embora os recursos sejam disponibilizados em conta bancária 
específica, faltam os relatórios circunstanciados das despesas pagas (cláusula sétima do 
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termo de convênio), faltou a relação discriminada da aplicação do recurso recebido, 
indicando a data, o valor, o nome do credor, histórico da despesa e numeração da 
respectiva Nota Fiscal e/ou recibo (inciso IV, do art. 20 do Decreto n. 3.146/2006); faltou 
cópia de todos os documentos fiscais relativos às despesas efetuadas na aplicação dos 
recursos recebidos (inciso V do art. 20 do Decreto n. 3146/2006) (fls. 1595 a 1689) 

Às fls. 1690 a 1715 segue cópia da Lei Municipal n. 2661/1994 (institui 
normas para a concessão de auxílios e subvenções) e do Decreto n. 3.146/2006. 

Os fatos narrados evidenciam que as prestações de contas em exame, nos 
moldes efetuados, não contemplam informações e nem mesmo documentos adequados 
e/ou suficientes para conferir a transparência necessária à aplicação de recursos públicos 
por meio de terceiros. Além disso, revelam o descumprimento dos artigos 62 e 63 da Lei 
Federal n. 4320/64 e evidenciam a falta de transparência no gasto do dinheiro público, em 
afronta aos artigos 31, 70 e 74 incisos II e IV, todos da Carta Federal. 

Por oportuno, transcreve-se trecho do Voto da Conselheira Terezinha Irigaray, 
Relatora do Proc. rr 4836-02.00/01-4, do EM de Sertão Santana, PC/2000, julgado pela 
Segunda Câmara em 24-04-2003: 

Em relação ao item 2.3, recursos repassados à entidade beneficente sem que 
fosse elaborada a prestação de contas, infiro que a ausência de prestação de contas 
comprometeu sobremaneira a ação de remessa dos recursos e, simultaneamente, 
cerceou qualquer análise que se possa fazer da situação, tanto pelo controle interno 
como pelo controle externo, visando à avaliação do cumprimento, ou não, dos 
objetivos e metas que implicaram a remessa desses recursos. Assim, na medida em 
que não houve prestação de contas dos recursos repassados, não restou comprovado 
os fins a que eles foram destinados. Por isso, manifesto-me pela devolução ao erário 
desses valores, ensejando, ainda, a emissão de Parecer Desfavorável às contas do 
Administrador." 

Finalizando, diante da não comprovação da finalidade pública no emprego dos 
recursos repassados, o valor de R$ 155.000,00 encontra-se passível de restituição aos 
cofres municipais. 

Lei Municipal n. 4884/2011 e Convênio 008/2011/fis. 1619 a 1623 e 1716 a 1718 

Empenho Valor Repassado R$ Data do Repasse 

3214/2011 20.000,00 17/03/2011 
15.000,00 

13/04/2011 
15.000,00 05/05/2011 
15.000,00 06/06/2011 
15.000,00 08/07/2011 

Soma 80.000,00 

14 	_ Decisão confirmada em sede recursal (Recurso de Embargos n° 9926-02.00/03-3, j. pelo Pleno em 23- 
02-2005). 
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Lei Municipal n. 5001/2011 e Convênio n. 068/2011". 1657 a 1665 e 1716 a 1718 
Empenho n. Valor Repassado R$ Data do Repasse 

9971/2011 15.000,00 16/08/2011 

15.000,00 09/09/2011 
15.000,00 13/10/2011 

15.000,00 03/11/2011 

15.000,00 09/12/2011 

Soma 	75.000,00 

7.2 - Repasses ao CEPO — Deficiências na Prestação de Contas, Não 
Comprovação da Finalidade Pública da Despesa 

A Auditada com fundamento na Lei Municipal n. 4.573/2009 e no Convênio n. 
53/2009 e aditivos (13/2010, 40/2010, 47/2011, 51/2011) repassou ao Centro de Educação 
Popular o valor de R$ 90.000,00 (fls. 1719 a 1778). 

Este ajuste tem por objeto a prestação de serviços de assessoria técnico-
pedagógica e metodológica à Secretaria Municipal da Educação e assessoria para as ações 
desenvolvidas no Projeto Reestruturação da Gestão dos Resíduos Recicláveis e Orgânicos 
no Município. 

A prestação de contas da beneficiária é realizada por meio de apresentação de 
relatórios de atividades e relatórios de visitas e reunião, conforme comprovam a título 
exemplificativo, os documentos juntados às fls. 1779 a 1788, 1789fv a 1791fv, 1792, 
1793fv, 1794fv, 1795, 1796, 1796, 1797, 1798fv a 1801fv, 1802, 1803, 1804fv, 1805fv e 
1806 a 1835 relativos aos meses de maio e junho de 2011. Todavia, verificou-se: a 
ausência dos relatórios circunstanciados das despesas pagas (art. 9a  da LM n. 4.573/2009, 
cláusula dez do termo de convênio/fls. 1723 a 1728); a falta da relação discriminada da 
aplicação do recurso recebido, indicando a data, o valor, o nome do credor, histórico da 
despesa e numeração da respectiva nota fiscal e/ou recibo (inciso IV, do art. 20 do Decreto 
n. 3.146/2009 — fl. 1703); a inexistência de cópia de todos os documentos fiscais relativos 
as despesas efetuadas na aplicação dos recursos recebidos (inciso V do art. 20 do Decreto 
n. 3146/2009 —fl. 1703); a ausência de comprovação do recolhimento dos encargos sociais 
do pessoal responsável pela execução dos serviços, bem como a comprovação da 
capacitação destes profissionais (Mirian Rigo Ody; Luciane Bortolini Gowachi; Verenice 
Lipsch, Valdete Jantsch Klein; Mariane Polli/fls. 1836 e 1837). 

As deficiências verificadas evidenciam o descumprimento dos normativos 
legais que regem a matéria e, ainda, revelam deficiências nos sistema de controle interno, 
em afronta aos artigos 70 e incisos II e IV do artigo 71 da Constituição Federal. 

8.1 - GESTÃO AMBIENTAL 

8.2 - Irregularidade em Licenciamento Ambiental 

Tomou-se conhecimento de notificação da FEPAM à Auditada com relação à 
Licença de Operação emitida fora dos limites da competência Municipal (fls. 1838 a 
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1840). Requisitou-se à Auditada sobre licenciamento de indústria ervateria com área 
superior à 10.000,0 m2 (11. 1841), situação em que a competência para licenciar seria da 
FEPAM, conforme Resolução CONSEMA 102/2005, anexo único, código 2692,10 (fls. 
1851 a 1853). 

Em resposta (fls. 1.842 a 1850), a Auditada junta informação de que ao tomar 
conhecimento do auto de infração emitido pela FEPAM, conferiu os dados da empresa na 
Licença de Operação e a revogou, encaminhando à empresa para que providenciasse o 
licenciamento junto a aquele órgão. Ressaltou que a atividade de assessoria ambiental ao 
licenciamento local, naquele momento, era terceirizada com a empresa RECPLAM. 
Posteriormente a empresa ervateira protocolou pedido de reconsideração, alegando que 
teria havido equívoco com relação às áreas e apresentando novos documentos (alvará 
válido de proteção e prevenção contra incêndios) onde consta que a área construída seria 
de 4.103 m2 e mais 4.157 m2 de área ao ar livre, totalizando 8.260 m2, o que colocaria o 
empreendimento na competência municipal. Foi realizada nova vistoria e emitida nova 
licença (LO 082/2011), que vigora nesta data. 

Não integrou a resposta à requisição nenhuma prova da ciência e concordância 
da FEPAM em relação ao novo licenciamento, uma vez que por ela foi ordenado o 
cancelamento da licença anterior. Além disto, a regularização da situação não exclui a 
irregularidade uma vez que, entre 16 de março de 2009 e 06 de outubro de 2011 a empresa 
operou com licença emitida em que havia critério explícito na licença (área superior a 
10.000 m2) que excluía a competência municipal para a emissão. 

Entende-se, pois, que a Auditada, mesmo que tenha, quando motivada, 
corrigido a falha, incorreu em irregularidade ao desobedecer à Resolução CONSEMA 
102/2005 (fls. 1841 a 1850) ao conceder Licença para empreendimento de porte superior 
ao permitido para a sua competência em relação à atividade pretendida. 

9- OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

9.1 - Modalidade Inadequada de Licitação 

A Auditada realizou o Pregão Presencial n° 130/2011 que teve como objeto a 
escolha da melhor proposta para a prestação dos serv,iços especificados. O edital (fls. 1854 
a 1869) descreve da seguinte forma o serviço a ser contratado: 

a) A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração, visando a contratação de empresa especializada para realizar 
serviço de detonação de rocha na Pedreira Municipal (15.000m3), através da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, com recursos próprios, 
conforme descrito e especificado no ANEXO 1 — Termo de Referência e Anexo 2 — 
Memorial. 

Fácil verificar pelo Memorial Descritivo (fls. 1.870 a 1885), assinado por 
profissional habilitado, engenheiro de minas, que se trata de serviço altamente 
especializado o que, por si só, descaracteriza o tipo de serviço a ser licitado na modalidade 
pregão. 
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No item 7.1 do título DA DOCUMENTAÇÃO, o edital informa nos itens "k", 
"1" e "m" da exigência de que a empresa seja registrada no CREA e que tenha responsável 
técnico registrado no CREA. O Memorial Descritivo traz outras exigências compatíveis 
com a complexidade do serviço técnico de engenharia a ser prestado, inclusive junto ao 
Ministério do Exército. 

A Auditada contratou empresa Dinamite Detonações Ltda. em 27 de julho de 
2011 (fls. 1.886 a 1890). A empresa iniciou a prestação do serviço mas, conforme 
documentação contida no processo licitatório envolveu-se em irregularidades no 
armazenamento de explosivos (fls. 1891 e 1892fv), e não concluiu o serviço, conforme 
mostra o extrato de credor (fl. 1893). Foi chamado o segundo colocado, Knapp e Cia. 
Ltda., para a complementação dos serviços. A empresa, que havia participado do pregão 
inicial e derrotada, contratou o mesmo objeto por preço inferior ao da empresa vencedora 
do Pregão inicial (fls. 1.894 a 1898). 

Verifica-se também que o contrato n° 448/2011 (fls. 1886 a 1890), celebrado 
com a empresa Dinamite Detonações Ltda, tinha, conforme cláusula terceira, prazo de 
execução de 30 dias. No verso da folha 11 do processo (fls. 1891 e 1892fv) o Secretário 
Municipal de Obras da Auditada informa, em 15/09/2011, o final do prazo para a 
execução dos serviços, dando a entender o final do prazo de vigência do contrato. Solicita 
a contratação com o segundo colocado, o que ocorreu em 20 de outubro de 2011 (fls. 1894 
a 1898). Ora, se o prazo de validade do contrato se encerrou em 15/09/2011, não haveria 
como, no mesmo processo licitatário, convocar o segundo colocado. Entende-se, portanto, 
que a empresa Knapp & Cia. Ltda. foi contratada sem licitação, uma vez que contratada de 
forma extemporânea e com preços diferentes, mesmo que menores, do que o praticado no 
contrato inicial. 

Por fim, o contrato 448/2011 (fls. 1886 a 1890) previa detonação de 15.000 m3 
de rocha. O extrato de credor da empresa contratada (fl. 1893) indica que houve liquidação 
em 03/11/2011 e pagamento em 04/11/2011 de despesa relativa ao contrato 448/2011, em 
data posterior, portanto, ao encerramento do contrato e à nova contratação. Foi liquidado e 
pago o valor de R$ 23.215,50, que corresponderia, conforme contrato (valor unitário de R$ 
7,28) a um volume de 3.188,94 m3 de rocha detonada. Restaria, portanto, um saldo de 
11.811,06 m3 de rocha a detonar. O contrato 674/2011, assinado para concluir o serviço 
(fls. 1894 a 1898), tem como o objeto não o saldo mas a totalidade do serviço ser 
executado, 15.000 m3, pelo valor de R$ 86.284,50, a um preço unitário de R$ 5,7523. O 
extrato de credor da empresa Knapp & Cia. Ltda. (fl. 1899) indica o pagamento de R$ 
78.578,37 e o estorno do saldo do empenho, de R$ 7.706,13. Como justificativa da 
inexecução, e base para a contratação da segunda colocada, há laudo de engenheiro dando 
conta dos serviços executados pela empresa Dinamite Detonações (fls. 1900 a 1904). Nele 
se verifica que não houve qualquer detonação, mas apenas a execução de furos, e com 
inconformidades, e utiliza parâmetros diferentes dos expressos nos orçamentos e no 
contrato para quantificar os serviços executados e critérios subjetivos para calcular os 
descontos. 

Descreve-se aqui todos estes fatos para reforçar a idéia de que o serviço em tela 
é altamente especializado e complexo. 

Do exposto acima entende-se que o serviço contratado é serviço de engenharia 
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que, pela especialidade, não poderia ser classificado como comum, conforme definido no 
artigo 10  da Lei Federal 10.520/2002 e que, portanto, não poderia ser licitado na 
modalidade de pregão. O procedimento deveria ter sido regido pela Lei Federal 8.666/93, 
Estatuto das Licitações. 

9.2 - Pavimentação Executada em Desacordo com o Memorial Descritivo 

A Auditada licitou a execução de pavimentação com blocos intertravados de 
concreto em trecho marginal da BR 153, na modalidade Tomada de Preços (TP 012/2011), 
conforme Edital de Licitação (fls. 1905 a 1924). Acompanha o Edital o documento 
denominado "Memorial Descritivo e Especificações Técnicas", onde estão descritas a 
forma e a técnica de execução da obra (fls. 1925 a 1933). Sagrou-se vencedora da licitação 
a empresa Britadeira Farroupilha, única a acorrer ao certame (fl. 1934), tendo assinado o 
contrato administrativo n° 641/2011 em 03 de outubro de 2011 (fls. 1935 a 1938) por um 
valor de R$ 599.520,76 e com prazo de execução da obra de 180 dias. 

As especificações técnicas da obra, item 4 do Memorial Descritivo, 
determinam que o pavimento deve ser executado da seguinte forma: 

4.1) Deverá ocorrer a regularização e compacta ção do sub-leito; 

4.2) Deverá ser recilizada a remoção e recolocação do sub-leito para a 
eliminação de borrachudos numa espessura de 30 cm, onde necessário; 

4.3) Deverá ocorrer reposição com correta compacta ção das áreas, onde 
houver intervenção do sub-leito; 

4.4) A sub-base com rachão deverá ter, no mínimo, 30cm de espessura, após 
compactação;(grifou-se) 

4.5) A base de brita graduada deverá ter, no mínimo, 25 cm de espessura, 
após compactação;(grifou-se) 

4.6) Após optou-se pela aplicação de REVESTIMENTO COM BLOCOS DE 
CONCRETO, com as seguintes especificações: 

4.6.1) GENERALIDADES: Esta especificação se refere à execução de 
revestimento com blocos de concreto de cimento Portland sobre leito de areia (grifou-
se); 

Mais adiante, no item 4.6.4' "EXECUÇÃO", está especificado que: 

a) Sobre a base devidamente preparada e após liberada pela Fiscalização, será 
espalhada uma camada de areia numa espessura que após reguada esteja entre 3cm e 
5 cm. Essa camada de areia será definida com o emprego de réguas de 3m de 
comprimento espaçadas de 2 m, posicionadas longitudinalmente, de conformidade 
com os perfis longitudinal e transversal do projeto, e que servirão de guias para a 
regularização da areia. 

Na proposta da empresa vencedora da licitação (fls. 1939 a 1944), Britadeira 
Farroupilha Ltda, o item 2.4, relativo à pavimentação assim está grafado: 

2.4 Pavimentação com blocos de concreto, conforme memorial (grifou-se). 
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O custo da camada de areia supra citada, etapa da pavimentação está incluído 
no preço deste item. O item está quantificado em 9.000,00 m2. A especificação define que 
a camada de areia terá espessura entre 3cm e 5 cm. Considerando, para fins de cálculo, a 
menor espessura permitida, de 3 cm, chega-se a um volume previsto de areia de 270,0 m3 
(9.000m2 x 0,03m). 

Verificou-se, entretanto, que na execução da obra, ao invés de utilizar areia, a 
camada sob os blocos está sendo executada com pó-de-pedra, conforme se pode verificar 
nas figuras 1 e 2 (fl. 1945). Estes dois materiais, em regiões do Rio Grande do Sul onde há 
jazidas de areia, tem preços semelhantes, ao redor de R$ 40,00 /m3, conforme demonstram 
os dados retirados do software orçamentário PLEO da Franarim (base 08/2011) (fl. 1946) e 
da base de dados SINAPI, da CAIXA FEDERAL (base 07/2011) (fls. 1947 e 1948). 
Ocorre que na região de Erechim — Passo Fundo, não há produção de areia, que é trazida, 
de fora, agregando alto valor de frete ao seu preço, e há abundância de jazidas de pedra 
basáltica, que tem como um de seus resíduos de britagem, o pó-de-pedra. Esta 
característica mercadológica faz com que os preços da areia na região, se elevem a até R$ 
105,00/m3, preço pago pela Prefeitura de Erechim, resultado do Pregão Presencial n° 
121/11 (item 14) (fls. 1949 e 1950) e R$ 100,00/m3, preço pago pela Prefeitura de 
Erechim, resultado do pregão Presencial n° 216/11 (item 90) (fls. 1951 a 1954). Para 
corroborar a informação sobre o comportamento dos preços na região, junta-se cópia de 
orçamento a consumidor privado realizado por fornecedor de material de construção em 
Passo Fundo, em 16/08/2012, que cota a areia a R$ 85,00/m3 e a brita 1, material mais 
caro do que o pó-de-pedra uma vez que é produto, e não resíduo, a R$ 42,00/m3 (fl. 1955). 
Por fim, a empresa vencedora da Licitação, Britadeira Farroupilha, corno o próprio nome 
diz, é também produtora de material britado. 

As especificações da obra indicam que deverá ser executada uma regularização e 
compactação do sub-leito. Sobre o sub-leito, uma camada de sub-base de 30 cm (após 
compactada) de rachão com preenchimento, encimada por camada de base de brita 
graduada de 25 cm (após compactada). Sobre esta base, camada de areia com 3 a 5 cm e 
após blocos com um mínimo de 8 cm de altura. A soma destas camadas que se sobrepõem 
ao sub-leito implicam em um "degrau" de 64 cm. Considerando que, conforme mostram as 
fotos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (fls. 1956 a 1959) a pavimentação está sendo realizada 
praticamente sobre o nível original da pista, estando acima deste nível somente a camada 
de pó-de-pedra e os blocos, as camadas prévias só poderiam ter sido executadas após 
retirada de, pelo menos, 55 cm (sub-base + base) de solo, o que implicaria em um volume 
de 1.000m (extensão da obra) x 0,55m (corte) x 9m (largura média da pista) = 4.950 m3 de 
solo, serviço para o qual não há previsão no orçamento da obra. As únicas escavações 
previstas estão ligadas à drenagem. 

Verifica-se também que, no exercício de 2011 houve dois pagamentos feitos em 
22/12/2011 à empresa por conta da obra em questão, sete dias após a ordem de início dos 
serviços, no valor de R$ 200.000,00, relativo ao empenho 12.531/11, além de um valor de 
R$ 16.603,09 relativo aos empenhos 2863/11(R$ 16.269,00) e 2864/11 (R$ 334,09), sob o 
título NOTAS DE DESPESA EXTRA, conforme o extrato de credor fornecido pela 
Auditada (fl. 1960). Solicitou-se a comprovação da execução da despesa e recebeu-se 
cópia da solicitação de pagamento (fls. 1961 e 1962) que veio desacompanhada de boletim 
de medição de serviços, mas acompanhada da nota fiscal rf 10.526, que discrimina os 
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serviços e quantitativos pagos. A tabela 5, abaixo, mostra os itens constantes da nota fiscal 
e o percentual que o valor pago por cada item representa no total quantificado para a obra, 
conforme proposta financeira da empresa executora da obra. Cabe salientar que o único 
item que não foi pago na integralidade foi o projeto executivo, sem o qual nenhum dos 
outros trabalhos poderia ser iniciado, pois dele saem os elementos para a execução da obra. 

Serviço Unid. Qtd. V. Unitário 
(R$) 

V. Total 
(R$) 

% pago do total 
contratado 

Base Brita Graduada To 1,0000 69.750,00 69.750,00 100 % 
MÃO-DE-OBRA 1,0000 3.560,17 3.560,17 100 % 
1.1 Projeto Executivo Un 1,0000 391,00 391,00 34,18 % 
MÃO-DE-OBRA 2.343,21 2.343,21 34,05 % 
1.2 Placa de Obra M2 1,0000 381,50 381,50 100 % 
MÃO-DE-OBRA 14,15 14,15 100 % 
2.1 Regularização 
compactação 
do sub-leito 

Un 1,0000 27.270,00 27.270,00 100 % 

MÃO-DE-OBRA 1,0000 1.170,00 1.170,00 100 % 
2.2 Sub-base de Rachão M3 1,0000 81.000,00 81.000,00 100 % 
MÃO-DE-OBRA 1,0000 3.560,17 3.560,17 100 % 
3.1 Escavação mecânica M3 1,0000 1.135,00 1.135,00 100 % 
MÃO-DE-OBRA 1,0000 346,90 346,90 100 % 
3.2 Reaterro valas/bueiros M3 1,0000 1.581,00 1.581,00 100 % 
MÃO-DE-OBRA 1,0000 346,90 346,90 100 % 
3.10 Serviço de topografia Un 1,0000 1.150,00 1.150,00 100 % 
MÃO-DE-OBRA 1,0000 6.000,00 6.000,00 100 % 

Total pago em 22/12/2011 Empenho 12.531/11 200.000,00 
I abela 5 - Valores da nota fiscal primeiro pagamento e percentuais do total considerados executados, 

As fotos 10, 11 e 12 (fls. 1963 e 1964), tiradas em 09/05/2012, mostram trecho de 
aproximadamente 50% da extensão da obra, que não sofreu intervenção em data recente. 
Há, portanto, incompatibilidade entre os percentuais de serviço pagos e os executados. 

Verifica-se também, pelas outras fotos já aqui identificadas, que há trecho de 
pavimentação com bloco de concreto em execução. Não se identificou, entretanto, nem no 
exercício de 2012 (11. 1965), nenhuma liquidação de despesa por conta deste item. 

De tudo o que foi exposto acima, entende-se que a obra está sendo executada em 
desacordo com o que especifica o Memorial Descritivo, e que os pagamentos feitos no 
exercício de 2011 não são compatíveis com os serviços executados, motivo pelo qual se 
entende que devam ser glosados os pagamentos efetuados e devolvidos ao erário municipal 
a totalidade dos recursos pagos por conta do empenho 12.531/11, no valor de R$ 
200.000,00. 

É o Relatório. 

ST-01.17.01 
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Wandes Ribeiro 

de 2012. 

Tribunal de Contas 
Fl. Rubrica 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo 

Processo n° 000527-0200/11-9 

Senhor(a) Coordenador(a): 

Encaminhamos à sua consideração o Relatório de Auditoria Ordinária 
Tradicional - Acompanhamento de Gestão n° 02/2011 (final) do Executivo Municipal de 
Erechim, referente ao Exercício de 2011. 

Passo L1 Oií -L, 	e.+12 
	o 

çÀPE n Cristina ndrade Diesel 

Senhor Supervisor: 

Em exame aos termos do Relatório de Auditoria, bem corno à documentação 
anexada aos autos, esta Coordenação concorda com o Informe Técnico produzido. 

Passo Fundo, A.-7- 	de se,-Ve,..n. 	de 2012. 

APE Flávio Scalco Fauth 
Coordenador 

À Supervisão de Instrução de Contas Municipais 

O Acompanhamento de Gestão deste Processo, referente ao exercício 2011, 
encontra-se concluído. 

Porto Alegre, 	J, 	de es-d,Jit24, 	 de 2012. 

/á/42^^t/X;r0-‘ 
APE Leo Amo Richter 
Supervisor de Auditoria Municipal 

ST-01.17.01 



Estado do Rio Grande do Sul 
Tribunal de Contas do Estado 

Tribunal de Contas _ 
2168 ZFls. 

Página 1 de 1 

GABINETE DA DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

Processo: 000527-02.00/11-9 

CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 47 DO 
REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL 
(RESOLUÇÃO N° 544, DE 02-07-2000) E NA 
INSTRUÇAO NORMATIVA N° 33, DE 05-11-2008, 
TENDO EM VISTA REDISTRIBUIÇÃO DO 
PROCESSO 000179-02.00/11-0, O PROCESSO EM 
EPIGRAFE FOI REDISTRIBUÍDO AO EXMO. SR. 
CONSELHEIRO PEDRO HENRIQUE POLI DE 
FIGUEIREDO. 

Redistribuído em: 22/10/2012 

OCE LIGIA DO CANTO 

Matricula 14056917 

22/10/2012 



- - - - - 
TRIBUNAL DE CONTAS RS 

IIIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIIUUliII 
058175-0299/12-4  

kr1.2:5' 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 	 R. 

Erechim, de março de 202.  OF.SMF.N° 013/2012 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

Atendendo ao disposto no Artigo 113 do Regimento Interno 

do Egrégio Tribunal de Contas, estamos encaminhando a Vossa Excelência, a 

prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro de 2011. 

Sendo o que tínhamos p 	 screvemo-nos 

atenciosamente. 

PAULO A 	POLIS 
Prefeito unicipal 

Praça da Bandeira, 354 	 2 1 5 9 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO 
.CEZAR MIOLA 
MD.PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
PORTO ALEGRE-RS 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
-Áta- 	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Wsiffl 

-Nag, 
RELATÓRIO ANUAL - EXERCÍCIO 2011  

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2011 
Em atendimento a alínea "a"do item I do Art. 113 da Resolução n° 544/2000 do TCE-RS. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

Art. 113 - Para o fim de exame das contas anuais dos Prefeitos Municipais, deverão 
ser entregues no Tribunal de Contas, até 31 de março, os seguintes documentos 
relativos à administração direta do Município: 

1— Relativamente à gestão econômico-financeira e patrimonial: 

a) relatório circunstanciado do Prefeito sobre a sua gestão, quanto às metas atingidas, 
conforme consta na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no 
Plano Plurianual, bem como informações físico-financeiras sobre recursos aplicados 
na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — MDE, no Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação— FUNDEB e em Ações e Serviços Públicos de Saúde- ASPS; 	 91, 

, 
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COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Considerações Iniciais 

O Orçamento Participativo (OP) é um instrumento de consulta popular que mobiliza e propicia a participação direta da 

população nas decisões acerca de obras e serviços considerados prioritários e estratégicos para o desenvolvimento econômico, social e 

cultural de bairros, regiões ou comunidades rurais, através de processo democrático, direto, transparente e dinâmico. 

O OP tem como objetivo central a criação de elo envolvendo a Administração Pública Municipal e a população, através de 

diálogo direto e franco com os munícipes, que escolhem demandas prioritárias - ou sugerem obras, serviços ou ações de relevo 

secundário - que são executadas pelos departamentos técnicos afins das respectivas Secretarias, devidamente acompanhadas pela 

equipe do OP, Conselho do Orçamento Participativo (CONOP) e delegados populares. 

Deste modo, a meta do OP é servir de instrumento promovedor do exercício •pleno da cidadania através da plática da 

democracia direta; promovendo a proximidade do diálogo entre a população e o Poder Público Municipal, enunciado preconizado nos 

princípios teórico-normativos da Constituição Federal de 1988; procurando ampliar e enraizar na sociedade política local o conceito de 

cidadania, onde o indivíduo se percebe agente dinâmico das transformações sociais, dimensionando no cotidiano a relação do binômio 

direitos/deveres; sugerindo, opinando, reivindicando, fiscalizando e garantindo as expectativas de efetivação dos seus direitos enquanto 

cidadão político. 

O Poder Executivo objetiva executar a totalidade das demandas definidas como prioritárias pela população, salvo impeditivos, 

tais como: 

dependência de licenciamento e/ou autorização ambiental, se não for possível sua expedição; 

dependência de recursos oriundos de outras esferas governamentais, se os recursos não forem 

disponibilizados; 

c) no caso específico de auxílios, depender da organização documental e administrativa das 

beneficiadas', da elaboração dos projetos técnicos e da contrapartida exigida das entidades; 

I 	Concomitante ao texto da Lei Municipal n°2.661 de 1994, que institui normas para a concessão de auxílios e subvenções e demais providências, e o Decreto Municipal n 

Jir 
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d) ou quaisquer fatores extraordinários que impeçam a realização plena da demanda prioritária elencada em 

assembléia popular. 

1.0 Marco Jurídico 

O marco jurídico-legal do OP consta nas letras da Lei Municipal n° 4.421 de 2009, que dispõe sobre a estrutura administrativa 

do Poder Executivo Municipal, no artigo 10, que estabelece as seguintes competências à Coordenadoria do Orçamento Participativo — a 

saber: 
I — coordenar, convocar, auxiliar e presidir as reuniões nas Unidades Locais de Gestão e nas regiões do Orçamento Participativo, e as 
reuniões com Delegados; 
II — confeccionar e distribuir material informativo visando dar conhecimento público e ciência a toda população dos atos e fatos; 
III — manter banco de dados com todas as informações pertinentes ao bom andamento do Orçamento Participativo; 
IV — convocar e auxiliar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho do Orçamento Participativo; 
V — convocar os membros do Conselho do Orçamento Participativo para se fazerem presentes às atividades necessárias para o 
desempenho do mesmo, dando-lhes conhecimento prévio da pauta; 
VI — agendar o comparecimento dos órgãos do Poder Público Municipal, quando a matéria em questão exigir, nas reuniões do Orçamento 
Participativo; 
VII — apresentar para apreciação do Conselho do Orçamento Participativo a proposta dos Planos Setoriais; 
VIII — apresentar para apreciação do Conselho do Orçamento Participativo a proposta metodológica do Governo para a discussão e 
definição da peça orçamentária das Obras e Atividades que deverão constar no Plano de Investimentos e Custeio; 
IX — encaminhar junto ao Executivo Municipal as deliberações do Conselho do Orçamento Participativo. 

Por ser um instrumento de gestão orçamentária popular, o OP tem comprometimento com a lisura e com a transparência dos 

processos e procedimentos implementados, atendendo às diretrizes jurídico-administrativas traçadas pelo texto da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e do Estatuto das Cidades, respectivamente: a incidência dos valores político-administrativos da transparência 

e da gestão orçamentária participativa. 

A transparência está enunciada na Lei Complementar n° 101 de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo constitucional no Capítulo II, Título IV, da 
rc 

Constituição Federal de 1988. 

A Lei Complementar n° 101 de 2000, no artigo 48, § único, determina que: 	 0.2 

.t • 

• 

de 2006, que regulamenta a Lei 2.661 de 1994, que institui normas para a concessão de auxílios e subvenções e demais providências. 



"A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 
processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos". 

A gestão orçamentária participativa está enunciada na Lei n° 10.257 de 2001, denominada Estatuto da Cidade, que 

regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana. 

O artigo 44 do Estatuto da Cidade ao estabelecer normas de ordem pública urbana e de interesse social dos munícipes, 

enuncia que: 
"No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 40  desta Lei incluirá a realização de 
debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, 
como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal". 

Consoante às informações acima transcritas, o OP busca atender aos enunciados legais, pois além das assembléias 

populares de escolha das demandas, são, também, realizadas Audiências Públicas de prestação de contas dos gastos públicos 

empenhados. 

Nas reuniões preparatórias e assembléias populares se destaca e se incentiva a participação da população nas Audiências 

Públicas de apresentação da Lei de Orçamento Anual (LOA) e do Plano de Investimento de 2012, pois compreender o alcance de 

ambos é de certa maneira refletir sobre o planejamento e o desenvolvimento sócio-econômico do próprio município. 

2.0 Metodologia 

A metodologia de trabalho empregada no ano de 2011 segue as orientações traçadas no ano de 2009, que dividiu o 

Município em 16 regiões, sendo 13 na área urbana e 03 na área rural. Optou-se por essa fórmula a fim de tornar o processo, e seus 

procedimentos, mais ágeis e diretos. 

A divisão dos recursos por região dá-se de forma igualitária, tendo presente que os critérios usados na divisão das 'Regiões 

de Investimento primam por distribuir os recursos de acordo com a carência das comunidades, corrigindo eventuais disto ; ee— 

históricas, justificando a distribuição igualitária dos recursos. 

A divisão das Regiões de Investimentos, e sua subdivisão em Núcleos, foram influenciadas por variáveis otimiza ora 
_ 

proximidade geográfica, índice populacional e formação histórica — como demonstra a tabela abaixo: C.À.) 



TABELA 1: Regionalização do OP 

Região Núcleo Área 

1 Centro, Espírito Santo, São Caetano, São Pedro urbana 

2 Esperança, José Bonifácio, São Vicente de Paulo urbana 

3 Copas Verdes, Demoliner, Desvio Becker, Novo Horizonte, Zimmer urbana 

4 Atlântico, Maria Clara/Alvorada, Redenção, Rio Poço urbana 

5 Linho, Morada do Sol, Parque Lívia, Sagrado Coração de Jesus, Vila União urbana 

6 Bela Vista, Estevão Carraro, JK, Rio Tigre urbana 

7 Cristo Rei, Progresso urbana 

8 Aeroporto, Loteamento Aurora, Petit Village, Santa Isabel, São José urbana 

9 Cerâmica/Parque Imigrantes, Polígono 21 de Abril, São Cristóvão, Vitória II urbana 

10 Boa Vista, Consoladora/Reassentados, Presidente Vargas urbana 

11 Agrícola, Agrícola II, Jaboticabal, Loteamento Cotrel, Loteamento Paraíso, Paiol Grande urbana 

12 Santa Catarina, Três Vendas, Triângulo /Dal Molim / Ypiranga urbana 

13 Aldo Arioli, Koller, Consolata urbana 

14 Coan, Comunidade Cristo Rei, Km 6 Dourado, Linha América, Linha Batistela, Linha Santa Tereza, 
Linha São Brás, Linha São Francisco, Linha São Luís, Linha São Paulo, Rio Turvo, Santa Lúcia 

rural 

15 Escola Branca, Jaguaretê, Km 10 Dourado, Km 14 Dourado, Linha 3 N. Sra. Aparecida, Linha 7 de 
Setembro, Linha Aurora, Linha Fassículo, Montanha Alegre, Rio Verde, São Roque 

rural 

16 Campininha, Capo-erê, Km 10 Argenta, Km 7 Corsan, Linha 2 Secção Cravo, Linha 7 Capo-erê, São 
João Cascata, Taboão 

rural 

Durante o ano foram realizadas reuniões preparatórias, de prestação de contas e assembléias populares para escolha 
- 

delegados e demandas prioritárias. 

A escolha dos delegados dá-se através do seguinte método: para cada 10 pessoas presentes na assembléia popular, é el ito 

um delegado, que tem como função reunir a comunidade, definir as prioridades e representar os moradores da sua respectiva 



comunidade. Os eleitores inscritos devem ter idade maior de 16 anos, ficando definido que os presidentes de associação de moradores 

ou presidente de comunidades são delegados natos. 

Quanto aos procedimentos do pleito, explicitam-se as regras definidas para o ano de 2011: o coordenador solicita aos 

presentes que se candidatem ou indiquem candidatos; havendo mais candidatos que vagas, os candidatos são convidados a se 

colocarem em frente aos presentes e recebem um número identificador na sequência da ordem de inscrição; os presentes habilitados 

levantam os braços quando o número do seu candidato é a aclamado ou procede-se votação secreta; posteriormente, conta-se e 

anotam-se os votos; em caso de empate a idade é o critério de desempate. 

Num segundo momento, em reuniões regionais denominadas Fórum dos Delegados, com a participação dos delegados 

eleitos, foram definidas as demandas e/ou ações que a Administração Municipal deverá desenvolver durante o ano seguinte. Na 

oportunidade, também, são escolhidos os Conselheiros do OP que formam o Conselho Municipal do Orçamento Participativo, que se 

legitima na instância máxima de deliberação do processo orçamentário popular. 

O todo do processo, e seus procedimentos, sofrem a incidência normativa do Regimento Interno do Orçamento Participativo2  

- e das decisões deliberativas do Conselho do Orçamento Participativo' - formulado e redigido sob a égide da participação popular. 

2.1 Metas e Prioridades de 2011 

O planejamento governamental do Gabinete do Prefeito, no referente às ações estimadas para a Coordenadoria do 

Orçamento Participativo no ano de 2011, procurou seguir as seguintes orientações: 

TABELA 2: Planejamento Governamental — Gabinete do Prefeito/OP 

Ação Unidades Metas 

1 Organização é a base: Promover e realizar reuniões para preparar as Assembléias do 
Orçamento Participativo — OP. 

Reunião 35 
15r- 

2  Regimento Interno do Orçamento Participativo, fevereiro de 2010. Dispõe sobre a organização interna e a estrutura do Orçamento Participativo do município de E 
conforme determinações e providências da Lei Municipal n° 4.420 de 2009, artigo 3°, VII, e artigo 10. 

3 	Conforme disposição do Capítulo II, Seção III, artigos 12 e 13 do Regimento Interno do Orçamento Participativo de 2010. 

him 

CJ1 



Ação Unidades Metas 

2 Governo vai a Comunidade: Promover e realizar assembléias nas comunidades com a 
presença do Poder Executivo Municipal, para prestação de contas do ano anterior, 
levantamento das prioridades e eleição dos delegados que irão coordenar o processo do 
Orçamento Participativo. 

Assembléia 35 

3 Promover reuniões do Conselho do Orçamento Participativo. Reunião 10 

4 Prestando Contas: divulgar obras e serviços demandados e executados no Orçamento 
Participativo. 

% de Divulgação 100 

5 Ato de Posse dos Delegados: organizar o evento de posse dos Delegados do 
Orçamento Participativo. 

Evento 1 

6 Delegados auxiliando n construção da LDO e da LOA: promover e realizar fóruns entre 
os 	Delegados 	do 	Orçamento 	Participativo 	e 	o 	Poder 	Executivo, 	objetivando 	a 
sistematização do Plano de Investimentos do OP como parte integrante da LOA. 

Fórum de 
Delegados 

16 

7 Atender as demandas decididas em conjunto com a Comunidade através das 
assembléias do Orçamento Participativo. 

% 100 

3.0 Cronograma Anual de Execução 

3.1 Reuniões preparatórias 

As reuniões preparatórias foram realizadas entre os meses de março a agosto, ocasião em que foi realizada a apresentação 

da proposta do OP para o ano de 2011 e a mobilização das lideranças comunitárias para as subsequentes assembléias. 

Foram realizadas 16 reuniões preparatórias, com uma média de 18 pessoas em cada reunião. Em alguns núcleos não houve 

a necessidade da realização de reuniões preparatórias, pois as lideranças comunitárias, delegados populares e cidadãos em geral se 

articularam na comunicação e preparativos das assembléias do OP. 



TABELA 3: Calendário das Reuniões Preparatórias 2011. 

DATA HORA REGIÃO LOCAL NÚCLEOS PARTICIPANTES 

25\03\11 19:30 15 Salão Comunitário Jaguaretê Linha Fassiculo, KMm10 Dourado, Km 14, Montanha Alegre, 
Barra Fria, Jaguaretê 

31\03\11 19:30 1 Câmara de vereadores Centro, São Caetano, Espírito Santo, São Pedro 

06\04\11 19:30 2 Salão Comunitário São Vicente de Paulo 

06\04\11 19:30 6 Salão comunidade Rio Tigre Estevão Carraro e Rio Tigre 

18\04\11 19:30 3 Salão Comunidade Novo 
Horizonte 

Novo Horizonte, Copas Verdes, Demoliner, 
Desvio Becker 

27\04\11 19:30 16 Salão comunidade Km 7 Corsan São João Cascata, Km 10 Argenta, Km7 Corsan, Peccin 

04\05\11 19:30 2 Clube Roselândia José Bonifácio 

04\05\11 19:30 14 Salão Comunitário Santa Lúcia Km 6, Linha Batistella, Linha 4 São João, São Brás, Rio 
Turvo, Santa Lúcia, Linha América 

11\05\11 19:30 3 Salão Comunitário Zimmer Zimmer 

11\05\11 19:30 12 Ginásio Escola João Caruso Santa Catarina e Três Vendas 

28\07\11 19:30 10 Ginásio Escola Othelo Rosa Presidente Vargas 

28\07\11 19:30 5 Salão Comunidade Morada do 
Sol 

Morada do Sol, Parque Lívia, Vila União 

03\08\11 19:30 7 Ginásio Escola João Hoffmann Progresso, Cristo Rei 

17\08\11 19:30 8 Salão Comunidade Petit Village Petit Village, São José e Lot. Aurora 

17\08\11 19:30 5 Salão Comunidade Sagrado 
Coração de Jesus 

Linho , Sagrado Coração de Jesus 

3.2 Assembléias Territoriais do OP 

As Assembléias Territoriais ocorreram entre os meses de março a setembro, totalizando 37 encontros e re ninde 

aproximadamente 2.950 pessoas. Na ocasião, a população pôde debater acerca das principais necessidades da comunid 

realizando levantamento das opiniões gerais e definindo as demandas consideradas prioritárias, que posteriormente foram incluídas no 



Plano de Investimentos 2012. Os debates acerca da definição das obras e/ou serviços prioritários contou com a participação dos 

delegados, lideranças comunitárias e moradores dos respectivos núcleos territoriais. 

A escolha das prioridades dá-se da seguinte forma (seguindo orientações metodológicas definidas em 2010): os presentes 

reúnem-se em seus núcleos; uma pessoa foi convidada para coordenar e outra para secretariar e preencher a ata; o coordenador do 

núcleo ouviu dos presentes sugestões de demandas pertinentes que foram para votação; quando houve mais de duas demandas foram 

disponibilizados 2 minutos para defesa de cada demanda; cada eleitor votou em apenas uma demanda; após a contagem e a anotação 

de votos, as duas demandas mais votadas foram as escolhidas, passando a ser as prioridades do núcleo para a peça orçamentária de 

2012. 

Após o término das Assembléias Territoriais, a equipe técnica do OP, conjuntamente com o corpo técnico das secretarias 

pertinentes, efetuaram uma triagem nas demandas escolhidas, procedendo Estudo de Viabilidade Técnica, Estudo de Viabilidade 

Jurídica e Estudo de Viabilidade Orçamentária das obras e serviços elencados pela população, procurando adequar os projetos técnicos 

e os orçamentos de maneira a otimizar custos. 

TABELA 4: Cronograma de Assembléias do Ciclo 2011/2012. 

DATA HORA REGIÃO LOCAL NÚCLEOS PARTICIPANTES 

26\03\2011 19:30 15 Salão 	Comunidade 	São 
Roque 

São Roque, Linha 7 setembro, Linha Aurora, Escola Branca, 
Rio Verde, Linha 3 N. Sra. Aparecida 

05\04\2011 19:30 4 Ginásio Atlântico Atlântico 

07\04\2011 19:30 1 Centro Cultural 25 de Julho Espirito Santo, Centro 

09\04\2011 19:30 14 Linha São Paulo Linha São Paulo, Cristo Rei, Povoado Coan, 
Linha São Francisco, Linha São Luis 

12\04\2011 19:30 2 Salão Comunitário São V. 
Paulo 

São Vicente de Paulo 

14\04\2011 19:30 6 Sede Associação 	Estevão 
Carraro 

Estevão Carraro, Rio Tigre  
,. 
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DATA HORA REGIÃO LOCAL NÚCLEOS PARTICIPANTES 

19\04\2011 19:30 12 Capela Santa Augusta Triangulo / Dal Molim 

20\04\2011 19:30 4 Salão 	Comunitário 	Maria 
Clara 

Rio Poço, Redenção, Maria Clara / Alvorada 

28\04\2011 19:30 3 Salão 	Comunitário 
Demoliner 

Dennoliner 

29\04\2011 19:30 2 Salão Clube Esperança Esperança 

05\05\2011 19:30 10 Associação Moradores Boa 
Vista 

Boa Vista, Consoladora / Reassentados 

07\05\2011 19:30 16 Salão 	Comunitário 	Km 	7 
Corsan 

Km 10 Argenta, Km 7 Corsan, São João Cascata 

11\05\2011 19:30 6 Salão 	Comunitário 	Bela 
Vista 

Bela Vista, JK, Fátima 

12\05\2011 19:30 11 Associação Comunitária 
Agrícola II 

Agrícola 	II, 	Agrícola, 	Loteamento 	Paraíso, 	Loteamento 
Cotrel 

14\05\2011 19:30 14 Salão 	Comunitário 	Santa 
Lúcia 

Santa Lúcia, Santa Tereza, Linha Batistella, 
Linha 4 Rio Turvo, Linha São Brás, Linha América 

17\05\2011 19:30 3 Salão Comunitário Zimmer Zimmer 

18\05\2011 19:30 1 Salão 	Comunitário 	São 
Caetano 

São Caetano 

19\05\2011 19:30 12 Escola 	Estadual 	João 
Caruso 

Santa Catarina, Três Vendas 

21\05\2011 19:30 16 Salão Comunitário Capo-erê Capo-erê, Peccin, Linha 7 Capo-erê, Campininha, Linha 
Duas Secção Cravo 

02\08\2011 19:30 10 Ginásio Escola Othelo Rosa Presidente Vargas 

05\08\2011 19:30 5 Salão 	Comunitário 	Parque 
Lívia 

Parque Lívia, Morada do Sol, Vila União 
	 1-52-1j- ,..  

11\08\2011 19:30 3 Salão Comunitário Novo 
Horizonte 

Novo Horizonte 	 c=, 
NJ 	, 



DATA HORA REGIÃO LOCAL NÚCLEOS PARTICIPANTES 

30\08\2011 19:30 8 Casa de Gleison Petrich Santa Isabel 

31\08\2011 19:30 9 Salão Comunitário Sagrado 
Coração de Jesus 

Polígono 21 de Abril, Vitória II 

02\09\2011 18:30 13 Salão Paroquial Consolata Consolata 

02\09\2011 20:00 3 Salão 	Comunitário 	Desvio 
Becker 

Desvio Becker 

03\09\2011 14:00 15 Salão 	Comunitário 	Distrito 
Jaguaretê 

Jaguaretê, 	Montanha 	Alegre, 	Km 	14 	Dourado, 	Linha 
Fassículo, Barra Fria, KM 10 Dourado, KM 6 Dourado 

13\09\2011 19:30 11 Escola 	Municipal 	Paiol 
Grande 

Paiol Grande 

14\09\2011 19:30 2 Associação João Paulo II José Bonifácio 

15\09\2011 19:30 5 Salão Comunitário Sagrado Coração de Jesus 

21\09\2011 19:30 13 Ginásio 	Capela 	Santo 
Antônio 

Aldo Arioli 

22\09\2011 19:30 9 Salão 	comunitário 	São 
Cristóvão 

São Cristóvão, Cerâmica, Imigrantes, São João Giaretta 

26\09\2011 19:30 7 Subsolo 	Par. 	N. 	Sra. 
Aparecida 

Progresso, Cristo Rei 

27\09\2011 19:30 8 Sede Comil Aeroporto 

28\09\2011 19:30 8 Sede AMOBÁSIO São José, Petit Village 

29\09\2011 19:30 11 Salão Comunitário Jabuticabal 

30\09\2011 19:30 3 Mercado Copas Verdes Copas Verdes 

Precedendo ou sucedendo a escolha das demandas prioritárias e a eleição dos delegados populares houve a prestaçãcgle_n_ 

contas das obras/serviços definidas nos anos anteriores. Considerando, para tanto, a divulgação das obras e serviços deman d s e 

executados no OP - e os respectivos investimentos — bem como, as inviabilidades técnicas, jurídicas e orçamentárias d 	IV 
---, 

demandas escolhidas. 	 ec, 

11. 	. 



3.3 Ato de Posse dos Delegados 

Nas Assembléias também ocorreu a escolha dos delegados de cada núcleo. Depois de empossados, os delegados passam a 

participar ativamente do processo de adequação, implementação e realização das obras e/ou serviços elencados nas assembléias 

populares. 

Os 344 delegados escolhidos para o Ciclo 2011/2012 do OP, foram empossados no dia 5 de outubro, às 19 horas e 30 

minutos, no Centro Cultural 25 de Julho, recebendo no ato cerimonial o certificado de titulação. 

3.4 Fóruns Regionais de Delegados 

No mês de outubro ocorreram os Fóruns Regionais dos Delegados do OP. Foram 16 reuniões de definição das prioridades 

demandadas pelos munícipes para o ciclo 2011/2012, com a presença dos delegados de cada região territorial, sendo definidas as 

obras e/ou serviços que serão implementados no curso temporal do ano de 2012. 

Na oportunidade, também foram escolhidos os conselheiros regionais, que passaram a representar os moradores e as 

comunidades perante a Coordenadoria do Orçamento Participativo, definindo, entre outras questões: a revisão do Regimento Interno do 

OP, a comunicação institucional entre as regiões temáticas e o Poder Executivo Municipal, questões de ordem disciplinar, e a 

adequação do mapa de investimento às novas necessidades das respectivas regiões e seus núcleos. 

Para o ciclo 2011/2012 foram escolhidos 48 conselheiros regionais, sendo dois titulares e um suplente. 

TABELA 5: Calendário dos Fóruns dos Delegados 2011 (*): 

DATA HORA REGIÃO NÚCLEOS PARTICIPANTES 

02\10\11 19:30 15 Escola Branca, Jaguaretê, KM 10, KM 14, Barra Fria, 
Linha 3 N. S. Aparecida, Linha Sete Setembro, Linha Aurora, 

Linha Fassiculo, Montanha Alegre, Rio Verde, São Roque 
rn 
, 
• c-. 

04\10\11 19:30 1 Centro, Espirito Santo, São Caetano (**) 



DATA HORA REGIÃO NÚCLEOS PARTICIPANTES 

06\10\11 19:30 2 José Bonifácio, Esperança, São Vicente de Paulo 

07\10\11 19:30 16 Campininha, Capo-erê, Km 10 Argenta, São João Cascata, 
Km 7 Corsan, Linha Secção Cravo, Linha Capo-erê , Peccin Taboão 

08\10\11 14:00 3 Copas Verdes , Zimmer, Novo Horizonte, Demoliner,  , Desvio Becker 

10\10\11 19:30 4 Atlântico, Redenção, Maria Clara, Alvorada, Rio Poço 

11\10\11 19:30 5 Parque Lívia, Morada do Sol, Vila União, Linho, 
Sagrado Coração de Jesus 

13\10\11 19:30 6 Bela Vista, JK, Estevão Carraro, Rio Tigre, Fátima 

14\10\11 19:30 7 Progresso, Cristo Rei 

15\10\11 14:00 14 Coan, Comunidade Cristo Rei, Km 6 Dourado, Linha América, Linha 
Batistella, Linha Santa Tereza, Linha São Brás, Linha São Francisco, 

Linha São Luís, Linha São Paulo, Rio Turvo, Santa Lúcia 

17\10\11 19:30 8 Aeroporto, Loteamento Aurora, Petit Village, Santa Isabel, São José 

18\10\11 19:30 9 Cerâmica/Parque Imigrantes, Polígono 21 de Abril, 
São Cristóvão, Vitória II 

19\10\11 19:30 10 Boa Vista, Consoladora / Reassentados, Presidente Vargas 

20\10\11 19:30 11 Agrícola, Agrícola II, Jaboticabal, Loteamento Cotrel, Loteamento 
Paraíso, Paiol Grande 

21\10\11 19:30 12 Santa Catarina, Três Vendas, Triângulo /Dal Molim / Ypiranga 

24\10\11 - 	19:30 13 Aldo Arioli, Koller, Consolata 
(*) Observação: As reuniões foram realizadas no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. 

(**) Observação: O núcleo São Pedro não compareceu na Assembléia do Ciclo 2011/2012. 



TABELA 6: Valores definidos nos Fóruns dos Delegados Ciclo 2011/2012: 

REGIÃO NÚCLEOS PARATICIPANTES VALOR DE INVESTIMENTO 

15 Escola Branca, Jaguaretê, Km 10, Km 14, Linha 3 N. Sra. Aparecida, 
Linha Sete Setembro, Linha Aurora, Linha Fassículo, Barra Fria, 

Montanha Alegre, Rio Verde, São Roque 

R$ 322.000,00 

1 Centro, Espírito Santo, São Caetano R$ 315.670,00 

2 José Bonifácio, Esperança, São Vicente de Paulo R$ 320.000,00 

16 Campininha Capo-erê, Km 10 Argenta, São João Cascata, Km 7 
Corsan, Linha 2 Secção Cravo, Linha 7 Capo-erê, Peccin, Taboão 

R$ 356.990,00 

3 Copas Verdes , Zimmer, Novo Horizonte, Demoliner,  , Desvio Becker R$ 305.000,00 

4 Atlântico, Redenção, Maria Clara, Alvorada, Rio Poço R$ 435.000,00 

5 Parque Lívia, Morada do Sol, Vila União,Linho, 
Sagrado Coração de Jesus 

R$ 305.000,00 

6 Bela Vista, JK, Estevão Carraro, Rio Tigre, Fátima R$ 318.000,00 

7 Progresso, Cristo Rei R$ 535.000,00 

14 Coan, Comunidade Cristo Rei, Km 6 Dourado, Linha América, Linha 
Batistella, Linha Santa Tereza, Linha São Brás, Linha São Francisco, 

Linha São Luís, Linha São Paulo, Rio Turvo, Santa Lúcia 

R$ 313.400,00 

8 Aeroporto, Loteamento Aurora (*), Petit Village, Santa Isabel, São José R$ 333.700,00 

9 Cerâmica / Parque Imigrantes, Polígono 21 de Abril, São Cristóvão, 
Vitória II 

R$ 246.500,00 

10 Boa Vista, Consoladora / Reassentados, Presidente Vargas R$ 309.100,00 

11 Agrícola, Agrícola II, Jaboticabal, Loteamento Cotrel, Loteamento 
Paraíso, Paiol Grande 

R$ 401.000,00 

12 Santa Catarina, Três Vendas, Triângulo! Dal Molim/ Ypiranga R$ 319.000,00 

13 Aldo Arioli, Koller, Consolata R$ 219.850,00 . 	-- 



(*) Observação: O núcleo Loteamento Aurora não conseguiu atingir o quorum mínimo exigido no Regimento Interno do Orçamento Participativo: 

Capítulo III, Subseção II, Artigo 20, § 20: Para ter validade e direito de eleger demandas prioritárias, o núcleo participante deverá contar com a 

presença mínima de 10 (dez) pessoas, devidamente habilitadas. 

4.0 Elaboração da Lei do Orçamento Anual e Plano de Investimentos 

Conjuntamente com as Secretarias de Coordenação e Planejamento e da Fazenda, foi realizada a elaboração da Lei do 

Orçamento Anual (LOA), que posteriormente, foi apresentada em Audiência Pública, na Câmara Municipal de Vereadores, aos 20 dias 

de outubro de 2011 com a participação do prefeito municipal, servidores públicos do Município, delegados e conselheiros do OP, o 

secretariado executivo, vereadores, líderes comunitários e a comunidade em geral, totalizando cerca de 70 pessoas presentes no ato. 

Acerca das demandas prioritárias do OP elencadas no ano de 2011, houve a confecção do Plano de Investimentos 2012. O 

Plano de Investimentos é a sistematização das demandas definidas coletivamente pelos munícipes, sendo parte integrante da LOA, 

estando em consonância com as diretrizes normativas da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000) e o Estatuto 

das Cidades (Lei n° 10.257/2001). 

O Plano contempla 131 demandas prioritárias de 81 núcleos distribuídos em 16 regiões de investimento. 

Os recursos destinados objetivam garantir o valor mínimo necessário para viabilizar as obras e/ou serviços, não 

necessariamente sendo o valor integral a ser gasto pela Administração. As rubricas estão dotadas no Gabinete do Prefeito e -serão 

geridas pela equipe da Coordenadoria do Orçamento Participativo, exceto alguns investimentos em educação ou saúde, que têm os 

recursos vinculados às Secretarias afins. 

No tocante a liberação de recursos destinados ao auxílio de entidades, foi debatido e firmado o entendimento de 

contrapartida da comunidade, seja no mérito relativo aos projetos, mão-de-obra ou participação na compra de materiais. Os auxílios são 

acompanhados desde a elaboração do plano de trabalho, vistorias dos gestores da obra até a prestação de contas final.' 

Em consonância com a disposição da Lei Municipal n° 2.661de 1994 e o Decreto Municipal n° 3.146 de 2006, na forma estabelecida pelo Artigo 116 da Lei Federal n° 
1993. 



5.0 Reuniões do Conselho do Orçamento Participativo 

Consoante às determinações da Lei n° 4.420 de 2009, compete à Coordenadoria do Orçamento Participativo convocar e 

auxiliar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho do Orçamento Participativo (CONOP). Concomitante à matéria o 

Regimento Interno do OP estabelece o CONOP como órgão deliberativo e representativo das 16 Regiões de Investimento no tocante ao 

debate acerca de pautas críticas quanto ao processo de escolha das demandas prioritárias, delegados populares e conselheiros; 

propondo, discutindo, sugerindo e aprovando modificações dos procedimentos utilizados e alterações ou modificações do próprio 

Regimento Interno — se for o caso; e tratando, discutindo e deliberando os casos omissos e não regulamentados no texto do Regimento 

Interno — se for o caso e a situação o exigir. 

TABELA 7: Reuniões do Conselho do Orçamento Participativo (*): 

Data Pautas ordinárias Pautas extraordinárias 

1 02/05/11 Plano Municipal de Habitação de Interesse Social; 
Definição de critérios para escolha de demandas do ciclo 11/12; 
Festa de Integração dos Delegados do OP; torneios de bochas e futebol sub-

15; 
Baile do Município 2012; 
Curso de comunicação e expressão para os delegados. 

1. Criação do núcleo Centro/Norte na 
Região de Investimento 1. 

2 12/07/11 Curso de comunicação e expressão para os delegados; 
Criação de novos núcleos: Centro/Norte (Região 1) e São João Giaretta 

(Região 16); 
Festa de Integração dos Delegados do OP; torneios de bochas e futebol sub-

15; 
Orçamentos e preparativos para os Fóruns dos Delegados 2011/2012; 
Revisão dos procedimentos das Assembleias Populares. 

3 10/08/11 1. Torneios de bochas e futebol sub-15. 1. 	Conceituação 	de 	"contrapartida 
social" 	por 	parte 	das 	as4gGiações 
comunitárias. 

	
„ 

(*) Observação: Os encontros foram realizados no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. 

5 	Lei n° 4.420 de 2009 - Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. 



Considerações Finais 

Concernente aos objetivos traçados para o ano de 2011, pode-se concluir o presente relatório destacando que os objetivos 

foram alcançados, em especial, a consolidação da participação popular. Não apenas no referente às escolhas das demandas 

prioritárias, mas, sobretudo, na participação da população na construção de um projeto orçamentário popular, na fiscalização da 

aplicação dos recursos e nas sugestões de políticas públicas que poderão ser implementadas pela Administração Municipal. 

Concernente ao Cronograma Anual de Execução, destaca-se que os atos praticados pela Coordenadoria do Orçamento 

Participativo procuram otimizar os recursos públicos, manter a transparência administrativa e incluir a população nas decisões que lhe 

são pertinentes. Esclarecendo aos participantes do processo orçamentário popular as peculiaridades dos processos administrativos, os 

motivos das inviabilidades das demandas (técnicas, jurídicas e orçamentárias) e a importância de se observar a cidade como um 

organismo único, suas complexidades, as relações entre os meios rurais e urbanos, entre as regiões de investimento e o papel da 

mobilização popular em busca de um município planejado, ambientalmente sustentável e economicamente equilibrado. 

Quanto às metas programadas pela Coordenadoria do Orçamento Participativo para o ano de 2011, pode-se auferir que as 

mesmas foram alcançadas. As Reuniões Preparatórias foram realizadas nos núcleos em que se fez necessário, destacando-se que em 

muitos outros a auto-organização das lideranças locais, associações comunitárias e moradores por si bastaram para a estruturação das 

Assembleias. Quanto a estas, das 35 traçadas inicialmente, duas a mais foram necessárias em decorrência das intempéries climáticas, 

o que causou, justificadamente, a troca de datas e o agendamento de nova assembléia. Das reuniões do Conselho do Orçamento 

Participativo não se fez necessário as dez traçadas originalmente, pois as pautas foram concentradas nas quatro realizadas durante o 

ano. Quanto as demandas decididas em conjunto com a comunidade, foram executadas as que tiveram plena possibilidade técnica, 

jurídica e orçamentária, ou seja, as que não apresentaram nenhum impedimento para sua imediata execução; considerando nos casos 

dos auxílios a organização documental das entidades. 

Por fim, o projeto político-administrativo do Orçamento Participativo vem se consolidando como uma ferramenta de inct,usãa,_. 

da participação popular na construção da peça orçamentária anual e na definição das prioridades locais pelos próprios ( 

atores da transformação sócio-administrativa do município: os cidadãos. 



COORDENADORIA DA MULHER 

SEMANA DA MULHER 

A Prefeitura de Erechim, através da Coordenadoria da Mulher, do Gabinete da Vice-Prefeita, em parceria com as secretarias 

municipais, realizou uma série de atividades para homenagem às mulheres erechinenses pelo Dia Internacional da Mulher. 

Programação para a comemoração do Dia Internacional da Mulher 

18/02/2011 Palestra: Violência Contra Mulher 

Palestrante: Ana Oliveira Vice-Prefeita de Erechim 

Local: Clínica Santa Alice 

25/02/2011 Palestra: Violência Contra Mulher 

Palestrante: Ana Oliveira — Vice-Prefeita de Erechim 

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde 

Horário: 14 horas 

27/02/2011 - 16° Encontro da Mulher Rural Erechinense 

Palestra: "Mulher e Família: Ninho e Nó da Sociedade" 

Palestrante: Ainor Lotério 

Local: Bairro Demoliner 

Horário: 8horas às 17 horas 

Realização: Emater/RS ASCAR, Gabinete da Vice-Prefeita, Coordenadoria Municipal da Mulher, Secretaria Municipal da Agricultuè, 

Abastecimento e Segurança Alimentar. 



01/03/2011 Peça Teatral: "LOUCAS PARA CASAR" 

Local: Centro Cultural 25 Julho 

Horário: 20 horas 

02/03/2011 Quero Viver Bem 

Saúde da Mulher - Exames Preventivos 

Local: Presídio Estadual de Erechim 

Horário: 8h30min às 11horas 

Palestra: Sexualidade e Planejamento Familiar 

Palestrante: Dra Clarissa Taglietti e Profissionais da Secretaria Municipal da Saúde 

Horário: 14 horas 

Presídio Estadual de Erechim 

03/03/2011 MULHER: VIVENDO BEM EM ERECHIM 

CAMINHADA E INTEGRAÇÃO NO CENTRO DE LAZER 

Local: Centro de Lazer — Parque Longines Malinowski 

Horário: 14 h às 16h3Omin 

04/03/2011 HOMENAGEM À MULHER 

Local: Fundação Hospitalar Santa Terezinha 

Horário: 14 horas 

- Visitas nas Escolas Municipais — entrega de Lembrança Dia Internacional da Mulher 



10/03/2011 a 10/05/2011 — CURSO DE INFORMÁTICA—AÇÃO 

Local: Biblioteca Pública Municipal 

Horário: 14h às 16horas 

Realização: Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo 

12/03/2011 DIA D - MULHER NOTA 10 PREVENÇÃO É A SOLUÇÃO 

Serviços: exame de prevenção de colo de útero, auto-exame da mama, solicitação de mamografia 

Palestra de incontinência urinária (9h) 

Local: UBS Centro 

Horário: 8h às 17 horas 

Realização: Secretaria Municipal de Saúde 

13/03/2011 UM DIA DE SALTO ALTO 

Local: Praça Prefeito Jayme Lago 

Horário: 14h às 18h 

Realização: RBS TV, COMDIM, Prefeitura Municipal 

ANIVERSÁRIO DE ERECHIM — CARAVANA CIDADÃ 

09/04/2011 — Bairro São Vicente de Paulo 

10/04/2011 — Bairro Progresso 

16/04/2011 — Bairro Presidente Vargas 



PALESTRA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

Centro Educacional Santo Agostinho- Bairro São Vicente de Paulo — 14/04/2011 

Bairro Atlântico — UBS Atlântico — 18/04/2011 

Semana Acadêmica de Enfermagem — 13/05/2011 

Sociedade Fraternal Cantinho da Luz — 09/06/2011 

Obra Promocional Santa Marta — 06/06/2011 

Loja Lorenci — 13/08/2011 

Igreja Adventista do 7° Dia — 27/08/2011 

Empresa Aurora - 08/09/2011 

Líderes Rurais — Emater — RS/ Ascar - 07/12/2011 

CELEBRAÇÃO DE NATAL - 15/12/2011 

A vice-prefeita de Erechim, Ana Oliveira, acompanhada da equipe da Coordenadoria Municipal da Mulher, realizou uma série 

de apresentações da palestra "Violência Contra Mulher" para mulheres do município. 

Durante as apresentações, Ana mostrou índices da violência contra a mulher no Brasil e em Erechim, onde diariamente são 

registradas ocorrências, construindo uma discussão em torno da educação, da cultura e da necessidade de atenção a este mal que 

segue presente na sociedade. 

A palestra, que decorre por meio de bate-papo, tem se mostrado bastante interativa e vem contando com boa participação 

das mulheres presentes, que levantam dúvidas, questionam e apresentam relatos sobre o tema. 

SEMINÁRIO DA MARCHA MUNDIAL DE MULHERES — PORTO ALEGRE 

TEMA: MUNDO DO TRABALHO DAS MULHERES - 15/04/2011 

    



I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO — ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E PARTICIPAÇÃO — 28/04/11 

PARTICIPAÇÃO NO FORUM ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS — BRASÍLIA 23 A 25 DE MAIO/2011 

VISITA DA EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES — 15/06/2011 

CAMPANHA DIVULGANDO A LEI MARIA DA PENHA — ENTREGA DE MATERIAIS INFORMATIVOS NOS ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS DE ERECHIM 

CAMINHADA PELA PAZ E PREVENÇÃO ÀS DROGAS — 20/08/2011 

90 MUTIRÃO DA SAÚDE — RBS/TV — 21/08/2011 

SEMINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS — DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA — 26/08/2011 

I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERE - 31/08/2011 

O objetivo da I Conferência foi promover a discussão e elaborar propostas de políticas públicas voltadas à construção da 

igualdade de gênero, tendo como perspectivas o fortalecimento da autonomia econômica, social, política e cultural das mulheres. 

O tema central da conferência era "Autonomia Econômica, Social, Política e Cultural das Mulheres do município de Erechim". 

15/09/2011 — JANTAR FARROUPILHA — MULHERES NO ACAMPAMENTO FARROUPILHA 

SEMANA DA CRIANÇA —10 A 14 DE OUTUBRO DE 2011 — FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA 

Distribuição de materiais da Coordenadoria 

Apresentação do Projeto Criando Sons 

Arrecadação de Brinquedos e Livros 

Apresentações da Cultura Italiana — Programa Mais Educação 

CAMPANHA OUTUBRO ROSA 

A Campanha tinha os seguintes objetivos: - mobilizar o público feminino de Erechim para auto-exame e a prevenção do 

Câncer de Mama; - proporcionar atividades e serviços que promovam a informação para o conhecimento e o auto-cuidado para com a 



doença que mais mata mulheres no país; - unir ações e forças como objetivo de dar visibilidade a causa do Câncer de Mama e 

conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. 

Programação do Outubro Rosa: 

Banners nas sacadas da Prefeitura (foram colocados dois banners na sacada dos Gabinetes do Prefeito e da Vice-Prefeita). 

Distribuição de folders e cartazes: 

*Parceria com CDL 

*Parceria com Empresa de ônibus Urbano 

*Escolas 

*Hospitais 

*Secretarias Municipais 

*DPPM 

*Brigada Militar 

*Empresas Aurora e Brendler 

Parceria com o Instituto AVON (recebemos faixas, adesivos, banners, folders, balões, cartazes.. .que foram distribuídos no 

encerramento da Campanha e as UBSs foram decoradas com este material) 

Parceria com a Empresa Aurora (participamos do Evento "DIA DA CIDADANIA" realizado no dia 22 de outubro, na Praça da 

Bandeira, divulgando a Campanha) 

Parceria com o Hospital Santa Terezinha de Erechim (participamos do "DIA ROSA", realizado no dia 24 de outubro destinado às 

servidoras do Hospital). Houve sorteio de brindes e mamografias. 

Entrevistas nos meios de comunicação (Rádio Difusão e Rádio Cultura- D. Ana) 

DIA D de Prevenção ao Câncer de Mama (Evento de encerramento da campanha, realizado no dia 05/11/2011). Todas as 

realizaram mutirão para atendimento à comunidade e , na Esquina democrática outra equipe composta por Agentes 

Enfermeiros da Secretaria de Saúde e da FHST, além de Gestão de Pessoas e Coordenadoria da Mulher. 



Neste dia , entre todas as UBSs foram feitos 500 exames preventivos, 300 encaminhamentos para Mamografias e 132 exames 

de HIV. Na Esquina Democrática foram abordadas mais de 500 pessoas , para as quais foram entregues materiais informativos, 

dadas orientações e oferecidos Teste de Glicose e Verificação de Pressão Arterial. 

Mural informativo no Saguão da Prefeitura. 

Participação do Evento do Dia Mundial da Alimentação Saudável; 

Participação na IV Conferência Estadual de Políticas Públicas para as \Mulheres; 

Apresentação da Campanha em reunião ordinária do COMDIM. 

CAMPANHA 16 DIAS DE ATIVISMO — PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

Conscientizar a população erechinense sobre a necessidade de combater a violência, promovendo a PAZ: 

*Na Família 

*No trabalho 

*Nas comunidades 

*No município 

*No mundo 

A Campanha Internacional "16 Dias de Ativismo Pelo fim da violência Contra a Mulher", acontece desde 1991 e já envolveu 

cerca de 3700 organizações, 164 países ao longo de suas edições. 

A finalidade da Campanha é chamar atenção para a violência contra as mulheres e demandar ações e estratégias de 

prevenção e combate ao crime e de apoio às vítima, no intuito de fortalecer sua auto-estima, fazer um chamamento à sociedade para 

adesão à causa, mostrando que é preciso ter forças para quebrar o silêncio e evidenciar que esta é uma violação aos direitos humangsr-.-1--  , 

O período escolhido para a ação , de 25 de novembro a 10 de dezembro, não só garante mais visibilidad 

Internacional dos Direitos Humanos, como também relaciona a violência de gênero a uma violação aos direitos humanos. 
(' 



Ao desenvolver as ações propostas pelos "16 Dias de Ativismo, reconhecemos que a violência doméstica atinge diferentes 

raças, classes, culturas e religiões e reafirmamos o compromisso de buscar sensibilizar diferentes atores sociais para que não cruzem 

os braços diante da violência contra as mulheres e assumam a adoção de comportamentos críticos, de resistência e de alteração 

dessas condutas. 

25/11/2011 — CAMPANHA LAÇO BRANCO - HOMENS E MULHERES UNIDOS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER — 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA 

1°112/2011 - DIA MUNDIAL DE COMBATE À AIDS 

06/12/2011 - PALESTRA SAÚDE DA MULHER — DRa CLARISSA TAGLIETI — PÚBLICO CREAS E CRAS. 

09/12/2011 — REUNIÃO DA REDE DE PROTEÇÃO A MULHER 

Planejamento de ações referentes ao ano de 2012, voltadas a prevenção da violência, para a execução da Notificação de 

Violência no município. 

Participaram da reunião a Delegada de Polícia para as Mulheres, Dra Diana Casarin Zanatta, as Enfermeiras da Secretaria 

Municipal de Saúde, responsáveis pela Saúde da Mulher Neusa Ferrari e Notificação de Violência Minam Cecconelo e as Assessoras da 

Coordenadoria Municipal da Mulher Cristiane Puerari e Dianair Bortulini, representando a Vice-Prefeita Ana Oliveira. 

Foram traçadas as ações a serem executadas em 2012, como os diagnósticos dos registros de violência em 2011 e a 

realização da capacitação para os profissionais da área. Esta foi a atividade que encerrou a programação da Campanha 16 Dias de 

Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulher. 

PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE ERECHIM, NOS DIAS 02, 12, 13 E 16/12/2011 
z=.1 



GESTÃO DE PESSOAS  

VISITA AS UBSS EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS MÃES. 

PROJETO ESTAGIÁRIOS "NOSSOS ANJOS" 

Valorizar, comprometer e congregar os estagiários promovendo a integração e o relacionamento interpessoal com seus 

pares, e de forma mais ampla com todos os setores e Secretarias. 

ATIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 

Palestrante - Celso Faccio — Parapsicólogo 

Palestra Motivacional, dando ênfase ao Valor do trabalho deste profissional da saúde, bem como, a sua importância na vida de seus 

pacientes. 

CAMPANHA DO AGASALHO 2012 

O objetivo da Campanha foi subsidiar as famílias com maior vulnerabilidade e com baixa renda, que necessitavam e 

buscavam os serviços, suprindo suas necessidades de agasalho, devido ao rigoroso inverno em nosso município. 

O foco de arrecadação da Campanha, foi: lençóis, fronhas e mantas. 

Total de peças (Meta) — 15.000 mil peças 

Parceiros: Cooperativas de Erechim. 

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O TROFÉU/ MEDALHA OU PLACA - "CAPITAL DA AMIZADE".4.---e-- 

(=, 
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Destinado para pessoas físicas, entidades, grupos ou corporações, que se destacaram através de atividades co 

solidárias, educacionais, esportivas, turísticas, culturais e econômicas e para visitantes. 



PROJETO "BEM — VINDO SERVIDOR" 

Tem como objetivo, oportunizar um momento de acolhida, ressaltando sua importância de estar ingressando em nosso 

quadro de Servidores e de conhecimento da estrutura administrativo e de serviços prestados aos contribuintes, através dos Gabinetes 

do Prefeito e Vice-Prefeita e Secretarias Municipais. 

- 1° Encontro realizado em 12 e 14 de julho de 2011 — Salão Nobre da Prefeitura 

- 2° Encontro, nos dias 22 de julho de 2011 — Auditório do Castelinho 

- 3° Encontro, dia 10 de novembro de 2011 — Salão Nobre da Prefeitura 

ELABORAÇÃO DO MANUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL 

Parceria com Recursos Humanos e Programa de Qualidade e Produtividade. 

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES COM MÓDULOS DE ATIVIDADES 

Incentivar e motivar os Servidores para reflexões com as diferentes temáticas que serão abordadas. 

Oportunizar que os conhecimentos transmitidos por profissionais de áreas específicas, colaborem para que o Servidor tenha 

uma melhor qualidade de vida. Seja na prevenção ou na identificação de situações com ele próprio e/ ou com a sua família. 

Oportunizar reflexões de envolvimento e comprometimento maior com o seu trabalho e com a sua equipe. 

Valorização do Ser Humano e do Profissional enquanto Servidor Público e as dimensões que o seu trabalho representa para 

a população do município. 



e 
PROJETO "BATE-PAPO COM SERVIDORES" 

Servidores obtiveram informações e conhecimentos aproximando-os da administração municipal. 

Oportunizar momentos para que pudessem expressar suas opiniões e sugestões quanto ao seu trabalho e a Administração. 

Oportunizar aos gestores momentos de diálogo com os Servidores. 

Oportunizar informações e conhecimentos com profissionais de diversas áreas, visando o seu bem-estar físico e emocional. 

PROJETO "SERVIDOR, VOCÊ É O ARTISTA" 

Despertar e incentivar o ato de criação, valorizando e envolvendo os Servidores Municipais para ações concretas através da 

confecção de cartões postais do município de Erechim. Tem também como objetivo divulgar os eventos e retratar a nossa história de 

forma criativa e original - os Servidores foram os principais atores deste processo. 

DIA NACIONAL DO AGENTE DE SAÚDE 

Comemoração com Palestra Motivacional "Aconchego a Dor e Cumplicidade na Estrada", palestrante Lucimar Pertille. 

DIA DO SERVIDOR — MOMENTO DE AÇÃO DE GRAÇAS 

Momento de reflexão para agradecer pela vida, pelo trabalho, saúde e paz. Foi realizado no Saguão da Prefeitura de 

Erechim, com a presença do Coral do Caps. 

Todos os Servidores receberam a Oração do Servidor. 

GALERIA DOS EX-PREFEITOS 

Valorizar o processo histórico através da visualização fotográfica exposta dos ex-prefeitos que contribuíram Para o progresso 

de Erechim. 

Este projeto está em fase de finalização. 



PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO NATAL — ERECHIM CIDADE DO PAPAI NOEL 

Cantata de Natal 

Cortejo de Natal 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Primeiramente cumpre salientar que a Procuradoria Jurídica tem como principal função atender às demandas judiciais e • 

prestar assessoramento jurídico aos demais setores que compõem a estrutura municipal. 

Todavia, a Procuradoria Jurídica do Município vem apresentar seu relatório de atividades do ano de 2011. 

Contestações cíveis: 	261 
Contestações trabalhistas: 	59 
Recursos Cíveis: 	 261 
Recursos Trabalhistas: 	50 
Manifestações Cíveis: 	741 
Manifestações Trabalhistas: 	11 
Ações Interpostas pelo Município: 24 
Audiências Cíveis: 	 16 
Audiências Trabalhistas: 	103 
Processos Administrativos despachados: 911 
Processos Licitatórios despachados: 511 
Pessoas atendidas: 	 6.041 
Ofícios respondidos: 	 1.307 
Certidões de Dívida Ativa distribuídas: 785 
Solicitações de Despesas: 	095 
Requisições de Materiais: 	44 



Controle Interno 

O Sistema de Controle Interno Municipal desempenhou suas funções priorizando o campo da orientação. Esta postura 

contribuiu para minimizar inconformidades e aproximar as ações da obediência aos princípios constitucionais, principalmente quanto a 

legalidade dos atos. 

Foram desenvolvidos diversos encontros e reuniões de trabalho para os mais diversos segmentos da administração, dentre 

eles: 

os Representantes Setoriais do SCIM de cada Secretaria Municipal, do Gabinete do Prefeito, da Câmara Municipal de 

Vereadores e da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim para reprisar atribuições e reformular metodologia de ação; 

os Gestores de Contratos Administrativos para melhorar a gestão; 

os Gestores de recursos de Adiantamento para pequenas despesas para definir o conjunto das despesas legais; 

vistorias e orientações para o correto funcionamento dos almoxarifados; 

instruções para a correta utilização das cadernetas de bordo; 

participação em equipe de estudo para identificar entraves que impedem celeridade nos trâmites internos de processos e 

dificultam o acesso a informação do demandante, readequação de estruturas físicas e de pessoal, bem como reformulação dos 

cadastros de fornecedores, contribuintes, usuários, etc., dentre outros aspectos; 

diversos pareceres em Prestações de Contas de valores destinados á entidades sob forma de auxílios e/ou subvenções e/ou 

convênios com outros entes da federação. 

orientações gerais sobre legislação eleitoral e condutas vedadas aos agentes públicos em 2012. 

Outras diversas reuniões de assuntos abrangentes ocorridas nas Secretarias Municipais, quando solicitadas. 

Foram emitidos entre Memorandos e Papéis de Trabalho um total de 75 documentos com os mais variados questiona 

orientações, alertas e/ou pedidos de esclarecimentos, todos com o fim de manter a atenção necessária ao atendimento da I 

vigente (síntese anexada). 



No contexto geral manteve-se a rotina de vigiar para a correta aplicação dos recursos vinculados, os procedimentos de 

compras e licitações, a execução geral da arrecadação e da despesa e seus vínculos com as proposições do PPA, da LDO e da LOA, o 

controle sobre bens patrimoniais — suas carências e implementação de melhorias - e a gestão de Recursos Humanos — também com 

suas carências e implementação de melhorias. 

Registre-se que estes aspectos foram, na medida do possível, observados também na Câmara Municipal de Vereadores e na 

Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. 

Acreditamos, para concluir, que o Sistema de Controle Interno, na medida do possível, atendeu as suas funções, guardada 

as proporções das amostras analisadas frente ao conjunto dos atos praticados. 

GABINETE PRIMEIRA DAMA 

PROGRAMA ACOLHER 

O Programa Acolher: "Construindo Cidadãos", desenvolvido pelo Gabinete da Primeira Dama, tem como objetivo, contribuir 

para a construção de cidadãos, através de ações educativas e preventivas, visando a melhoria das condições de saúde e a inclusão 

social dos mesmos. 

Uma das ações desenvolvidas pelo programa é o acompanhamento da gestação e da maternidade. 

A gestação e a maternidade são fases de grandes transformações na vida da mulher, e diante disso, é necessário que o 

poder público esteja devidamente estruturado para oferecer melhorias nas condições de saúde materno-infantil e, principalmente que 

esteja preparado para receber este novo cidadão. 

Sendo este um dos objetivos de maior interesse nacional e internacional no campo da saúde e dos direitos reprodutivos, no 

qual se discutem quais as medidas necessárias e eficazes para alcançar tal propósito, faz-se necessário conjugar a segurança mes-j--

serviços prestados à mulher e ao recém nascido, bem como respeitar os direitos constituídos. 



É importante lembrar que, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos direitos fundamentais da criança, como 

se refere o Art. 7° é: "Que toda criança e adolescente tem o direito a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência". 

São acompanhadas todas as gestantes que realizam seu pré-natal nas UBS's e também no Hospital de Caridade, através de 

reuniões onde é apresentado o programa, com demonstração do enxoval, feito pelas voluntárias, do certificado e do vale muda de 

árvore. 

Este acompanhamento conta com o repasse de conhecimentos referentes à gestação, na área nutricional (aleitamento 

materno e nutriz), cuidados com os bebês, cuidados com a puérpera, identificação precoce de doenças comuns da infância e verificação 

da carteirinha de vacinação, acompanhamento odontológico e psicológico quando necessário, trazendo sempre informações que 

possam auxiliar em todas as áreas de desenvolvimento da criança — tudo isto com o objetivo de incluir as famílias no processo de 

cuidar. 

São realizadas visitas no hospital para as mães que tiverem o parto realizado durante a semana e em casa às do final de 

semana, analisado como está o bebê e a mãe e é entregue o Kit enxoval. 

Diante disso, referimos aqui os dados de janeiro a dezembro de 2011, no quesito gestações e acompanhamento dos recém 

nascidos. 

O total de nascidos foi de 1279, sendo recepcionados pelo projeto 992 bebês e entregues 342 enxovais. 

Foi entregue às UBS's, os Cd's contendo os módulos deste o início da gestação até o parto para as Enfermeiras trabalharem 

com os grupos de gestantes. 

O Programa não se baseia somente nisto, é realizado ainda acompanhamento e entrega de fraldas para crianças com 

necessidades especiais e fraldas geriátricas para acamados, tudo isto para sanar algumas das dificuldades existentes em nosso 

município e ampliar os serviços públicos oferecidos à população, compreendendo que, ampliar a rede de auxílio e apoio a estas 

pessoas é de extrema relevância para a melhora dos pacientes. 

Os familiares dos pacientes vêm até o Gabinete e levam para suas casas uma quantidade de fraldas (26 geriátric 

infantis), as quais são entregues uma vez por mês: 



No ano de 2011 foram entregues fraldas geriátricas para 60 acamados, somando um total de 18.720 fraldas. 

E para as crianças com necessidades especiais foram 20 pacientes somando um total de 12.000 fraldas. 

O Gabinete da Primeira Dama realizou também, neste ano, 40 visitas domiciliares que foram efetuadas por uma Enfermeira 

às famílias que se encontravam em situações diversas de vulnerabilidade, sendo estas encaminhadas a setores afins. 

PROJETO SABER VIVER 

O Projeto: "Saber Viver — a Vida Não Permite Ensaios", trabalhou com 200 estudantes das escolas municipais e estaduais, 

com ênfase na prevenção da gravidez na adolescência. 

No ano de 2011 foram atendidos 600 estudantes das sétimas e oitavas séries das escolas municipais. À esses estudantes 

que passaram pelo projeto em 2011, foram disponibilizadas camisetas e réguas constando a logo do Saber Viver. Foram adquiridos 

também, duas peças do aparelho reprodutor masculino e duas do aparelho reprodutor feminino, um álbum de planejamento familiar 

(para auxiliar na apresentação dos métodos contraceptivos), preservativos masculinos e pirulitos para a dinâmica da caixinha. 

O Projeto, em comemoração a um ano de existência do programa e dos 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente — 

ECA, desenvolveu em 2011, em parceria com a Secretaria Municipal de Cidadania — CREAS — Centro de Referência e Especialidade de 

Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Saúde, o I Seminário Integral do Adolescente e do Jovem, com o objetivo de 

sensibilizar e mobilizar gestores, profissionais da saúde e da educação a integrar ações, programas, políticas de governos e estratégias 

intersetoriais que convirjam para a Atenção Integral de adolescentes e jovens de Erechim. Para esse evento foram elaborados e 

disponibilizados folders, certificados de participação, bolsa ecobag, faixas para mesa e recepção do local do evento, convites para 

autoridades e entidades e a contratação de uma palestrante médica Hebiatra. O evento contou com a participação de 500 pessoas, 

dentre estas profissionais da saúde (médicos, enfermeiras, agentes de saúde, recepcionistas UBSs...), da educação (professores, 

diretoras, pedagogas, coordenadoras pedagógicas, professor de apoio, ...), jovens da comunidade, estudantes das oi 	rÊt'es ã as :64; 

escolas municipais, acadêmicos do curso de pedagogia, enfermagem, psicologia, nutrição, técnico enfermagem e outr 



PROJETO BEM VIVER 

No ano de 2011, realizamos o lançamento do Projeto Bem Viver: "A vida na melhor idade", no dia 07 de abril de 2011, que 

objetiva ofertar à comunidade acima de 50 anos de idade do município de Erechim, a oportunidade de cuidar de sua saúde bio-psico-

social, com ênfase na saúde, educação, cultura e lazer através da participação em atividades multidisciplinares. 

Trabalhamos com três grupos de idosos neste ano, já organizados pela suas respectivas Associações de Idosos, são eles: 

Harmonia, Alegria Jk e Arco íris, somando um total de 400 idosos. Foram entregues a cada um deles, um livro de receitas, feito com as 

receitas trazidas pelos próprios idosos e um certificado de participação no Projeto. 

No dia 20 de outubro de 2011, realizamos uma tarde de confraternização para todos os idosos das Associações em 

comemoração ao Dia do Idoso. Neste dia foram realizadas atividades com o Educador Físico Jocelito Moraes e também servido um 

lanche. Participaram do evento 1000 idosos. 

O projeto Bem Viver teve seu encerramento no dia 29 de novembro com o último grupo. 

O Gabinete da Primeira Dama, por perceber a necessidade de se implementar políticas públicas que venham contribuir para 

o desenvolvimento saudável do ser humano, envolvendo questões físicas, psíquicas, emocionais, sociais e culturais criou e 

desenvolveu, também em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Curso Preparatório para o ENEM — Pré- ENEM, que teve 

início em 02 de julho e encerramento em 20 de outubro, contemplando 600 pessoas. Para ser inscrever no curso, o candidato, precisou 

ter concluindo o ensino médio, ou, estar concluindo o terceiro ano em escola pública. O objetivo do curso, é de proporcionar aos jovens 

e adultos oriundos de escolas públicas, a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, que possibilita por meio da nota, a 

inserção do mesmo ao ensino superior ou pós médio, em igualdade de condições com aquelas pessoas que tem a condição de se 

preparar melhor para o exame. 

Além do Pré- ENEM, oferecer aulas preparatórias, o curso busca articular parcerias para elaboração e implantação da 

proposta junto às instituições educacionais governamentais das esferas municipais, estaduais e federais de nosso município. Mediar o 

processo de aquisição e construção do conhecimento, oferecendo aos estudantes a oportunidade de frequentar e permanecer no curso 
u 

de preparação para o ENEM, a fim de assegurar um resultado excelente, garantindo seu ingresso em instituição públic e 	vel,  

superior ou técnico. 



COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO 

1.0 Apresentação 

É necessário pensar a comunicação como um trabalho de integração entre todos os órgãos da Administração Municipal. Por 

isso, existe a Coordenadoria de Comunicação para onde deve ser dirigida toda a demanda, desde a marcação de entrevistas até 

campanhas publicitárias. A Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Erechim tem com estrutura organizacional uma 

coordenadora, dois assessores e um estagiário, que atendem as seguintes assessorias: 

Assessoria de Imprensa: responsável pela produção de releases, marcação de entrevistas, contatos com a imprensa, 

respostas a demandas levantadas pelos meios de comunicação e comunidade, produção de materiais jornalísticos das 

unidades de governo e outros. A clipagem de jornais é uma prática diária. 

Assessoria de Marketing: responsável por orientar as ações de comunicação para firmar os conceitos e marcas da 

Administração, constituindo a sua "imagem". Planeja e produz a publicidade institucional em conjunto com a agência 

de publicidade (campanhas informativas, de educação, materiais gráficos). 

Assessoria de Relações Públicas: responsável pela assessoria nas promoções, eventos e inaugurações, parcial ou 

integralmente. Organiza o protocolo e cerimonial dos eventos das unidades de governo. Distribui os materiais de 

informação e divulgação da Prefeitura. Acompanha a agenda do Prefeito. Mantém cadastro de entidades e 

personalidades fornecido às secretarias/órgãos e à comunidade, entre outras atividades. 

Assessoria de Foto e Vídeo: responsável por registrar em foto todos os eventos realizados pela prefeitura. Em vídeo 

são registrados pequenos atos, e alguns programas, principalmente na área da saúde (Ex.: Bebelendo), coordenados 

pela prefeitura. Eventos maiores, apresentações, inaugurações, etc., são registrados por empresa contratada. 



2.0 Meta 

A Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Erechim tem como meta gerenciar o processo administrativo e a 

execução de ações com diretrizes voltadas à valorização do ser humano, oportunizando o alcance ao conhecimento, por diversos 

canais de comunicação, relatórios e mensagens informativas da Administração Municipal. 

3.0 Atribuições 

A Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Erechim abrange as atribuições previstas na Lei n° 4.420, de 11 de 

fevereiro de 2009, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, cria os cargos de confiança e dá outras 

providências. 

Conforme a estrutura organizacional do Poder Executivo, a Coordenadoria de Comunicação compõe a estrutura do Gabinete 

do Prefeito, e a ela compete: 

Art. 9.° À Coordenadoria de Comunicação compete: 

I — promover a divulgação e comunicação técnica pertinente no âmbito público administrativo 

dos atos e fatos da Administração Municipal, junto a mídia local e regional; 

li— implementar políticas de comunicação e divulgação social do Governo; 

III — implementar programas informativos; 

IV - coordenar a cobertura de eventos em que a Prefeitura seja parte integrante, e 

também os demais eventos que aconteçam no Município. 

Parágrafo único. A Coordenadoria de Comunicação será composta por: 

I — 01 (uma) Coordenadoria II; 

II— 02 (duas) Assessorias II. 

II — 02 (duas) Assessorias I. (Redação dada pela Lei n.° 4.503/2009) 
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4.0 Resumo das atividades no ano de 2011: 

Confecção do texto e leitura de 102 protocolos de eventos da prefeitura, secretarias e departamentos. 

Produção de uma média de 20 mil fotos /ano 

Produção de 2.300 matérias jornalísticas 

Produção de 01 Informativo das ações do governo em 2011(40 páginas) 

Confecção de 180 convites para eventos realizados pela prefeitura 

Diagramação de material gráfico: como banners, cartazes, adesivos, logotipos, certificados, etc. 

o Obs.: os demais materiais gráficos foram produzidos pela agência de publicidade. 

3500 clipagens de jornais e revistas de matérias da prefeitura. 

20 horas de captação de imagens de atividades e eventos realizados pela prefeitura e seus departamentos. 



OUVIDORIA 

DEMANDAS RECEBIDAS 

DEMANDAS RECEBIDAS 

MÊS REC SOL SUG INF DEN ELOGIO CRÍTICAS TOTAL 

JAN 7 - 2 - 1 -- 10 

FEV 25 - 1 7 2 - - 35 

MAR 19 - 3 15 1 1 6 45 

ABR 32 - 2 6 2 - 1 43 

MA1 36 - 3 6 1 1- 47 

JUN 22 2 25 11 - - - 60 

JUL 28 5 - 6 4 - - 43 

AGO 39 12 4 3 3 -- 61 

SET 47 12 4 9 - - - 72 

OUT 63 6 6 3 2 - - 80 

NOV 41 4 4 5 1 - - 55 

DEZ 52 9 2 6 1 - - 70 

TOTAL 411 50 56 77 18 02 07 621 

OBS: Total = 621 demandas recebidas em 2011. 



O serviço de Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Erechim recebe sugestões, reclamações, solicitações, denúncias .e 

abre espaço para que a comunidade siga construindo uma cidade com mais cidadania, participação e desenvolvimento. Tudo é 

encaminhado aos setores competentes e com acompanhamento diário. Ainda, a ouvidoria nasceu para facilitar o contato da 

população com a Prefeitura. 

De janeiro a dezembro de 2011, 621 manifestações chegaram à ouvidoria, sendo que 98% delas foram encaminhadas 

aos setores competentes e proporcionaram resposta aos cidadãos. 

A Ouvidoria também vem realizando trabalho de pós-atendimento junto à população, buscando avaliar os serviços 

prestados pela prefeitura. Até o presente momento, foram realizados 14.152 contatos com os cidadãos, sendo com: pacientes que 

utilizaram os serviços da Fundação Hospitalar Santa Terezinha e da Secretaria de Saúde, moradores do Bairro Progresso para 

avaliar os efeitos da implantação do Terceiro Turno de atendimento na Unidade Básica de Saúde do bairro, Programa Qualificar 

para Gerar Oportunidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico também foi avaliado pelo governo, coleta de lixo, 

pacientes que utilizam o Albergue em POA, cidadãos que retiram medicamentos da Farmácia Popular, serviços executados das 

Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, aos responsáveis dos alunos que frequentam as Escolas da rede pública, cidadãos 

que participam dos projetos do Gabinete da 1a  Dama. Todos os serviços da Prefeitura Municipal são avaliados pela população que 

os utiliza. 



Segue abaixo, relatório das atividades do exercício 2011, tendo como base as ações previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Metas Descrição 

01 — Manter as ações e serviços 
de Administração, Organização, 
Execução e Controle Geral de 
Serviços, 

_ 

Pelo setor administrativo da Secretaria, como principais serviços prestados, foram realizados: 835 
contratos; 407 aditivos de contrato; 315 minutas de processos licitatórios; 267 projetos de lei; 136 
decretos; 285 leis; 168 convênios e 65 aditivos de convênio. Bem como, todo o processo burocrático 
de admissão e demissão de servidores, folha de pagamento, contratação e controle de estagiários e 
demais serviços. 

02 — Atender e manter as ações 
e 	serviços 	para 	o 
funcionamento 	 do 
Departamento 	de 	Materiais, 
Compras e Patrimônio. 

Pelos Departamentos de Materiais, Compras e Patrimônio, como principais serviços prestados, foram 
realizados: 289 pregões presenciais; 11 pregões eletrônicos, 27 tomada de preços; 6 cartas convite; 
7 concorrências, 354 revisões de cadastro de fornecedores e 378 novos cadastros de fornecedores. 
Bem como, a distribuição de materiais para todos os departamentos da Prefeitura. Referente ao Setor 
de Controle Patrimonial, foi instituído o Decreto n° 3.653/2011 para um controle patrimonial de bens 
móveis e imóveis mais efetivo. 

03 — Realizar Concurso Público 
para suprir a necessidade de 
pessoal. 

Realizou-se concurso para: Visitador do PIM (Primeira Infância Melhor); Agente Comunitário 
Saúde (em diversas áreas); Agente de Combate a Endemias; Agente Executivo Especializado; 
Agente Fiscal de Urbanismo; Agente Fiscal Fazendário; Analista de Projetos de Obras; Arquiteto; 
Assistente de Processamento de Dados; Auxiliar de Tesoureiro; Bibliotecário; Borracheiro; Contador; 
Cozinheira; 	Dentista — 15 horas; Desenhista Projetista; Educador Assistente; Educador Social; 
Eletricista de Manutenção e Execução; Engenheiro Civil; Fiscal Sanitário; Fonoaudiólogo; Intérprete 
em Libras; Mecânico — Mecânica Leve; Mecânico — Mecânica Pesada; Mecânico — Soldador; 
Mecânico — Chapeador; Médico Clínico Geral — 12 horas; Médico Clínico Geral — 20 horas; Médico 

. 	. Clinico Geral —40 horas; Médico Comunitário —40 horas; Médico Dermatologista — 12 horas; Médico 
do Trabalho — 12 horas; Médico Ginecologista — 12 horas; Médico Ginecologista —40 horas; Médico 
Hematologista — 12 horas; Médico Pediatra — 40 horas; Médico Psiquiatra — 12 horas; Médico 
Psiquiatra — 20 horas; Médico Oftalmologista — 12 horas; Médico Otorrinolaringologista; Médico 
Reumatologista — 12 horas; Nutricionista; Operador Industrial; Professor Educação Infantil e Ensino 
Fundamental — Anos Iniciais; 	Professor Ensino Fundamental — Anos Finais da Disciplina de ANes;... 

de 

Professor Ensino Fundamental — Anos Finais Língua Portuguesa; Professor Ensino Fundamentál 
Anos Finais Matemática; Psicólogo; Técnicos de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico; T'cnic ' e 
Enfermagem; 	Técnico em 	Processamento de Dados; Telefonista; Terapeuta Ocupacill 
Tesoureiro. 

e. 
i 	c: 

1 	 



04 — Implantar o Regime Próprio 
de previdência dos Servidores — 
RPPS. 

Estudos realizados. Após negociação com o SIME, a legislação foi alterada, faltando apenas as 
adequações no sistema e finalização da implantação. 

05— Revisar e adequar o Plano 
de Carreira dos Servidores. 

Alteração efetuada através da Lei n°5.128/2011. 

06 — Ampliar os Servidores de 
Dados 	e 	Sistemas 	com 
utilização de Storages e Blades. 

Através do Pregão Presencial n° 005/2011 houve a AQUISIÇÃO das Storages e Blades. As mesmas 
foram devidamente instaladas. 

07 — Adquirir veículo médio para 
transporte de mercadorias. 

Foram refreados todos os tipos de gastos, comprando-se apenas o necessário. 

08 — Qualificar os servidores 
através 	de 	Cursos 	e 
treinamentos, 	visando 	seu 
aprimoramento 	pessoal 	e 
profissional, 	melhorando 	o 
atendimento à Comunidade e a 
busca da excelência na gestão 
pública, 

No ano de 2011 estiveram em treinamento os seguintes servidores: 

CAMILA KOSTANESKI - Treinamento sobre qualificação de Pregoeiro, DPM em parceria com a 
AMAU; 
FRANCINE MARIGA - Treinamento sobre qualificação de Pregoeiro, DPM em parceria com a AMAU; 
IZABEL CRISTINA MARINHO RIBEIRO - Curso do Sistema de Registro de Preço, através da DPM; 
MAIARA VICCARI AGOSTINHO - Treinamento sobre qualificação de Pregoeiro, DPM em parceria 
com a AMAU; 
MARLI RIBEIRO DE CÂNDIDO — Controle Patrimonial, Módulo I, através da DPM em parceria com a 
AMAU; 
MARLI RIBEIRO DE CÂNDIDO — Depreciação e Reavaliação de Bens, através da DPM em parceria 
com a AMAU; 
MIRIAM DE LOURDES FLACH - Curso do Sistema de Registro de Preço, através da DPM; 
MIRIAM DE LOURDES FLACH — Curso Operacional Cidade Compras, através da empresa E. 
SIPPEL & CIA LTDA. 

.... 	r. 



A Secretaria Municipal da Fazenda é o órgão por onde passam as informações de todos os serviços, departamentos 
e secretarias, com a incumbência de administrar a política tributária e financeira de competência do Município. 

        

AÇÃO 

  

O QUE SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES 

   

   

Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda, 
visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
município mediante o controle da execução orçamentária e 
financeira, atendendo os princípios constitucionais e legais 
que normatizam a aplicação dos recursos públicos. 

É uma atividade constante e permanente. Entende-se que ela foi 
realizada no seu todo porque a Secretaria acompanha, 
obrigatoriamente, todas as ações do governo que envolvem 
recursos públicos e acompanha de forma permanente a execução 
orçamentária e financeira a fim de atender os princípios 
constitucionais e legais, principalmente os dispostos na Lei 
4.320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

  

AÇÕES 
PREVISTAS NA 

LDO (Lei de 
Diretrizes 

Orçamentárias) 
referente a 

"Administração 
financeira, 
contábil e 

orçamentária" 

  

Realizar os recebimentos, pagamentos, guarda e 
movimentação dos valores de propriedade do Município. 

É através desta atividade que são gerenciados todos os recursos 
financeiros do Município, cuja arrecadação, no ano de 2011 foi de 
R$ 139.566.311,48, com um aumento de 13,55% em relação a 
2010. 

  

  

Dar suporte para a realização de todas as fases da despesa 
pública: empenho, liquidação, pagamentos, prestação de 
contas, registros, relatórios, guarda dos documentos e das 
informações processadas ou registradas. 

A Secretaria conta com uma equipe específica de servidores 
qualificados e treinados, que acompanham as fases da despesa. 
O processo inicia já na verificação da existência de dotação 
orçamentária, passando para a fase de empenho, sendo que 
foram emitidos 16.557 notas de empenho em 2011. 	Na 
sequência, há outra equipe que faz a conferência de cada 
documento, atende os fornecedores, efetua os pagamentos, 
organiza e arquiva os documentos comprobatórios. Os registros 
de pagamentos superam em muito, o número de empenhos, 
tendo em vista que, um empenho por estimativa pode gerar 
diversos pagamentos, como empenhos de aluguéis, que 
correspondem a 12 pagamentos/ano. 

  

   

Qualificar os servidores através de cursos e treinamentos, 
visando seu aprimoramento pessoal e profissional, 
melhorando o atendimento à Comunidade e a busca da 
excelência na gestão pública. 

Foram oferecidos cursos e treinamentos nas mais diversas áreas 
de ação, para qualificação dos servidores e melhoria da qualidade 
dos serviços. 

  

        

        

        



AÇÃO O QUE SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES 

AÇÕES 
PREVISTAS NA 
LDO referente a 
"Administração 

financeira, 
contábil e 

orçamentária" 

Prestar 	condições 	para 	o 	funcionamento 	normal 	da 
Secretaria 	e 	serviços 	a 	ela 	vinculados, 	através 	do 
suprimento das necessidades de pessoal, equipamentos e 
programas de informática, mobiliário, material bibliográfico, 
veículos e outros, para o bom desempenho e funcionamento 
dos serviços públicos. 

Foram adquiridos equipamentos de informática para melhorar a 
qualidade dos serviços prestados nos setores da Secretaria da 
Fazenda. 

Prover recursos para atender as demandas do Orçamento 
Participativo. 

Nenhuma demanda do Orçamento Participativo esteve vinculada 
à Secretaria da Fazenda em 2011. 

AÇÕES 
~VISTAS NA 
LDO referente a 
"Arrecadação, 

cadastro e 
fiscalização" 

Manter, 	atualizar e gerenciar as informações cadastrais, 
emitir carnês, realizar a arrecadação de todas as receitas 
municipais e efetuar os respectivos controles. 

A área de arrecadação que envolve os Departamentos de 
Cadastro Imobiliário e IPTU; de ISS, Alvarás e Fiscalização e de 
Dívida Ativa e Execuções Fiscais mereceu grande atenção e 
dedicação 	dos 	servidores, 	com 	atividades 	permanentes 	de 
atendimento ao contribuinte, emissão de carnês e DAMs — 
Documento de Arrecadação Municipal. Com  estas ações foi 
possível aumentar a receita dos impostos próprios em 18,10% em 
relação à 2010. 

Manter e 	aprimorar a fiscalização 	tributária 	através 	da 
melhoria dos sistemas de informática e com ações que 
visem 	a 	redução 	da 	sonegação 	e 	a 	cobrança 	de 
inadimplentes buscando a justiça fiscal e social, 

Os 	sistemas 	de 	informática 	devem 	ser 	melhorados 
constantemente para atender as necessidades da Secretaria da 
Fazenda. 	Buscando aumentar as informações gerenciais foi 
realizado o recadastramento dos contribuintes do Município com 
alguns dados adicionais que não estavam presentes no cadastro 
anterior. 

Manter e atualizar a planta de valores venais de imóveis. É um trabalho constante pois o valor venal é base para cálculo do 
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI 



AÇÃO O QUE SITUAÇÃ O ATUAL DAS AÇÕES 

AÇÕES 
PREVISTAS NA 
LDO referente a 
"Arrecadação, 

cadastro e 
fiscalização" 

Qualificar os servidores através de cursos e treinamentos, 
visando 	seu 	aprimoramento 	pessoal 	e 	profissional, 
melhorando o atendimento à Comunidade e a busca da 
excelência na gestão pública. 

Foram oferecidos cursos e treinamentos nas mais diversas áreas 
de ação, para qualificação dos servidores e melhoria da qualidade 
dos serviços. 

Prestar 	condições 	para 	o 	funcionamento 	normal 	da 
Secretaria 	e 	serviços 	a 	ela 	vinculados, 	através 	do 
suprimento das necessidades de pessoal, equipamentos e 
programas de informática, mobiliário, material bibliográfico, 
veículos e outros, para o bom desempenho e funcionamento 
dos serviços públicos. 

Foram 	adquiridos um veículo 	e diversos 	equipamentos 	de 
informática para melhorar a qualidade dos serviços prestados nos 
setores da Secretaria da Fazenda. 

Prover recursos para atender as demandas do Orçamento 
Participativo. 

Nenhuma demanda do Orçamento Participativo esteve vinculada 
à Secretaria da Fazenda em 2011. 



Segue abaixo, relatório das atividades do exercício 2011, tendo como base as ações previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

1 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas  

No ano de 2011, a Secretaria Municipal de Cidadania desenvolveu regularmente suas atividades administrativas através da aquisição de 

materiais, suprimentos e serviços necessários à manutenção da Secretaria, bem como, através de pagamento de recursos humanos. Todas estas 

atividades são voltadas à concretização da Política Municipal da Assistência Social, visando a efetivação das diretrizes estabelecidas pela Política 

Nacional da Assistência Social previstas no Sistema Único de Assistência Social — SUAS. 

2 - Contratar pessoal para suprir a necessidade dos programas desenvolvidos, de acordo com as normas da NOB/SUAS-RH  

A Secretaria de Cidadania contratou no ano de 2011, nove servidores, sendo 04 Assistentes Sociais, 01 Educador Social, 02 Auxiliares 

de Limpeza, 01 Auxiliar de Serviços Gerais, 01 Oficineira, para suprir as necessidades dos programas desenvolvidos, de acordo com as normas da 

NOB/SUAS-RH, 

3 - Informatizar a rede de Assistência Social com a aquisição de software  

Quanto as duas metas, de aquisição de Software e processamento de dados, as mesmas não foram executadas porque a empresa 

apresentada para prestar o serviço não atendeu as necessidades da Secretaria, além disso o custo desse serviço era muito alto. No decorrer do ano 

surgiram outras demandas as quais foram priorizadas, sendo necessária a realticação dos recursos. 

4- Implantar e manter a cozinha central para atendimento dos programas assistenciais  

A Cozinha Central, localizada no bairro Presidente Vargas, na Rua Antônio Zucchi, 28, está em fase de licitação dos equipamentos. A 

Cozinha funcionará como espaço múltiplo para diversas atividades, contribuindo para fortalecimento da cidadania. Nesse espaço, é realizado atividades 

de educação alimentar através de palestras sobre valor nutricional dos alimentos, de aproveitamento e combate ao desperdício de alimentos. 

Tem como objetivo oferecer refeições nutricionalmente balanceadas originadas de processos seguros, levadas para os programas so r 

mantidos por esta Secretaria (Albergue Municipal, Serviço Socioeducativo Progresso , Socioeducativo São Vicente de Paula, Pró-Jove 

Vargas). O presente projeto é uma parceria com a URI Campus de Erechim, através do curso de Nutrição, acompanhado por uma utncio sta 

Orientadora. 



PROGRAMA MESA BRASIL  

O Programa Mesa Brasil, é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Erechim através da Secretaria de Cidadania com o SESC RS, 
tem como objetivo a arrecadação e distribuição de alimentos, bem como realização de ações educativas junto as entidades participantes da Rede 
Socioassistencial do Município de Erechim, devidamente cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social. 

Este programa foi implantado no ano de 2010 em substituição ao Restaurante Popular, tendo em vista, que o mesmo não vinha 
atendendo o público alvo previsto no projeto. 

MESA BRASIL Kg 

Quilos Arrecadados 24.382,09 

Quilos Distribuídos 45.831,02 

Refeições complementadas 499.700 

Arrecadações de vestuário, em kg 4.753,2 

Ações Educativas realizadas 77 

Pessoas capacitadas 1.892 

Visitas às entidades 81 

Visitas à doadores 23 



ENTIDADES BENEFICIADAS PELO MESA BRASIL ATENDIMENTOS TOTAL(KG) 

ASSAMI 20 4.015,24 

Lar da Menina Abrigo 12 2619 

APAE Erechim 14 2.134,35 

Patronato 21 2.125,78 

Obra Santa Marta 28 2.061,26 

Lar da Criança 15 2.013,88 

Santa Alice 22 1.924,04 

Recriando a Vida 23 1.613,14 

ARCAN 18 1.479,3 

Asilo Jacutinga 9 1.321,72 

Guerreiros da Luz 11 1.306,15 

Creche Madre Alix 24 1.305,52 

CAOL 10 1.227,2 

Cantinho da Luz 10 1.144,9 	:-:------- 

r 	- 



ENTIDADES BENEFICIADAS PELO MESA BRASIL ATENDIMENTOS TOTAL(KG) 

CRADE 12 1.143,44 

Reciclando pela vida 11 1.079,86 

Lar dos Velhinhos 9 1.077 

Hospital Jacutinga 8 1.052,32 

ARFIN 13 1.051,28 

CERTA 11 1.015,09 

ADAU 14 942,28 

AMAECA 7 898,78 

Renovando Vidas 10 857,15 

Albano Frey 9 831,29 

APAE Gaurama 6 730 

Celeiros de Cristo 12 704,89 

CECRIS 7 681,32 

AABB Comunidade Getúlio Vargas 6 667( 

' !I 



ENTIDADES BENEFICIADAS PELO MESA BRASIL ATENDIMENTOS TOTAL(KG) 

ABASE 

_ 

6 556,85 

APAE Barão de Cotegipe 6 545,78 

APAE Aratiba 4 497,86 

APAE Mariano Moro 4 389,48 

Clinica Trindade da Cruz 3 371 

Pró-Vida Comunidade Terapêutica 6 366,89 

Adecomar Casa de Saúde de Jacutinga 3 274 

Canarinho 2 270,88 

APAE Getúlio Vargas 2 268 

Recanto do Vovô 3 128,97 

Recanto Feliz 1 87,3 

AAIE 1 85 

CESA 1 33 



RECURSOS HUMANOS 

NOME Função 

Renata Nunes Assistente Social 

Priscilla Riccó Nutricionista, parceria entre Prefeitura Municipal e SESC. 

A Secretaria Municipal de Cidadania, transferiu recursos do FNAS — Fundo Nacional de Assistência Social à entidade, Associação 

Beneficente Jacinto Godoy — Lar dos Velhinhos, integrante da Rede de Proteção Social de Alta Complexidade de Atendimento ao Idoso, através de 

convênio para prestar o serviço nesta modalidade ao Município de Erechim. Ainda, foram repassados R$ 36.000,00 para Associação de Apoio ao Idoso 

Erechim — AAIE aprovados pelo Conselho Municipal após a apresentação do plano de trabalho pela entidade, visando auxiliar o atendimento aos 

Grupos de Convivência para Idosos Associados, integrantes da modalidade da Rede Socioassistencial de Proteção Social Básica. Conforme 

demonstrativos abaixo: 

Associação Beneficente Jacinto Godoi — Lar dos Público Metas Recursos do Recursos Federais 
Velhinhos Adultos acima conveniadas Município Repassados 

Convênio 050de 04 de maio 2010; de Repassados através do através do 
Aditivo: 025 de 03 de maio de 2011; 50 anos e Idosos Até 31 F.M.A.S F.M.A.S 
Aditivo: 050 de 06 de outubro de 2011. 205.433,24 6.300,00 
Convênio: 100de 31 de Agosto de 2010; 
Aditivo: 056de 30de dezembro de 2010 

Associação de apoio ao Idoso Erechinense —AAIE Público Recursos do Município 
Adultos acima Repassados através do 

Convênio 064 de 27 de julho 2011; de F.M.A.S 
50 anos e Idosos RS 36.000,00 



A Secretaria Municipal de Cidadania, transferiu recursos do FNAS — Fundo Nacional de Assistência Social à entidade, Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Erechim - APAE, integrante da Rede de Proteção Social de Média Complexidade de Atendimento aos Deficientes, 

através de convênio para prestar o serviço nesta modalidade ao Município de Erechim 

Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Erechim- APAE 

Serviço de Apoio ao Processo de 
Habilitação e Reabilitação na 

Comunidade 

Convênio N° 070 de 06 de junho de 
2010; 

Aditivo 045 de 31 de Agosto de 2011. 

Público 

pessoas com 

deficiência 

Metas 

conveniadas 

203 

Recursos do Município 

Repassados através do 

F.M.AS 

R$ 

43.744,22 

(39%) 

Recursos Federais 

Repassados através do 

F.M.A.S 

R$ 139.981,53 

(61%) 

Total Ano 

183.725,75 



A Secretaria Municipal de Cidadania, transferiu recursos do FNAS — Fundo Nacional de Assistência Social à entidade, Associação 

Beneficente Lar da Criança, integrante da Rede de Proteção Social de Alta Complexidade de Atendimento à Criança e Adolescente, através de 

convênio para prestar o serviço nesta modalidade ao Município de Erechim. 

Associação Beneficente Lar da Criança 
Acolhimento de Crianças e Adolescentes em 

Serviço de Casa Lar 

Convênio N° 071 de 06 de julho 2010; Convênio 
006 de 09 de fevereiro de 2011 

Público 

Crianças 

e 

Adolescentes 

Metas 

conveniadas 

até 

36 

Recursos do 
Município 

Repassados através do 
F.M.A.S 

R$ 146.606,91 

Recursos Federais 

Repassados através do 

F.M.A.S 

R$ 22.500,00 

Tabela de Atendimentos 

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Acolhidos 30 28 29 28 27 37 37 25 25 20 20 20 

Egressos 08 10 07 07 06 04 04 06 06 09 08 08 

Total 38 38 36 35 36 31 31 31 31 29 28 28 

A Secretaria Municipal de Cidadania, transferiu recursos do FNAS — Fundo Nacional de Assistência Social à entidade, Patronato 

Agrícola e Profissional São José, integrante da Rede de Proteção Social de Alta Complexidade de Atendimento à Criança e Adolescente, através de 

convênio para prestar o serviço nesta modalidade ao Município de Erechim 

Patronato Agrícola e Profissional São José 
Centro de Proteção 

Convênio 067 de 18 dezembro 2007; 
Aditivo: 041 de 17 de Agosto de 2011 

Público 

Crianças e 

Adolescentes 

Metas 

conveniadas 

50 

Recursos do Município 
Repassados através do 

F.M.A.S 

R$ 293.742,17 

Recursos Federais 
Repassados através do 

F.M.A.S 

R$ 37.500,00 



Tabela de Atendimentos  

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Acolhidos 12 13 14 14 15 15 12 16 16 17 24 20 

Egressos 13 13 12 12 08 08 08 08 04 04 04 08 

Total 25 26 26 26 23 23 20 24 20 21 28 28 

5- Funcionamento do Conselho Tutelar 

A Secretaria ofereceu ao Conselho Tutelar todas as condições de funcionamento necessárias para o desenvolvimentos de suas 

ações, podemos destacar: aluguel do espaço destinado ao funcionamento do mesmo, veículo em excelente estado de conservação a disposição 24 horas, 

motorista 24 horas, agente executivo especializado exclusivo, estagiária, computadores, impressoras, telefone, fax, internet, material de consumo e 

expediente, e capacitações quando os assuntos são relacionados as Crianças e aos Adolescentes. 

CONSELHO TUTELAR N° de atendimentos 

Número aproximado de atendimentos 6.300 

RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

Nome Função Carga Horária 

Sinara M. Da Siciliana Secretária 40 horas 

Jesiel Alves Soares Motorista 12 / 36 

Odilmo Assmann Motorista 12 / 36 

Valdir Chaves Motorista 12 / 36 

Luciano Marcos Daniel Motorista 12 / 36 
— 

Chalidan Adonai Tormen Estagiário 30 horas t 



6 - Funcionamento dos Conselhos de Direitos  

Para as atividades dos Conselhos Municipais, a Secretaria de Cidadania possui um espaço específico destinado às reuniões e encontros 

dos Conselhos Municipais denominado Casa da Cidadania. Além da sala são também disponibilizados uma servidora lotada com atribuição de 

coordenar e agendar as atividades dos Conselhos ligados à Secretaria Municipal de Cidadania, bem como, materiais e serviços necessários ao 

desenvolvimento das atividades destes Conselhos. 

Em 2011 foram realizadas Conferências Municipais abaixo relacionadas: 

Conferências Municipais Total de 
participantes 

Recursos 
Orçados para as Conferências 

VIII Conferência Municipal de Assistência Social 221 R$ 10.000,00 

VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 154 R$ 10.000,00 

I Conferência Municipal dos Direitos do Idoso 100 R$ 10.000,00 

I Conferência Municipal dos direitos da Mulher 128 R$ 10.000,00 

A Secretaria Municipal de Cidadania repassou através de subvenções sociais recursos para as entidades que fazem parte do Conselho 
Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes - COMDICAE, conforme tabela abaixo: 

Repasses ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
COMDICAE 

Total de Entidades 
Beneficiadas 2011 

Recursos 
Financeiros 
Aplicados 

Através de Subvenções sociais 14 R$ 121.000,00 

A Secretaria Municipal de Cidadania, também repassou recursos oriundos das Subvenções Municipais para as entidades que fazem parte 

da Rede Socioassistencial, registradas no Conselho Municipal de Assistência Social. 

Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social 
através de Subvenções Municipais 

COMAS 

Total de entidades 
beneficiadas em 2011 

Recursos 
Financeiros 
Aplicados 

— 

12 
--1 

R$ 5(:-000
,  
,0", 

,- 
w_ 

1 ---,c 
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A Politica Nacional de Assistência Social através da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução 109/2009, vem 

padronizar os serviços por níveis de complexidade do SUAS (Sistema Único de Assistência Social): Proteção Social Básica e Proteção Social Especial 

de Média e Alta Complexidade, de acordo com as disposições abaixo: 

Proteção Social Básica, esse serviço é ofertado nos Centros de Referência de Assistência Social CRAS I CRAS II e CRAS III, 

oferecidos a usuários e famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da 

fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social, em especial beneficiárias de 

programas de transferência de renda e benefícios assistenciais que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios ou que ainda 

não foram contempladas. Ainda, famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros. 

Foram desenvolvidas as atividades necessárias à manutenção dos serviços, programas e benefícios disponibilizados ao público-alvo da Proteção 

Social Básica, sendo atendidas mais de 2.700 (duas mil e setecentas) famílias no CRAS I - Progresso, no CRAS II — Parque Lívia 2.343 (duas mil 

trezentas e quarenta e três) famílias e o CRAS III — Presidente Vargas 	 2.500 (duas mil e quinhentas) famílias através das atividades 

desenvolvidas pelos CRAS's. 

Para exemplificar, destacam-se: os Serviços Socioeducativos, que no ano de 2011 atenderam cerca de 200 crianças de 06 a 15 anos e 169 

adolescentes de 15 a 17 anos (PROJOVEM). 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família — PAIF, consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com 

a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir 

na melhoria de sua qualidade de vida. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a 

garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir 

a ocorrência de situações de risco social. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de 

identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pau 

defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias 



enfrentamento da vulnerabilidade social. Possui articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), de modo a promover 

o atendimento das famílias dos usuários destes serviços, garantindo a matricialidade sociofamiliar da política de assistência social. São duas 

modalidades desenvolvidas nos CRAS Serviço para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos, Serviço para Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos. 

Benefícios Eventuais, integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social, que são provisões suplementares e 

provisórias prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, 

dentro dos quais foram fornecidos 134 (cento e trinta e quatro) passagens; 2.193 (duas mil cento e noventa e três) cestas básicas; 1.764 (mil e 

setecentos e sessenta e quatfo) Kg de leite comum; 37 (trinta e sete) auxílios funerais; 06 (seis) translado de féretro; 47 (quarenta e sete) transportes 

para funeral, e concessão de 277 (duzentas e setenta e sete) fotos, além da atualização do Cadastro Único de programas sociais do governo federal de 

aproximadamente 4.672 (quatro mil seiscentas e setenta e duas) famílias, durante o ano de 2011, sendo que destas, são beneficiadas em média, 2.341 

(duas mil trezentas e quarenta e uma) famílias por mês. 

Serviços ofertados nos CRAS:  

CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 

1. Serviço de Atendimento de Integral a a Família 
Atendimento Familiar 
Quando necessário, a família é acompanhada pela equipe do CRAS que desenvolve acolhida e trabalha com as famílias a fim de restabelecê-las ao 
convívio familiar saudável. 

Acompanhamento social para famílias em descumprimento das condicionalidades do programa BF 

Acompanhamento social para famílias/indivíduos 

Relatório Social para Promotoria 

Relatório social para Inst. de Seguridade Social 

Encaminhamento para o PETI 

Laudo social para o fórum - 

Orientaçãobeneficio LOAS/BPC Orientação para o 

Encaminhamento para o CAPS 

 

i 



1. Serviço de Atendimento Integral à Família 
Atendimento Familiar 
Quando necessário, a família é acompanhada pela equipe do CRAS que desenvolve acolhida e trabalha com as famílias a fim de restabelecê-las ao 
convívio familiar saudável. 

Encaminhamento para Saúde Mental 

Encaminhamentos para acesso aos direitos a próteses/ Órteses/ Pessoas com Deficiência 

Encaminhamento para UBS 

Encaminhamento para acesso ao trabalho 

Encaminhamento Habitação 

Encaminhamento Conselho Tutelar 

Encaminhamento Sistema de Garantia de Direitos 

Encaminhamento para Educação ( Creche, Ensino Regular ... 

Encaminhamento e orientação para Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) A Carteira de Trabalho é direito de todo cidadão e pode 
ser tirada gratuitamente por qualquer pessoa a partir do 15 anos. 

Pedidos de r via de certidões A Certidão de Nascimento, Casam-  ento (ou averbações) 	CTPS, CPF ou Alistamento Militar. 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
O CRAS oferece cursos para a inserção no mercado de trabalho, para participar dos cursos a pessoa precisa ser beneficiária do Programa Bolsa 
Família ou ser cadastrada no CADÚnico. 

Curso de Azulejista 

Curso de Artesanato 

BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

Passagens intermunicipais e interestadual 

Fotos 

Translado 

Auxílio-funeral 
o 	v, 
,- Bolsa Alimentação 	 .. 
, 	,..... 

Leite 	 t 	w 

Transporte para familiares acompanhar o funeral 



1. Serviço de Atendimento Integral à Família 
Atendimento Familiar 
Quando necessário, a família é acompanhada pela equipe do CRAS que desenvolve acolhida e trabalha com as famílias a fim de restabelecê-las ao 
convívio familiar saudável. 

Auxílio Moradia 

Auxílio Calamidade Pública 

2.SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

Atendimento de Criança e adolescente de 06 a 15 anos 

Atendimentos de Adolescentes de 15 a 17 anos ( Pro-jovem) 

RECURSOS HUMANOS CRAS I Bairro Progresso 

Nome Função Carga Horária 

Elisabete Mazurkevicz Educadora Social Chefe 40hs 

Maria Helena Ferreira Auxiliar de Assistente Social 40hs 

Janaína Bonzanini Assistente Social 40hs 

Lígia Paula Seffrin Moreira Assistente Social 40hs 

Andréa Pereira Wolmann Psicóloga 40hs 

Márcia Cristina Kopp Falcão Zeladora 40hs 

Flávia Gaik Auxiliar de Limpeza 20hs 

Viviane Alves Estagiária 30hs 

Dilcenir da Silva Auxiliar de Limpeza 20hs 

SSE I — Serviço Sócio Educativo 

Nome Função Carga Horária 4..) 

Sandra Regina Paris Spazzini Educadora Social Chefe 40 s i 	. 	O 
, 

Adriana Zarichta Malisz Educadora Social 40hs ! 

Iandra Miosso Educadora Social 40hs 1 



Luiz Ademir da Rosa Professor 20hs 
_ 

Silvane Franceschetto Cervi Oficineira de Artesanato 40hs 

Lisiane dos Santos Borges Estagiária 20hs 

Lucia Dias de Abreu Merendeira 40hs 

Luiza Maria dos Santos Merendeira 40hs 

Marina de Lima Pichinine Auxiliar de Limpeza 40hs 

Raquel da Silva Souza e Silva Oficineira de música 40hs 

Terezinha Wilk Merendeira 40hs 

Priscila Chaiane de Lima Estagiária 30hs 

Dilcenir da Silva Auxiliar de Limpeza 20hs 

RECURSOS HUMANOS CRAS - Vila União 

Nome Função Carga Horária 

Valéria Barancelli Psicóloga Chefe 40hs 

Deise Borelli Assistente Social 40hs 

Jucélia de Abreu Assistente Social 40hs 

Marinez Polo da Silva Agente Executivo Especializado 40hs ._ 
Shirley Salett Vettori Oriotote Zeladora de Bens Públicos 40hs 

Flávia Gaik Auxiliar de Limpeza 20hs 

Alessandra Montemezzo Educadora Social 40hs 

Andressa Zanin dos Santos Auxiliar de Limpeza 20hs 

SSE II — Serviço Sócio Educativo - Vila União 

Nome Função Carga  

Lurdes Lussani Professora Chefe 40 

Andressa Zanin dos Santos Auxiliar de Limpeza 20hs i 	r---' ti 	co 



Andrea Bertoglio Nava Educadora Social 20hs 

Itamara Machado Merendeira 40hs 

Katherine do Nascimento Educadora Social 40hs 

Lidia Buri Zeladora de Bens Públicos 20hs 

Taynara Batista Flores Estagiária 20hs 

RECURSOS HUMANOS CRAS III — Presidente Vargas 

Nome Função Carga Horária 

Sonimara Perin Educadora Social Chefe 40hs 

Leda Maria Ramos Assistente Social 40hs 

Márcia Maria Guedes Assistente Social 40hs .__ 
Ana Paula Helfenstein Psicóloga 40hs 

Fátima aparecida Dolina Auxiliar de Limpeza 20hs 

SSE III — Serviço Sócio Educativo - Presidente Vargas 

Nome Função Carga Horária 

Lidineide Lussani Educadora Social Chefe 40hs 

Guiomar Casado Merendeira 40hs 

Antônio Lori Trindade Zelador de Bens Públicos 40hs(12x36) 

Helton Rezende Zelador de Bens Públicos 40hs(12x36) 

Fátima aparecida Dolina Auxiliar de Limpeza 20hs 

Cts\.__.,  r  ãs"----Tr—  - I 

!I 	C=, 



acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos e compreende atenções e ori~é-s- 

„. direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fo 

função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social. 

O Município de Erechim, através da Secretaria de Cidadania estabeleceu convênio com a Orquestra Municipal de Erechim - OCE com 

o objetivo de ministrar aulas/oficinas e qualificar a preparação musical das crianças e adolescentes de Programas Socieoeducativos, através do estudo 

da música para níveis iniciais, com a realização de atividades pedagógicas no Programa PETI dos Bairros Progresso e Parque Lívia. 

OCE - ORQUESTRA DE CONCERTOS DE ERECHIM Total de atendimentos 
realizados em 2011 

Recursos Financeiros Aplicados 
no ano de 2011 

20 R$ 13.413,96 

Rede de Proteção Social Especial - CREAS, Centro de Referência Especial de Assistência Social, dentro da proteção social especial 

encontram-se as atividades desenvolvidas pelo CREAS, pelo Albergue Municipal e pelas entidades não governamentais que possuem convênios com o 

Município para a execução dos serviços de acolhimento institucional. 

Serviços prestados pelo CREAS:  

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC): o serviço tem por finalidade prover atenção sócio assistencial e acompanhamento a adolescentes e 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso a direitos e para a 

resignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se necessário a observância da 

responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas 

específicas para o cumprimento da medida. A oferta tem como objetivo fortalecer vínculos familiares e comunitários, reduzir a reincidência da prática 

do ato infracional e reduzir a violência dela decorrentes. 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, consiste num serviço de apoio, orientação e 

IL 



Deve garantir atendimento imediato e providências necessárias para a inclusão da família e seus membros em serviços socioassistenciais 

e/ou em programas de transferência de renda, de forma a qualificar a intervenção e restaurar os direitos. O atendimento no CREAS é ofertado as 

famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: Violência física, psicológica e negligência; Violência sexual: abuso e/ou 

exploração sexual; Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção; Abandono; Reincidência no 

trabalho infantil; Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; Outras formas de violação de direitos decorrentes de 

discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar; 

Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos. 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS ATENDIMENTOS 

1.0. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e indivíduos — PAEFI. 249 ._ 
1.1 Crianças e Adolescentes 168 

Violência física, psicológica, negligência 133 

Abuso sexual 13 

Em situação de trabalho infantil 13 

Outros 9 

1.2 Mulheres 78 

1.3 Homens 01 

1.4) Pessoas em situação de rua 02 

1.2. O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC). 117 

2.1 LA 17 

2.2 PSC 80 

2.3 LA e PSC 14 

c 2.4 Internos no CASE 04 
r"--12  

2.5 Sexo masculino 110 \s- 	41 -- 
; 

, 
r 

2.6 Sexo feminino 7 1, 
tl 



CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS ATENDIMENTOS 

2.7Adolescentes que cumpriram PSC no CREAS 6 

_ 
3.0 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias. 94 

3.1 Idosos 90 

3.1.1 Negligência/Abandono 56 

3.1.2 Maus-tratos 34 

3.2 Pessoas com Deficiência 4 

4.0 Programa de Prevenção ao Uso de CRACK e outras Drogas, e cursos profissionalizantes do 
SENAI. 

100 

4.1 Número de turmas do SENAI 04 

4.2 Número de encontros do Programa 24 

4.3 Número de adolescentes abrangidos pelo Programa 100 

O Outras ações 

5.1 Número de ofícios respondidos em 2011 183 

5.1.1 Para o MP 93 

5.1.2 Para o JIJ 39 

5.1.3 Para o Ct 08 

5.1.4 Outros (DP, CRASs, SMC, Setor de Habitação...) 43 

5.2 Número de vistas domiciliares 510 

5.3 Número de atendimentos no CREAS 463 

O Capacitações e Cursos 

6.1 Curso Cuidados com o Cuidador 20 

6.2 I Seminário de Atenção Integral do Adolescente em parceria com o Gabinete da ia  dama 300 
.. 

6.3 Palestra sobre Sexualidade e Relações Humanas para alunos do EJA da Escola Sidney Guerra ç 50 (estimativa) 
- 
' 	c 

6.4 Capacitação aos funcionários da Obra Santa Marta sobre sexualidade 06 	 P 

C 



CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS ATENDIMENTOS 

6.5 Reuniões com rede e discussões de caso: equipe técnica do Presídio; Assistente Social Max.; 
Supermercados; Assistente Social Empresa Aurora; Assistente Social Judiciária; Técnicos da Obra 
Santa Marta, Profissionais de UBSs e escolas. 

Acima de 15 

6.6 Realização de 2 capacitações na URI com funcionários da 11' Coordenadoria Regional de Saúde 
sobre Violência Intrafamiliar e Humanização nos atendimentos. 40 

6.7 Campanha de combate ao Trabalho Infantil com palestras e entrega de quebra-cabeças nos PETI e 
em turma da escola Caras Pintadas. 45 

6.8 Realização de confraternização de Páscoa, Junina e Natal Em média 50 pessoas por confraternização 

6.9 Solenidades de formatura dos alunos dos cursos profissionalizantes do SENAI 14 

7.0 participação na 3' Conferência Estadual das Mulheres em Porto Alegre 03 

8.0 Participação no I Congresso Brasileiro e II Sul Americano de Psicologia Jurídica em Porto Alegre 01 

TOTAL DE DE PESSOAS ATENDIDAS NO CREAS 460 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 973 

MÉDIA DE ATENDIMENTO POR USUÁRIO 2,11 

RECURSOS HUMANOS - CREAS 

Nome Função Carga Horária 

Juliane Backes Battisti Psicóloga Chefe 40hs 

Silvia Lethícia Frandaloso Assistente Social 40hs 

Raquel Furini da Silva Assistente Social 40hs 

Janaína Vicente Agente Executivo Especializado 40hs 

Rosane Fátima Trindade Homa Zeladora 
r 5-1 

40hs  

Emerson Colling Motorista 40h( 1\ 



O Serviço de Albergue ou Casa de Passagem foi mantido e ampliado conforme tabela abaixo relacionada: 

CASA DE PASSAGEM 

CASA DE PASSAGEM 

( Albergue) 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 
TOTAL GERAL 16.490 

Total de atendimentos técnicos de. Enfermagem aos usuários. 
Obs: Período agosto à dezembro de 2011. 

Total: 37 
Média mensal: 3,08 

Total de atendimentos técnicos do Serviço Social aos usuários. 
Obs: muitos atendimentos não foram registrados. 

Total: 497 
Média mensal: 41,5 

Abordagens de rua 
Total: 96 

Média mensal: 08 

Concessão de Fotos 
Total: 27 

Média mensal: 2,25 

Encaminhamento para documentação 
Obs: não foram registrados todos os atendimentos, 

Total: 78 
Média mensal: 6,5 

Encaminhamento para família 
Obs: não foram registrados todos os atendimentos. 

Total: 62 
Média mensal: 05,2 

Encaminhamento para moradia/habitação 
Total: 50 

Média mensal: 4,2 

Encaminhamento/Acompanhamento para o CAPS 
Total: 119 

Média Mensal: 9,9 

Encaminhamento para o CRAS 
Total: 40 

Média mensal: 3,33 

Encaminhamento para o CREAS 
Total : 13 

Média mensal: 1,8 

Encaminhamento para Hospitais 
Total: 66 

Média mensal: 5,5 

Encaminhamento para o trabalho 
Total: 39 

Média Mensal 
3,3 tf -- 

Encaminhamento para UBS 
Total: 69 : c 

Média mensal: 5,8 ,.. 
r- 



Usuários que retornaram ao Convívio Familiar 
Total: 62 

Média mensal 
5,2 

Usuários que retomaram ao convívio Comunitário (Município de origem) 
Total: 35 

Média mensal: 2,9 

Refeições 
Café: 4.048 

Almoço: 2.345 
Janta: 4.048 

Pernoites Total: 4.048 

Total usuários de Erechim atendidos em 2011 Total: 654 

Total de usuários atendimentos em 2011 de outros municípios e estados 
Total: 180 

Média mensal: 15 

RECURSOS HUMANOS —ALBERGUE 

Nome Função Carga Horária 

Wilson Dondoni Agente de Trânsito Chefe 40hs 

Álvida Correa Langendorf Assistente Social 40hs 

Maristela Libino Enfermeira 40hs 

Nádia Marlene Bobko Auxiliar Executivo 40hs 

Ciloé da Rosa Auxiliar de Limpeza 40hs 

Carlos Alberto Monteiro Motorista 40hs 

Luis Carlos Sostisso Zelador de Bens Públicos 40hs (12x36) 

Raquel da Silva Michelino Zeladora de Bens Públicos 40hs (12x36) 

Carlos Antônio Cardoso de Barros Zelador de Bens Públicos 40hs (12x36) 

Egídio Molski Zelador de Bens Públicos 40hs (12x36) 

Loreci da Silva Zeladora de Bens Públicos 40hs (12x36) 93----- 
a 



7 - Recursos Municipais para Rede de Proteção Social Básica e Especial  

No Fundo Municipal da Assistência Social estão alocados todos os recursos municipais para a execução da Política de Assistência Social 

destinados à Proteção Social Básica e Especial, compondo tanto os recursos que subsidiam as ações desenvolvidas pelo município dentro da Secretaria 

de Cidadania, quanto parte do recurso que é destinado a subvenções sociais, repassados a entidades não governamentais integrantes da rede 

socioassistencial do município. Destaca-se que todo o recurso oriundo do Fundo Municipal da Assistência Social deve ser aplicado de acordo com 

deliberação do Conselho Municipal da Assistência Social — COMAS para consolidação da Política Municipal de Assistência Social. 

8  - Recursos FNAS — Rede de Proteção Social Básica  

Os recursos que compõe a rede de proteção social básica oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social são: o IGD (índice de Gestão 

Descentralizada), o PBF (Piso Básico Fixo) e o PBV I (Piso Básico Variável). 

IGD - índice de Gestão Descentralizada: aplicado no ano de 2011 em contratação de empresa de serviços terceirizada para realização de visitas 

para recadastramento de famílias integrantes do Programa Bolsa Família; em aquisição de equipamentos de informática para estruturar o CadUnico 

nos CRAS's; em capacitação de servidores da Secretaria de Cidadania para implantação do CadUnico versão 7. IGDPBF no Valor de R$ 45.744,70 e 

IGDSUAS no valor de R$ 2.504,40, ambos no ano de 2011. 

PBF — Piso Básico Fixo: Utilizado pelos CRAS's para operacionalização do PAIF (Programa de Atenção Integral à Família), aplicado na 

contratação de oficinas para usuários dos serviços prestados pelos CRAS's, tais como: Oficinas Pedagógicas para atendimento de crianças e 

adolescentes e Oficinas de Convivência que atenderam famílias, além de materiais de consumo para manutenção dos serviços. No valor de R$ 

108.000,00, no ano de 2011. 

PBV 1— Piso Básico Variável: Este recurso é utilizado para atendimento do Serviço Socioeducativo PROJOVEM, sendo desenvolvidas oficinas 

em cinco coletivos totalizando adolescentes, tendo sido pago profissionais para atuação no Serviço, bem como materiais de consumo. No valor de R$ 

63.123,00, no ano de 2011. 

9 - Recursos FNAS — Rede de Proteção Social Especial  

Os recursos que compõe a rede de proteção social especial oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social são: PVMC (Piso 

de Média Complexidade), PFMC II e III (Piso Fixo de Média Complexidade); PTMC (Piso de Transição de Média Complexidade) e o PAC 

Alta Complexidade). 



PVMC — utilizado para manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), na aquisição de material de consumo e serviços. 

Valor de 36.000,00 no ano de 2011. 

PFMC II — utilizado para aquisição de materiais e serviços que garantem a manutenção das atividades realizadas pelo CREAS (Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social). Valor de R$ 86.400,00 no ano de 2011. 

PFMC III — utilizado especificamente para o desenvolvimento de atividades realizadas no serviço de medidas socioeducativas e para o 

desenvolvimento de atividades de prevenção à drogadição com crianças e adolescentes atendidas pelo CREAS. Valor de R$ 24.200,00 no ano de 2011. 

PTMC — recurso utilizado para atendimento de pessoas portadoras de deficiência através de convênio com entidade não governamental. Valor 

de R$ 129.213,72 no ano de 2011 

PAC 1— recurso repassado a entidades não governamentais por meio de convênio, para a execução de serviços de acolhimento institucional, nas 

modalidades de abrigamento e casas lares. Valor de R$ 57.850,00 no ano de 2011. 

10 - Recursos FEAS para Rede de Proteção Social Básica e Especial  

No ano de 2011, o Estado repassou ao município de Erechim recurso para execução do Projeto OASF — Orientação e Apoio Sócio 

Familiar, o qual, conforme deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social — COMAS, fora repassado a três entidades da rede do município 

que desenvolveram este projeto atendendo um total de 120 (cento e cinquenta) famílias, além de aquisição de equipamentos de informática pela 

Secretaria de Cidadania. 

11 - Investimentos, Novas Ações, Expansão ou Aperfeiçoamento Prioridades e Metas 

OBRAS REALIZADAS EM 2011 Recursos Financeiros Aplicados 

Construção do CRAS II Parque Lívia/Linho. O Complexo que abrigaria o CRAS II do Parque Lívia, está em 
fase de construção com previsão de inauguração no mês de abril/2012. 

R$ 180.394,12 

Novas instalações no espaço CRAS I do Bairro Progresso, adequadas à acessibilidade, garantindo o melhor 
atendimento aos usuários. O CRAS previsto para ser construído no Bairro Progresso, inicia a construção na 
Praça do do PEC neste ano, conforme processo de licitação em andamento. 

R$ 20.770,00 

(  



12 - O Programa Bolsa Familia  foi mantido e ampliado, conforme tabela abaixo: 

1.CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA 

RECURSOS FEDERAIS 
repassados diretamente 

as famílias em 2011 

RECURSOS FEDERAIS 
repassados ao Município para a Gestão 

do Programa em 2011 

Recadastramento 2.732 

Cadastros novos 1.940 

Cadastros de BPC 858 

Famílias Beneficiadas 	PBF Janeiro 2012) 2.341 

Famílias que deixaram de receber o beneficio 300 

Famílias migraram para Erechim 107 

Famílias que recebem Beneficio PETI (dezembro 2012) 22 

Emissão Carteira PNiagem Interestadual 32 

Informação do Cd Único para Isenção de taxa de gaveta Mortuária 97 

Visitas Domiciliares para Notificação de Recadastramento 1.912 

Visitas Domiciliares pelo Assistente Social para verificação de denúncias 118 

Famílias que descumpriram as condicionalidades em 2011 491 

RECURSOS HUMANOS 

Nome Função Carga Horária 

Vanessa Ritter Chefe de serviço do cadastrado Único 40 hs 

Cleomara Lúcia Hermann Assistente social 40 hs 

Paloma Todescatt Santos Agente executivo especializado 40 hs 	2-5— s 
Bruna Lauermann Agostinho Estagiária 3 i-(s--  c 

_...-0 

ti 



Daniela Três Copetti Estagiária 30 hs 

Janice Cristina Ribeiro Estagiária 30 hs 

Sandra Regina Bertuz7i Estagiária 30 hs 

13  - Em 2011 foi adquirido um veículo leve através da reprogramação de Recursos Federais,  no valor de R$ 25.900,00, e um utilitário, no valor 

de R$ 48.000,00 para transportar alimentação produzida na Cozinha Central aos Programas Sociais. 

14 - Quanto ao Serviço de Abrigamento e Reinserção na modalidade Família Acolhedora de Crianças e Adolescentes em situação de abandono  

ou destituída da família.  

Vem sendo parcialmente atingida através de convênios com entidades de atendimento a Criança e Adolescentes na modalidade casa lar, 

sendo eles, Associação Beneficente Lar da Criança e Patronato Agrícola São José. Ainda, no que se refere a Família Acolhedora, estamos no processo 

de discussões e avaliações, buscando experiências em outras localidades, para visualizar se a implantação do referido programa é a melhor proposta 

para as Crianças e Adolescentes. 

Implantação do serviço de República.  

Não foi executada a meta proposta, tendo em vista que não há demanda para a implantação do serviço de República, muito embora os 

casos em que há necessidade são acolhidos e encaminhados aos Programas Sociais já existentes no Município e também para as Entidades da Rede 

Socioassistencial. 

Implantação do Serviço de Casa do Afeto  

A meta está sendo executada parcialmente no que se refere ao atendimento das mulheres vitimas de violência, o serviço 

vem sendo realizado através do CREAS — Centro de Referência Especializado de Assistência Social, pela equipe técnica. 

Construção do Albergue Municipal 

A meta não foi executada, muito embora, houve a busca de recursos federais através de emendas parlamentares, das quairos 
; 

contemplados. Porém, estamos na busca de espaço físico amplo e acessível de locação para garantir um atendimento mais qualificado. ••.; 	• 

1 



NeMf ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM N~2,  RELATÓRIO ANUAL - EXERCÍCIO 2011 

Segue abaixo, relatório das atividades do exercício 2011, tendo como base as ações previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Ação Resultados 

1 
Auxiliar 	Entidade 	que 	atua 	na 
Preservação 	e 	Proteção 	do 	Meio 
Ambiente. 

- Esta ação teve continuidade através da renovação do convênio existente com a 
Associação de Proteção ao Cão de Erechim — Pró-Cão, que presta atendimento e recolhe 
animais que estão machucados e/ou abandonados pelas ruas. Após são encaminhados 
para adoção. Cerca de 15 animais são atendidos mensalmente a pedido do Município. 
(atropelados/maus tratos) 

2 

Atender despesas com a Política de 
Proteção 	do 	Meio 	Ambiente 	e 	da 
População, 	conforme 	prioridades 
estabelecidas em consonância com o 
Conselho 	Municipal 	de 	Proteção ao 
Meio Ambiente — COMPAM. 

- Em 2011, o Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente aprovou o repasse de 
recursos do FUNDEMA — Fundo Municipal de Meio Ambiente para auxiliar a URI-Campus 
de Erechim na realização da XX SAUMA e V Simpósio Sul de Gestão e Conservação 
Ambiental. 
- Também aprovou recursos para custear vinda da Associação de Teatro Luz e Cena que 
fez duas apresentações dentro das atividades da Semana Municipal de Meio Ambiente 
promovida pela SMMA. 

3 
Prover 	recursos 	para 	aquisição 	e 
formação 	de 	áreas 	estratégicas 	à 
Conservação e Preservação Ambiental. 

Nada executado. 

4 

Fortalecer 	atividades 	de 	Educação 
Ambiental, 	com 	aquisição 	de 
equipamentos 	e 	contratação 	de 
servidores. 

Contratada uma servidora-estagiária e tem o auxílio do Centro de Educação Popular, 
através de assessoria 	pelo Convênio 053 de 14 de outubro de 2009. 

5 
Atender serviços gerais de coleta de 
lixo e limpeza pública urbana. 

- Contrato emergencial foi realizado na metade do ano de 2011, pois empresa 
realizava a coleta (Nova Era) não estava cumprindo o determinado no contrato. 
Trâmites para contrato de outra empresa foram concluídos e desde o dia 02 ck,  

que 
_... 

Fanéfro a 

i 	C-) 
coleta e disposição final dos resíduos está sendo realizada pela Tucano O. as e  



'‘et~ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
A,WW RELATÓRIO  ANUAL — EXERCíCIO 2011 

Ação Resultados 

6 
Construir pavilhão para reciclagem de 
resíduos no Aterro Sanitário. 

- Município realizou a reforma do pavilhão já existente, com a realização de novo piso e instalação 
de calhas, estando o mesmo em plenas condições de funcionamento. 
— Trabalho de separação de resíduos já está sendo realizado por associação conveniada com o 
município. A mesma recebe do Municipiio auxílio de R$ 5.000,00 ao mês para compra dos EPIs. 

7 
Reformular 	Sistema 	de 	Resíduos 
Sólidos de Erechim 

- Para auxiliar esta reestruturação da gestão de resíduos a SMMA mantém convênio com 
o Centro de Educação Popular — CEPO, que está cadastrando os catadores, realizado 
reuniões e atividades para organizar o trabalho coletivo dos grupos. 

8 Manter as ações e serviços do Sistema 
Municipal de atenção as Áreas Verdes, 
Paisagismo, 	Praças, 	Parques, 	Horto 
Florestal, Flora e Fauna. 

- Contratada empresas para a instalação elétrica decorativa na Praça da Bandeira. 
- Início as obras de paisagismo nas praças Boleslau Skorupski e canteiros da avenida 
Maurício Cardoso, avenida sete e José Oscar salazar. 

9 
Promover a reestruturação interna e 
externa 	do 	Parque 	Longines 
Malinowski. 

-Ainda está em andamento a construção e reestruturação da primeira etapa do passeio externo do 
Parque na rua Anita Garibaldi. Município arcará com o restante do pagamento, pois recursos que 
seriam advindos do governo federal — Ministério do Turismo não foram enviados, sendo que a 
Prefeitura já quitou 100% da sua contrapartida. 
-A segunda etapa está processo de contratação de empresa que executará o passeio da Rua 
Henrique Dias. 
-Também está em fase final de elaboração o Plano Municipal de Manejo do Parque que será 
entregue ao Município no mês de fevereiro. Para sua execução estão destinados para este ano 
(2012) R$ 250.000,00. 

10 

Estruturar o Horto Florestal sob a ótica 
de 	maior 	produção, 	aquisição 	de 
máquinas e aumento no quadro de 
pessoal. 

- Para o Horto Florestal foi adquirido um caminhão, tipo utilitário comercial, com caçamba de carga. 
Este veículo auxilia os servidores a transportarem terra, água e mudas de flores e árvores que são 
plantadas nos canteiros e áreas do Município. 
_ Elaboração do Plano de Manejo do Horto será entregue em fevereiro. Para 2012 está destinado 
R$ 100.000,00 para sua execução. 

11 Terceirizar 	os 	serviços 	na 	área 	de 
capina e ajardinamento, 

- Foi contratada empresa que está realizando diariamente os serviços de roçagem mecangfem 
com recolhimento e transporte dos resíduos resultantes destas atividades. 

( 



Segue abaixo, relatório das atividades do exercício 2011, tendo como base as ações previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

1.1— Apoio e Incentivo à Agropecuária 

1.2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 

Abates realizados: 101 ovinos; 1.956 bovinos; 4.554 suínos 

No ano de 2011 o Serviço de Inspeção Municipal de Erechim teve a sua equivalência reconhecida pelo Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento, fazendo parte desde então do SUASA — SISBI, Conforme a portaria SDA/MAPA n° 523 de 31 de 
Dezembro de 2010, publicado no D.O.0 em 04/01/2011. 

Foram realizadas 247 vistorias, nas 27 Agroindústrias registradas no SIM. 
Foram realizadas também 77 análises de água e 125 análises de produtos. 
Confecção de 3000 folders do SIM para Educação Sanitária.. 
Apoio na organização da I Feira da Agricultura Familiar e XI Festa di Bacco. 
10 encontros com técnicos da região para padronização e normatizações dos trabalhos dos Serviços de Inspeções. 
05 visitas de outros municípios do RS e SC para conhecer a experiência do nosso Serviço. 
Recebemos duas auditorias, uma do MAPA e outra da Secretaria Estadual de Agricultura. 
Organização e participação no fórum de gestão compartilhada de produtos de origem animal. 

1.3 - PROGRAMAS DE REPASSE DE MUDAS 

Programa Municipal de Reflorestamento 

Tem por objetivo fornecer gratuitamente mudas de árvores exóticas e nativas, visando a implantação de florestas nas 
propriedades rurais, com finalidade industrial, energética, de proteção ao solo, bem como, o abastecimento de matéria prima florestal 
para o município e região, incentivar o surgimento de um pólo madeireiro auxiliando na sustentabilidade das propriedades rurais e na 
geração de emprego e renda. 

Quantidade de mudas fornecidas: 102.200 
Produtores beneficiados: 42 
Investimento: R$ 15.000,00 



Programa Municipal de Bovinocultura de Leite 

Tem por objetivo fornecer gratuitamente sementes, inoculantes, adubo químico, visando implantação de pastagens nas 
propriedades rurais, reduzindo assim o déficit alimentar, incentivando a diversificação das atividades agrossilvopastoris, auxiliando na 
auto-sustentabilidade das propriedades rurais e na geração de emprego e renda. 

Quantidade de hectares plantados: 71 
Produtores beneficiados: 51 
Investimento: R$ 41.000,00 

Programa Municipal de Fruticultura 

Tem por objetivo fornecer gratuitamente mudas frutíferas incentivando a plantação de pomares, auxiliando na auto-
sustentabilidade das propriedades rurais e na geração de emprego e renda. 

Quantidade de mudas fornecidas: 
- 2980 mudas de citrus; 
- 8820 mudas brancas; 

Produtores beneficiados: 54 

Feiras 

Abertura de nova Feira no Bairro Progresso beneficiando 10 novos feirantes; 
Estruturação da feiras nos Bairros Três Vendas, Atlântico e Progresso; 
Total do Investimento: R$ 40.000,00 

2.2- Patrulha Agrícolas e Estradas Vicinais 

Visando melhorar a trafegabilidade nas estradas vicinais bem como, o acesso as propriedades rurais, foram executados, os 
seguintes serviços: 

Horas-máquina e/ou caminhões 

Trator de esteira: 1.500 h trabalhadas 
Retroescavadeira: 450 h trabalhadas 
Caminhão tanque: 634 cargas de adubo orgânico 
Produtores atendidos: 600 	

Cf: 



Equipe de Pontes e bueiros/Estradas Vicinais 

Foram construídos,ampliados e/ou reformados aproximadamente 200 bueiros, distribuídos em diversas localidades do município 
assim como dez pontes e pontilhões, com patrolamento e cascalhamento das estradas vicinais. 

2.3 — Poços Artesianos 

Esse departamento tem por objetivo fornecer aos agricultores, água potável de boa qualidade, também prevenindo os 
efeitos da estiagem, que por muitas vezes vinham deixando comunidades sem abastecimento. Com  esse intuito, foram realizadas as 
seguintes obras: 

Localidade Obra Beneficiados 

Linha Mosquito Rede adução e distribuição 10 famílias 

Linha Campininha Rede adução e distribuição 21 famílias 

KM 8 Rede de adução 11 famílias 

Linha 2 Capoerê/Schelski Rede de distribuição 7 famílias 

Linha Trindade Rede adução e distribuição 18 famílias 

Linha Pelicioli Rede de distribuição 8 famílias 

Linha 2 Dourado//Demoliner Perfuração 20 famílias 

São João Cascata Perfuração 19 famílias 

Além dos investimentos em novas obras, como parte dos objetivos do Projeto/Atividade, foi realizada a manutenção 
corretiva e preventiva dos 48 (quarenta) e oito poços artesianos do interior do município, assim como o tratamento dos mesmos. 

	 F15 —3.1- 

N.3 



Segue abaixo, relatório das atividades do exercício 2011, tendo como base as ações previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO - AÇÃO EXECUÇÃO 

Manter ações e serviços para estimular a difusão da arte como forma de 
expressão educativa/cultural com Recursos Próprios na Escola Municipal de 
Belas Artes Osvaldo Engel. 

100% executado conforme solicitação da Escola para atender o Projeto 
Político — Pedagógico, inclusive nas atividades relativas aos seus 50 

anos comemorados durante 2011. 

Manter o atendimento ao Ensino Fundamental com Recursos do 
FUNDEB, MDE, com apoio da União e do Estado e Recursos Próprios, 
desencadeando ações que propiciem a oferta de Ensino Fundamental 
obrigatório, em todas as suas modalidade. 

100% 

PROGRAMA—ENSINO REGULAR EXECUÇÃO 

Manter o atendimento ao Ensino Fundamental com Recursos do 
FUNDEB, MDE, com apoio da União e do Estado e Recursos Próprios 
desencadeando ações que propiciem a oferta do Ensino Fundamental 
obrigatório, em todas as suas modalidades. 

100% 

Manter as ações e serviços que oportunizem o desenvolvimento das 
crianças até seis anos de idade com recursos do FUNDEB e MDE. 

100% dentro das propostas existentes: Convênio com a Obra Santa 
Marta, com a Creche Madre Alix e ASSAMI, com mais 60 vagas. 

Oferecer Programas de Formação para o desenvolvimento de ações de 
integração entre Escola, a Família e a Comunidade. 

Participação em reuniões com pais, para explicar quais são os 
Programas Desenvolvidos pela SMEd, com o Programa Mais Educação 

(adesão, almoço, lanche, atividades). 
Reunião com CPMdas Escolas. Acompanhamento aos Clubes de Mães 

da Escolas. Participação em atividades, comunidade/escola: 
apresentações para as famílias em datas comemorativas, tais como: dia 

das mães, pais, crianças, estudantes, Sete de Setembro. Participações nas 
feiras realizadas nas Escolas. 

Atender o Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB, MDE com 
apoio 	da 	União 	e 	do 	Estado 	e 	Recursos 	Próprios, 	atendendo 	o 

da todos os serviços e encargos decorrentes na área 
educacional, nas ações técnico-administrativas e pedagógicas no Sistema, 
para execução do Processo Ensino — Aprendizagem e da Proposta  
Pedagógica. 

100% Conforme projetos desenvolvidos nas Escolas Pública
funcionamento Sistema Municipal de Ensino. 

., 
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Manter ou ampliar a oferta de Transporte Escolar com recursos do 
FUNDEB, MDE e com apoio da União e do Estado conforme legislação 
vigente. 

100% Inclusive com nova licitação, mantendo veículos mais novos para 
garantir maior segurança aos estudantes transportados. 

Manter o atendimento da demanda de alunos com necessidades especiais, 
numa perspectiva de educação inclusiva em Instituições de Atendimento 
específico. 

100% Dentro das demandas apresentadas. Foram adquiridos dois 
veículos para o transporte de cadeirantes — um veículo Van Tipo micro- 

ônibus e um ônibus, os dois adaptados , garantindo a acessibilidade. 

Manter os compromissos com o pagamento de benefícios a 
Servidores Inativos e Pensionistas. 100% Conforme folha de pagamento. 

Garantir acesso e frequência aos estudantes do Sistema Municipal e Rede 
Estadual, conforme Programa ou Convênio. 

100% Conforme demanda. 

Garantir acesso e frequência ao Ensino Médio 100% Conforme demanda - vales transportes 

Implantar e dar condições para o funcionamento do Programa UCA — 
Um Computador por Aluno 

Dentro do cronograma 50% atingido. Foram adquiridos 4000 laptops 
Educacionais e já entregues os armários para guardá-los — porém a 

instalação da Fibra Ótica e da rede WEIRELESS para o funcionamento 
dos mesmos, está em Processo de Licitação 

Promover recursos para atender demandas do Núcleo Tecnológico 
Municipal. 

100% . Formação PROINFO para professores multiplicadores do NTM 
realizado em três etapas. 

Viabilizar a aquisição de um computador para cada professor do 
Sistema Público Municipal 

100%. Foram entregues 486 Noteboks para os professores do Sistema 
Municipal de Ensino. 

Ampliar laboratório de ciências e informática 50% Quanto a ampliação dos laboratórios de informática, está sendo 
aguardado a ampliação da rede elétrica para a instalação dos 

computadores. 

Garantir as contrapartidas necessárias para a construção de quadras 
cobertas em conjunto com a União. 

Não foi executado por não terem sido aprovados os projetos 
encaminhados ao Governo Federal — PAC 2 

Implementar e complementar projetos em parceria com outros entes 
federativos. 

100% Educação Integral em jornada ampliada tais como: Programa 2° 
Tempo e o Programa Mais Educação, desenvolvendo atividades de 
psicomotricidade, reforço escolar nas Disciplinas de Português e 

Matemática e atividades nos laboratórios de informática, no turno 
contrário a aula 

Qualificar os serviços através de cursos e treinamentos, visando seu 
aprimoramento 	pessoal 	e profissional, melhorando 	o 	atendimento 	à 
Comunidade e a busca de excelência na gestão pública. 

100% conforme Projeto Político Pedagógico da S 	Ed e esc°. 	. 
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Prestar condições para o funcionamento normal da Secretaria e serviços 
a ela vinculados, através do suprimento das necessidades de pessoal, 
equipamentos e programas 	de informática, veículos, mobiliário, material 
bibliográfico e ouros, para o bom desempenho e funcionamento dos 
serviços públicos. 

100,00% 

Promover recursos para atender demandas do Orçamento Participativo 100% da parte executada -Demanda — Ginásio São Cristóvão 

Promover recursos para suportar pequenas despesas com Coffee Breack 
para participantes em eventos 	de caráter social, de interesse 	público e 
prestadores 	de 	serviços 	voluntários, 	bem 	como 	mimos 
(presentes/lembranças destinados a palestrantes/ instrutores / orientadores, 
não remunerados, no contexto destes eventos e para autoridades ou 
personalidades), em visita ao Município. 

Nada executado, uma vez que, conforme parecer Jurídico, não há 
justificativa de interesse público nesta ação. 

20-Garantir a produção científica (livros, revistas 	pedagógicas e vídeos 
institucionais) para trabalhos desenvolvidos nas escolas do Sistema Público 
Municipal de Educação. 

100% atendendo demanda: foram elaborados vídeos, cadernos 
pedagógicos, folders e Revista Pedagógica. 

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATÉ OS 6 ANOS 
AÇÃO 

EXECUÇÃO 

1-Manter as ações e serviços que oportunizem o desenvolvimento das 
crianças até seis anos de idade com recursos de FUNDEB e MDE. 

100% Manutenção das Escolas. Instalação dos Parques Externos nas 
escolas ( EMEF OTHELO ROSA — Educação Infantil e Roberto 

Teódulo) com a equipe de funcionários da SMEd — Obras Escolares. 
Compra de materiais para manutenção. 

2- Viabilizar vagas para ampliar o acesso de crianças em creches. 100% Convênios com a Madre Alix, CECRIS, Obra Santa Marta e 
ASSAMI 

3-Construir Escolas de Educação Infantil para atendimento da legislação e 
da demanda 

Construção da 2 etapa da EMEI Ruther Alberto Von Mühlen — deverá 
ser concluída até o início do ano letivo de 2012, em 27/02/12. 

Construção da escola do linho — EMEI Lucas Vezzaro — Projeto Pró 
Infância. 

Encaminhado projeto para licitação da escola Paiol Grande — Educação 
Infantil — Pró Infância — a obra inicia em 2012. 

Reformado prédio da escola Roberto Theódulo para E.. — ãoÍrrifattiil 
(em 2012 será ampliado e realizado reforma fek (=> 



4- Construir Ginásio de Esportes anexo a Escola de Educação Infantil, para 
atender as crianças na prática esportiva e demais projetos. 

50% Em construção o Ginásio de Esportes anexo a Educação Infantil 
da EMEI São Cristóvão. 

50% Encaminhado projeto para construção de um Ginásio Poliesportivo 
no bairro Paiol Grande — Orçamento Participativo — as obras iniciarão 

em 2012. 

  

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO — AÇÕES EXECUÇÃO 

1- Manter o fornecimento de alimentação escolar suprindo necessidades 
alimentares, visando possibilitar um melhor rendimento escolar, com 
recursos do PNAE, PNAEC e Próprios, 

100% atendidas. Aplicação do recurso por meio de aquisição de gêneros 
alimentícios diversificados para atender as necessidades nutricionais dos 

estudantes do Sistema Municipal de Ensino. Inclusive 100% dos 
recursos do PNAE utilizados na compra de gêneros da Agricultura 

familiar. 

ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL EXECUÇÃO 

1- Manter as ações e serviços para o atendimento as crianças, adolescentes, 
jovens e adultos portadores de necessidades especiais, com recursos do 
FUNDEB e MDE. 

100% atendida conforme solicitação do Sistema Público Municipal de 
Ensino. 



1- APRESENTAÇÃO 

O presente relatório foi elaborado para atendimento da Solicitação da Central do Controle Interno realizada pelo memorando 

068/2011 de 19/12/2011. 

Para confecção do mesmo os dados foram fornecidos por cada responsável do setor constando, portanto, no corpo do presente o 

nome de quem forneceu os dados para composição do mesmo. 

Foi redigido e formatado pontuando a identificação de quantitativos para melhor visualizar os dados bem como efetuar 

comparativos com os anos anteriores. 

Cabe ressaltar que o relatório está dividido consoante cada atividade/projeto contante na LOA 2011, procurando identificar as 

metas previstas na LDO 2011 sendo entregue 01 via impressa e outra encaminhado para o e-mail continternoaerechim.rs.gov.br .  

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação 



ÁREAS APROVADAS EM 2011 
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Total de Área Aprovada 276.577,54m' 

1- ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONTROLE, PROJETO DE SERVIÇOS E OBRAS EM GERAL. 

A Secretaria Municipal de Obras e Habitação, por meio dos seus setores e respectivos funcionários realizou diversas atividades a 

fim de executar os serviços administrativos e técnicos projetados para o exercício de 2011. Em uma análise podemos identificar os 

seguintes quantitativos: 

Pelo setor de Análise de Projetos,  foram analisados um total de 2.426' processos contendo aprovação de projetos de 

edificações residenciais, prediais, comerciais, industriais, condomínio por unidades autônomas e outros projetos afins, consoante fluxo 

demonstrado no seguinte gráfico. 

Fig. 01: Áreas aprovadas em 2011 por mês de aprovação. 

1 	Dados fornecidos pela Chefe da Divisão de Análise Predial, Sra. Céris Beltrame 



No mesmo setor são realizados as aprovações de projetos de loteamentos, desmembramentos, inserções de medidas, 

retificações de áreas e medidas, totalizando 1.1682  processos analisados. 

Pelo  Setor de Topografia,  foram atendidos 79 processos e, ainda, 157 solicitações por ofícios e "de-para". Efetuou-se 

ainda levantamento altimétrico, planialtimétrico, levantamento cadastral, demarcação no solo e definições do passeio público; medição 

de área verde, medição para aprovação de projeto; nivelamento geométrico e medição para serviços de tapa-buracos'. 

Pelo Setor de Fiscalização,  foram emitidos 546 documentos de habite-se em um total de 15.074,69 m2, onde foram 

executadas 706 vistorias para tanto4. 

Também foram realizados: 

.723 (setecentas e vinte e três) vistorias e medições para fornecimento de número predial. 

.456 (quatrocentos e cinquenta e seis) vistorias de sistema de esgotamento sanitário. 

.785 (setecentos e oitenta e cinco) atendimentos acerca de reclamações e solicitações referente a obras , fossas, filtros, passeios 

públicos , vistorias em geral, processos diversos, etc.. 

.412 (quatrocentos e doze) notificações preliminares em diversos pontos da cidade por estarem em desacordo com as normas do 

CÓDIGO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO e também notificações de fossas e filtros, conforme Inquéritos enviados pela 

Promotoria Pública. 

.02 (duas) demolições de casa em local não permitido para edificação da mesma, sendo área de utilidade pública ou em desacordo 

com o P.D.' 

Pelo Departamento Técnico'  da secretaria foram executados: 

2 Dados fornecidos pelo Chefe da Divisão de Desmembramento, Sr. Julio Santolin. 
3 Dados fornecidos pelo Chefe do Setor de Topografia, Sr. Alnnir Lettrari 
4 Dados fornecidos pelo Chefe do Setor de Habite-se, Sr. Dirceu Sonda. 
5 	Dados fornecidos pelo Chefe do Setor de Fiscalização e Urbanismo, Sr. Fábio Portela. 
6 Dados fornecidos pelos seguintes funcionários: André Provin (Diretor Técnico); Tassiana Grando (Arquiteta e Urbanista); Edson Lisboa (E Jenh 	Elffico).; 

Valdecir Fracaro (Chefe da Divisão de Desenho). 

Cri 



acompanhamentos dos profissionais do departamento como Gestores Técnicos dos contratos administrativos; Elaboração de 

praticamente todos os orçamentos de obras, serviços e compra de materiais, originados por telefonemas, ordens de serviço superiores 

e outros pedidos, de praticamente todas as Secretarias do Município de Erechim. 

Vistorias, emissão de laudos, pareceres, referentes a inúmeros processos protocolados junto a Prefeitura Municipal, referentes ao 

Saneamento, Pavimentação, Habitações, Loteamentos, Construções, e outros. 

Despachos referentes à nomeações por portarias diversas (Comissão Permanente quanto a Atestados de Licitações, 

Emissão de laudos, diversos memorandos e ofícios oriundos de setores superiores, Gabinete do Sr. Prefeito, do Vice-Prefeito, 

Procuradoria, Ministério Público e de outras Secretarias 

elaboração de ante-projetos, (croquis), projetos, orçamentos, cálculos de implantação, remoção e conserto de canalizações pluviais, 

bem como de redes d'agua, edificações e outros, solicitados, laudos e vistorias. 

Também foram feitas assessorias aos demais Engenheiros e Arquitetos, em visitas a obras em andamento; 

elaboração de projetos de engenharia elétrica; acompanhamento e fiscalização de obras de natureza de energia elétrica com gestão 

de contratos de mesma natureza assim como gestão de compras de materiais elétricos que envolvem elaboração de listas e relações de 

materiais e serviços, com acompanhamento dos processos licitatórios e recebimento dos materiais e serviços envolvidos nas 

contratações; assessoramento e consultoria de trabalhos e serviços correlatos de energia elétrica; deliberação de processos 

encaminhados à Prefeitura Municipal solicitando serviços e atividades relacionados a energia elétrica; 

Todos os trabalhos acima mencionados foram pormenorizados em um relatório por técnico de sua respectiva área 

constante como anexo 01  deste relatório 

Pela Divisão de Arquivo,  no ano de 2011, houveram 3.291 processos administrativos com despachos de taxas de aprovação de 

projeto em processos que somaram R$ 469.021,81. 
r 

Foram ainda confeccionadas: 



.929 fichas de construção (aprovação de projeto); 

.263 fichas de parcelamento de solo (loteamento, inserção de medidas, desmembramento, remembramento, etc); 

.261 solicitações de pagamentos de contratos; 

102 Certidões, Atestados de Capacitação Técnica e Termos referentes a Contratos de Obras; 

Também foi realizado a administração de cóntratos de obras em andamento contratadas pelo município, com atendimento de 

contribuintes, cadastramento bimestral de Contratos acima de R$ 10.000,00 no SISCOP ( TCE ) bem como cadastramento diário e 

repasse mensal do cadastro de Projetos Aprovados e Habite-se no SISOBRAPREV ( INSS ) com emissão de relatório mensal de 

projetos Aprovados para o CREA e SINDUSCON7. 

Pela Comissão Temporária de Assessoramento Técnico,  o setor instruiu os expedientes ministeriais bem como diversos 

processos administrativos e informações requeridas pela Procuradoria Jurídica Municipal. 

Com vistas a viabilizar a demanda e qualificar as informações prestadas foi criada a Comissão Temporária de 

Assessoramento Técnico Direto ao Secretário Municipal de Obras Públicas e Habitação, com fundamentação legal no Decreto n° 3.548, 

de 27 de agosto de 2010, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados, no âmbito da Administração Municipal, em casos de 

parcelamento irregular ou clandestino de solo para fins urbanos, especificamente o previsto no Artigo 8°. A Portaria n° 744/2011 nomeou 

os membros para comporem a Comissão Temporária - SMOPH legitimando-os para o desempenho das atividades atinentes a mesma, 

cujas atividades tiveram início em 11 de junho de 2011. A Portaria n° 1021/2011 complementou a nominata da Comissão Temporária - 

SMOPH. 

Nos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Temporária - SMOPH foram realizadas, em diferentes localidades, diversas 

diligências e visitas com entrevistas pessoais aos proprietários, posseiros e seus respectivos familiares, bem como com os munícipes 

direta ou indiretamente envolvidos, nas tratativas amigáveis de solucionar a contenda. 

A Comissão Temporária - SMOPH promoveu relatórios periódicos, os quais são enviados ao Secretário Municipal de Obras 

Públicas e Habitação, e com autorização deste, informa o andamento dos expedientes de Inquéritos Civis ao Ministério Públicefe, 

7 Dados fornecidos pelo Chefe da Divisão de Contratos. Sr. Cesar de Camargo. 



Destarte, a elaboração e desenvolvimento das atividades, integrando as ações dos recursos humanos, o uso de materiais, 

financeiro, técnico e institucional da Gestão Pública possui porcentagem de atendimento em 100%. Para desempenho destas atividades 

houve a disponibilização de uma sala com equipamentos de informática, sendo propiciado cursos para qualificar os funcionários com 

intuito de aprimoramento pessoal e profissional'. 

Pelo Setor de Atendimento Direto ao Público,  foram realizados atendidos diretamente ao público mais o atendimento via 

telefones com informações e esclarecimentos de diversos assuntos. Foram emitidas ordens serviços diversas conforme tabela abaixo, 

sendo que as ordens em aberto se encontram nas programações das equipes para realização dos serviços'. 

111~RVIUSFOrdnOrde_niete S e arj r$12-915~ 
Equipe 0.S. Em aberto 0.S. Executadas 

Asfalto 44 254 
Calçamento 36 72 
Capina 6 1 
Construção civil 1 1 
Elétrica externa 316 3140 
Elétrica interna 30 11 
Estradas 96 349 
Saneamento 213 210 
Fiscalização 8 3 
Limpeza de rua 27 6 
Total 777 4047 

  

8 Dados fornecidos pelo membro da Comissão Temporária, Sr. Dênis Domingues. 
9 	Dados fornecidos pelos Servidores Fátima Paholski, Chefe do Setor de Auxilio ao Público e Milton Fracaro, Chefe da Divisão de •Process 



L.- 

Pelo  Setor de Protocolo de Obras"  foram tramitados cerca de 7.714 processos diversos conforme tabela descritiva abaixo: 

Tipos de Processo. Quantidade de Processos _. 
Aprovação de Projeto 1469 

Inscrição Cadastro Fiscal 992 

Numeração Predial 660 

Habite-se 621 

Providencia 508 

Abertura Vala Ligação Água 251 

Iluminação 79 

Cemitério-Solicitações Diversas 243 

Licença Demolição 129 

Ampliação Rede Esgoto-Canalização-Abertura Vala 216 

Estudo Viabilidade 140 

Prorrogação Prazo Execução Passeio 110 

Melhorias Ruas 211 

Substituição Projeto 63 

Informações-Processos diversos 1520 

Alvará Construção 98 

Alteração Atividade 68 

Alteração Cadastro 174 

Alteração Endereço 107 

Alteração Sócio 55 

Aproximadamente 7714 

10 Dados fornecidos pela Chefe da Divisão de Análise, Gisele Weishaupt. 



Por fim, pela Coordenação da Secretaria,  junto ao Gabinete do Secretário, foram emitidas, 364 Solicitações de Despesas, 

com controle orçamentário da secretaria, assim como acompanhamento e orientação aos gestores contratuais de 111 contratos 

atinentes às atividades desenvolvidas pela Secretaria de Obras". Também foram gestionados cerca de 252.670 vales transportes 

distribuídos entre os funcionários de toda Secretaria de Obras12. 

2- CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS. 

Incluindo os serviços que foram prestados pelos dois Cemitérios (Santa Cruz e Pio XII), foram realizados 380 sepultamentos e 

182 translados. No Cemitério Pio XII foram construídas 100 gavetas mortuárias, todas executadas diretamente por servidores da 

SMOPH, estando prevista a construção de mais 150 gavetas para o exercício de 2012, sendo 100 gavetas no Cemitério Santa Cruz e 

outras 50 no Cemitério Pio XII. No período de finados foram locadas cabines sanitárias para os Cemitérios, com o fito de propiciar 

maior Infraestrutura nestes dias. Foram construídos em torno de 66m2  de passeio (calçada), construção de 21m2  de muro de contenção 

assim como foram realizados serviços de pintura nos dois Cemitérios. 

Foram prestados serviços diversos de manutenção e atendimento ao público em geral, bem como aprovação de projetos de 

túmulos e jazigos. 

Ainda, foram contratados mais 03 servidores, sendo 02 Artífice Pedreiro e 01 auxiliar de serviços gerais, para auxiliarem na 

demanda dos serviços no setor de necrópole. 

 

  

II Dados fornecidos pela Chefe do Setor de Contratatos, Sra. Cielen Mikulski. 
12 Dados fornecidos pelo Diretor de Processo e Pessoal, Sr. Genésio do Carmo. 



CONSERVAÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

Foram adquiridas aproximadamente 7.000 lâmpadas para a manutenção e conservação da rede de iluminação pública, 

bem como materiais de suporte e acessórios, reatores, fiações, ferramentas, e materiais diversos para execução de serviços. Houve 

também instalação de novas redes de iluminação pública para atendimento de processos protocolados na Secretaria de Obras Públicas 

e Habitação da Prefeitura Municipal de Erechim solicitando postes com luminárias para instalação em loteamentos novos construídos na 

cidade no ano de 2011, bem como implantação de novas redes e instalação de luminárias em diversos locais do perímetro rural no 

interior. 

Para atendimento da demanda ocorreram a instalação de aproximadamente 200 novas luminárias para atendimento de 

processos protocolados na Secretaria sendo necessário a aquisição de novas ferramentas de trabalho e recursos de mão de obra para 

melhor qualidade de trabalho da equipe; 

Em relação a ampliação de rede pública de iluminação houve um acréscimo de crescimento de aproximadamente 5% da 

malha atual; 

Ao atendimento da lnfraestrutura da Administração Pública que envolve mais de 40 unidades dentro das 12 Secretarias e 

Gabinete do Prefeito, atendendo a solicitações das secretarias no conserto, troca, substituição e melhorias rede elétricas das 

mesmas". 

DRENAGENS, REDES DE ESGOTO E CANALIZAÇÃO DE RIACHOS. 

Pela equipe de Saneamento foram atendidas em media 450 ordens de serviço, compreendendo dentre elas execução de 

novas redes de esgoto, reformas em caixas de bocas de lobo, troca de tampas de bocas de lobo, conserto e desobstrução de 

tubulações danificadas, atendendo assim as solicitações de moradores e as solicitações da secretaria de Obras, aberturas de valas para 

executar estes referidos consertos, bem como fechamento de valas deixando o local do referido serviço em conduções adequadas para 

tráfego de veículos e pedestres. Para tanto foi necessário a contratação de 04 auxiliares de serviços. 

13 Dados fornecidos pelo Sr. Laudir Brustolin, Chefe da Divisão de Iluminação Pública. 



5 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO. 

Foram executados cerca de 49.000 m2  de pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade assim distribuídas; 

RUA PMF M3  M2  RM1 C 
LITROS 

PÓ M3  BICA 
CORRIDA M3  

PEDRA PULMÃO 
M ' 

Rotula Sidney Guerra 90 990 1500 6 90 - 

Flamengo 40 400 1000 3 30 - 

Salvador Fossati 100 1080 2000 6 - - 

Jose Allamano 370 3960 6000 20 - - 

Domingos Zanella 170 970 1400 7 - - 

Consolata 90 1920 3000 10 - - 

Patio Dayer 30 200 500 3 - - 

Miguel Moisin 480 7268 9700 47 4 8 

Encabeçamento Miguel Moisin 
com paralelas 60 706 1000 8 - - 

Antonio Dalmolin 300 3820 6000 20 - - 

Romilda Carraro 380 4130 7000 20 - - 

José Sponchiado 360 4113 6500 26 - - 

Augusto Stephanus 50 450 600 4 - - 

Silvio Demarchi 130 1170 1500 5 - - 

Paulo VI 80 765 1500 6 - - 

Piratini 210 1680 2300 12 - - 

João Ribeiro 18 180 300 2 - - 

Major Candido Cony 100 1770 2500 8 - - 

Sidney Guerra 80 1120 2000 6 100 - 



U-1 

1,2 

RUA PMF M3  M2  RM1C 
LITROS 

Pd,  M3  BICA 
CORRIDA M3  

PEDRA PULMÃO 
M ' 

José Wawruck 180 2400 2800 12 - - 

Silvio Guella 40 510 700 4 - - 

Miguel Kowalski 140 1380 2500 11 - - 

Leão Wesoloski 170 1665 2500 10 - - 

João Benedito 60 679 1000 4 - - 

Santa Marta 220 2275 3000 17 - - 

Santo André 240 2885 4500 19 - - 

Stevão Gavenda 90 990 1000 6 - - 

TOTAL GERAL 4278 49476 74300 312 224 8 

Em relação à operação tapa buracos em basalto e recuperação de asfalto, foram executados aproximadamente 40.000 m2 em 

diversas ruas da cidade. 

Também foram executados preparação de cancha para calçamento, conservação de ruas como limpeza, colocação de 

bica corrida ou cascalho e compactado em várias vias do perímetro urbano; Nivelamento de passeio e entrega em torno de 3.500 

cargas de terra para execução de passeio público junto ao perímetro urbano tendo sido necessário a contratação de 02 auxiliares de 

serviços para andamento das atividades. 

6 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REPAROS. 

Foram realizadas manutenções nos próprios municipais, bem como executados aproximadamente 2.000 m2  de consertos em 

passeio (em concreto) e 3.500 m2  de pinturas, 500m2  de divisórias com atendimento para todas as secretarias, gerando num total 

aproximado de 4.000 atendimentos. Houve a construção de alojamento e vestiário para o setor de lavagem compr 944Glendo , 

aproximadamente em 50m2  de construção e execução de reforma da cozinha no anexo da Prefeitura. 



• Para atendimento da demanda foram contratados 01 artífice pedreiro e 01 auxiliar de serviços que incorporaram a equipe de 

trabalho". 

7 OFICINAS E TRANSPORTES. 

O parque de máquinas, nos seus setores de oficina, lubrificação, borracharia, lavagem, administrativo e controle de frota, é 

responsável pela manutenção e conservação dos veículos, máquinas, equipamentos, caminhões e ônibus, e para tanto, trabalha 

diariamente com o intuito de deixar todas as viaturas em boas condições de uso. De acordo com o solicitado, informamos que as 

metas foram atingidas, inclusive com a adequação do setor de lavagem do Parque de Máquinas, o qual teve o local construído, 

proporcionando melhores condições de trabalho e segurança aos servidores do setor. 

Em virtude da responsabilidade quanto à manutenção da frota, informamos que foram feitas aproximadamente 900 ordens de 

serviço na Oficina Municipal, atendendo a demanda de consertos nos veículos, caminhões e máquinas, das secretarias municipais, 

além de pequenos reparos realizados pela oficina municipal sem ordens de serviço; 

Para atendimento dessas ordens de serviço, além dos reparos executados na oficina, foram realizadas aproximadamente 2.500 

solicitações de compra, acompanhadas de seus respectivos orçamentos, ordens de compra e empenhos; Todo o trâmite necessário a 

esses empenhos foi realizado pelo parque de máquinas junto às secretarias municipais e gabinete do prefeito; 

O sistema de Controle da Frota, efetuou aproximadamente 15.000 lançamentos, para apuração dos custos de cada veículo; fora 

realizado acompanhamento de utilização referente ao seguro contratado para a frota, assim como encaminhamento de novas 

contratações quando da necessidade, no caso de veículos novos que precisam de seguro. 

No tocante ao controle de combustível houve alteração do sistema de abastecimento de veículos a gasolina, passando o mesmo a 

ser efetuado através de cartão combustível diretamente nos postos de abastecimento, não necessitando de ordem emitida pelo Parque 

de Máquinas, a cada abastecimento. Referente a esta alteração, foi necessário realizar levantamento de dados de motoristas, 

servidores, veículos, enfim todos os dados necessários ao sistema do cartão combustível. Além desse levantamento físico de dados, foi 
- 

14 14 Dados fornecidos pelo Chefe do Setor de Construção Civil, Sr. Errnesto Steil. 



carpinteiro e um artífice pedreiro para o departamento. Além disso foi instalado um ponto de atendimento no bairro progresso 

15 Dados fornecidos pela Chefe do Setor de Peças, Sra. Josiele Kempka. 
16 Dados fornecidos pelo Diretor de Britagem, Sr. Jair Dalla Vechia 

necessário também, distribuição de cartões e senhas a todos os usuários dos cartões, assim como explicações e acompanhamentos 

referentes ao uso dos mesmos. 

Ainda como atividade do setor de controle da frota, faz-se o acompanhamento à acidentes de trânsito, envolvendo carros oficiais do 

município, desde o levantamento fotográfico, encaminhamento de documentos às secretarias correspondentes, comunicação à 

seguradoras, enfim todo o atendimento a estes acidentes 

Fora construído um novo local para o setor de lavagem disponibilizando melhores condições de trabalho aos funcionários deste setor 

assim como fora contratado 01 auxiliar de serviços para atuação neste." 

8 CENTRAL DE BRITAGEM, USINA DE ASFALTO E JAZIDA. 

No exercício de 2011 a Central de Britagem produziu material suficiente para atendimento da demanda da Secretaria de 

Obras,sendo nas seguintes proporções: 

1/8 (Pó de brita) 3/8 (Pedrisco) 3/4 (Brita n° 1) Bica Corrida Macadame P.Pulmão 

2395m3  14241m3  5816m3  4354m3 m3 16616m3  

Ainda, para atendimento das demandas foi necessário contratar 01 operador de máquinas pesadas e 01 auxiliar de serviços que. 

executam suas atividades junto a Central". 

9 AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E INVESTIMENTO VOLTADOS À MORADIA POPULAR. 

O departamento funcionou de acordo com o planejado, ampliando os recursos humanos com o incremento de um artífice 



CRAS, que ajuda na agilidade dos encaminhamentos e soluções dos processos'. Houve também a contratação de 01 arquiteto para 

desenvolvimento de projetos junto ao Departamento. 

10- PROGRAMAS, PROJETOS HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. 

Fora criada a lei n° 4961/2011 autorizando o município a receber em doação àrea de terra pertencente a Companhia de 

Habitação do Estado do Rio Grande do Sul- COHAB, no bairro Presidente Vargas, para fins de regularização e posterior 

encaminhamento para melhoria das residências. Foram auxiliados, com acompanhamento técnico, os moradores do loteamento 

Aeroporto e Por do Sol no que tange a ampliação de suas residencias. 

Fora dado continuidade ao projeto Bem Morar em parceria com a Cooperativa Habitacional - COOPERHAF, na construção de 

aproximadamente 300 lotes em loteamento social no município, projeto iniciado em 2010 através da lei n° 4810/2010, aprovado a 

licença prévia junto a FEPAM n° 612/2011 DL - em 08.06.2011. 

O Departamento de Habitação através do trabalho de uma Assistente Social vem realizando o Trabalho Técnico Social junto aos 

mutuários especialmente nos Loteamentos Sociais, promovendo através de reuniões, encontros e palestras educativas, informativas e 

recreativas, a organização social das famílias atendidas. Também é através do Trabalho Técnico Social que se viabiliza as parcerias 

coma as demais entidades colaboradoras do Departamento, entre as quais destacamos a parceria realizada com o Centro de 

Referência em Assistência Social — CRAS 03, nas atividades com as famílias do Distrito de Capo-Erê, com a Universidade Federal 

Fronteira Sul, através do Professor Ulisses Pereira de Mello, que vem desenvolvendo e implantando de hortas e jardins com as famílias 

beneficiadas nos Loteamentos Pôr do Sol e Aeroporto. Também fora efetuado parceria com os Movimentos Populares como MPU, MAB 

entre outros. Também se fez o encaminhamento para os mutuários nos projetos desenvolvidos pelo município nas demais secretarias 

como: por meio do GTR (Grupo de Trabalho dos Recicladores) composto por representantes das secretarias de Obras Públicas e 

Habitação, Meio Ambiente, Educação, Gabinete do Prefeito, Cidadania e Desenvolvimento Econômico realiza uma verdadeira força 

tarefa que proporciona às Associações de Recicladores de Erechim, um curso de qualificação para que em breve, tambétp~arrr 
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desempenhar suas atividades diretamente ligadas ao novo sistema do lixo no município. Em parceria com o SENAI de Erechim, o 

Governo Municipal promoveu o curso "Identificação de Materiais Recicláveis", através do professor Arley Galvani, num trabalho que 

garante o sustento para 60 famílias, sendo um dos objetivos centrais do governo, "garantir um trabalho digno aos recicladores, 

amenizando os efeitos do lixo descartado no meio ambiente." O Governo Municipal de Erechim, através da Secretaria Municipal de 

Cidadania e o Instituto Educacional de Qualificação Profissional (IEQP), entidade executora de cursos profissionais, e a Fundação 

Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), geraram uma parceria que oportunizou a qualificação profissional dos formandos, 

promovendo a sustentabilidade e a autoestima indo ao encontro da geração de renda e a inserção no mercado de trabalho. 

É por meio do Serviço Social do Departamento que são realizados os estudos socioeconômicos das famílias beneficiadas em 

programa habitacional, regularização fundiária, remissão de dívidas referentes a materiais de construção, fornecimento gratuito de 

materiais para construção e reforma para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, entre outras com emissão de 

parecer social. Além do atendimento individual e coletivo de todas as pessoas que necessitam do Serviço Social de Habitação, com 

acolhida, escuta sensível, entrevista individual e coletiva, observação e realização de encaminhamento para outras políticas quando 

necessário. 

Com referência as melhorias e reformas, foi dado continuidade ao projeto KIT CASA DE MADEIRA, em 2011 foram construídas 

28 unidades, perfazendo um total 70 unidades desde o início deste projeto que foi em 2010. Este projeto proporciona aos mutuários a 

melhoria da casa com um custo reduzido, onde o município fornece a madeira e telhado e o mutuário se encarrega através da mão de 

obra, com acompanhamento do departamento, que poderá ser por mutirão ou contratação. Também foram disponibilizados material 

elétrico, material sanitário e melhorias em telhado ou ampliação perfazendo um total de 20 mutuários atendidos. 

No ano de 2011 houve •parcerias com a iniciativa privado, com os seguinte projetos: 

.Loteamento Poltronieri — Lei n° 5011 de 10.08.2011. Este projeto prevê a construção de 270 (duzentos e setenta) lotes 

urbanizados sendo: primeira fase 101 (cento e um) - segunda fase 104 (cento e quatro) e terceira fase 65 (sessenta e cinco) lotes. 

.Loteamento Bem Morar —Lei 4810 de 19/10/2010. Parceria com a COOPERHAF — foi dado sequência a este loteamenja.-5m-  08 

de junho de 2011 foi liberado pela FEPAM a Licença Prévia n° 612/2011. Em 2012 daremos início as obras que 	meçam 
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torno de 316 (trezentas e dezesseis) famílias, sendo 50% para os mutuários inscritos no município e 50% será comercializado pela 

Cooperativa, com base nos critérios da Lei 4.810/10. 

.Loteamento Carlotto — Junto ao bairro Poletto, próximo ao CAIC no bairro Progresso — serão 65 lotes sendo 80% para os inscritos 

junto ao município. Anexo a este loteamento serão construídos 160 sobradinhos para os inscritos no Programa Minha Casa Minha 

Vida — fase 01 — O a 3 salários. 

.Loteamento Residencial Rio Tigre — Lei n° 4.855 de 22/12/2010 — parceria para construção de 300 casas com lote urbanizado. A 

Infraestrutura do loteamento já foi iniciada em dezembro deste ano. Sorteio, da primeira fase 50 casas, entre os 495 inscritos, será 

realizado em meados de 2012. 

.Residencial Morada da Colina III - Lei 5.042 de 30 de agosto de 2011 — Parceria com a ERENGE — Construções e Incorporações 

Ltda. Serão construídos 16 sobradinhos sendo 8 para o município sortear entre os inscritos. A obra já iniciou em novembro de 2011. 

.Residencial Vale do Tigre — Lei 4.985 de 12 de julho de 2011 — Construção de 99 lotes na primeira fase e 21 lotes na segunda 

fase, destes 50% serão destinados aos inscritos no município. 

.Condomínio SindiAlimentação — Lei n°4.963/2011 — Serão construídos 18 apartamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida, 

para mutuários com renda de até 6 salários mínimos. Destes 2 serão destinados aos inscritos no município. A obra iniciou em 

novembro de 2011. 

.Licitado a construção dos Loteamentos Vida Nova e Capo-Erê com verba do OGU e contrapartida do município. Atenderá os 

morados do distrito e os beira BR 153. Loteamento Capo-Erê — contrato n° 272 assinado em 10.05.2011 . Loteamento Vida Nova 

contrato n° 165 assinado em 13.04.2011. As obras estão adiantadas com previsão para entrega em Março de 2012. 

.Residencial Nova Morada — 22 casas no bairro Presidente Vargas projeto em fase de liberação da primeira fase junto a Secretaria 

do Meio Ambiente 



11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. 

Com intuito de atender este projeto foi re.estruturado o Conselho Municipal de Habitação que estava até então incluído no 

Conselho da Cidade. Agora com a aprovação da lei n° 5.095 de 08 de novembro de 2011, e decreto n° 3.716 de 02 de dezembro de 

2011 que nomeia os membros do Conselho, o Conselho,foi reativado tendo como meta meta gerir o Fundo Municipal de Habitação, 

sendo que sua posse ocorreu em 19 dezembro. 
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ANEXO 01 

ATIVIDADES PROJETOS - EFETUADAS NO DEPARTAMENTO 

TÉCNICO NO EXERCÍCIO DE 2011. 
Atividades executadas pelos funcionários: 

VALDECIR JOSÉ FRACARO — Desenhista Projetista e MARTA MORO RODRIGUES — Desenhista 

Projeto de Ponte em concreto Armado a ser construída na Rua São Benedito — Bairro Progresso - Resp. Técnico Eng° Paulo Bastos 
[ Orçamento Participativo] 

Projeto de Inserção de Medidas para Regularização lote n° 01 da Avenida Amintas Maciel — Arquiteto Redenzio Zordan 
[ Secretaria de Coordenação e Planejamento] 
Projeto do Centro de Convivência Municipal a ser construído na Rua Fioravant,e Tagliari, chácara n° 13 — Polígono Sueste — 

Arquiteta Tassiana [ Secretaria de Cidadania] 
Projeto de ponte em concreto a ser construída na ERS 477 — Estrada para Áurea — Rio Tigre — Eng° Paulo Bastos [ Orçamento 

Participativo] 
Projeto de Rede de tubulação pluvial Rua Edson José Menoncin — Distrito Industrial — Eng° Andtré Provin [Orçamento 

Participativo] 
-Projeto de Rede de Tubulação Pluvial rua Miguel Nunhofer Filho Bairro Espirito Santo Eng° Paulo e André [Secretaria de Obras e 
Habitação] 
-Projeto de Croqui esquemático do Aeroporto para apresentação da Esquadrilha da Fumaça na programação do dia do município 
de Erechim [ Secretaria de Cultura] 
Projeto de Abertura de Rua Chácara n° 69 prolongamento Rua João Morosini, 

Bairro Tres Vendas [Secretaria de Obras] 
Projeto de Ampliação de Ponte em concreto Estrada para Cascata Nazari e Rio Poço Eng° Paulo Gilmar Bastos [Secretaria de 

Agricultura] 
-Digitalização do Mapa do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Mapa dos Bairros [Secretaria de Obras e Habitaçadt 

1,,  

Projeto de Capela Mortuária na Avenida XI de Novembro — Eng° André Provin [Orçamento Participativo] 	L j 	.- ? 

-Projeto de Formas do Ginásio a ser construído no Bairro São Cristóvão — Eng° Rafael [Secretaria de Educação] 



Projeto Elétrico da Escola Educação Infantil Ruhter — Eng° Rafael [ Secretaria de Educação] 
-Projeto de Alteração de Transito na Praça da Bandeira [ Assessoria de Imprensa] 
Projeto de Ponte Distrito de Jaguaretê — Eng° Paulo Bastos [ Secretaria de Agricultura] 

-Ante-Projeto de Ginásio Polisesportivo fundação dos moradores do Loteamento Funcionários da Cotrel — Arq° Greisi [ Secretaria 
de Obras e Habitação] 
-Projeto de Reforma da Sala do DTI no Setor de Protocolo Arq° Cristina [Orçamento Participativo] 
Mapa das àreas para os Agentes de Saude [ Secretaria de Saúde] 
Mapa Demosntartivo da Densidade Demografica Pró Transporte —Arq° Zordan [Secretaris de Coordenação e Planejamento] 
Projeto de Pavimentação Asfáltica na Rua Melania Gali Gasparin Distrito Industrial — Eng° Paulo Bastos [Secretaria de Obras e 

Habitação] 
Desmembramento de àreas Rua Carlos Demoliner , àrea destinada para Escolinha Infantil e SESI — Eng° André Provin 

[ Secretaria de Educação e Cultura] 
R 	eforma da Cozinha localizada no anexo fundos Prefeitura — Eng° André [ Secretaria de Obras] 

-Projeto de Urna para Sorteio Com a nota é mais legal [ Secretaria da Fazenda] 
-Alterção no Projeto de Trevo de Acesso a OLFAR — Eng° André [Secretaria de Obras] 
Inserção de medidas Lote Avenida Amintas Maciel —Arq° Zordan [Secretaria Coordenação e Planejamento] 
Projetos complementares da Eascola Infantil Pró Infanda Bairro Linho — Eng° Rafael [Secretaria de Educação] 
Projeto de Alteração do Condominio Habitacioanal de casas geminadas Rua João E De Lima Bairro Tres Vendas [Secretaria de 

Obras e Habitação] 
Projeto de Divisória Creas Bairro Bela Vista Rua Paulo VI — Eng° André [ Secretaria de Cidadania] 

-Projeto de T.R.0 — Terminal Rodoviário Urbano a ser construído junto a Ferrovia — Eng.° André e Arquiteta Tassiana [ Secretaria de 
Obras] 
-Ditalização do Projeto da Feira do Produtor — Centro [ Secretaria de Agricultura] 
Projeto de Pavilhão para feiras no bairro Progresso [ Secretaria de Agricultura] 
Projeto de Pavilhão para feiras no Bairro Tres vendas [ Secretaria de Agricultura] 

-Projeto de Feira do Produtor a ser construído no Bairro Progresso [ Secretaria de Agricultura] 
-Alterações no Centro de Convivência Municipal [ Secretaria de Cidadania] 
Montagem de vários projetos de residência padrão a serem executadas nos Loteamentos Sociais —Arquiteta Vanessa [ Secretaria 

de Obras e Habitação] 
Projeto de rede de distribuição de água para Corsan chácara 29 e 30 pol. Sul rua Isidoro Castilhos - Eng.° Busatta [ Secr. 

Habitação] 
-Projeto de rede de água chác. 140 rua João Francisco de Lima - Tres Vendas — Eng.° Busatta [ Secretaria de Habitação] 
-Projeto digitalizado da pavimentação asfáltica para estudo de alterações no trânsito — Eng.° de Transito de Curitiba [ S 0-etal-TiO 
Coordenação e Planejamento 1 



Mapa de localização das antenas Programa Cidade Digital [ Secretaria de Coordenação e Planejamento] 
Mapa Projeto Pró Transporte (transporte precário) [ Secretaria de Planejamento] 

-Desmembramento da àrea do Berçário Industrial [ Secretaria do Desenvolvimento Econômico] 
Projeto de Rede Pluvial Fase IV do Distrito Industrial — Eng.° André [ Secretraia de Desenvolvimento Econômico] 
Mapa de Rede de Fibra óptica para as Escolas Municipais — Eng.° Rafael [ Secretaria de Educação] 

-Mapa digital dos Loteamentos Aprovados de Erechim [ Secretaria da Fazenda] 
Mapa da Coleta convencional do Lixo — Biol. Cristiano [ Secretaria do Meio Ambiente] 

-Projeto de Alterações da Usina de Reciclagem de Lixo, Rio Poço - Eng.° André [ Secretaria de Obras] 
-Projeto de Abertura da Rua Abel Oneta — Eng.° André — Secretaria de Obras [Secretaria de Obras] 

Projeto de Abertura da Rua Carlos Miorando Filho — Eng.° André — [Secretaria de Obras] 
Projeto de Pavimentação com pedras Rua Manzueto Vanz — Eng.° Paulo Bastos [ Secretaria de Obras] 
Croqui Estação de Recalque CORSAN, Bairro Copas Verdes —Arq. Tassiana [ Secretaria de Obras] 
Desapropriação da chácara n° 6 da Rua Miguel Reinert [ Secretaria de Obras] 
Desmembramento de áreas lote rural 62 linha 3 Secção paiol grande [ Secretaria de ¡Obras] 
Mapa de propostas para alterações no Plano Diretor —Arq° Diego [ Secretaria de Obras] 
Projeto de Proposta para Galeria que liga Rua Maranhão com Sergipe — Eng.° André [ Secretaria de Obras] 
Projeto de Ginásio para Associações dos Moradpores dos Funcionários da Cotrel — cArqa Greisi [ Secretaria de Obras] 

-Montagem de Projeto do TRU na Rua JB Cabral —Arq° Fiori [ Secretaria de Administração] 
Mapa das Bacias de águas do Bairro Bela Vista — Eng.° André [ Secretaria de Obras] 
Mapa das áreas de Detonação na Pedreira Municipal — Eng.° André Provan [ Secretaria de Obras] 
Muro e aterro para Servidão de acesso as casas na Vila Willy —Arqa Tassiana [ Secretaria de Obras] 

Projeto de pavimentação para diversas ruas como: 
Avenida Tiradentes — Estrada para Desvio Becker — Abel Onetta —Adam Cichocki — Alberto Fuzinatto — Antonio Grazzana — Aranaldo 
Carlos Porto — Constantino Donida — Francisco Skowronski — Jorge da Silva Lulu — Jocelino Miozzo — Juvenal RONSONI — Normélio 
Reginato Neza Badalotti — Raimundo Exel — Padre Dalaméa — Giacomo Molozzi — Bernardo Caplan — Ernesto Schenatto — Domingos 
Berto — Estrada Rio Poço — Rua João Guilherme da Fonseca — Rua Trindade da Cruz. - Eng.° André e Arquiteta Tassiana [Secretraia 
de Obras] 
Mapa do Plano de Proteção da pista do Aeroporto de Erechim 
Projeto de ponte em concreto a ser construída na Cascata Nazzari — Eng.° Paulo Bastos 

[Secretaria de Agricultura] 
-Rede de Abastecimanto de água Rua João Caruso — Eng.° [ Secretaria de Agricultura] 
Remem b ramento de Lotes do Loteamento dos Funcionários da Cotrel —Arquiteta Greisi [ Secretaria de Obras] 

-Desmembramento de Áreas da Bairro Progresso e Matadouro - [ Orçamento Participativo] 
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Projeto do Ginásio do Bairro Fátima —Arquiteta Greisi [Secretaria de Obras] 
Remembramento de Áreas do Ginásio Bairro Fátima —Arquiteta Greisi [ Secretaria de Obras] 
Mapa dos Limites das Áreas dos Agentes de Saúde [ Secretaria de Saúde] 

Cópias de mapas da cidade e projetos do arquivo de plantas aprovadas, com retorno de taxa.[Secretaria de Obras e Habitação] 
Atualização do mapa da cidade (Agora em ARQUIVO DIGITAL) , quanto a ruas novas, loteamentos bairros desmembramentos 

etc.[Secretaria de Obras e Habitação] 
-Atendimento ao público, referente a: mapas e leis do plano diretor, mapas urbanos, localização de ruas, loteamentos, bairros, 
mapas da área rural, plantas aerofotogramétricas etc.[Secretaria de Obras e Habitação] 
Elaboração de boletins de avaliação referente aos servidores de Estágio Probatário — Ivete e Marta [Secretaria de Administração] . 

Atividades executadas pelo funcionário: 

EDSON LISBOA - ENG. ELETRICISTA 

Projeto elétrico instalações Ginásio Poliesportivo do Bairro São Cristóvão. Solicitação Secretaria de Educação. 
Projeto elétrico iluminação Praça Polígono 21 de Abril. Solicitação Secretaria de Coordenação e Planejamento. 

Projeto de iluminação da Praça da Bandeira. Solicitação Secretaria do Meio Ambiente. 

Projeto iluminação pública dos canteiros da Av. Maurício Cardoso. Solicitação Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Obras. 

Projeto de reforma da Subestação da Central de Britagem. Solicitação Secretaria de Obras Públicas. 

Projeto UBS Parque Lívia. Solicitação Secretaria-da Cidadania. 

Projeto reforma Feira do Produtor. Secretaria de Agricultura. 

Projeto Feira do Produtor Bairro São Cristóvão. Solicitação Secretaria de Agricultura. 

Projeto Centro de Referência. Solicitação Secretaria de Cidadania. 

Projeto de Rede de Iluminação Pública.Solicitação Secretaria de Obras Públicas. 

Projeto Rede Telefônica Patronato.Solicitação Secretaria do Desenvolvimento Econômico. 

Projeto Iluminação Natalina.Solicitação Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo. 

Projeto entrada de energia Escola Infantil Bairro do Linho.Solicitação Secretaria de Educação. 

Projeto elétrico UBS Capoerê.Solicitação Secretaria de Coordenação e Planejamento. 
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Projeto rede de iluminação pública em Capoerê.Solicitação Gabinete do Prefeito. 

Projeto Deslocamento de Poste da Rua Pedro Aita.Solicitação Orçamento Participativo. 

Projeto instalação energia elétrica Associação Reciclando pela Vida — CEPO. Solicitação Secretaria da Cidadania. 

Projeto iluminação Praça Bairro Bela Vista. Solicitação Orçamento Participativo. 

Projeto uliminação Praça Bairro José Bonifácio. Solicitação Orçamento Participativo. 

Projeto iluminação pública Praça Bairro Paiol Grande. Solicitação Orçamento Participativo. 

Projeto instalaçaõ energia elétrica Associação Cotrel. Solicitação Secretaria de Obras Públicas. 

Projeto rede wi-fi nas Escolas Públicas Municipais. Solicitação Secretaria de Educação. 

Projeto rede lógica e comunicação de dados das Escolas Públicas Municipais. Solicitação Secretaria de Educação. 

Projeto instalação energia elétrica Escola Jaguaretê. Solicitação Secretaria de Educação. 

Projeto Associações do Bairro Progresso. Solicitação Orçamento Participativo. 

Projeto instalação elétrica, lógica e telefonia Gabinetes da Procuradoria. Solicitação Secretaria do Planejamento. 

Projeto reforma e instalação elétrica do Aeroporto. Solicitação Secretaria da Administração. 

Projeto reforma e instalação elétrica, lógica e telefonia do DTI. Aolicitação Secretaria da Administração. 

Projeto de iluminação pública da Praça do Bairro Linho. Solicitação Orçamento Participativo 

Projeto iluminação pública da Praça Paraíso no Bairro Três Vendas. Solicitação Orçamento Participativo. 

Projeto entrada de energia elétrica para Poço Artesiano Linha Mosquito. Solicitação Secretaria de Agricultura. 

Projeto entrada de energia elétrica para Poço Artesiano Linha Cascata Nazzari. Solicitação Secretaria de Agricultura. 

Projeto de instalações elétricas do Terminal Municipal Urbano. Solicitação Secretaria de Obras Públicas 



Acompanhamento e Fiscalização de contratos: 

Fiscalização da rede de distribuição energia elétrica do Distrito Industrial. Solicitação Secretaria do Desenvolvimento Econômico. 

Fiscalização manutenção em luminárias pétalas. Solicitação Secretaria de Obras Públicas. 

Fiscalização consertos e manutenção rede de iluminação pública. Solicitação Secretaria de Obras Públicas. 

Fiscalização da montagem da iluminação natalina de 2011. Solicitação Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo. 

Atividades executadas pelo funcionário: 

ANDRÉ PROVIM -DIRETOR TÉCNICO 

Gestor técnico dos seguintes contratos: 

Gestor do Contrato dos Projetos da UPA. (Sec. Da Saúde) (em andamento). C.A. 312/2011. 

- Gestor do contrato da Análise de Água e Solo da Central de Britagem e parque de Máquinas (Sec. de Obras). C.A.408/2010, ( em andamento). 

Gestor do contrato do monitoramento ambiental prestado pela Empresa J.Celli (Pedreira, Parque de Máquinas, Usina de Asfalto, Central de 

Britagem, ). C.A. 255/2009 (Sec. de Obras) (em andamento). 

- Membro nomeado através da portaria 867/2005 da Comissão Permanente de Análise de Atestados de Capacitação Técnica e de Licitações de 

Obras e Serviços de Engenharia. ( em andamento). 

Gestor do contrato do Fornecimento de Eng. De Minas C.A. 20/2010 (Sec. de Obras) (em andamento). 

Gestor do contrato da instalação de Abrigos de passageiros de ônibus urbanos; c.A. 485/2011 (Sec. de Segurança Pública (em andamento). 

- Gestor do contrato da Análise de Solo da Central de Britagem (Sec. de Obras). C.A.426/2011, (em andamento). 

Gestor do contrato da Aquisição de Concreto (Sec. de Obras). C.A.478/2010, (em andamento). 

Gestor do contrato da Aquisição de Tubos de Concreto (Sec. de Obras). C.A.200/2011, (em andamento). 

- Gestor do contrato da Aquisição de Tubos de Concreto (Sec. de Obras). C.A.201/2011, (em andamento). 



Gestor do contrato do Calçamento do Acesso ao Povoado Rio Poço. (Sec. de Obras). C.A.094/2011, (em andamento). 

- Gestor do contrato do Calçamento da Rua Márcio de Oliveira Padilha . (Sec. de Obras). C.A.043/2011, (em andamento). 

Gestor do contrato da Pavimentação de Diversas Ruas da cidade com P.M.F. (Sec. de Obras). C.A. /2011, (concluído). 

Gestor do contrato da Tubulação na Rua Edson José Menoncin. (Sec. de Desenvolvimento Econômico). C.A.476/2011, ( concluído ). 

Gestor do contrato da Galeria na Rua Nery Reichmann. (Sec. de Obras). C.A. /2011, ( concluído). 

Na condição de Eng. Civil ligado ao Departamento Técnico da Secretária de Obras, registramos as seguintes atividades 

realizadas: 

Elaboração de praticamente todos os orçamentos de obras, serviços e compra de materiais, originados por telefonemas, ordens de 

serviço superiores e outros pedidos, de praticamente todas as Secretarias do Município de Erechim. 

-Vistorias, emissão de laudos, pareceres, referentes a inúmeros processos protocolados junto a Prefeitura Municipal, referentes ao 

Saneamento, Pavimentação, Habitações, Loteamentos, Construções, e outros. 

Despachos referentes à nomeações por portarias diversas (Comissão Permanente quanto a Atestados de Licitações, Emissão de laudos 

para a Comissão de Sindicância, etc.), diversos memorandos e ofícios oriundos de setores superiores, Gabinete do Sr. Prefeito, do Vice-

Prefeito, Procuradoria, Ministério Público e de outras Secretarias. 

Totalizam estes, diversos locais, todos visitados e relatados, alguns até por mais de duas vezes cada. 

Inclua-se também a elaboração de ante-projetos, (croqui), projetos, orçamentos, cálculos de implantação, remoção e conserto de 

canalizações pluviais, bem como de redes d'agua, edificações e outros, solicitados, laudos e vistorias. 

Também foram feitas assessorias aos demais Engenheiros e Arquitetos, em visitas a obras em andamento, tais como: Ginásios 

Esportivos, Escolas Infantis, UBS, Escadarias, Mercado Popular, Pavimentações, Pedreira Municipal, etc. 

Na sala do Departamento Técnico foram dadas inúmeras consultas pessoais e por telefone, sobre canalização pluvial, saneamento, 

habitação, orçamentos, coleta do lixo e outros. 

-Emissão de várias Anotações de Responsabilidade Técnica ART'S por responsabilidade técnica de serviços prestados ao Município junto r Ir 
ao CREA-RS 

fe:t 
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Responsável Técnico pela Defesa Civil Municipal; 

Ante-projeto de galerias de Concreto Armado no Bairro do Linho e São Cristóvão para encaminhamento de pedido de recursos junto ao 

Governo Federal. 

Projeto de Pavimentação Poliédrica para o Distrito de Jaguaretê, para encaminhamento de pedido de recursos junto ao Governo Estadual 

"DAER-RS" 

PROJETOS ELABORADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. 

-Projeto de Rede de tubulação pluvial Rua Edson José Menoncin - Distrito Industrial - Eng° André Provin [Orçamento Participativo] 

-Projeto de Rede de Tubulação Pluvial rua Miguel Nunhofer Filho Bairro Espirito Santo Eng° Paulo e André [Secretaria de Obras e Habitação] 

Projeto de Capela Mortuária na Avenida XI de Novembro - Eng° André Provin [Orçamento Participativo] 

-Desmembramento de àreas Rua Carlos Demoliner , àrea destinada para Escolinha Infantil e SESI - Eng° André Provin [ Secretaria de 

Educação e Cultura] 

R 	eforma da Cozinha localizada no anexo fundos Prefeitura - Eng° André [ Secretaria de Obras] 

-Alterção no Projeto de Trevo de Acesso a OLFAR - Eng° André [Secretaria de Obras] 

-Projeto de T.R.0 - Terminal Rodoviário Urbano a ser construído junto a Ferrovia - Eng.° André e Arquiteta Tassiana [ Secretaria de Obras] 

Projeto de Rede Pluvial Fase IV do Distrito Industrial - Eng.° André [ Secretraia de Desenvolvimento Econômico] 

-Projeto de Alterações da Usina de Reciclagem de Lixo, Rio Poço - Eng.° André [ Secretaria de Obras] 

-Projeto de Abertura da Rua Abel Oneta - Eng.° André - Secretaria de Obras [Secretaria de Obras] 

Projeto de Abertura da Rua Carlos Miorando Filho - Eng.° André - Secretaria de Obras [Secretaria de Obras] 

-Projeto de Proposta para Galeria que liga Rua Maranhão com Sergipe - Eng.° André [ Secretaria de Obras] 

- Mapa das Bacias de águas do Bairro Bela Vista - Eng.° André [ Secretaria de Obras] 
r ?MJ-- Mapa das áreas de Detonação na Pedreira Municipal - Eng.°André Provin [ Secretaria de Obras] 	 I 

e=2 
Projeto de pavimentação para diversas ruas como: 

Avenida Tiradentes - Estrada para Desvio Becker -Abel Onetta - Adam Cichocki - Alberto Fuzinatto - Antonio Grazzana - Aranaldo Carlos Po 	̀
s.-1 



Constantino Donida - Francisco Skowronski - Jorge da Silva Lulu - Jocelino Miozzo - Juvenal Ronsoni - Normélio Reginato Neuza Badalotti - 

Raimundo Exel - Padre Dalaméa - Giacomo Molozzi - Bernardo Caplan - Ernesto Schenatto - Domingos Berto - Estrada Rio Poço - Rua João 

Guilherme da Fonseca - Rua Trindade da Cruz. - Eng.° André e Arquiteta Tassiana [Secretaria de Obras] 

Atividades executadas pela funcionária: 

TASSIANA GRANDO - ARQUITETA E URBANISTA 

Gestora técnica do Contrato da Operação Tapa Buracos em Basalto Irregular na cidade de Erechim. (Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e Habitação; em andamento): 

Foram executados no ano de 2011 até o presente momento aproximadamente 10.690,54 m2  de calçamento em pedra irregular, 913,80 

metros lineares de meio-fio, 4 unidades de caixa coletora pluvial, 259,04 m2  de passeio em concreto e 500,00 metros lineares de meio-fio em 

concreto. 

Na condição de Arquiteta e Urbanista ligada ao Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, 

registro as seguintes atividades realizadas em 2011: 

Projeto de Ampliação, Reforma, Cercamento e Portão no Aeroporto Federal Comandante Kramer, para a Secretaria de Administração 

(obras concluídas em setembro/2011) - Gestora Técnica. 

-Memorial Descritivo, Orçamento e Projeto de Pavilhão para Comercialização e SUASA, na Rua Santos Dumont, para a Secretaria da Agricultura 

(em obras - início em abril/2011) - Gestora Técnica. 

Projeto para o Centro de Convivência Municipal, para a Secretaria de Cidadania (projeto aprovado, documentação sendo elaborada para 

encaminhamento da licitação). 

Projeto para o CRAS I Progresso, para o CRAS II Parque Lívia (em obras - início em setembro/2011 - Gestora Técnica) e para o CRAS III 

Presidente Vargas (obras concluídas em julho/2011 - Gestora Técnica), solicitação da Secretaria de Cidadania. 

Memorial Descritivo, Orçamento e Projeto para reforma do assoalho de madeira e cobertura do Ginásio do Povoado Coan, para o 

Orçamento Participativo (obras concluídas em maio/2011) - Gestora Técnica. 

-Memorial Descritivo e Orçamento para execução de divisórias na Secretaria da Fazenda (obras concluídas em fevereiro/2011) -

ti 	 
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Projeto para cercamento de áreas verdes, solicitação da Secretaria de Meio Ambiente (em obras — início em novembro/2011) — Gestora 

Técnica. 

Orçamento para execução da Praça no Polígono 21 de Abril, na Rua Guilherme Reinemberg, para a Secretaria de Meio Ambiente (obras concluídas 

em agosto/2011) — Gestora Técnica. 

-Projeto, Memorial Descritivo e Orçamento para Meio-Fio e Passeio Público na Av. Dom João Hoffmann, entre a URI e o Seminário, 

solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação (obras concluídas em julho/2011) — Gestora Técnica. 

7)1.873,54 m2  de passeio público em Paver; 

8)2.388,15 m de meio-fio em concreto armado. 

9)Projeto, Memorial Descritivo e Orçamento para execução da segunda etapa da obra. 

-Execução de Sanitários Públicos na Rua Comandante Salomoni, para a Secretaria de Planejamento (obras concluídas em fevereiro/2011) — 

Gestora Técnica. 

-Memorial Descritivo e Orçamento para obra de Adequação e Reforma do Cômodo anexo ao Prédio da Prefeitura (obras concluídas em 

dezembro/2011 — Gestora Técnica), solicitação da Secretaria Municipal de Administração. 

Memorial Descritivo e Orçamento para reforma do edifício da UBS Estêvão Carraro, para a Secretaria de Saúde (obras concluídas em março/2011) 

— Gestora Técnica. 

-Memorial Descritivo e Orçamento para divisórias na Diretoria de Compras e Licitações, para a Secretaria de Administração (obras 

concluídas em agosto/2011) — Gestora Técnica. 

Anteprojeto e Orçamento para a Feira Ecológica, para a Secretaria de Agricultura (buscando recursos). 

-Memorial descritivo e Orçamento para Substituição de Cercamento na área do CRAS III no Bairro Presidente Vargas, para a Secretaria de 

Cidadania (aguardando recursos). 

-Construção de uma Praça no Loteamento Paraíso, para o Orçamento Participativo (obras concluídas em fevereiro/2011) — Gestora Técnica. 

Memorial Descritivo e Orçamento para Projeto de Canalização na Rua Hiran Sampaio (aguardando licitação). 

Projeto, Memorial Descritivo e Orçamento para execução de Defensas, para a Secretaria de Segurança (obras concluídas em julho/2011) — 

Gestora Técnica. 



CY, 

Projeto, Memorial Descritivo e Orçamento para execução de 15 abrigos para paradas de ônibus, para a Secretaria de Agricultura (projeto 

em fase de revisão). 

-Projeto, Memorial Descritivo e Orçamento para execução de 2 outdoors, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (em obras). 

Projeto para execução de painel de informações, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

Planta baixa para o Acampamento Farroupilha 2011, acompanhamento na marcação dos lotes pelo setor de Topografia da SMOPH e na execução 

da infra-estrutura pelo setor de Saneamento e de Elétrica da SMOPH. 

Auxilio na elaboração de Projeto, Memorial Descritivo e Orçamento para execução do Terminal Rodoviário Urbano, para a Secretaria 

Municipal de Obras Públicas e Habitação (em fase de conclusão do projeto). 

Memorial Descritivo e Orçamento para Substituição de Tubulação nos fundos do Centro Cultural 25 de Julho, para a Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e Habitação (obras concluídas em dezembro/2011 - Gestora Técnica). 

Projeto para a Unidade de Referência Animal, para a secretaria de Saúde (aguardando recursos). 

Memorial Descritivo e Orçamento para Placa de Sinalização Vertical para a Secretaria de Administração (obra concluída - Gestora Técnica). 

-Projeto, Memorial Descritivo e Orçamento para execução de Pavilhão para Feira do Produtor, solicitação da Secretaria de Agricultura. 

Memorial Descritivo e Orçamento para pintura do PETI Progresso, solicitação da Secretaria de Cidadania (aguardando recursos). 

Memorial Descritivo e Orçamento para reforma do prédio da Secretaria de Cidadania - cobertura e calçada, solicitação da Secretaria de 

Cidadania (aguardando recursos). 

Projeto, Memorial Descritivo e Orçamento para execução de esquadrias em vidro, para o acesso à Secretaria Municipal de Cidadania, solicitação 

da Secretaria de Cidadania. 

Projeto, Memorial Descritivo e Orçamento para execução de placas de sinalização no Berçário Industrial, solicitação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico. 

-Projeto, Memorial Descritivo e Orçamento para execução de relocação de divisórias na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, solicitação da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

Diretrizes para Projeto de Revitalização da Av. José Oscar Salazar, Av. Comercial do Bairro Três Vendas, solicitação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico. 	 è"-----7- 

Memorial Descritivo para Concessão de uso de logradouros públicos para instalação de placas indicativas de nomes de ruas com 	loraça 



publicitária, para a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação. 

-Memorial Descritivo e Orçamento para execução de coberturas em lona no CAPS II e no CAPS AD, solicitação da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Projeto, Memorial Descritivo e Orçamento para Edificação para Controle de Pragas, solicitação da Secretaria de Saúde — Vigilância Sanitária 

(aguardando recursos). 

Orçamento para a execução do Projeto da UCT, solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Fiscalização dos consertos de vias executados pela CORSAN. 

Avaliação e elaboração de pareceres referentes à participação na Comissão Permanente de Avaliação de Aluguéis. 

-Avaliação e elaboração de pareceres referentes à participação como suplente na Comissão Permanente de Análise de Atestados Técnicos. 

Participação ativa como membro do COMPAM. 

Levantamentos, estudos e relatórios referentes aos trabalhos da Comissão Temporária de Assessoramento Técnico Direto ao Secretário Municipal 

de Obras Públicas e Habitação, como membro da mesma. 



Segue abaixo, relatório das atividades do exercício 2011, tendo como base as ações previstas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

Metas e Prioridades almejadas/2011 Metas e Prioridades atingidas 

1 	- 	Ações 	e 	serviços 	públicos 	de 
assistência geral à saúde. 

A Secretaria Municipal de Saúde manteve a promoção, a prevenção e a assistência 
básica junto às UBSs,- com aquisição de equipamentos, mobiliário, 	treinamento e a 
capacitação dos Recursos Humanos. 
Dispensou medicamentos, exames e consultas especializadas conforme necessidades. 
Acompanhou e repassou recursos à FHSTE, para um melhor atendimento aos pacientes. 

2 - Subvenção a Entidades de Assistência 
à Saúde. 

Durante o ano de 2011 foi repassado subvenções para a CRADE no valor de R$ 
43.200,00. Foram beneficiados 70 pacientes nesta clínica no período de 2011. 
Para o Banco de Sangue o valor de R$ 115.000,00 

3 - Apoio ao funcionamento do Conselho 
Municipal de Entorpecentes — COMEN. 

Continuidade no apoio ao COMEN com repasse de recursos para pagamento de 
despesas para conselheiros participarem do 2° Congresso Internacional ABRAMD em 
Bento Gonçalves/RS e outras despesas locais. 

4 - Apoio ao funcionamento do Conselho 
Municipal de Saúde. 

Acompanhou o Conselho Municipal de Saúde, fornecendo material de expediente e 
suporte administrativo sempre que necessário para suas atividades. 
Acompanhou a realização da 6a  Conferência Municipal de Saúde, que é organizada pelo 
conselho e se realizou entre os dias 21 e 22 de junho de 2011, subsidiando as despesas 
necessárias para sua realização, num valor aproximado de R$ 15.000,00, que foram 
aplicados em material gráfico, despesas com passagens de palestrantes, contratação de 
empresa para coof break entre outros. 
Pagou despesas de Delegados eleitos, entre os Conselheiros Municipais de Saúde, para 
participarem da 6a  Conferência Estadual de Saúde em Tramandaí/RS, entre custeio de 
estadia, diárias e transporte um valor aproximado de R$ 7.600,00. 

5 - Contribuição para complementação de 
custos médico-hospitalares e diagnósticos. 

Durante o ano de 2011 foram repassados a título de complemento: 
R$ 2.690.610,00 para FHSTE/AIH. 
R$ 144.870,00 para FHSTE/complemento de honorários médicos das cirurgias 
eletivas. 
R$ 600.000,00 repasse para atendimento básico no pronto socorro da FHST. 
R$ 110.338,00 à FHST para pagamento de consultas especializadas. 
R$ 88.640,00 à FHST para pagamento de consultas oftalmológicas. 	----V 

R$ 144.350,00 à FHST para pagamento de exames digestivos. 	 i 
R$ 105.671,26 para empresa Ecodiagnose/exames de ultrassonografias. 	N...) 
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Metas e Prioridades almejadas/2011 Metas e Prioridades atingidas 

6 - Tratamento de Saúde ou Internações - 

Foram 	encaminhados 	diversos 	pacientes 	para 	internação junto 	a 	várias 	clínicas 
contratadas/conveniadas totalizando um investimento aproximado de R$ 838.000,00 
durante o ano de 2011. 

7 - Contribuição ao Plano de Saúde dos 
Servidores — IPE 

Continuidade com o convênio, 

8 - Ações e serviços públicos de saúde 
com apoio do Estado — FMS. 

Foram realizadas aquisições de medicamentos básicos, e compra de materiais de 
consumo e outros de acordo com os recursos recebidos. 

9 - Ações e serviços públicos de saúde — 
PACS União e Estado — FMS. 

Foram pagos servidores do Programa Agente Comunitário de Saúde com recursos 
recebidos da União e do Estado aproximadamente— R$ 685.000,00 

10 - Ações e serviços públicos de saúde — 
ESF — União e Estado — FMS. 

Foram pagos, aproximadante, servidores do Programa Estratégia Saúde da Família com 
recursos recebidos da: 
União — R$ 888.400,00 
Estado — R$ 264.000,00 

11 - Ações e serviços públicos de saúde 
com apoio da União — FMS. 

Manutenção da rede básica de saúde em todas as suas necessidades como por 
exemplo, a compra de medicamentos básicos, compra de equipamentos, móveis, 
material de expediente e material de consumo e outros. 

12 - Ações e serviços públicos de saúde em 
Vigilância em Saúde — FMS 

Mantida a assistência a todas as suas necessidades como por exemplo, compra de 
equipamentos, móveis, material de expediente, material de consumo, compra de um 
veículo para combate a dengue no valor de R$ 33.650,00 

13 — Qualificar os servidores através de 
cursos 	e 	treinamentos, 	visando 	seu 
aprimoramento 	pessoal 	e 	profissional, 
melhorando a atendimento a comunidade e 
a busca da excelência na gestão pública. 

Atividade contínua. 

c 	 



Metas e Prioridades almejadas/2011 Metas e Prioridades atingidas 
14 - Prestar condições para o funcionamento normal 
da Secretaria e serviços a ela vinculados, através 
do 	suprimento 	das 	necessidades 	de 	pessoal, 
equipamentos 	e 	programas 	de 	informática, 
mobiliário, 	material bibliográfico e outros, 	para o 
bom desempenho e funcionamento dos serviços 
públicos. 

Atividade contínua. 

15 - Implantar o serviço de emergência e urgência - 
SAMU 

Serviço da SAMU entrou em atividade em 01/10/2011, a partir desta data está 
em pleno funcionamento. Para tanto, foram capacitados motoristas e técnicos 
em enfermagem com cursos práticos e teóricos realizados nas bases de 
Gravataí, Canoas, Novo Hamburgo, Porto Alegre e outros. 

16 	- 	Construir, 	equipar e 	dar funcionalidade 	a 
Unidade de Pronto Atendimento- UPA, 

A empresa para elaboração de projetos já foi contratada e os mesmos estão em 
andamento. 

17 - Construir, 	equipar e dar funcionalidade as 
Unidades Básicas de Saúde: UBS São Cristóvão, 
Centro Administrativo com 	Unidade 	Básica em 
Capoerê e UBS Parque Lívia. 

Na UBS São Cristóvão está em processo de licitação 
Centro administrativo e UBS Capoerê em fase de construção final. 
UBS Parque Lívia também em processo de licitação. 

18 - Dar funcionalidade e assistência ao Centro de 
Atenção Psicossocial. 

Os dois CAPS (AD e CAPS II) estão em pleno funcionamento e sendo assistidos 
pela SMS de forma contínua. 

19 	- 	Dar 	continuidade 	ao 	funcionamento 	do 
programa PIM — Primeira Infância Melhor. 

Em atividade normal. 

20 — Dar funcionalidade aos programas e serviços: 
- Programa de Terapia Comunitária 
- Programa de Humanização na Assistência. 
- Programa de Prevenção a Violência - PPV 
- 	Programa de Atendimento e Tratamento de 
Lesões Crônicas. 

Em andamento. 

=- 



Metas e Prioridades almejadas/2011 Metas e Prioridades atingidas 
21 - Ampliação das Equipes do ESF. Implementação de 1 equipe passando de 11 para 12, sendo que cada equipe conta com 

1 médico clínico, 1 enfermeiro, 1 técnico de enfermagem, 5 agentes comunitários de 
saúde. 

22 - Adesão da Saúde Bucal na Equipe do 
ESF. 

Incluída uma equipe de saúde bucal, composta por um dentista e um auxiliar de 
odontologia. OBS: O município passou a receber recursos do programa a partir de 
novembro de 2011. 

23 - Contratação de RH para a UPA. Não iniciada. Projeto de construção para 2012. 
24 - Contratação de RH para o ESF O necessário para a equipe implementada conforme descrito no item 24. 
25 - Contratação de RH para SAMU Efetivada, com a equipe completa e treinamento para os profissionais. Atividade da 

SAMU iniciou em 01/10/2011, sendo que boa parte de seus integrantes foi remanejada 
entre os motoristas e técnicos de enfermagem que já atendiam na rede, onde as novas 
contratação foram incluídas. 

26 — Equipe para combate Zoonose Atuando plenamente. 
27 — Adquirir veículos para a frota da SMS. Foram feitas a aquisição de um veículo no valor de R$ 33.650,00 para utilização na 

VISA. 
28 - Fornecer Óculos de lente, através de 
processo para a população necessitada. 

Em atividade normal, de rotina. Foram atendidos pelo programa em 2011 um total de 48 
pacientes com fornecimento de lentes e armações. 
Valor investido de R$ 6.252,77 no ano de 2011. 

29 - Fornecer Leites especiais, através de 
processo para a população necessitada. 

Em atividade normal, de rotina. Foram atendidos aproximadamente 840 pessoas no ano 
de 2011, com leites especiais para crianças de baixo peso, ou com intolerância a lactose. 
Valor investido de R$ 18.483,00 



Órgão de Governo: Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento 

A Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento é o órgão da Prefeitura Municipal, que tem por competência a 
elaboração, coordenação e execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município de Erechim, elaboração e execução dos 
Projetos Especiais a serem implementados pelo Governo Municipal, captação de recursos junto a outras esferas de governo, em nível 
estadual e federal, entidades internacionais, instituições financeiras, empresas e outras afins, que visem financiar projetos e programas 
de relevância para o Município, elaboração e controle sobre as peças orçamentárias, a saber, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Orçamento Anual, coordenação da ação governamental visando articular e ordenar, as diversas iniciativas dos demais 
órgãos da administração, garantindo a transversalidade e unidade dos projetos e programas a serem implantados pela Prefeitura, 
elaboração do Plano Diretor do Município e controle sobre os demais instrumentos, de ordenamento urbano e o desempenho de outras 
competências afins. 

Contudo, segue abaixo, relatório das atividades do exercício 2011, tendo como base as ações previstas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

META 1 — Realizar atividades de Planejamento, coordenando as ações de Governo com interface junto aos demais órgãos na 
viabilização de recursos técnicos, humanos e financeiros; dos instrumentos legais de planejamento; da melhoria continua na 
prestação de serviços. 

ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO — Coordenação para elaboração dos instrumentos 
legais de planejamento, apresentação em Audiências Públicas, das leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal, conforme determina 
a Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar Federal 101/2000, conjuntamente com a Secretaria da Fazenda e apoio dos Órgãos 
de Governo: 

LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias (2012), Lei n° 5.037 de 30.08.2011, compreendendo as metas e prioridades da Ad-
ministração Pública Municipal, incluindo as despesas de capital e as delas decorrentes, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual 
e dispõe sobre as alterações na Legislação Tributária. 

LOA — Lei Orçamentária Anual, Lei n° 5.105 de 29.11.2011, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o 
Exercício de 2012. 

Auxiliar na elaboração e apresentação dos Relatório de Gestão Fiscal, conforme § 4° do artigo 9° da Lei Complementar Fe-
deral n°101/2000, em audiência pública, para a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Vereadores, do último 
quadrimestre/2010 e do 1° e 2° quadrimestres de 2011, que avalia o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, onde é de-
monstrado: a transparência da gestão pública; o equilíbrio orçamentário e financeiro; os resultados primário e nominal; os restos a pagar 
e recursos correspondentes e o cumprimento dos preceitos Constitucionais (educação e saúde) e Legais (em especial de 	s 

?' pessoal e endividamento). 
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COORDENAR, ASSESSORAR E ACOMPANHAR AS REUNIÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCI-
AL — CONDES. 

O CONDES é um órgão de caráter consultivo do Prefeito Municipal que tem o papel de colaborar na formação das políticas 
e diretrizes do Governo, voltadas ao desenvolvimento econômico e social, como um fórum, composto por membros da Sociedade pro-
pondo as medidas necessárias para alavancar o crescimento do Município. Esta composição possibilita uma visão sistêmica sobre os 
aspectos (econômicos, sociais, políticos, culturais, ambientais), que depende do envolvimento e responsabilidade da sociedade como 
um todo. 

O Conselho é composto pelo Presidente (Prefeito), Vice-Presidente (Vice-Prefeita), Secretário Executivo, Conselheiros, 
Comitês Temáticos. 

A metodologia de funcionamento do Conselho buscou permanentemente a avaliação e aperfeiçoamento, para fomentar e 
ampliar a construção partilhada e potencializar sua assessoria ao Prefeito. 

Foram realizadas 04 reuniões ordinárias no ano, com a presença de Conselheiros e do Prefeito Municipal, que combinaram 
temas apresentados pela Administração e proposições do Conselho, promovendo debates e aferição das posições, e 10 reuniões das 
Câmaras Temáticas onde houve análises e posicionamentos dos temas propostos pelo Conselho, como segue abaixo: 

03.03.2011  
Criação de Comissões Temáticas para discussão dos temas: 
. abastecimento de água potável e esgotos; 
. serviços de coleta de lixo; 
. trânsito e transporte coletivo; 
. distritos industriais; 
. sustentabilidade do desenvolvimento local. 

Discussão para elaboração da proposta de nova licitação para os serviços de Coleta de Lixo. 

12.05.2011  
Explanação pelo Prefeito dos principais Planos de Governo 
Debate dos temas: 

Serviços Públicos:  
. trânsito 
. abastecimento de água e esgoto 
. coleta de lixo 
. transporte coletivo 
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Sustentabilidade do Desenvolvimento Local e Ações Futuras:  
. aeroporto 
. revitalização do centro comercial 
. rede ferroviária federal 
. anel viário 
. distritos industriais 

Exposição dos projetos que estão em andamento na área educacional. 

07.07.2011  
Distritos Industriais; 
Mobilidade Urbana; 
Aeroporto 

01.12.2011  

Apresentação do estudo da Circulação da Área Central do Município. 

META 2 - Fomentar inter-relação entre Secretarias para viabilizar e agilizar projetos de interesse do Governo Municipal, 
coordenar e atuar na elaboração de estudos e projetos que objetivem habilitar o Município em convênios e programas com o 
Estado, a União, Organismos Internacionais de apoio ao desenvolvimento econômico e social, instituições financeiras, 
empresas e outras afins, através da viabilização de recursos e intercâmbios de cooperação, que visem financiar Projetos e 
Programas de relevância para o Município. 

A Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento tem cumprido a missão de, junto com as demais secretarias, 
trabalhar permanentemente para a busca incessante de recursos junto ao Governo Estadual e Federal. Como resultado, foram 
encaminhados no ano de 2011, R$ 37 milhões em solicitações de recursos, sendo que R$ 3 milhões em emendas parlamentares e R$ 
34 milhões em propostas voluntárias para o ano de 2012. 

Juntamente com a captação de recursos, foram realizados acompanhamentos de projetos e emendas aprovados e em 
execução de anos anteriores (2009 e 2010) totalizando 19 projetos em andamento que somam um montante de R$ 5,9 milhões. Desta 
forma, fazendo o elo de ligação entre os Ministérios, a Caixa Econômica Federal e o Município de Erechim-RS. 

A Secretaria está realizando o primeiro passo para a implantação do Sistema de Geoprocessamento na Prefeitura de 
Erechim, desenhando as quadras e terrenos da cidade para posterior importação dos dados do Cadastro Tributário, implementação do 
Plano Diretor e disponibilização na Internet. 
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META 3 — Elaborar Planos de Ação, juntamente com as ações do Programa de Qualidade, visando a melhoria permanente das 
práticas de gestão, objetivando a satisfação da Comunidade. 

O governo municipal continua investindo no processo interno de gestão com eficiência e qualidade, seguindo a meta de 
prestar um serviço cada vez melhor à comunidade. Dentro desta meta, o Programa 5S's esteve presente em todos os ambientes da 
Prefeitura, buscando sempre promover a organização, limpeza e disciplina no ambiente, de forma a tornar o local de trabalho mais 
agradável, seguro e produtivo. Foram realizados treinamentos a uma equipe de 20 auditores do programa e as avaliações foram 
efetuadas em 49 ambientes da Prefeitura em uma única etapa, nos meses de abril, maio e junho, onde após as avaliações os 
ambientes foram certificados por Secretaria, onde cada Secretaria certificou o seu ambiente destaque ou em 1°, 2° e 3° lugares, estas 
certificações acorreram em novembro e dezembro de 2011. 

O Comitê da Qualidade realizou nos meses de setembro e outubro o diagnóstico da Gestão, baseado nos critérios de 
excelência do PGQP e participou do Sistema de Avaliação da Gestão — 2011 PGQP Porto Alegre, onde a Prefeitura recebeu 
Certificação com Diploma de Participação do Sistema de Avaliação 2011. 

Também foi elaborado, juntamente com a Secretaria da Fazenda, Controle Interno e Desenvolvimento Econômico, um 
diagnóstico do andamento dos processos e procedimentos da Prefeitura, através de um Plano de Ação realizado pela Comissão 
Especial de Informática e Processos, das necessidades de melhorias em cada Secretaria e através do apoio do Consultor Valdecir 
Mosqueta, foram desenvolvidas várias ações, principalmente na Secretaria da Fazenda, nos procedimentos internos. 

A Secretaria de Coordenação e Planejamento, juntamente com a Secretaria da Saúde, realizaram a pesquisa de satisfação 
nas unidades básicas de saúde, que possuem relação diretamente com o público, na prestação de serviços de saúde para comunidade, 
identificando como resultado final em sua maioria, através dos formulários da pesquisa, 80% satisfatórios os serviços prestados pela 
Prefeitura Municipal. A pesquisa de satisfação é uma das mais importantes ferramentas de Gestão, que tem como objetivo mensurar o 
que os contribuintes estão pensando e sentindo sobre os processos, produtos e serviços prestados pela Prefeitura Municipal de 
Erechim. 

ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - IPUA-E 

META 4 — Coordenar e acompanhar a Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Ambiental e Sustentável — 
PDDUAS. 

Estão sendo realizados estudos periódicos e adequações para ajustes e atualizações das diretrizes integrantes do Plano 
Diretor do Município de Erechim. 

Projeto de ampliação do Perímetro Urbano e Diretrizes Urbanísticas: Foi elaborado estudo e definição do novo perírefetrg--- 
urbano, objetivando atender novas demandas e com intuito de atingir as camadas sociais 	 a§ 
competentes Diretrizes Urbanísticas. 
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META 5— Projeto Básico para instalação de novo Terminal Urbano de Ônibus. 

Foi realizado o Projeto Básico para a nova implantação do Terminal Rodoviário Urbano Municipal na Gare e encaminhado 
para a Secretaria de Obras e Habitação para detalhamento. A proposição busca abrigar e organizar o Transporte Coletivo Urbano 
Municipal, ao mesmo tempo que viabiliza a liberação da Rua Joaquim Brasil Cabral, importante conexão Leste>Oeste e vice-versa na 
malha urbana central em beneficio da Mobilidade Urbana. 

Apoio em diversos eventos e demais projetos desenvolvidos, dentre eles: 

- Processo da Consulta Popular e Audiências Públicas; 
- Participação no Conselho Municipal da Cidade e no Conselho Municipal de Patrimônio Histórico; 

Participação no Conselho de Habitação; 
Participação na Equipe Técnica de Avaliação dos Requisitos Técnicos em processos Licitatórios; 
Responsabilidade Técnica na Comissão de Avaliação de Bens Imóveis Urbanos da cidade de Erechim; 

- Busca de Recursos para o Rallye Internacional, realizado em Erechim; 
- Gestão Técnica na Elaboração e/ou Execução dos Projetos: 

Do Centro Administrativo e UBS Capoerê, 
De implantação dos passeios, muros, gradis metálicos no Parque Longines Malinowski — Rua A, Garibaldi; 
De implantação de Defensas Metálicas em vários pontos da cidade; 
De implantação das instalações do Serviço de Atendimento móvel de urgência — SAMU 

e. De instalação da Sala para o Conselho Municipal de Saúde; 
De Revitalização, Reforma e Adequação à Acessibilidade Urbana no CEREST; 
Das novas instalações dos Gabinetes da Procuradoria Municipal; 
Da implantação do serviço da Especialidade da Mulher; 
Da implantação das novas instalações da Farmácia Municipal — Central; 
Das alterações e readequações na Secretaria Municipal de Saúde — Pavimento Térreo. 
Da Praça no Loteamento Social Paiol Grande; 

1. Da Praça na Área Verde do Bairro São Vicente de Paulo; 
Dos estudos iniciais e Projeto Básico da UBS São Vicente de Paulo; 
Do Projeto 'Mais Cultura', com o Projeto da nova Biblioteca, Arquivo Histórico e Museu Municipal; 
Da implantação do Projeto do Stand da Prefeitura Municipal na Frinape 2010; 
Do estudo e viabilidade da revitalização das instalações da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento; 
De implantação da segunda etapa dos passeios, muros e gradis do Parque Longines Malinowski — Rua H. Dias 
De implantação da Cidade Digital — Cadastramento geral para instalação das antenas e ERB digitais. 

s.De ajustes e readequação do CRAS — 
t. De estudos para implantação de melhoramentos no CRAB. 



Segue abaixo, relatório das atividades do exercício 2011, tendo como base as ações previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Departamento de Cultura 

Meta Prevista Descrição Meta 
Atingida 

Não executada 	(justificativa) 

1 - Apoio as Atividades 
artísticas, de promoção 
do 	Município 	Cívico 
Culturais 

Centro Cultural 25 de Julho: 17 Formaturas, 22 espetáculos de Teatro, 
41 espetáculos de dança e música, 59 apresentações de escolas, 46 
Reuniões, palestras, audiências, 112 Eventos da Prefeitura, Secretarias e 
parcerias com terceiros. Envolvendo 59.980 espectadores. 

100% 

"Festival Nacional de Coros" - Realizado nos dias 15 e 02 de outubro 
de 2011 no Centro Cultural 25 de Julho com a participação de 09 corais: 
Coral Juvenil Municipal de Erechim, Coral Vocalando de Erechim, Coral 
Infanto Juvenil da URI — Erechim, Coral Infanto Juvenil de Alto Alegre, 
Associação Coral Chapecó, Coral Cesumar de Maringá ,Coral Infanto 
Juvenil de Ronda Alta, Coral Santa Bárbara de Criciúma com um público 
estimado de 840 	pessoas. 

100% 

Semana do Município de 02 de abril a 08 de maio—Bem viver. Viver em 
Erechim — Cultura, arte e esporte - Comemoração dos 93 anos da criação 
do Município de Erechim com a seguinte programação:03 apresentações 
artísticas; Exposição; Inauguração das novas dependências da E.M.E.F. 
Othelo Rosa 	- Educação Infantil; Caravana Cidadã em 03 bairros de 
Erechim. Lançamento do Projeto Bem Viver - Edição 2011. 

100% 



Projeto Criando Sons -Projeto de incentivo e aprendizado da linguagem 
musical, estimulando a sensibilidade e percepção através do ritmo e 
estética musical. 	Oportuniza a descoberta de novos talentos musicais e 
desenvolve de forma lúdica o gosto pela música. Ensaios duas vezes por 
semana , nas 2a5 e 4a5 feiras, no anexo do Castelinho. O Projeto conta 
com 24 participantes entre crianças e adolescentes de 07 a 13 anos.. 

100% 

Agregam 	estudantes de escolas particulares, municipais e estaduais. 
Foram realizadas 13 apresentações para a Comunidade, 01 na Cidade de 
Passo Fundo e 01 em Lajeado. 

Transformação: Projeto com o objetivo de estimular o relacionamento 
interpessoal, desenvolver competências corporais e emocionais bem 
como interpretar o mundo através de jogos dramáticos e textos. Teve 
como local o salão comunitário da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. O 
projeto encerrou com a apresentação de 02 esquetes teatrais: A Alface 
e A Herança no Salão Comunitário do Bairro Bela Vista. 

Os 	23 	participantes do 	Bairro 
São Vicente de Paula, 	18 do 
Bairro do Linho e 21 do Bairro 
Bela 	Vista 	permaneceram 
apenas 09 do Bairro Bela Vista. 
Para 	estes 	integrantes 	que 

30% participaram 	durante 	o 	tempo 
que foi ministrado o projeto, este 
agregou valores, 	informações, 
conhecimento, 	desenvolveu 
habilidades 	cênicas, 	oratória, 
expressão 	corporal 	e 	auto- 
estima, mesmo que não tenha 
atingido os 100% dos objetivos 
propostos. 

"I Conferência Municipal de Cultura"- Realizada de 29 a 30 de março 
de 2011, teve como local o auditório do Castelinho com o objetivo de 
discutir a cultura municipal nos seus aspectos da memória, de produção 
simbólica, 	da gestão da participação social e da 	plena cidadania , 
firmando assim 	o compromisso da tridimensionalidade 	nas políticas 
culturais do RS.0 evento contou com os seguintes palestrantes: Arnaldo 100% 
Nogaro 	— 	Cidadania 	Cultural: 	acessibilidade 	da 	cultura 	a 	todos; 
Claudionor Mores — Economia da Cultura; Daniel da Bem — Estética e 
Valor 	Simbólico; 	Malgorzata 	Wosniak 	— 	Diversidade 	Cultural 	— 
Experiências Brasil Brasil — Polônia. O evento contou com 77 pessoas 
inscritas.  
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2 - Auxiliar Instituições e 
Entidades 	Culturais do 
Município 	cadastradas 
no 	Departamento 	de 
Cultura 

Foram auxiliadas 12 entidades artístico culturais de Erechim 5% 
Não 	foram 	auxiliadas 	mais 
entidades devido as questões 
orçamentárias insuficientes. 

3 - Manter as atividades 
do 	Arquivo 	e 	da 
Biblioteca 	Pública 
Municipal 

As atividades da Biblioteca foram mantidas em 2011, destacamos os 
projetos: 	"Num 	passe 	de 	Mágica", 	com 	os 	anjos 	da 	biblioteca 	, 
Explorando a Biblioteca, "Informática em Ação "com a capacitação de 180 
pessoas, "Doe um Livro e espalhe um sonho" e Contação de Histórias. 
Atualmente temos 4150 sócios, sendo que tivemos 	um acréscimo de 
1100 novos sócios cadastrados e de usuários atendidos no empréstimo e 
pesquisa para 21.505 pessoas. 
As Atividades do Arquivo Histórico foram mantidas em 2011, destacamos 
as seguintes ações: 25 palestras em Escolas e Entidades; 18 passeios 
com escolas e entidades; 08 exposições "Erechim Imagem e História", 09 
Saraus Histórico Cultural; 08 atividades SEJA — Secretaria de Educação — 
visita e Pesquisa as obras literárias e acervos; 07 Visitas de entidades e 
escolas ao Arquivo Histórico;08 participações comunitárias locais. 

100% 

4 - Expandir o Projeto 
da Feira do Livro 

Difundir e incentivar a leitura, a cultura através da comercialização de 
livros, 	palestras, 	apresentações 	artísticas, 	atrações 	pedagógicas. 	O 
evento realizou-se de 05 a 08 de outubro de 2011 na Praça da Bandeira 
com um público estimado em 2.500 pessoas por dia, totalizando 10.000 
pessoas. O evento contou com a participação de: 06 livreiros, 	08 
apresentações artísticas, 11 palestras, 09 oficinas, 12 lançamentos de 
livros, 01 filme, 07 exposições, 06 teatros, 18 atividades pedagógicas. 

90% 

Não foi de 100% tendo em 
vista 	as 	poucas 	livrarias 	e 
distribuidores 	de 	livros 
existentes 	no 	município, 	as 
dificuldades encontradas com 
o trânsito para a realização do 
evento na Praça, e a pouca 
motivação para o evento da 
comunidade em geral. 

5 	- 	Realizar 	eventos 
com apresentações de 
música, teatro e dança 
nos bairros 

Realização de 08 apresentações artísticas dentro das programações 
natalinas em 06 Bairros, atingindo um público estimado 	de 5.530 
pessoas 

6 - Dar seguimento ao 
projeto de modernização 
e readequação do 
Centro Cultural 25 de 
Julho. 

Foram 	efetuadas 	manutenções 	permanentes, 	necessárias 	para 	a 
conservação do mesmo assim como: ar condicionado, equipamento de 
som, 	luz, 	limpeza 	por firma 	especializada. 	Outras 	reformas 	serão 
retomadas em 2012. 

40% 
Quanto ao Centro 	e 

de Julho, a meta ', revista 	-..r.a z 
troca do assoalho • • • - 	•  
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Meta Prevista Descrição Meta 
Atingida 

Não executada 	(justificativa) 

7 - Implantar o Fundo 
Municipal 	de 	Cultura. 
(FAACE) 

Fundo de apoio às artes e à a cultura de Erechim, incentivo financeiro à 
projetos de natureza artístico cultural, que após aprovado a Lei em 30 de 
novembro de 2010, 	a Secretaria organizou critérios de seleção dos 
projetos e elaborou juntamente com o Conselho Municipal de Cultura, a 
publicação do edital para repasse de recursos financeiros, resultando a 
apresentação de 03 projetos culturais na área da dança, literatura e 
música que serão executados em 2012. 

90% 

8 - Expandir o Projeto 
Cultura de Erechim - 10 

• 

Projeto de incentivo, valorização e divulgação da arte e cultura produzida 
por entidades culturais e artísticas, promovendo os talentos locais de 
nosso município contou este ano com 10 apresentações realizadas no 
Centro Cultural 25 de Julho e concomitantemente no dia 10 de setembro 
de 2011 	no Acampamento Farroupilha 2011. Projeto prestigiado por 
2.920 pessoas. 

80% 

9 	- 	Instalar 	e 	dar 
funcionalidade 	ao 

Museu Municipal. 

Início do desenvolvimento do Projeto. 30% 
Em andamento 

10 - Atualizar e renovar 
o 	Acervo 	Bibliográfico 
da 	Biblioteca 	Pública 
Municipal 

A compra de mais de 350 livros, renovou o acervo da Biblioteca 
Municipal, houve a substituição de vários livros. Foram emprestadas 
20.955 obras literárias. 

100% 
' 

11 - Apoiar as atividades 
do 	Acampamento 
Farroupilha, dos Corais 
Municipais 	e 	do 
Aniversário do Município 

- Apoio no repasse de recursos ao Acampamento Farroupilha, realizado 
de 09 à 20 de setembro em parceria com o MTG e outras entidade 
tradicionalistas através do convênio n°087/2011. 
- Repasse de recursos para a Associação Coral Erechim — Acorde-
convênio n°124/11, cedência do espaço no Centro Cultural 25 de Julho e 
divulgação de mídia on line do evento - 

100% 

12 - Qualificar servidores 
através 	de 	cursos 	e 
treinamentos, visando seu 
aprimoramento pessoal e 
profissional, melhorando o 
atendimento 	à 	comuni- 
dade 	e 	a 	busca 	da 
excelência na gestão. 

Participação de servidores na 15a  Jornada Nacional de Literatura. - Passo 
Fundo; I Conferência Municipal de Cultura - Erechim; Conferência de 
Cultura Para o Rio Grande Crescer - Santa Maria; Diálogos Culturais — 
Passo Fundo. 

90% — 
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13 - Prestar condições 
para 	o 	funcionamento 
normal da Secretaria e 
serviços 	a 	ela 
vinculados, 	através 	do 
suprimento 	das O item especificado não foi 100% 
necessidades 	de 
pessoal, 	equipamentos 

Aquisição de 01 veículo novo. 40% contemplado 	devido 	o 	corte 
orçamentários da Secretaria. 

e 	programas 	de 
informática, 	veículos, 
mobiliário, 	material 
bibliográficos 	e 	outros, 
para 	o 	bom 
desempenho 	e 
funcionamento 	dos 
serviços públicos 

Departamento de Turismo 

Meta prevista Descrição Meta 
Atingida 

Não executada (justificar) 

Roteiros 	turísticos 	e 
impressão de materiais 
para marketing turístico 

O Departamento de Turismo tem trabalhado na formatação de novos 
roteiros turísticos. 	A impressão de materiais de divulgação é realizada 
anualmente, o que possibilita a divulgação do município em feiras e 
eventos municipais, regionais, estaduais e nacionais. 
São distribuídos, diariamente, materiais promocionais de Erechim, no 
Castelinho e às Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, da Vice- 
Prefeito, 	instituições 	e 	organizações 	não-governamentais 	e 
Universidades. Além disso, 	entre os dias 05 e 10 de cada mês são 
distribuídos materiais (folders) à rede hoteleira de Erechim, e Polícias 
Rodoviárias Estadual e Federal, Estação Rodoviária, Aeroporto e Livraria 
Bankath (Apoio ao Turista). 

100% 

,r 	), 



Salão 	Regional 	de 
Turismo 	(Rally 
Internacional 	de  

Erechim 

Realizado, neste ano, o Salão Regional de Turismo, juntamente com o 
Rally Internacional de Erechim, aonde o público teve a oportunidade de 
conhecer 	as potencialidades turísticas regionais. Na oportunidade, foi 
lançado o jogo da memória comemorativo ao Rally Internacional de 
Erechim. Foram distribuídos mais de 4.000 Kits de turismo) 

100% 

Manutenção do Centro 
de Apoio ao Turista 

Localizado no prédio do Castelinho, o Centro de Apoio ao Turista recebeu 
neste ano a visita de 2.879 pessoas, que conheceram a história e as 
dependências do prédio. Não. 

Faltam 	algumas 	adequações 
para o funcionamento eficiente 
e eficaz do Centro de Apoio ao 
Turista do Castelinho, como a 
restauração 	do 	prédio, 	a 
reforma do telhado, 	além 	da 
implantação total no prédio dos 
espaços para visitação guiada, 
com 	a 	aquisição 	de 
equipamentos e a desocupação 
do 	prédio 	pela 	Ouvidoria 	do 
município. 

Artes em Evidência 

O projeto exposições no Castelinho, 	intitulado, Artes em 	Evidência, 
objetiva estabelecer um elo entre as gerações e as suas conquistas e 
histórias, 	valorizando 	áreas 	como: 	criação, 	esporte, 	arte, 	pesquisa, 
preservação e coleção. N° de exposições realizadas: 17. N° de visitantes: 
2.426 pessoas. N° de expositores: 20 artistas regionais. 

Sim. 

Blitz do Turismo 

Realizada no dia 02 de março a atividade teve por objetivo conscientizar a 
população sobre as potencialidades turísticas do município. O evento 
aconteceu na Avenida Maurício Cardoso e foram distribuídos mais de 
3.000 Kits de materiais do turismo. 

Sim. 

Passeios turísticos nos 
Vales dos Parreirais e 
Vale Dourado - meses 
de janeiro, 	fevereiro 	e 
dezembro. 

N° de participantes nos passeios turísticos: 395 pessoas 
Sim. 



Meta Prevista Descrição Meta 
Atingida 

Não executada 	(justificar) 

Páscoa 	— 	Erechim, 
Cidade da Páscoa 

Anualmente, 	o 	Departamento 	de 	Turismo 	promove 	atividades 
comemorativas à Páscoa, com o objetivo de promover lazer à população 
de Erechim, como projetar o evento no segmento turismo de eventos, 
promovendo o município e atraindo visitantes durante a programação. 
Realização de 11 a 23 de abril de 2011, no Castelinho. 
N° de Visitantes: 6.000 pessoas. 
Cine de Páscoa: 1.435 crianças (agendamento) 
Chocolateria da Dona Coelha: 2.005 crianças (agendamento) 
Toca do Coelho Artesão: 890 crianças (agendamento) 

Sim. 

Projeto 	Educar 	e 
Sensibilizar 	para 	o 
Turismo 

O projeto está em sua III Fase com o lançamento da Trilha do Turismo. 
Porém há muito para fazer ainda no sentido de sensibilizar e conscientizar 
a população para a atividade turística. As Oficinas de Turismo foram 
realizadas em escolas Estaduais, Municipais e Particulares. 
N° de alunos: 1.022 alunos. 
N° de Escolas atendidas: 12 
N° de Oficinas: 20 

Não. 

Há muito para fazer ainda no 
sentido 	de 	sensibilizar 	e 
conscientizar a população para 
a atividade turística 

Mostra de Turismo 
Realizado com a Feira do Livro, o evento conta com a participação dos 
empreendedores e gestores de turismo da região. O evento necessita 
expandir-se, com espaços adequados, e maior investimento público, 
Municípios participantes: 16. 

Não. 
O evento necessita expandir-
se, com espaços adequados, e 
maior investimento público. 

Natal 

O Natal Erechim já tem sua consagração em nível estadual. Erechim 
recebe milhares de visitantes nesta data. É preciso investir mais em 
eventos dentro da programação natalina e em divulgação no Estado. A 
Casa do Papai Noel e o Mundo Mágico receberam em média de 
público/dia: 800 pessoas, de 02 a 24 de dezembro. Já o Cine de Natal: 
1.744 pessoas. 

_ 

Sim. 



Departamento de Esportes 

Meta Prevista Descrição Meta 
Atingida 

Não executada 	(justificar) 

Campeonato Municipal de 
Futebol Sete 

Campeonato Municipal de Futebol Sete —2011 — nas categorias 
Livre, Veterano e Feminino.(15/01 a 26/03) 

100% 

I Jogos de Integração Rural 
de Erechim 

I Jogos de Integração Rural de Erechim — Composto por 19 
modalidades e com 13 comunidades participantes. (05/02) 

100% 

Campeonato Municipal de 
Futebl Interclubes Série A e 
B 

Relatório 	Campeonato 	Municipal 	de 	Futebol 	de 	Campo 
Interclubes Série A e B. (09/04 a 12/11) 

100% 

Campeonato Municipal de 
Futebol Veterano 

Campeonato Municipal de Futebol de Campo Veterano (10/04 a 
04112) 

100% 

Campeonato 	de 	Truco 
Cego 

Campeonato de Truco Cego. (09/04) 100% 

XIX Corrida Rústica Cidade 
de Erechim 

XIX Corrida Rústica Cidade de Erechim. (10/04) 100% 

Campeonato 	Distrital 	de 
Futsal de Capoerê 

Campeonato Distrital de Futsal de Capoerê. (16/04 a 13/08) 50% Insuficiência de equipes nas 
categorias 	Veterano 	e 
Feminino. 

IX 	Copa 	Erechim 	de 
Mountain Bike 

IX Copa Erechim de Mountain Bike. (17/04) 100% 

Campeonato Municipal de 
Futsal 	- 	Seletiva 	para 	3a 
Divisão 

Campeonato Municipal de Futsal - Seletiva para 3a Divisão. 
(17/05 a 15/06) 

100% 

2a Trilha Nossa Senhora do 
Caravaggio 

2a Trilha Nossa Senhora do Caravaggio. (15/05) 100% 

Campeonato Municipal de 
Futsal 	Cat. 	Base 	— 
Fraldinha, 	Pré 	Mirim 	e 
Feminino 

Campeonato Municipal de Futsal 	Cat. Base — Fraldinha, Pré 
Mirim e Feminino. (29/05 a 04/09) 

100% 

Campeonato Municipal de 
Futsal Cat. Base — Mirim e 
Infantil 

Campeonato Municipal de Futsal Cat. Base — Mirim e Infantil. 
(21/08 a 05/11) 

100% 
..'±" --- 
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Campeonato 	Aberto 	de 
Voleibol Adulto Feminino 

Campeonato Aberto de Voleibol Adulto Feminino.(04 e 05/06) 100% 

Campeonato 	Aberto . de 
Voleibol Infantil Cidade de 
Erechim 	— 	Masculino 	e 
Feminino 

Campeonato Aberto de Voleibol Infantil Cidade de Erechim — 
Masculino e Feminino. (03/07) 

100% 

Campeonato Aberto 	de 
Voleibol Adulto Masculino 

Campeonato Aberto de Voleibol Adulto Masculino 100% Insuficiência de equipes para 
realização do Campeonato. 

16.11 	Circuito de Corridas de 
Rua Cidade de Erechim - 
Etapa B. Paiol Grande 

II Circuito de Corridas de Rua Cidade de Erechim - Etapa B. 
Paiol Grande. (19/06) 

100% 

II Circuito de Corridas de 
Rua Cidade de Erechim - 
Etapa Bairro São Vicente 
de Paula 

II Circuito de Corridas de Rua Cidade de Erechim - Etapa Bairro 
São Vicente de Paula. (28/08) 

100% 

II Circuito de Corridas de 
Rua Cidade de Erechim - 
Etapa 	Bairro 	Parque 
Redenção 

II Circuito de Corridas de Rua Cidade de Erechim - Etapa Bairro 
Parque Redenção. (03/09) 

100% 

II Circuito de Corridas de 
Rua Cidade de Erechim - 
Etapa Bairro Progresso 

Relatório II Circuito de Corridas de Rua Cidade de Erechim - 
Etapa Bairro Progresso. (23/10) 

100% 

Campeonato Municipal de 
Futsal — Adulto 

Campeonato Municipal de Futsal —Adulto (08/07 a 05/11) 100% 

Campeonato Futebol Vale 
Dourado Série A e B 

Campeonato Futebol Vale Dourado Série A e B (04/09/11 a 
22/01/12) 

100% 

Campeonato 	Distrital 	de 
Futsal de Jaguaretê 

Campeonato Distrital de 	Futsal de Jaguaretê (10/09 - em 
andamento) 

100% 

Campeonato Municipal de 
Bocha 	Livre 	- 	Cancha 
Sintética 

Campeonato Municipal de Bocha Livre - Cancha Sintética (02/09 
a 17/12) 

100% 

Campeonato Vale Dourado 
de Bocha Trio 

Campeonato Vale Dourado de Bocha Trio 00% Insuficiência de equ'irSe-j-741j, 
realização do Camp&m,ato. 



III 	Olimpíada 	Escolar 
Cidade de Erechim 

III Olimpíada Escolar Cidade de Erechim (21/01 a 14/12) 100% 

III Corrida Rústica Noturna 
Cidade de Erechim 

III Corrida Rústica Noturna Cidade de Erechim (10/12) 100% 

Projeto 	Bem 	Viver 	- 
Academia ao Ar Livre 

Projeto Bem Viver -Academia ao Ar Livre (21/03 a 29/11) 100% 

Escolinha 	de 	Iniciação 
Esportiva 	Municipal 	- 
Atletismo 

Escolinha de Iniciação Esportiva Municipal — Atletismo — com 
alunos oriundos de escolas municipais e estaduais. (08/02 a 
13/12) 

100% 

Escolinha 	de 	Iniciação 
Esportiva 	Municipal 	- 
Voleibol 

Escolinha de Iniciação Esportiva Municipal — Voleibol — com 
alunos oriundos de escolas municipais e estaduais. (02/06 a 
12/12) 

100% 

Escolinha 	de 	Iniciação 
Esportiva 	Municipal 	- 
Seleção Projeto Vem Ser 

Escolinha de Iniciação Esportiva Municipal - Seleção Projeto 
Vem Ser — com alunos oriundos das escolinhas que participaram 
do Campeonato Municipal de Futsal Categoria Pré Mirim e que 
se destacaram durante o campeonato. (17/08 a 14/12) 

100% 

Lançamento Projeto Bem 
Viver a Vida 	na 	Melhor 
Idade - Centro de Lazer 
Viva Melhor 

Lançamento Projeto Bem Viver a Vida na Melhor Idade - Centro 
de Lazer Viva Melhor (07/04) 

100% 

Projeto 	Solidariedade 	no 
Esporte 

O Projeto Solidariedade no Esporte é um projeto que consiste na 
arrecadação de cestas básicas no valor de R$ 20,00 de cada 
atleta expulso nos campeonatos municipais seja de campo ou 
salão. 
O Projeto é voltado para o desenvolvimento da consciência 
social dos atletas. Só voltam a competir nos campeonatos 
municipais após pagarem a cesta básica que é encaminhada 
para instituições municipais que prestam auxilio as camadas 
carentes da sociedade. No ano de 2011 arrecadou e distribuiu 
2.630 kg de alimentos. (arrecadação permanente) 

100% 

Copa Cidade de Erechim 
de Tenis 

Copa Cidade de Erechim de Tenis (15 a 17/04) 100% 

cs• 



Meta Prevista 	 Descrição Meta 
Atingida 

Não executada 	(justificar) 

34. Projeto Segundo Tempo 

Projeto Segundo Tempo é um programa do Ministério do 
Esporte, destinado a democratizar o acesso à prática e à cultura 
do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de 
crianças como fator de formação da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade 
social. 
Em Erechim, em parceria com as Secretarias Municipais de 
Cultura, Esporte e Turismo e de Educação atende 200 crianças 
divididas em dois núcleos: Um na EMEF Caras Pintadas e outro 
na EMEF Othelo Rosa. (18/01 a 09/12) 

100% 



Segue abaixo, relatório das atividades do exercício 2011, tendo como base as ações previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

META DESCRIÇÃO 

- Aquisição de área de terra para implantação de Distrito 
Industrial — m2  
— Meta — 300.000 

- Adquirido 310.000m2  de área para a implantação do Novo Distrito Industrial Norte 
localizado às margens da BR 153 entre os Kms 42 e 43, no valor total de R$ 2.860.000,00, 
sendo R$ 1.100.000,00 de entrada em 2011, e o restante em duas parcelas de R$ 
880.000,00, uma em Janeiro de 2012 e outra em Junho de 2012. 

- Adquirir e manter veículo leve para área administrativa 
- Meta: — Aquisição de 1 veículo 

- Compra postergada devido à contenção de gastos. 

- Adquirir máquina para atender os serviços no Distrito 
Industrial e afins: 
- Meta: - Aquisição de 1 máquina carregadeira 

- Não foi adquirida a carregadeira pois o Município através da Secretaria de Administração 
está estudando para incluir a referida máquina em um pacote com outras de diversas 
secretarias. 

- Revitalizar a infraestrutura da I, II e III etapas do 
Distrito Industrial. 
- Meta: 

Pavimentação: 10.000 m2  
Paisagismo: 10.000 m2  
Colocação de 50 placas 

- Executada obra de pavimentação asfáltica em parte da Rua Lenira Melânia Gasperin Galli, 
na III etapa do Distrito Industrial, com investimento de R$ 80.676,59. 

- 
- Revitalizar a infraestrutura e proporcionar melhores 
condições aos empreendedores: 
- Meta: 
- Mercado popular: 25% revitalização 
- Berçário industrial: 25% revitalização 

- Para o referido ano, não foram executados serviços de melhoria tendo em vista a boa 
conservação dos locais. 

- Capacitar empresários de micro e pequenas empresas, Foram capacitadas: 
nas 	áreas 	de 	administração 	de 	empresas. 
Meta: 50 50 empresários 

- 20 empresas no projeto de capacitação tecnológica em parceria com a Uri — 
Erechim. 	 : 	c 

LCD 



META DESCRIÇÃO 

- Treinar e qualificar mão de obra, visando a geração de 
emprego e renda. 
Meta: 600 pessoas 

Foram qualificados: 
- 754 pessoas no Programa "Qualificar para Gerar Oportunidades", oportunizando e 
proporcionando geração de emprego e renda. 

- Incentivar o associativismo de setores não organizados. Junto a APEN-RS, Associação das Pequenas Empresas do Norte do RS, que funcionam 
como um elo de comunicação interligando os setoriais, que visa atender os grupos que se 
agregam e se fortalecem entre si, foi iniciado em 2011 a formação de mais 3 setoriais, 
(Salões de Beleza, Metal Mecânico e Panificação) que no período de 2012 farão parte como 
associados na APEN-RS. 

- Realizar missões empresariais 	para o exterior e/ou 
localidades do país com a participação de entidades 
representativas 
— Meta 5 missões 

1)Missões Empresariais em parcerias com Rede Metal Mecânica. 
EXPODIRETO 2011 em Não Me Toque - RS 14 à 18 Março/2011 
BRASILPLAST 2011 em São Paulo — SP 09 à 11 de Maio/2011 
FEIMAPE 2011 em São Paulo — SP 23 à 25 de Maio/ 2011 
CONSTRUSUL 2011 em Porto Alegre — RS 03 a 06 de Agosto/2011 
INTERMACH 2011 em Joinville — SC 12 à 14 de Setembro/2011 
CANTON FAIR 2011 em Guangzhou — CHINA 14 à 19 de Outubro/2011. 
BATIMAT 2011 em Paris — FRANÇA 07 à 12 de Novembro/2011. 

Missões empresariais em parcerias com AICCAR, Associação das Indústrias do 
Setor Coureiro Calcadista da Região do Alto Uruguai. 
FIMEC 2011 em Novo Hamburgo — RS 12 a 15 de Abril 2011 
SICC 2011 em Gramado—RS 01 à06 de Junho 2011 

Missões empresariais em parceria com a APEN-RS Associação das Pequenas 
Empresas do Norte do Rio Grande do Sul. 
Setor Moveleiro visita a FIMA BRASIL, em Bento Gonçalves — RS de 21 à 23 de março 
2011. 
Setor Gráfico e Serigrafia visita a SIGN 2011 em São Paulo — SP de 20 à 23 de junho 2011. 
Setor Floricultura, visita ao FESTIVAL DE FLORES DE JOINVILLE em Joinville — SC de 
lia 16 de Novembro 2011. 

Parceria com o SINDIVEST, Sindicato das Indústrias do Vestuário do Alto Uruguai, no 
evento ERECHIM FASHION, com participação de varias empresas Têxteis e Entidades de 
Erechim, entre as quais o IFRS, Instituto Federal do RS. 	 tx—r-3 =. 	;, 



META DESCRIÇÃO 

- Criar e realizar pequenas feiras industriais 
— Meta 03 feiras 

- Pôr não haver infra estrutura com acessibilidade (central) foi realizada somente um 
ACAMPAMENTO FARROUPILHA, no seminário Nossa Senhora de Fátima onde 20 
empresas do Comércio e Indústria Gauchesca participaram deste evento que junto à 19a Região 
Tradicionalista se tornou em evento de reconhecimento estadual. 

- Apoiar feiras setoriais em conjunto com entidades 
representativas. 
- Meta: 01 feira 

- Realizada a CONSTRUIR 2011, de 19 à 22 de maio, em parceria com o SINDUSCON , 
Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Erechim, sendo esta 2 edição um 
sucesso absoluto que colocou Erechim no circuito de grandes feiras setoriais, 15.000 visitantes 
passaram pelos 120 expositores. 

- Possibilitar a criação de projetos e mecanismos de 
incentivo 	para 	micro 	e 	pequenos 	empresários, 
facilitando e fomentando o acesso ao crédito. 
- Meta: 50 encaminhamentos 

- Apresentação, orientação 	e encaminhamento de 111 empreendimentos do programa de 
Fomento ao Crédito da Prefeitura Municipal e Bancos Públicos (Caixa Econômica Federal, 
Banco do Brasil e Banrisul), onde são apresentados as linhas de crédito existentes, bem como 
simulações de financiamentos. 

- Firmar parcerias com entidades de ensino e 
pesquisa para apoiar redes, associações, cooperativas. 

Em parceria com a Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS), foi elaborado e realizado o 
concurso INOVAR a nível nacional, com o intuito dos participantes desenvolverem projetos de 
casas que se enquadram no Programa Minha casa Minha Vida visando sustentabilidade, foi 
transmitido para o Brasil todo ao vivo os resultados junto com palestras de profissionais de• 
Arquitetura de Nível nacional. 

- Ampliação da atuação do Balcão do Empreendedor, 
baseado na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, 
orientando e promovendo a formalização dos Micro 
Empreendedores Individuais, bem como prestando 
esclarecimentos 	quanto à outras modalidades de 
empresas, 	além 	de 	dar 	encaminhamentos 	e 
acompanhar 	os 	processos 	afim 	de 	agilizar 	o 
andamento dos mesmos. 

- Ampliou-se a forma de atuação do Balcão do Empreendedor. 
- Foram prestados mais de 850 atendimentos as micro, pequenas empresas e Empreendedores 
Individuais, e formalizadas 205 empresas. Também, houve a participação em palestras setoriais 
e encontros em diversos bairros do município, com participação de outras entidades (SEBRAE 
e Caixa Econômica Federal). 
- Integração ao novo formato de emissão de alvarás, com o aprimoramento dos serviços. 



META DESCRIÇÃO 

- Firmar parceria com entidades representativas para 
cooperação técnica financeira, 
Meta: 01 entidade 

- Criação da Lei Geral da Micro e Pequena empresa, em parceria com o SEBRAE e APEN-RS, 
dando o aporte para que seja implementado o que a mesma prevê em âmbito municipal e 
regional. 

- 	Qualificar os 	servidores 	através 	de 	cursos 	e 
treinamentos, visando seu aprimoramento pessoal e 
profissional, 	melhorando 	o 	atendimento 	à 
comunidade e a busca da excelência na gestão 
pública. 
- 16 servidores 

- Foram realizadas viagens a Porto Alegre-RS para treinamento dos funcionários do Escritório 
da Junta Comercial, e viagens para visitação de Feiras Nacionais juntamente com empresários 
locais. 

- Prestar condições para o funcionamento normal da 
Secretaria e serviços a ela vinculados, através do 
suprimento 	das 	necessidades 	de 	pessoal, 
equipamentos 	e 	programas 	de 	informática, 
mobiliário, material bibliográfico e 	outros, para o 
bom desempenho e funcionamento dos serviços 
públicos. 

- Montado toda a sala da área administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
com todos equipamentos necessários ao seu bom funcionamento. 
- Instalação do Escritório Descentralizado da Junta Comercial em Erechim/RS, junto a sala da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico (em funcionamento início de janeiro/2010). 



Segue abaixo, relatório das atividades do exercício 2011, tendo como base as ações previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

PROGRAMA: 0008 — SERVIÇOS DE TRÂNSITO 

Ação DESCRIÇÃO DAS AÇÕES METAS 

1 Manter 	as 	ações 	e 	serviços 	de 
Sinalização, Humanização e Controle do 
Trânsito. 

Estreitamento 	de 	pista 	para 	redução 	de 	velocidade, 
implantação de rótulas, 	pinturas de faixas, 	implantação de 
tachões, implantação de sinalização e substituição de placas 
em diversos locais da via urbana., manutenção da sinalização, 
implantação de vagas de 	estacionamento 	para 	idosos 	e 
portadores de necessidades especiais Adequação total dos 
pontos de taxis. Manutenção da sinalização horizontal e vertical 
das vias urbana, 	adequação das faixas de travessias de 
pedestres na Av. Mauricio Cardoso e transversais e Av. Sete de 
Setembro e transversais. 

Atingiu as metas propostas, 
mantendo constante crescimento na 

aplicação das ações 

2 Adequar os serviços a novas legislações 
expedidas pelos órgãos competentes 

Readequação das novas normatizações do CETRAN, realizado 
fiscalização de uso de vagas para deficientes físicos e idosos, 
controle da Área Azul, no que cabe aos Agentes de Trânsito, 
implementação e adequação das novas normas para os 
veículos de transportes escolares e veículos de aluguel (taxis). 

Algumas ações foram 
implementadas na sua totalidade e • 

outras parcialmente. 

3 Projetar e acompanhar a reestruturação 
e 	a 	execução 	do 	Sistema 	Viário 
Municipal 

Encaminhado solicitação de Projeto 	à empresa AGKF — 
Engenharia 	e 	Consultoria, 	para 	realização 	de 	projeto 	de 
reestruturação do Sistema Viário, bem como de implantação 
das mudanças, encaminhado o Projeto para apreciação do 
Poder legislativo, Conselhos Comunitários. 

Projeto desenvolvido na sua 
totalidade, aguardando apreciação e 
posterior autorização por parte dos 
orgãos resposnsáveis, para a sua 

implantação. 

4 

Realizar ações de Educação para o 
Trânsito 	e 	a 	Semana 	Municipal 	de 
Trânsito, visando mudanças de cultura, 
qualidade e a 
preservação da vida, 

Realizado 	Semana 	Municipal 	de 	Trânsito, 	com 	completa 
programação, sendo distribuido material impressa, realizadas 
palestras, blitz educativa, escolinha de trânsito, confecção do 
mascote do trânsito "Azulito". Participação da Feira do Livro, 
com estande próprio com distribuição de material impresso e 
atividades educativas para as crianças, atividades da escolinha 
de trânsito, juntamente com palestras em empresas e escolas 
conforme solicitação da comunidade. 

Atingiu na sua totalidade as metas 
propostas, estando a cada ano 

evoluindo. 
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PROGRAMA: 0008 — SERVIÇOS DE TRÂNSITO 

5 Prestar condições para o funcionamento 
dos Serviços de Trânsito, através de 
suprimento 	das 	necessidades 	de 
pessoal, equipamentos e programas de 
informática, veículos, mobiliário, 
material bibliográfico e outros. 

Nomeação de 02 (dois) Agentes de Trânsito, e remanejamento 
de (01) Rádio Operador, aquisição de mobiliário, material de 
expediente e outros. 

Atingiu parcialmente as metas 
propostas. 

PROGRAMA: 0010 —ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 

Ação 

1 Ações em parceria com a Brigada 
Militar e Polícia Civil 

Semana Municipal de Trânsito, Operação Carnaval, ação Natal 
Seguro, 	Blits 	no entuíto 	de 	coibir o 	uso 	de 	álcool 	pelos 
condutores, 	velocidade 	acima 	do 	permitido, 	orientação 	e 
punição quanto ao não do cinto de segurança e ao uso de 
celulares ao volante e 	de entorpecentes. Orientação para a 
travessia pelos transeutes nas Faixas de Segurança. 

Atingiu as metas propostas 

2 Contribuição ao CONSEPRO 

Repassado à Brigada Militar o valor de R$ 6.100,00 para a 
compra de uma Central Digital, para gravação de ligações 
telefônicas, advindas da população em geral; Repassado à 
Polícia Civil o valor de R$ 10.880,00, para construção de uma 
cela junto a Delegacia de Polícia e também um mesanino com 
prateleiras para arquivo da Delegacia de Polícia. 

Atingiu as metas propostas 

3 Manter o funcionamento da Comissão 
Municipal de Defesa Civil, bem como 
apoiar na promoção de Conferências 
Seminários, 	 capacitando 
multiplicadores 	na 	Prevenção 	de 
situações de calamidades públicas. 

Participação 	em 	I 	seminário 	para 	capacitação 	de 
multiplicadores, referente a prevenção de desastres, em Brasília 
— DF. Capacitação em CODC ( curso operacional de defesa 
Civil), 	Passo Fundo; 	Participação em conjunto com outros 
órgãos na fiscalização de produtos perigosos 

Atingiu as metas propostas 

4 Prover 	recursos 	para 	aquisição 	de Esta proposta não foi realizada pelo fato de ter havido uma 
da materiais de consumo e uniformes, 

para identificação dos voluntários da 
Defesa 	Civil, 	responsáveis 	pelos 
Núcleos Comunitários. 

situação de emergência, vendaval, atigindo diversos pontos 
cidade, 	sendo 	necessário 	aquisição 	de 	material 	(telhas, 
goivos...), para socorro as famílias atingidas. 

f-, — 
Não atingiu as metas propostai"- 

.l 	c 
(-------- 



PROGRAMA: 0022 — SEGURANÇA AO CIDADÃO 

Ação 

1 Realizar ações/campanhas de prevenção ao 
uso de substâncias psicoativas em parceria 
com o Conselho Municipal de Entorpecentes — 
COMEN, Organizações Não Governamentais e 
demais interfaces do Governo que atuam nesta 
área, bem como 
na área dos Direitos Humanos 

Organização e participação na entrega de material 
educativo da campanha Orientação que Bate à Porta, 
parceria 	com 	o 	Conselho 	Municipal 	de 	Saúde, 
COMEN, 	Conselho 	Municipal 	da 	Mulher, 	Brigada 
Militar 	e 	outros 	parceiros. 	Coordenação 	da 	II 
Caminhada de Combate às Drogas, realizado em 
parceria 	com 	o 	Conselho 	Municipal 	de 	Saúde, 
COMEN, 	Conselho 	Municipal 	da 	Mulher, 	CTGs, 
Hospitais, 	Organizações 	Não 	Governamentais 	e 
órgãos de comunicação, como a RBS TV. Realizado I 
Seminário 	para 	as 	Famílias 	— 	Família 	e 
Contemporâneidade. 

Atingiu as metas propostas 

2 

Prover recursos financeiros para a locomoção 
de pessoas em 
vulnerabilidade social, vítimas de violências, 
que necessitam de 
atendimento do Serviço Social. 

Não houve demanda em tal situação. Não atingiu as metas propostas 

3 Realizar eventos 	da 	Semana 	Municipal 	de 
Combate às Drogas. 

Realizado II Caminhada de Combate às Drogas e Pela 
Paz, distribuição de material educativo em diversos 
eventos. Participação juntamente so o SESI e outras 
entidades, em Seminário, com o tema "Crack, não 
condene sua vida" 

Atingiu as metas propostas 

4 Criar e 	dar funcionalidade ao 	Gabinete de 
Gestão Integrada Municipal — GGIM, integrando 
suas ações com o Conselho 
Municipal de Segurança e Conselhos 
Comunitários de Segurança 

Aguardando novas mudanças a nível de Estado para 
implantação do Gabinete, a partir dessas mudanças 
passará por uma reanálise, quanto a sua implantação 
e funcionamento.. 

Não atingiu as metas propostas 

5 Implantar e implementar programas e outras 
ações em parceria com o Estado, União e 
Entidades Civis Organizadas. 

• Realizado palestras em grupos de idosos, sobre direito 
e cidadania e cuidados visandopromiover melhorias na 
qualidade de vida, coordenação de Operação Carnaval 
Seguro em conjunto com outros orgão de segurança, 
coordenação e participação da III ação Natal Seguro 

Atingiu proporcionalmente as metas 



PROGRAMA: 0022 — SEGURANÇA AO CIDADÃO 

6 
Proporcionar 	qualificação 	e 	aperfeiçoamento 
aos servidores 
municipais, visando a excelência da Gestão 
Pública. 

Realizado curso de capacitação aos Agentes de 
Trânsito. 

Atingiu proporcionalmente as metas 

7 

Realizar 	ações 	em 	conjunto 	com 	outras 
Secretarias 	participantes 	do 	Programa 	de 
Prevenção 	da 	Violência 	— 	PPV 	— 
desenvolvendo 	estudos, 	pesquisas 	com 
levantamentos de dados para formular 
estratégias de enfrentamento da violência. 

Não 	houve 	participação 	desta 	Secretaria 	nas 
atividades promovidas pelo PPV Não atingiu as metas propostas 

8 Adquirir 	e 	instalar 	Câmeras 	de 
Videomonitoramento 

Encaminhado para licitação, 	estando em fase de 
processo licitatório. 

Atingiu proporcionalmente as metas 

9 Locar e instalar Semáforos. 
Não houve instalação e locação de semáforos, 	pois 
houve decisão por parte do governo de cancelar o 
contrato com a empresa que forneceria tal serviço 

Não atingiu as metas propostas 

jo Locar controladores de velocidade para serem 
implantados no 
Sistema Viário 

Não houve 	locação de controladores de velocidade, 
pois houve decisão por parte do governo de cancelar o 
contrato com a empresa que forneceria tal serviço Não atingiu as metas propostas 

11 Prestar condições para o funcionamento da 
secretaria e serviços a ela vinculados, através 
do suprimento das necessidades de 
pessoal, 	equipamentos 	e 	programas 	de 
informática, 	veículos, 	mobiliário, 	material 
bibliográfico e de divulgação das ações e 
outros. 

Realizado 	instalação 	de 	divisórias 	no 	setor 	de 
criminalidade 

Atingiu proporcionalmente as metas, 
pela demora nos processos 

licitatórios para aquisição de material 
de uso na secretaria. 

12 Prover recursos para atender demandas do 
Orçamento Participativo. 

Instalação de 	placas de sinalização e 	lombadas. 
Atendendo solicitação em demandas do OP Atingiu as metas propostas 



PROGRAMA: 0022 — SEGURANÇA AO CIDADÃO 

13 Prover 	recursos 	para 	suportar 	pequenas 
despesas com Coffee Breack para participantes 
em 	eventos de caráter social, 	de interesse 
público e prestadores de serviços voluntários, 
bem como mimos a palestrantes / instrutores / 
orientadores, 	não remunerados, 	no contexto 
destes 	eventos 	e 	para 	autoridades 	ou 
personalidades), em visita ao Município. 

Não houve demanda para realização de tal ação. Não atingiu as metas propostas 

PROGRAMA: 0022 — SEGURANÇA AO CIDADÃO 

14 Realizar Convênios e Parcerias com Entidades 
a fim de auxiliar na guarda e conservação de 
bens públicos 

Não realizado Não atingiu as metas propostas 

15 Manter o atendimento de ações e serviços do 
PROCON. 

Realizado atendimentos e orientações a população 
em geral, superando as perspectivas, estabelecidas 
nas metas 

Superou as metas propostas 

16 Readequar 	o 	espaço 	físico 	e 	adquirir 
equipamentos para o 
PROCON. 

Realizado a instalação de divisórias, proporcionando 
assim, 	melhores 	condições 	de 	atendimento 	ao 
público. 
Adquirido computadores condizentes com a atividade. 

Atingiu as metas propostas 

17 Instalar o Sistema de Informação e Defesa do 
Consumidor-SINDEC. 

Por questões estruturais, não foi possível atingir as 
metas propostas, no ano de 2011, pois a instalação do 
mesmo 	depende 	de 	equipamentos 	mais 
potentes,(computadores), sendo que a licitação dos 
mesmos aconteceu 	após o prazo para instalção do 
Sistema. 

Não atingiu as metas propostas 

18 Iniciar 	procedimentos 	de 	orientação 	e 
fiscalização, 	junto 	aos 	fornecedores 
estabelecidos no âmbito do município 

Realizado 	orientação 	e 	fiscalização 	junto 	às 
empresas, mercados e lojas. 

Atingiu as metas propostas 

19 Implantar 	o 	Projeto 	de 	Educação 	para 	o 
Consumo — ECORRESPONSABILIDADE, em 
conjunto 	com 	a 	Secretaria 	Municipal 	de 
Educação, CONDECON, Secretaria do Meio 

Este projeto não foi realizado, 	pois depende de 
parcerias com 	outras 	Secretarias, 	desta forma 	o 
projeto 	passará 	por 	novas 	análises 	e 	posterior 
implantação. 

Não atingiu as metas pro 	stas 	L. 
I  hi  



PROGRAMA: 0022 - SEGURANÇA AO CIDADÃO 

Ambiente e Secretaria da Fazenda. 

20 
Realizar Audiências 	Públicas, 	especialmente 
com Operadoras de Telefonia, proporcionando 
informações à Comunidade. 

Realizado audiências públicas, com objetivo de sanar 
problemas referentes a RGE (energia elétrica) e junto 
às empresas de Telecomunicações. 

Atingiu as metas propostas 

21 Propor à Administração Municipal Convênio com 
o SERASA, para consultas. 

Realizado parceria com o CDL, para obtenção de 
informações, 	referentes 	às 	necessidades 	dos 
consumidores. 

Atingiu as metas propostas 

22 Realizar a Conferência Municipal de Direitos do 
Consumidor 

Não realizado Não atingiu as metas propostas 

23 Descentralizar as atividades e atendimentos do 
PROCON para bairros, centro e entidades 

Realizado esclarecimentos 	e atividades parciais de 
atendimento à população Metas parcialnnenmte atingidas. 

PROGRAMA: 0024 - DEFESA CONTRA SINISTROS 

Ação 

1 Manter 	o 	apoio 	para 	o 
Estação de Bombeiros. 

funcionamento da Com repasse de recurso financeiro no valor de R$ 
170.000,00 

Atingiu as metas propostas 

ERECHIM — R MBRO DE 2011. 

 

Paulo Ifredi Polis 
Prefeito Municipal 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 

RELATÓRIO/PARECER DO CONTROLE INTERNO 
RELATIVO À GESTÃO DO MUNICÍPIO DE 

ERECHIM DO EXERCÍCIO DE 2011 

Na condição de membros do Sistema de Controle Interno do Município de 
Erechim, apresentamos o Relatório e Parecer sobre as contas do Poder Executivo, relativas 
ao Exercício de 2011, em conformidade com o previsto no Art. 74 da Constituição Federal, 
Art. 59 da Lei Complementar 101, de 04.05.2000 e nos termos de Resoluções do Tribunal de 
Contas do Estado. 

Destaca-se, inicialmente, que o Órgão do Sistema de Controle Interno do 
Município foi instituído pela Lei Municipal n° 3.129/1998, modificada pela Lei Municipal n° 
3.511/2002 e regulamentada pelo Decreto n° 2.499/99. Já a Lei 3.707, de 17.02.2004 criou os 
Cargos específicos de Técnicos de Controle Interno de Nível Superior. 

1- COMPOSIÇÃO DA EQUIPE:  

O Serviço hoje conta com: 

- 01 Técnico de Controle Interno — Administrador/Chefe do Controle Interno. 
01 Técnico de Controle Interno — Contador. 
02 Servidores de Apoio Administrativo. 
*13 Representantes Setoriais - Um de cada Secretaria e um do Gabinete do Prefeito. 

Representantes Setoriais de outros Órgãos: 

*01 Representante da Câmara Municipal de Vereadores. 

*Registre-se que, os Representantes Setoriais são servidores efetivos no exercício de 
seus cargos para os quais foram concursados. Exercem o papel complementar de 
Representantes Setoriais auxiliando as ações da Central do Sistema. 

2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O Controle Interno desenvolveu a maioria de suas atividades com base em 
orientações e verificações que nem sempre geraram documento escrito. As ocorrências de 
relevância foram registradas em "PAPÉIS DE TRABALHO", e/ou geraram solicitações de 
informações e/ou orientações, através da emissão de "MEMORANDOS"; que estão elencados 
a seguir, com seu devido encaminhamento. 



NOW 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS E RESPECTIVA TRAMITAÇÃO 

ASPECTOS/ÓRGÃOS ANALISADOS ÍTEM 

Câmara Municipal de Vereadores 01 

Gabinete do Prefeito 02 

Secretaria Mun. de Coordenação e Planejamento 03 

Secretaria Mun. de Administração 04 

Secretaria Mun. de Fazenda 05 

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico 06 

Secretaria Mun. de Cultura, Esporte e Turismo 07 

Secretaria Mun. de Saúde 08 

Secretaria Mun. de Cidadania 09 

Secretaria Mun. de Educação 10 

Secretaria Mun. de Obras Públicas e Habitação 11 

Secretaria Mun. de Meio Ambiente 12 

Secretaria Mun. de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar 13 

Secretaria Mun. de Segurança Pública e Proteção Social 14 

Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim 15 

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 

Ofício n° 001/2011 relativo ao papel do Controle Interno e formas de ação. 
Papel de Trabalho n° 06/2011, relativo a aspectos gerais da Câmara Municipal de 

Vereadores. 

02- GABINETE DO PREFEITO.  

Memorando n° 002/2011 relativo ao Patrimônio — bens imóveis. 
Memorando n° 006/2011 relativo a declaração de bens e rendas dos agentes públicos 

municipais TCE-RS — relatório de gestão — exercício de 2010. 
Memorando n° 012/2011 de registro referente ao Processo Administrativo Disciplinar 

n° 12.764/2009. 
Memorando n° 018/2011 referente a morosidade ao não ressarcimento de valores ao 

Erário Público. Decisão derivada de Sindicância. 
Memorando n° 030/2011 referindo-se a publicidade institucional. 
Memorando n° 033/2011 relativo ao controle de vales-transporte. 
Memorando n° 034/2011 relativo a gastos em Educação fora da área de competência. 

2 



Naffel 
Memorando n° 035/2011 relativo a Lei n° 3.747/2004, por motivo de divergências na 

interpretação da mesma. 
Memorando n° 037/2011 ao Sr. Prefeito Municipal relativo a disposição final do lixo. 
Memorando n° 029/2011 relativo a despesa com planejamento estratégico de 

comunicação. 
Memorando n° 038/2011 relativo a inexigibilidade, "contratos de risco". Inteligência 

Fiscal. Resgate de possíveis créditos. FGTS e INSS. 
Memorando n° 039/2011 referente o protocolo junto ao SCIM, do Vereador José 

Rodolfo Mantovani relativo a revista de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal — 
2010. 

Memorando n° 041/2011 relativo a coordenação do SCIM no período de férias do 
atual coordenador. 

Memorando n° 042/2011 registro de informações, sindicâncias e denúncias do 
Legislativo. 

Memorando n° 048/2011 relativo a informações para fazer frente às solicitações do 
Ministério Público. Of. N° 092/2011 — 1° PJC — Grelhas e Estruturas Metálicas — Convite 
n° 053/2008. 

Memorando n° 050/20111 relativo a requisição de documentos e/ou informações do 
TCE-RS — Convite n° 08/2011 — confecção das revistas informativas. 

Memorando n° 054/2011 para a Procuradoria Jurídica do Município relativo a 
requisição de documentos e/ou informações n° 004/2011 do TCE. 

Memorando n" 053/2011 para Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica e Secretaria 
Municipal de Administração relativo a regulamentação do Art. 111 do Código Tributário 
Municipal e reorganização da tributação municipal - comissão de informática. 

Memorando n° 061/2011 para Tribunal de Contas do Estado relativo a registro de 
entrada e saída no Almoxarifado Central, das revistas — prestação de contas da Prefeitura 
Municipal de Erechim 2010. 

Memorando n° 062/2011 para o TCE-RS, atendendo solicitação do respectivo Órgão 
relativo a valores pagos para o credor Printmax Comércio de Cartuchos e Tonner Ltda. 

Memorando n° 063/2011 relativo a compras da Secretaria Municipal de Educação. 
Memorando n° 067/2011 referente troca na Coordenação do Controle Interno durante 

período de férias. 
Memorando n° 068/2011 para todas as Secretarias relativo a exigência do TCE-RS — 

Relatório de Gestão. 

03- COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. 

Memorando n° 023/2011 relativo a disposições da Legislação Municipal X 
Construção da Legislação Orçamentária. 

Memorando n° 033/2011 relativo ao controle de vales-transporte. 
Memorando n° 068/2011 para todas as Secretarias relativo a exigência do TCE-RS — 

Relatório de Gestão. 
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04 —ADMINISTRAÇÃO.  

Memorando n° 002/2011 relativo ao Patrimônio — bens imóveis. 
Memorando n° 004/2011 relativo a solicitações da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico — aquisição de um veículo e central telefônica. 
Memorando n° 005/2011 relativo as despesas com locações de impressoras. 
Memorando n° 006/2011 relativo a declaração de bens e rendas dos agentes públicos 

municipais TCE-RS — relatório de gestão — exercício de 2010. 
Memorando n° 017/2011 relativo ao enquadramento dos Técnicos de Controle Interno 

no Plano de Carreira dos demais Servidores Municipais. 
Memorando n° 022/2011 registro de informações referente suspensão de licitação 

(descrição inadequada — Pregão Presencial n° 079/2011 — aquisição de compactador). 
Memorando n° 025/2011 sobre a reestruturação da rede elétrica interna, havia 

inconformidades na execução da obra, mas as mesmas foram sanadas. 
Memorando n° 026/2011 referente as chaves de acesso ao Almoxarifado Central. 
Memorando n° 033/2011 relativo ao controle de vales-transporte. 
Memorando n°035/2011 para Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e Habitação relativo a Lei n° 3.747/2004, por motivo de divergências na 
interpretação da mesma. 

Memorando n° 038/2011 relativo a inexigibilidade, "contratos de risco".Inteligência 
Fiscal. Resgate de possíveis créditos. FGTS e INSS. 

Memorando n° 040/2011 relativo a questionário do TCE-RS. 
Memorando n° 044/2011 referente registros de orientações sobre Processo Seletivo 

Simplificado, contrato por tempo determinado, critério para classificação final — sorteio 
público e inconformidade apontada na edição da legislação e no processo seletivo. 

Memorando n° 053/2011 para o Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica relativo 
a regulamentação do Art. 111 do Código Tributário Municipal e reorganização da 
tributação municipal - comissão de informática. 

Memorando n° 066/2011 para Diretoria de Tecnologia em Informação, solicitando 
liberação do módulo patrimonial. 

Memorando n° 068/2011 para todas as Secretarias relativo a exigência do TCE-RS — 
Relatório de Gestão. 

05— FAZENDA. 

Memorando n° 020/2011 registro de informações da setorial da Secretaria 
Municipal da Fazenda sobre os seguintes temas: Carnês de IPTU, créditos habitacionais, 
campanha "Com nota é mais legal" e modificações no CTM. 

Memorando n° 033/2011 relativo ao controle de vales-transporte. 
Memorando n° 043/2011 registro de informações relatadas pela representante setorial 

do SCIM. 
Memorando n° 068/2011 para todas as Secretarias relativo a exigência do TCE-RS — 

Relatório de Gestão. 
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06- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 

Memorando n° 033/2011 relativo ao controle de vales-transporte. 
Memorando n° 036/2011 para o TCE-RS referente a diferenças, supostamente, pagas 

maior da coleta do lixo domiciliar. 
Memorando n° 068/2011 para todas as Secretarias relativo a exigência do TCE-RS — 

Relatório de Gestão. 

07- CULTURA, ESPORTE E TURISMO. 

Memorando n° 015/2011 referente registro de informações de despesa não pública. 
Memorando n° 031/2011 referindo-se as despesas com transporte de terceiros. 
Memorando n° 033/2011 relativo ao controle de vales-transporte. 
Memorando n° 052/2011 relativo ao contrato do Projeto de Natal 2011, pagamento 

antecipado indevido. 
Memorando n° 068/2011 para todas as Secretarias relativo a exigência do TCE-RS — 

Relatório de Gestão. 

08— SAÚDE. 

Memorando n° 021/2011 de registro de informações - Licenças FEPAM - Aborgama Lixo 
Hospitalar. 

Memorando n° 033/2011 relativo ao controle de vales-transporte. 
Memorando n° 040/2011 relativo a questionário do TCE-RS. 
Memorando n° 068/2011 para todas as Secretarias relativo a exigência do TCE-RS — 

Relatório de Gestão. 

09— CIDADANIA. 

Memorando n° 010/2011 referente a registro de informações do representante setorial. 
Memorando n° 033/2011 relativo ao controle de vales-transporte. 
Parecer 08/2011 que irá compor a prestação de contas — Implementação do Projeto 

OASF — Orientação e Apoio Sócio-Familiar. 
Memorando n° 068/2011 para todas as Secretarias relativo a exigência do TCE-RS — 

Relatório de Gestão. 

10 — EDUCAÇÃO. 

Memorando n° 011/2011 referente a registro de informações da Diretoria de 
Informática Educativa. 

Memorando n° 027/2011 relativo a serviços de vigilância patrimonial junto a Escola 
Municipal Educação Infantil Estevão Carraro. Análise da liquidação e 
pagamento(pagamento em duplicidade),Inconformidade sanada. 

Memorando n° 032/2011 relativo a gestão de contratos administrativos e outros. 
Memorando n° 033/2011 relativo ao controle de vales-transporte. 
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Memorando n° 034/2011 relativo a gastos em Educação fora da área de competência. 
Memorando n° 049/2011 relativo a gastos mínimos constitucionais em Educação. 
Memorando n° 068/2011 para todas as Secretarias relativo a exigência do TCE-RS — 

Relatório de Gestão. 
Memorando n° 069/2011 relativo a exigência da legislação eleitoral no qual 

impossibilita marcas de governo em formulários, adesivos, etc cfe. constava no PP n° 
274/2011. 

11- OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO. 

Memorando n° 014/2011 referente ao controle de obras públicas para fins de 
verificação do andamento e execução. 

Memorando n° 016/2011 registro de despesa inconforme, incorreta dispensa de 
licitação. 

Memorando n° 019/2011 para o Secretário Municipal de Obras Públicas e Habitação 
sugerindo padronização de projetos executivos. 

Memorando n° 033/2011 relativo ao controle de vales-transporte. 
Memorando n°035/2011 para Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de 

Administração relativo a Lei n° 3.747/2004, por motivo de divergências na interpretação da 
mesma. 

Memorando n° 047/2011 relativo a informações para fazer frente às solicitações do 
Ministério Público - Convite n° 053/2008 - Grelhas e Estruturas Metálicas. 

Memorando n° 051/2011 relativo a gestão de contratos de obras públicas — 
dificuldades na locomoção dos técnicos gestores. 

Memorando n° 056/2011 dando atendimento ao Oficio n° 061/2011 da respectiva 
Secretaria. 

Memorando n° 068/2011 para todas as Secretarias relativo a exigência do TCE-RS — 
Relatório de Gestão. 

12- MEIO AMBIENTE. 

Memorando n° 033/2011 relativo ao controle de vales-transporte. 
Memorando n° 036/2011 para o TCE-RS referente a diferenças, supostamente, pagas 

maior da coleta do lixo domiciliar. 
Memorando n° 068/2011 para todas as Secretarias relativo a exigência do TCE-RS — 

Relatório de Gestão. 

13- AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR. 

Memorando n° 033/2011 relativo ao controle de vales-transporte. 
Memorando n° 068/2011 para todas as Secretarias relativo a exigência do TCE-RS — 

Relatório de Gestão. 
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14 - SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL. 

*Memorando n° 033/2011 relativo ao controle de vales-transporte. 
*Memorando n° 068/2011 para todas as Secretarias relativo a exigência do TCE-RS — 
Relatório de Gestão. 

15- FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TERESINHA. 

*Memorando n° 013/2011 registro de informações sobre a constituição jurídica da 
FHSTE. 
*Memorando n° 045/2011 relativo a questões relativas a Recursos Humanos. 

*Memorando n° 046/2011 relativo a questões relativas a obras, convênios e operacionais. 

*Memorando n° 059/2011 para o TCE-RS relativo a solicitação de informação AT n° 
083/2011 — Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim Ltda. 

Papel de Trabalho n°03/2011 aspectos gerais da FHST. 

3- RESTOS A PAGAR 

O Relatório de Gestão Fiscal - 30  Quadrimestre, demonstra que a soma de 
Empenhos a Liquidar era de R$ 7.010.054,71, e o total de Empenhos Liquidados a Pagar era 
de R$ 7.532.802,61, totalizando R$ 14.542.857,32. Estes valores foram inscritos em Restos a 
Pagar não Processados e Processados, respectivamente. 

Quanto à disponibilidade financeira para atendimento dos Restos a Pagar, 
verifica-se que há cobertura para os mesmos, em recursos livres e vinculados, conforme 
demonstra o quadro a seguir. 

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 

RECURSOS Restos a pagar 
Processados 

Restos a pagar 
não processados 

Total Restos 
a pagar 

Disponibilidade 
Financeira 

RECURSOS LIVRES 2.772.848,18 1.890.044,25 4.662.892,43 4.777.139,26 

RECURSOS 
VINCULADOS 

4.759.954,43 5.120.010,46 9.879.964,89 18.225.230,17 

CONVÊNIOS* 1.042.427,37 

TOTAL 7.532.802,61 7.010.054,71 14.542.857,32 24.044.796,80 

* O valor adicionado por convênios de R$1.042.427,37, refere-se a Contratos de 
Repasse não depositados pela União em 2011. 
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4. DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO 

No tocante à despesa total com pessoal, de que tratam os Arts. 18 a 23 da Lei 
Complementar n° 101/2000, cabem as seguintes considerações: 

Receita Corrente Líquida (R C L) R$ 133.499.067,14 / 
Despesas com Pessoal Computáveis nos últimos 12 meses R$ 55.247.462,44 / 

= 41,38% s/R C L / 

OBSERVAÇÃO: 

A despesa com pessoal representa um comprometimento de 41,38% da Receita 
Corrente Líquida, mantendo-se, assim, dentro dos limites legalmente permitidos. 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO  

5.1- OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA 

Não foram realizadas Operações de Crédito por Antecipação da Receita 
Orçamentária em 2011. 

5.2- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OU EXTERNAS 

De acordo com as informações contábeis, o Município não realizou Operações 
de Crédito durante o Exercício. 

CONCESSÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS  

Neste aspecto o percentual é zero, porque o Município não conta com qualquer 
garantia para com terceiros. 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 

A dívida consolidada líquida do Município em 31 de dezembro de 2011, atende 
ao disposto na Resolução 40/2001 do Senado Federal. 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

Em análise mais detalhada das operações financeiras e orçamentárias realizadas 
pela Contadoria no Exercício de 2011, observamos, em relação ao disposto no Capítulo II, do 
Título IX da Lei Federal n° 4.320/64, que todas foram escrituradas em conformidade com as 
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normas aí previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis 
à espécie, pois: 

A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos votados e em nenhum momento, 
durante a execução, excedeu o montante autorizado. 
Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação da Lei Federal n° 
4.320/64 e Portarias Ministeriais. 
Houve correção quanto à classificação econômica da despesa (Anexo 01 da Lei Federal n° 
4.320/64 e Portarias Ministeriais). 
Ficou caracterizada a observância das fases da despesa estabelecidas nos Arts. 60, 63 e 64 
da Lei Federal n° 4.320/64. 
As Notas de Empenho e Ordens de Pagamento estão acompanhadas de documentação 
comprobatória hábil (notas fiscais, recibos, etc.). 
No controle contábil das operações financeiras extra-orçamentárias, nenhuma 
irregularidade foi constatada. 
Analisando-se os créditos adicionais abertos no exercício, observa-se a existência de 
autorização legal para a abertura bem como a existência dos recursos indicados para a sua 
cobertura, conforme o prescrito no Art. 43 da Lei 4.320/64. 

9. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS: 

Analisando-se os principais demonstrativos financeiros que compõem o Balanço Geral 
do Município, verificou-se o atendimento das normas legais vigentes, conforme demonstrativos 
a seguir. 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

RECEITA DESPESA 

Receita Prevista 131.700.000,00 Valor Empenhado 141.800.797,63 

Receita Executada 139.566.311,48 Valor Liquidado 134.902.123,95 

Diferença previsto/executado 7.866.311,48 Dif. Rec. executada/empenhado (2.234.486,15) 

BALANÇO FINANCEIRO 

RECEITA DESPESA 

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 

Receitas Correntes 150.106.279,91 Despesa Orçamentária 141.800.797,63 

Receitas de Capital 4.605.728,73( 

Deduções Receita Corrente (15.145.697,16) ' 

INTERFERÊNCIAS ATIVAS INTER. PASSIVAS 

9 
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—....--- 
RECEITA DESPESA 

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 

INTERFERÊNCIAS ATIVAS INTER. PASSIVAS 

Tran. Financeiras Recebidas 3.291.942,59 Tran. Financ. Concedidas 3.291.942,59 

SUB-TOTAL 142.858.254,07 SUB-TOTAL 145.092.740,22 

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA 

Realizável 444.738,60 Realizável 438.152,03 

Depósitos 12.417.474,87 Depósitos 12.350.491,96 

Restos a Pagar 14.492.420,87 Restos a Pagar 9.041.506,97 

Outras Operações 104.622,35 Outras Operações 66.241,30 

Acréscimos Patrimoniais 880.526,01 Decréscimos Patrimoniais 101,76 

SUB-TOTAL 28.339.782,70 SUB-TOTAL 21.896.494,02 

Saldo Exercício Anterior 18.945.308,46 Saldo p/Exercício Seguinte 23.154.110,99 

TOTAL GERAL 190.143.345,23 TOTAL GERAL 190.143.345,23 

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO PASSIVO 

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO 

Ativo Circulante 31.773.665,98 Passivo Circulante 25.478.622,75 

Disponível 23.154.110,99 Depósitos 1.646.209,15 

Créditos em Circulação 1.138.513,42 Obrigações em circulação 23.832.413,60 

Bens e Valores em circulação 2.267.023,45 Passivo ex. A Longo Prazo 1.531.635,21 

Divida Ativa 5.214.018,12 Operações de Crédito 1.251.565,37 

Ativo Realiz. a Longo Prazo 8.454.795,77 Outras Obrigações 280.069,84 

ATIVO PERMANENTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Ativo Permanente 72.900.393,92 Patrimônio Liquido 86.118.597,71 

Investimentos 133.456,09 

Imobilizado 72.766.937,83 

Saldo Patrimonial 113.128.855,67 Saldo Patrimonial 113.128.855,67 

Ativo Compensado 1.756.793,69 Ativo Compensado 1.756.793,69 

TOTAL 114.885.649,36 TOTAL 114.885.649,36 
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CONCLUSÃO 

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno é de parecer que as metas 
previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os 
programas do Governo Municipal elencados na Lei Orçamentária do Exercício, foram 
adequadamente perseguidas, e/ou quando do não cumprimento integral, foram 
apresentadas justificativas junto ao Relatório Circunstanciado de cada Órgão Municipal, 

protocolado junto a este TCE. 

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de Gestão Financeira 
Orçamentária e Patrimonial, o exercício de 2011 mereceu diversas recomendações do 
Sistema de Controle Interno para correção e otimização de procedimentos que nem 
sempre acontecem com a celeridade esperada. Porém, salvo melhor juízo, a legalidade 
foi observada, considerados os ajustes, mesmo que ainda em implantação, decorrentes 
das orientações do Sistema de Controle Interno. 

Quanto à eficácia e eficiência da gestão, os resultados obtidos estão sendo 
constantemente reavaliados com respectivos procedimentos de adequação para melhor 
qualidade, celeridade e proveito dos usuários dos produtos/serviços. 

É o relatório e parecer. 

OOP 
- "Inurnondi 

Técnico de Co ole Interno 
Chefe do, SCIM 

Luci e Fachi t Campesatto 
Eq Te de Apoio SCIM 
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DECLARAÇÃO 

Declaramos que as contas bancárias da Prefeitura Municipal de 
Erechim, foram conciliadas no final do Exercício de 2011 e conjugadas com o 
saldo de caixa (também conciliado), totalizando em R$ 23.154.110,99 (Vinte três 
milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e dez reais e noventa e nove 
centavos), e que o resultado coincide com o saldo existente no Balanço 
Patrimonial. 

can 	ammler 
CRC/RS -CO 198110/0-8 

Erechim, 31 de dezembro de 2011. 

1111"11  
.1\ 

Paulo 
Prefeito 

ed olis 
unicsipal 
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R E C E I T A DESPES A 

Especificações Previsão Execução I 	Diferenças Títulos Previsão Execução Diferenças 

RECEITAS CORRENTES I 142.216.000,00 150.106.279,91 I 	-7.890.279,91 Créditos Orçamentários e Suplementares 140.365.878,33 137.472.147,72 2.893.730,61 

RECEITA TRIBUTARIA 1 27.803.000,00 31.481.833,57 I 	-3.678.833,57 

RECEITA DE CONTRIBUICOES I 3.200.000,00 3.524.997,76 -324.997,76 Créditos Especiais 4.544.265,59 4.328.649,91 215.615,68 

RECEITA PATRIMONIAL 1 1.672.000,00 1.523.701,13 148.298,87 

RECEITA AGROPECUARIA I 15.000,00 6.905,03 8.094,97 Créditos Extraordinários 0,00 0,00 0,00 

RECEITA DE SERVIÇOS I 4.272.000,00 4.218.894,15 53.105,85 

TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 99.892.000,00 104.627.605,62 -4.735.605,62 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 5.362.000,00 4.722.342,65 639.657,35 

RECEITAS DE CAPITAI I 4.940.000,00 4.605.728,73 334.271,27 

ALIENACAO DE BENS I 800.000,00 3.652,37 796.347,63 

AMORTIZAÇAO DE EMPRESTIMOS I 1.100.006,00 1.081.634,60 18.365,40 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAI ( 3.040.000,00 1 3.520.441,76 1 	-480.441,76 

(R)DEDUÇOES RECEITA CORRENTE 1 -15.456.000,00 -15.145.697,16 -310.302,84 

(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE I -15.456.000,00 -15.145.697,16 -310.302,84 

 	I 

SUB 	- 	TOTAL I 131.700.000,00 139.566.311,48 -7.866.311,48 SUB 	- 	TOTAL 144.910.143,92 141.800.797,63 3.109.346,29 

I 

DEFICIT I 13.210.143,92 2.234.486,15 10.975.657,77 

I 

TOTAL I 144.910.143,92 141.800.797,63 3.109.346,29 TOTAL 144.910.143,92 141.800.797,63 3.109.346,29 

I 

-Yd 
Edson Luis Kammler 

Contador 
CRC/RS CO-198110/0-8 

olis VMdemar Urto 
Secretário da Faze a 

Portaria 002/200 

// 

Paul Alfred 
Prefei Munia. 
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ata: 

ora: 

07/03/2012 

16:21:26 

0001 

RECEITA 

  

Titules Valor Títulos Valor 

I 	ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 

I RECEITAS CORRENTES 150.106.279,91 LEGISLATIVA 3.113.261,74 

I 	RECEITA TRIBUTARIA 31.481.833,57 ADMINISTRAÇÃO 29.863.726,93 

I 	RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.524.997,76 ASSISTENCIA SOCIAL 2.378.458,69 

I 	RECEITA PATRIMONIAL 1.523.701,13 	1 PREVIDENCIA SOCIAL 2.157.162,60 

I 	RECEITA AGROPECUARIA 6.905,03 SAUDE 30.820.042,93 

I 	RECEITA DE SERVIÇOS 4.218.894,15 EDUCAÇÃO 35.828.084,72 

TRANSFERENCIAS CORRENTES 104.627.605,62 CULTURA 2.125.331,03 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.722.342,65 	1 DIREITOS DA CIDADANIA 284.326,35 

RECEITAS DE CAPITAL 4.605.728,73 URBANISMO 12.005.338,41 

ALIENACAO DE BENS 3.652,37 HABITAÇÃO 2.636.905,39 

AMORTIZAÇAO DE EMPRESTIMOS 1.081.634,60 SANEAMENTO 627.217,63 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.520.441,76 GESTÃO AMBIENTAL 1.788.761,66 

(R)DEDUÇOES RECEITA CORRENTE -15.145.697,16 AGRICULTURA 3.786.167,76 

:R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -15.145.697,16 INDUSTRIA 1.183.617,71 

(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -15.145.697,16 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.168.018,55 

TRANSPORTE 6.567.318,38 

DESPORTO E LAZER 1.081.546,79 

ENCARGOS ESPECIAIS 4.385.510,36 

INTERFERÊNCIAS ATIVAS 

Transferências Financeiras Recebidas 3.291.942,59 

INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 

Transferências Financeiras Concedidas 3.291.942,59 

SUB 	- 	TOTAL 142.858.254,07 	1 SUB 	- 	TOTAL 145.092.740,22 

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA 

REALIZÁVEL REALIZÁVEL 

Créditos em Circulação 444.738,60 Créditos em Circulação 438.152,03 

DEPÓSITOS DEPÓSITOS 

Consignações 11.009.685,05 Consignações 10.920.497,60 

Depósitos de Diversas Origens 1.407.789,82 Depósitos de Diversas Origens 1.429.994,36 

-ESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 

Obrigações A Pagar 14.492.420,87 Obrigações A Pagar 9.041.506,97 

OUTRAS OPERAÇÕES OUTRAS OPERAÇÕES 

Valores Pendentes a Curto Prazo 104.622,35 Valores Pendentes a Curto Prazo 66.241,30 

ACréSCiMAS Patrimoniais 880.526,01 

Decréscimos Patrimoniais 101,76 

SUB 	- 	TOTAL 28.339.762,70 	1 SUB 	- 	TOTAL 21.896.494,02 

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 

CAIXA 2.801,08 	1  CAIXA 1.370,13 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.690.204,59 	1  BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.976.642,75 

APLICACOES FINANCEIRAS 16.252.302,79 	1 APLICACOES FINANCEIRAS 21.176.098,11 

INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA 0,00 INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA 0,00 

SUB 	- 	TOTAL 18.945.308,46 SUB 	- 	TOTAL 23.154.110,99 

TOTAL 	GERAL 	=> 190.143.345,234 TOTAL 	GERAL 	==> 190.143.345,23 

Edson Luidammler 
Contador 

CRC/RS CO-198110/0-8 
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ro

ta: 07/03/2012 

ra: 16:21:32 

ag.: 0001 

ATIVO 

   

Títulos 	 I 	Valor 	I 	 Títulos 	 Valor 	I 

	  1 	  I  	 I 

ATIVO 	FINANCEIRO 	 1 	 1 PASSIVO 	FINANCEIRO 	 1 

ATIVO CIRCULANTE 	 1 	31.773.665,98 I PASSIVO CIRCULANTE 	 25.478.622,75 1 

DISPONIVEL 	 I 	23.154.110,99 I 	DEPOSITOS 	 1.646.209,15 1 

DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 	 I 	23.154.110,99 I 	CONSIGNACOES 	 946.856,23 1 

CAIXA 	 I 	 1.370,13 1 	PREVIDENCIA SOCIAL 	 832.682,27 1 

Caixa - V 	 1 	 1.370,13 1 	INSS-Retenções Servidores 	 372.671,22 1 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 	 I 	1.976.642,75 I 	OUTRAS ENTIDADES 	 460.011,05 1 

OUTRAS CONTAS 	 I 	1.976.642,75 1 	Caixa Econ.Federal-Consignaçao Servidores 	 40,12 I 

BANCO DO BRASIL S/A 	 I 	1.369.468,69 I 	ASPME-Assoc.Serv.Públ.Municipais 	 6.972,00 I 

B.Brasil-Disposiçao C/C 7.109-9 	 1 	1.369.135,29 1 	MBM-Montepio da Brigada Militar 	 164,76 1 

B.Brasil-Receb.Diversos C/C 18.210-9 	 1 	 333,40 1 	Banrisul S/A-Consignaçoes Servidores 	 301.877,41 1 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 	 I 	263.648,91 1 	UNIMED-Convênio ASPME 	 15.625,00 1 

CEF-Disposiçao c/c 06.2-2 	 1 	 50,00 1 	Mensalidades Sindicais 	 8.882,93 1 

	

CEF-Promoção da Inclusão Produtiva MDS c/c 06.28 I 	 263.598,91 I 	Vale-Transporte Parte Servidores 	 71.549,92 1 

BANRISUL S/A 	 I 	341.726,38 1 	Claro Digital-Câmara 	 645,32 1 

BANRISUL S/A-DISPOSIÇAD C/C 04.002142.0-8 	I 	341.726,38 I 	Descontos Diversos 	 22.958,87 I 

Banrisul-Livre C/C 04.002142.0-8 	 I 	341.726,38 1 	Telefonia Semi-Publico Distritos 
	 42,11 I 

OUTROS BANCOS 	 1 	 1.798,77 1 	SIME - Convênios 
	 23.781,17 I 

Banco Sicredi-Disp.C/C 52.083-7 	 I 	 1.798,77 I 	Vivo-Câmara 
	 1.886,01 I 

APLICACOES FINANCEIRAS 	 1 	21.176.098,11 1 	Contribuição Sindical 
	

5.585,43 

POUPANCAS 	 1 	1.960.694,85 1 	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 
	

114.173,96 

CEF-FNHIS Habitação-PAC C/C 16519-3 	 1 	 11.406,43 I 	Ipergs-servidores 
	 114.173,96 I 

CEF-Construção Praça Paiol c/c 13.17103-2 	1 	 26.553,25 I 	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 
	

699.352,92 

	

CEF-Infraestrutura Comercializ.SUASA C/C 1319009 1 	 362.005,78 1 	DEPOSITOS E CAUCOES 
	

621.238,00 

	

CEF-PRONAT-Equipamentos p/Agroindustrias 1319111 1 	 137.489,52 I 	CAUCOES EM DINHEIRO 
	

621.238,00 I 

	

CEF-Centro Itinerante de Refer.da Mulher 1319567 1 	 101.742,74 I 	Rendimentos Extra-orçamentários 
	 95.550,43 I 

	

CEF-Prog.Gestão Politica de Desenv. C/C 13202370 I 	 29.148,20 I 	Empreiteira de Mao-Obra Rodrigues 
	 8.155,82 I 

CEF-Construçâo do CRAS II-C/C 013.20742-8 	I 	140.829,05 I 	Construtora França Ltda. 
	

36.611,55 I 

	

CEF-Constr.Praca Poligno 21 de Abril c/c 1319344 1 	 35.926,50 I 	Bistur Fretamento e Turismo Ltda. 	 3.783,79 I 

	

CEF-Estrut Mercado Reg. Varejista C/C 1321200-6 1 	 392.989,34 I 	Coopsul-Cooperativa de Transp.e Serviços Sul. 
	

16.243,49 I 

	

CEF-Velc.e Equip.p/Estrut.Colegiado Territ. 2131 1 	 87.976,08 1 	Idacir Luiz Festugatto Cia Ltda 
	 1.195,20 I 

	

CEF-Constr.Ginásio de Esp.São Cristevão C/C 2150 1 	 203.753,50 1 	Leyter & Leyter Ltda 
	 1.159,18 I 

CEF-Aquisição Caminhão Caçamba C/C 214432 	I 	 1.906,07 I 	Mauro Luiz Cozer 
	 1.371,12 1 

CEF-Reforma Passeio Parque Longines Malinoski 	I 	 41.195,47 I 	Transportes Redondo Ltda 
	 2.524,54 1 

CEF-Habitação de Interesse Social c/c 216478 	I 	198.843,37 1 	Transportadora Dalazen Ltda 
	 3.480,64 

CEF - Execução de Pavimentação Poup. 21.953-1 	1 	182.742,43 1 	Transportes Orso Ltda 
	 1.237,30 

CEF-Calçamento Bairro Progresso c/c 01322500-0 	I 	 6.187,12 1 	Emprol-Empreiteira de Obras Ltda 
	 40.016,77 I 

FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 	 1 	19.215.403,26 I 	Construtora Focchi Ltda* 
	

1.133,31 

BANRISUL S/A 	 1 	11.121.165,89 I 	Tonin Busetto & Cia Ltda. 
	

1.740,39 

DISPOSIÇA0 E DEMAIS CONTAS 	 1 	4.901.346,23 I 	Paulo Detoni Engenharia e Construçoes* 
	

2.358,58 I 

Banrisul-Disposiçao C/C 04.002142.0-8 	 1 	2.139.762,85 1 	Rema Transportes Ltda 
	 7.422,50 I 

Banrisul-Câmara Vereadores C/C 04.073680.0-6 	1 	151.741,56 I 	Transportes Transbeto Ltda - ME 
	

8.083,07 I 

Banrisul-Multas Trânsito C/C 04.038989.0-6 	I 	316.234,13 I 	Flora Carbonera Kornowski 
	

1.194,52 

Banrisul-FUnrebom C/C 04.040115.0-6 	 1 	 82.120,90 I 	A. N. Dassi - Transportes 
	 3.596,93 I 

Banrisul-Fdo.M.Dir.Dif.Cons.04.074151.01 	1 	 25.456,20 I 	Miranpedras Com. de Material De Construçpo Ltd 
	

38.798,62 I 

Banrisul-Fdo.M.Def.Meio Ambiente 04.07402905 	I 	271.982,75 1 	Protege Serviços de Vigilância Ltda* 
	

5.731,22 I 

Banrisul-Extraorçamentária C/C 04.075004.0-0 	I 	1.655.070,46 1 	Traçado Construções e Serviços Ltda 
	 50.181,50 I 

	

Banrisul-c/Câmara Ver.Ret.Subsidios C/C 048651 I 	 19.431,18 1 	Schafer-empreendimentos Agro Industriais Ltda 
	 17.384,99 

Banrisul-Junta Comercial c/c 0486507801 	I 	 15.410,36 1 	Proservi Serviços de Vigilância Ltda 
	 36.063,79 1 

	

Banrisul-FAACE-Fdo Apoio às Artes/ Cult.048651 1 	 6.610,68 1 	Clinsul Mpo-de-obra e Representaçpo Ltda 
	

696,44 1 
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Títulos I 

I 

Valor 	I 

I 

Títulos I 

I 

Valor 	I 

I 

Banrisul-PROCON-C/C 04.865150.0-6 

Banrisul-Consulta Pop.2009 - Secr. Agr.Conv.21 

Banrisul-Drenagem Pluvial IV Etapa c/c 0409672 

EDUCAÇAO 

I 

I 

I 

I 

4.815,59 

	

51.570,74 	I 

	

161.138,83 	I 

	

1.130.084,30 	I 

Mauricio Zanella Piaia 

Nova Era Ind.de Mineralizaçao Ltda 

Coopersul-coop.dos Trabalhadores Região Sul Lt 

Empreiteira Rodrigues e Gomes Ltda-me 

I 

1 

I 

I 

	

5.287,24 	I 

	

49.603,30 	I 

	

210,36 	I 

	

306,16 	I 

Banrisul-MDE C/C 04.039790.0-0 I 966.087,36 	I CCL Engenharia e Construções Ltda I 29.709,44 	I 

Banrisul-Sal.Educaçao C/C 04.039070.0-6 I 75.761,34 	I Aborgama do Brasil Ltda I 394,18 	I 

Banrisul-Transp Esc.Ens.Fund. C/C 04.040535.0- I 64.361,42 	I Pires à Filho Ltda I 102.726,93 	I 

Banrisul-Transp.Escolar Ens.Medio C/C 04.07411 I 23.874,18 	I Pavsul Comércio de Pedras para Construção Ltda I 10.125,00 	I 

SAUDE I 5.015.409,21 	I João Carlos Brouwenstyn à Cia Ltda-ME I 370,37 	I 

Banrisul-Infância Melhor C/C 04.074106.0-6 I 67.469,08 	I Transportes Julivan Ltda I 5.468,74 	I 

Banrisul-Farm.Básica Estado C/C 04.042859.0-8 I 45.571,65 	I Armando Lussani ME I 1.085,90 	I 

Banrisul-Vigil.em Saúde C/C 04.042234.0-6 I 60.423,41 	I Jair Cigerza Trans JC I 1.306,91 	I 

Banrisul-PSF-Saúde p/Todos C/C 04.074086.0-1 I 177.283,40 	I Transportes Andreolla Ltda I 1.467,98 	I 

Banrisul-Incentivo à Atenção Básica c/c 048651 I 235.405,99 	I Olímpio Zeferino Ostrowski. I 20.000,00 	I 

Banrisul-ASPS Fdo.Munic.Saúde-C/C 04.863720.0- I 1.065.062,02 	I Dinamite Detonações Ltda I 1.160,77 	I 

Banrisul-Parceria Resolve C/C 048650190-0 I 2.029.813,96 	I Airton Rosa e Cia Ltda 1 1.664,18 	I 

Banrisul-PPV- Plano Prev.Violência C/C 0486509 I 5.226,36 	I Knapp à Cia Ltda 1 

Banrisul-Centro Saúde Trab.Oper C/C 04.865082. I 723.199,71 	I Milton José Boroski ME I 3 	

1 

.97208:99 14 5 	 1 

Banrisul-Construção UBS c/c 04.865120.0-7 1 524.764,82 	I DEPOSITOS ESPECIAIS I 76.114,92 	I 

Banrisul-Diabetes Mellitus c/c 0486510705 I 57.822,37 	I RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL I 78.114,92 	I 

Banrisul-SAMU-SALVAR c/c 0486514204 I 23.366,44 	I INSS-Prest.de  Serviços Terceiros I 74.465,06 	I 

CIDADANIA I 74.326,15 	I INSS-Prestadores Serviços Autônomos I 2.764,82 	I 

Banrisul-FMDCA-Fundo M.Dir.Crianca Ado1.04.040 I 74.326,15 	I INSS-Retençao Produtor Rural I 885,04 	I 

BANCO DO BRASIL S/A I 6.279.071,78 	I OBRIGACOES EM CIRCULACAO I 23.765.184,62 	I 

DISPOSIÇA0 E DEMAIS CONTAS I 57.612,59 	I OBRIGACOES A PAGAR I 23.765.184,62 	I 

BB-Fundo Especial do Petróleo C/C 8.467-0 1 42.814,25 	I FORNECEDORES I 6.598.666,56 	I 

BB-Alienaçao de Bens C/C 15.976-X I 2.433,83 	I FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR I 6.598.666,56 	I 

BB-Cide Contr.Interv.Dominio Econ. C/C 27.715- I 8.218,08 	I FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCES.-EXEC./IND I 6.559.825,81 	I 

BB-Simples Nacional C/c 39.038-0 I 1.764,67 	I Restos A Pagar 2010 - Fornecedores I 20.198,21 	I 

Substituto Tributário Nacional-STN -C/C 51.156 I 2.381,76 	I Restos a Pagar 2011 I 6.539.627,60 	I 

EDUCAÇAO I 4.072.275,66 	I FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-LEGIS I 38.840,75 	I 

BB-Salario Educaçao Uniao C/C 26.299-4 1 2.882.821,24 	I Restos A Pagar 2011 I 38.840,75 	I 

BB-Fundeb C/C 37.120-3 I 912.265,10 	I PESSOAL A PAGAR I 21.298,49 	I 

BB-PNATE Prog.Nac.Atend.Transp.Escolar 27.092- I 17.580,01 	I DE EXERCICIOS ANTERIORES I 21.298,49 	1 

I BB-Proinfancia Constr. Escola Paiol Grande 603 I 259.609,31 	I PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC./IN I 15.926,02 	I 

I SAUDE I 1.672.543,49 	I Restos A Pagar 2011 - Pessoal I 15.926,02 	I 

I BB-SUS-Prest.Serv.Ambulatoriais C/C 8.338-0 I 67.244,68 	I PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLAI I 5.372,47 	f 

I BB-Vigilância Sanitaria-Ações Estrut.C/C 28.01 I 19.323,29 	I Restos a Pagar 2011 - Pessoal Legislativo I 5.372,47 	i 

I BB-PACS Agentes Comun.de Saúde C/C 30.940-0 I 132.430,72 	I ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER I 993.980,35 	I 

I BB-PSF Prog.Saude da Familia União C/C 30.941- I 11.103,25 	1 INSS I 863.572,46 	I 

I BB-FNS BLAFB - Assist. Famarc. Básica 58236-0 I 244.723,05 	I INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC./INDIR I 826.710,49 	I 

I BB-Campanha Nacional Vacinação C/C 30.947-8 I 36.671,51 	I Restos A Pagar 2011 - INSS I 826.710,49 	I 

I BB-PAB Piso de Atençao Básica C/C 58.044-9 I 105.760,14 	I INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO I 36.861,97 	I 

I BB-ENS BLMAC-Centro Ref. em Saúde do Trab. 582 I 559.798,64 	I Restos A Pagar 2011 - INSS Legislativo I 36.861,97 	I 

I BB-Educaçao Permanente C/c 46.869-X I 98.977,92 	I INSS-CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS I 15.713,82 	I 

I BB-FNS AIDS - PAM/DST/AIDS c/c: 58241-7 I 57.101,21 	I INSS - CONTRIB. S/ SERV. DE TERC. - DE EXERC. A I 15.713,82 	I 

1 BB-FNS FARPOP - Farmácia Popular c/c: 58242-5 I 78.102,19 	I Restos a Pagar 2011 - INSS Terceiros I 15.713,82 	I 

I ENS BLVGS - Teto Financeiro da União C/C 58240 I 57.010,47 	I FGTS I 825,57 	I 

I Incent.Promoção Prevenção Doenças/Agravos 5982 I 24.275,01 	I FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC./IND. I 825,57 	I 

I BB-ENS-BLGES-Incentivo ao CAPS C/C 58238-7 I 10.605,30 	I Restos A Pagar 2011 - FGTS I 825,57 	1 

\
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0003 

I 	 ATIVO 	 I 	 PASSIVO I 

I I 	  

Titulos 	 I 	Valor 	I 	 Títulos 	 Valor 	I 

	 I 	  I   	 I 

	

B.Brasil-ENS-BLINV-UPA-Unid. Pronto Atend. 602 I 	169.416,11 I 	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA ME 	 113.868,50 I 

CIDADANIA 	 I 	476.640,04 I 	CONTRIB.PREV.ASSIST.MED.ODONT.-DE EXERC.ANTER. 	 113.868,50 I 

	

B.Brasil-FMDCA-Fdo Munic.Criança e Adol.C/C 89 I 	244.125,13 I 	Restos A Pagar 2011 - IPE 	 113.868,50 

I B.Brasil-PAC 1 - C/C 33.410-3 	 I 	 21.226,47 I 	PROVISOES 	 7.337.025,65  

B.Brasil-PBT C/C 33.411-1 	 I 	 30.075,43 I 	Provisao Para Ferias 	 5.941.355,23 I 

B.Brasil-PTMC C/C 33.414-6 	 I 	 82,18 I 	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES 	 1.395.670,42 I 

B.Brasil-IGDBF C/C 34.338-2 	 I 	 21.089,90 IInss 	 1.394.391,59 I 

B.Brasil-PVMC c/c 46.992-0 	 I 	 25.838,60 I 	Fgts 	 1.278,83 I 

B.Brasil-PBF c/c 52.473-5 	 I 	 50.498,26 I 	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 	 7.064.719,88 I 

B.Brasil -PBV 1 - C/C 49.663-4 	 I 	 20.297,91 I 	RESTOS A PAGAR 	 7.064.719,88 I 

B.Brasil-PFMC III C/C 57.297-7 	 I 	 12.887,69 I 	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 	 7.064.719,88 I 

B.Brasil-PFMC II C/C 52.311-9 	 I 	 50.518,47 I 	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRE 	7.010.054,71 I 

I CAIXA ECONOMICA FEDERAI 	 I 	1.815.165,59 I 	Restos A Pagar 2010 	 166.046,20  

DISPOSIÇAO E DEMAIS CONTAS 	 I 	438.684,99 I 	Restos A Pagar 2011 	 6.844.008,51 I 

CEF-Disposiçao C/C 06.2-2 	 I 	371.962,65 I 	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-LEGISLATIVO 	 54.665,17 I 

	

CEF-Veic.e Equip.p/ Estrut.Coleg. Territ. 6471 I 	 16.722,34 I 	Restos A Pagar 2011 	 54.665,17 I 

	

CEF-Constr.Praça Bairro Atlântico C/C 06.00647 I 	 10.000,00 I 	PRECATORIOS A PAGAR 	 1.749.493,69 I 

	

CEE-Aquisição Caminhão Câmara Fria c/c 06.6471 I 	 40.000,00 I 	PRECATORIOS A PAGAR - TERCEIROS 	 1.749.493,69 I 

I EDUCAÇAO 	 I 	406.514,83 I 	Precatórios A Pagar - Terceiros 	 1.749.493,69  

I CEF-PNAE Merenda Escolar C/C 06.155000-0 	I 	243.159,34 I 	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 	 67.228,98  

	

CEF-PNAEC Merenda Esc.Creches c/c 06.7200.5-1 I 	 57.951,77 I 	Receitas Pendentes 	 67.228,98 I 

CEF-Proinfancia Constr.Novas C/C 06.672007-8 	I 	105.403,72 I PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 	 1.531.635,21 I 

CIDADANIA 	 I 	 7.000,00 I 	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 	 1.531.635,21 I 

	

CEF-FMDCA Fdo Mun.Dir.Criança e Adol.C/C 06.21 I 	 7.000,00 I 	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA 	 1.251.565,37 I 

HABITAÇÃO 	 I 	925.432,17 I 	EM CONTRATOS 	 1.251.565,37 I 

	

CEF-FNHIS-Apoio â Elaboração de Planos Hab 647 I 	 54.453,83 I 	Financiamento Caixa Econ.Federal 	 1.251.565,37 I 

	

CEF-Loteam.Amanhecer-Aquisiçao Imóveis 06.13-8 I 	501.605,28 I 	OBRIGACOES A PAGAR 

CEF-Fundo Mun.Habitacao C/C 06.303-0 	 I 	369.373,06 I 	PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 

CEF - CONTRATO DE REPASSE 315.780-07/2009 	1 37.533,60 	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - EXERCICIOS ANTERIOR I 

	

CEF-Const.Ginásio de Esp.São Crist.-União c/c I 	 37.533,60 I 	Tonin Engenharia Ltda 

CREDITOS EM CIRCULACAO 	 I 	1.138.513,42 I 	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 

CREDITOS A RECEBER 	 1 	 35.872,75 I 	Parcelamento Divida Rge/fhste 

I CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 	 I 	 35.872,75  

Salário-Família 	 I 	 3.658,04 I 

I 	Salário-Maternidade 	 I 	 23.088,19 I 

I 	OUTROS CREDITOS A RECEBER 	 I 	 9.126,52 I 

I 	Cheques Em Cobrança 	 I 	 782,00 I 

I 	Câmara Retenção Subsidios 	 I 	 8.344,52 I 

I 	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 	 I 	1.071.150,46 I 

I 	ENTIDADES DEVEDORAS 	 I 	1.058.963,57 I 

I 	ENTIDADES FEDERAIS 	 I 	1.058.963,57 I 

I 	Ministério das Cidades-Contrato 0256042-01/2008 I 	 16.536,20 I 

I 	Ministério das Cidades-Contrato 305.414-50/2009 I 	591.177,37 I 

I 	Ministério do Turismo-Contrato 313.896-49/2009 	I 	146.250,00 I 

I 	Ministério do Turismo-Contrato 298.226-02/2009 	I 	 97.500,00 I 

I 	Ministério do Turismo-Contrato 302.612-84/2009 	I 	 97.500,00 I 

1 	Ministério Desenv.Agrério-Contrato 346.198-98/20 I 	110.000,00 I 

I 	DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS 	 I 	 12.186,89 I 

I 	OUTRAS RESPONSABILIDADES 	 I 	 12.186,89 I 

I 	Marcia Cristiane Garcia Turela 	 I 	 45,03 I 

I 	  I 	  I 	  

280.069,84 

14.646,85 

14.646,85 

14.646,85 

265.422,99 

265.422,99 
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ATIVO 

Títulos 	 Valor 

Data: 07/03/2012 

Hora: 16:21:32 

Pag.: 0004 

Títulos 	 Valor 

PA S 

Fatima Margarete de Morais 

Marcos Rogério Barbosa 

Maria Helena Ferreira 

Egidio Luiz Molski 

153,58 

396,73 

84,98 

2.355,41 

Anuncio Gabriel Pan 693,70 

Antonio Alves dos Santos 128,48 

Luiz Felipe Tartas 352,51 

Janete Vicentini 54,37 

Loreni Stenke 156,67 

Márcia Silva dos Santos 939,57 

Daiana Paula Benassi Petzhold 403,75 

Ana Lucia Silveira de Oliveira 1.985,05 

Soeli Marques dos Santos 473,73 

Solange Fatima Lando Ambrozio 575,41 

Eduardo Morello 1.043,64 

Cristina Aimi 707,06 

Francisco da Silva Ribas 274,72 

Geni Matiazzo dos Santos 1.362,50 

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 7.300,00 

Adiantamento-Suprimento de Fundos 7.300,00 

VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 24.190,21 

OUTROS VALORES EM TRANSITO 24.190,21 

Instituto Nacional da Seguridade Social-INSS 24.190,21 

BENS E VALORES EM CIRCULACAO 2.267.023,45 

ESTOQUES 2.267.023,45 

ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 2.239.441,71 

Material de Consumo 896.293,86 

Generos Alimenticios 40.182,40 

Materiais de Construcao 484.841,54 

Autopecas 568.468,46 

Medicamentos e Materiais Hospitalares 14.716,93 

Material de Expediente 234.938,52 

ESTOQUES DIVERSOS 27.581,74 

OUTROS ESTOQUES 27.581,74 

Estoques Diversos 27.581,74 

DIVIDA ATIVA 5.214.018,12 

CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 5.214.018,12 

Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 5.014.499,01 

Créditos Inscritos Em Divida Ativa NaO Tributári 199.519,11 

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 8.454.795,77 

CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 8.454.795,77 

CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNIC/PIOS 168.071,15 

DIVIDA ATIVA 168.071,15 

CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 5.454.939,67 

Divida Ativa Tributaria 3.427.390,67 

DIVIDA ATIVA MAL TRIBUTARIA 2.027.549,00 

Certidao Decisao-Tít. Exec. Tce/rs 735.974,50 

Outras Dividas Ativas Nao Tributárias 1.204.287,76 

Devedores Decisao Ministério Publico 87.286,74 

(r) Provisao Para Perdas da Divida Ativa 5.286.868,52 
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Hora: 16:21:32 

0005 

ATIVO 

 

Títulos Valor Títulos Valor 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 

FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 

Devedores Loteamentos Habitacionais 

6.967.012,20 

6.967.012,20 

6.967.012,20 

2.195.747,73 

Devedores Unidades Habitac.-Caixa Econ.Federal 4.676.812,45 

Devedores Moradia Popular-Cooperabic 94.452,02 

CREDITOS A RECEBER 1.319.712,42 

CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 1.319.712,42 

CREDITOS POR ALIENACAO 1.098.540,06 

Devedores Lotes Distrito Industrial 1.098.540,06 

OUTROS CREDITOS A RECEBER 221.172,36 

Inscricao de Certidao De Decisao - Titulo Execut 206.178,48 

André Luis da Silva Fisch 12.080,09 

Anildo Salustiano da Cruz 2.913,79 

ATIVO 	PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE 

ATIVO PERMANENTE 72.900.393,92 PATRIMONIO LIQUIDO 86.118.597,71 

INVESTIMENTOS 133.456,09 PATRIMONIO 86.118.597,71 

OUTROS INVESTIMENTOS 133.456,09 Patrimonio 86.118.597,71 

RFFSA - REde Ferroviária Federal S/A 16.259,60 

CEEE-Cia Estadual de Energia Elétrica 113.591,75 

Brasil Telecom S/A 3.604,74 

IMOBILIZADO 72.766.937,83 

BENS MOVEIS E IMOVEIS 80.713.085,37 

BENS IMOVEIS 31.091.287,78 

Edificios 21.495.538,27 

Terrenos 7.820.137,26 

OBRAS EM ANDAMENTO 1.775.612,25 

Obras em Andamento 1.775.612,25 

BENS MOVEIS 49.621.797,59 

Aparelhos de Medição e Orientação 161.906,13 

Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçao 207.358,99 

Aparelhos,Equip.e Utens.Méd.Odont.Lab.e Hospitalar 717.630,57 

Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes 93.005,01 

Aparelhos e Utensilios Domésticos 589.142,40 

Coleçoes e Materiais Bibliográficos 139.648,92 

Discotecas e Filmotecas 40.310,40 

Equip.de Proteçao, Segurança e Socorro 364.038,01 

Instrumentos Musicais e Artísticos 125.853,14 

Máquinas e Equip.de Natureza Industrial 110.603,84 

Máquinas e Equip.Energéticos 329.744,02 

Maquinas e Equipamentos Graficos 155.174,31 

Equipamentos para Audio, Video e Foto 774.638,21 

Máquinas, Utens.e Equipamentos Diversos 838.770,82 

Equipamentos de Processamento de Dados 6.079.446,30 

Máquinas, Instalaçoes e Utens.de Escritório 183.325,45 

Máquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina 132.561,63 

Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 54.038,82 

Màquinas,equip.e Utensílios Agricolas e Rodoviário 1 17.488.120,21 

Mobiliário em Geral 3.865.782,84 
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ATIVO 

Títulos 
	 Valor 	1 	 Títulos 

ta: 07/03/2012 

H ra: 16:21:32 

P g.: 0006 

Valor 

Valdemar Artur ach 
Secretário da Fa nda 

Portaria 00212 09 

/
/ 

Paulo Al 	o Polis  
Prefeito M '' 'cipal 

Obras de Arte e Peças P/ Exposição 360,54 

Veiculos Diversos 52.498,02 

Peças Nao Incorporáveis A Imóveis 45.319,00 

Veiculos de Traça° Mecânica 16.857.622,00 

Acessórios para Automóveis 10.451,00 

Material de Uso Duradouro 204.447,01 

(r) Depreciacoes, Amortizacoes e Exaustoes 7.946.147,54 

Soma do Ativo Real 113.128.855,67 	1 Soma do Passivo Real 113.128.855,67 

SALDO 	PATRIMONIAL SALDO 	 PATRIMONIAL 

Ativo Real Liquido 0,00 

SOMA 113.128.855,67 	1 SOMA 113.128.855,67 

ATIVO 	COMPENSADO PASSIVO 	COMPENSADO 

ATIVO COMPENSADO 1.756.793,69 PASSIVO COMPENSADO 1.756.793,69 

COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 1.756.793,69 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 1.756.793,69 

RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS 7.300,00 VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 7.300,00 

RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 7.300,00 Suprimento de Fundos/Adiantamentos Concedidos 7.300,00 

SUPRIMENTO DE FUNDOS 7.300,00 COMPENSACOES DIVERSAS 1.749.493,69 

SUPRIMENTO DE FUNDOS/ADIATAMENTOS 7.300,00 BENEFICIAMOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAD 1.749.493,69 

SUPRIMENTO DE FUNDOS/ADIANTAMENTOS I 7.300,00 José Carlos Mafessoni 32.172,98 

Dorvalino Rossi 7.300,00 Waldemar Francisco Tomkelski e outros 216.560,13 

OUTRAS COMPENSACOES 1.749.493,69 Catarina Borges dos Santos 43.689,67 

DIVERSAS COMPENSACOES 1.749.493,69 Antonio Roberto Fried e outros 189.174,24 

BENEFICIAMOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO I 1.749.493,69 Jose Tadeu Anzillero 9.292,34 

Waldemar Francisco Tomkelski e outros 216.560,13 Marco Antonio Scheuer de Souza 249.162,15 

Catarina Borges dos Santos 43.689,67 Geni Matiazzo dos Santos e outros 743.982,70 

Antonio Roberto Fried e outros 189.174,24 Leo Marino Passuelo 173.851,95 

Jose Tadeu Anziliero 9.292,34 Oli Adlaberto Zanin 82.960,29 

Marco Antonio Scheuer de Souza 249.162,15 Tonin Engenharia Ltda 8.647,24 

Geni Matiazzo dos Santos e outros 743.982,70 

Leo Marino Passuelo 173.851,95 

Oli Adalberto Zanin 82.960,29 

Tonin Engenharia Ltda 8.647,24 

José Carlos Mafessoni 32.172,98 

TOTAL 114.885.649,36 TOTAL 	==> 114.885.649,36 

son Luis Kammter 
Contador 

CRCIRS CO-19811010-8 
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VARIAÇÕES 

Títulos 

ATIVAS 

Valor Valor 

1 

1 

1 

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

RECEITAS CORRENTES 150.106.279,91 DESPESAS CORRENTES 116.496.877,85 116.496.877,85 

RECEITA TRIBUTARIA 31.481.833,57 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.853.468,97 

RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.524.997,76 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 148.705,73 

RECEITA PATRIMONIAL 1.523.701,13 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.494.703,15 

RECEITA AGROPECUARIA 6.905,03 DESPESAS DE CAPITAL 25.303.919,78 

RECEITA DE SERVIÇOS 4.218.894,15 INVESTIMENTOS 24.253.297,07 

TRANSFERENCIAS CORRENTES 104.627.605,62 INVERSOES FINANCEIRAS 72.000,00 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.722.342,65 AMORTIZACAO DA DIVIDA 978.622,71 

RECEITAS DE CAPITAL 4.605.728,73 

ALIENACAO DE BENS 3.652,37 

AMORTIZAÇAO DE EMPRESTIMOS 1.081.634,60 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.520.441,76 

UDEDUÇOES RECEITA CORRENTE -15.145.697,16 

(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -15.145.697,16 

(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -15.145.697,16 

SUB 	- 	TOTAL 139.566.311,48 SUB 	- 	TOTAL 141.800.797,63 

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 

MUTACOES ATIVAS 15.618.690,46 MUTACOES PASSIVAS 5.308.841,92 

INCORPORACAO DE ATIVOS 14.366.714,76 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 5.308.841,92 

AQUISICOES DE BENS 8.981.661,79 LIQUIDACAO DE CREDITOS 5.308.841,92 

Bens Imoveis 2.394.000,00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 899.294,04 

BENS MOVEIS 6.587.661,79 Financiamentos Habitacionais Recebidos 899.294,04 

Bens Moveis de Uso Permanente 6.587.661,79 DIVIDA ATIVA 3.474.805,77 

INCORPORACAD DE CREDITOS 2.627.897,84 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 3.281.050,03 

Emprestimos e Financiamentos 907.586,79 Cobranca da Divida Ativa Tributaria 3.281.050,03 

Adiantamentos Concedidos 1.720.311,05 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 193.755,74 

CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇãO 2.757.155,13 Cobrança Divida Ativa Nao Tributária 193.755,74 

Obras e Instalações E Andamento 2.757.155,13 Entidades Devedoras 734.768,32 

DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 1.251.975,70 Diversos Responsáveis -recebimento 13.980,86 

OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS 858.288,28 Outras Liquidacoes de Credito 185.992,93 

AMORTIZACAO DE DIVIDAS 	DE OPERACOES DE CREDITO 858.288,28 

Amortizaçao Empréstimo Caixa Federal 367.727,96 

Amortização Empréstimo Caixa Estadual S/A 490.560,32 

OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS 393.687,42 

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS EM OBRIGAÇÕES APAGAR 321.687,42 

Amortizaçao Parc.divida RGE/FHST 120.334,43 

Pagamento de Precatbrios 201.352,99 

DIVERSAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS. 72.000,00 

Amortizacao de Dividas Em Obrigacoes A Pagar 72.000,00 

SUB 	- 	TOTAL 15.618.690,46 SUS 	- 	TOTAL 5.308.841,92 

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 38.223.341,68 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 46.121.474,12 

ACRESCIMOS PATRIMONIAIS 38.223.341,68 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 46.121.474,12 

INCORPORACAO DE ATIVOS 13.086.353,58 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 10.985.381,54 

Incorporacao de Bens Imoveis 913.863,40 Baixa de Bens Imoveis 47.505,43 

INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 8.087.632,98 BAIXA DE BENS MOVEIS 7.801.454,10 
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Data: 07/03/2012 

Hora: 16:21:57 
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Titulos Valor Títulos Valor 

BENS DE ESTOQUE 

Aquisicao 

INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES 

Recursos Livres 

INCORPORACAO DE DIREITOS 

8.087.632,98 

8.087.632,98 

481,10 

481,10 

4.084.376,10 

BENS DE ESTOQUE 

Consumo Por Requisicao 

BAIXA DE DIREITOS 

CREDITOS A RECEBER 

Outros Creditos A Receber 

7.801.454,10 

7.801.454,10 

3.136.422,01 

1.748.161,80 

1.748.161,80 

CREDITOS A RECEBER 230.124,53 Empréstimos e Financiamentos 575.964,14 

CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO 230.124,53 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 754.875,93 

Insc.Créditos por Alienações 230.124,53 DIVIDA ATIVA-CANCELAMENTO 734.995,60 

ENTIDADES DEVEDORAS 1.056.366,58 CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 459.768,65 

Entidades Devedoras 1.042.427,37 Cancelamento da Divida Ativa Tributaria 459.768,65 

Diversos Responsáveis - Inscrição 13.939,21 CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 275.226,95 

CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 2.731.109,84 Cancelamento da Divida Ativa Nao Tributaria 275.226,95 

DIVIDA ATIVA - INSCRICAO 2.731.109,84 CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO 19.880,33 

INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.261.961,54 Financiamentos Habitacionais Recebidos 19.880,33 

Inscriçao Divida Ativa Tributária 2.261.961,54 Baixa de Outros Direitos 57.420,14 

INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 469.148,30 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS 23.489.168,47 

Incriçao Divida Ativa Nao Tributária 469.148,30 DESVALORIZACOES DE BENS 15.531.809,99 

INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS 66.775,15 Bens Moveis 14.665.930,30 

Inscricao de Certidao De Decisao - Titulo Executi 1 66.775,15 Outros Bens 865.879,69 

AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS 	 1 17.832.116,57 DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES 11.210,94 

VALORIZACOES DE BENS 15.458.430,24 Desvalorizacao de Titulos e Valores 11.210,94 

Bens Imoveis 14.351,16 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA° 7.946.147,54 

Bens Moveis 14.336.116,48 DEPRECIACOES 7.946.147,54 

Bens de Estoque 1.107.962,60 Administracao 7.946.147,54 

AJUSTES DE CRÉDITOS 2.373.686,33 INCORPORACAO DE PASSIVOS 11.390.691,13 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NAO FINANCEIRA 1.499.995,76 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 11.390.691,13 

DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇA0 MONETARIA 699.879,35 PROVISOES 9.679.502,04 

Divida Ativa Tributária-Atualizaçao Monetária 570.599,67 Provisao Para 13°  Salario 3.883.401,01 

Divida Ativa Nao Trib.-Atualizaçao Monetária 129:279,68 Provisao Para Ferias 2.698.527,91 

CREDITOS A RECEBER 49.565,14 Provisao Para Perdas de Divida Ativa 3.097.573,12 

Devedores, Entidades e Agentes 1.867,70 Precatórios 1.711.189,09 

Atualizacao Monet.parc.Area Industrial 29.594,37 AJUSTES DE OBRIGACOES 17.014,40 

Atualizaçao de Certidao De Decisao-titulo Executi 1 17.895,83 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS 17.014,40 

Atualização de Outros Créditos por Alienação 207,24 ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA 17.014,40 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 750.551,27 Operacoes de Credito Em Contratos 17.014,40 

Atualização de Devedores Unidades Habitacionais 750.551,27 AJUSTES DE EXERCiCIOS ANTERIORES 239.218,58 

JUROS 873.690,57 Ajustes Financeiros 101,76 

DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 873.690,57 Ajustes Não Financeiros da Divida Ativa 239.116,82 

Divida Ativa Tributária-Juros e Multas 873.690,57 

DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 6.893.583,10 

DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES 6.893.583,10 

Restos A Pagar 880.044,91 

PROVISOES 6.013.538,19 

Provisao Para 13°  Salario 3.184.325,09 

Provisao Para Ferias 2.297.298,78 

Provisão P/perdas de Divida Ativa 531.914,32 

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 411.288,43 

Ajustes Nao Financeiros da Divida Ativa 411.288,43 

SUB 	- 	TOTAL 38.223.341,68 	1 SUB 	- 	TOTAL 46.121.474,12 

Total das Variações Ativas 193.408.343,62 	1 Total das Variaçõee Paseivas 193.231.113,67 

RESULTADO 	PATRIMDNIAL RESULTADO 	PATRIMDNIAL 

Superávit Verificado 177.229,95 

I VARIAÇÕES 	ATIVAS 1 VARIAÇÕES 	 ASSIVAS I 

I 	  I 

I 

I 

1 



VARIAÇÕE 	1 PASSIVAS VARIAÇÕES 	ATIVAS 

Titulos Valor Titulos Valor 

TOTAL GERAL ==> 193.408.343,62 TOTAL GERAL 193.408.343,62 

nda 
09 

einarA-rtur 
Secretário da Fa 

Portaria 002/2 

Z-1 uisc'ammler 
Contador 
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Paulo Al do Poli 
Prefeito M icipal 
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mar ar 
Secretário da Fa nda 

Portaria 002/209 
Paulo Al edo Po s 

Prefeito nicipal 

a 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

RELAÇAO DOS CREDITOS ADICIONAIS 

EXERCICIO DE 2011 

AUTORIZAÇÃO ABERTURA CRÉDITOS ADICIONAIS RECURSOS UTILIZADOS 

LEI N° DECRETO NÚMERO SUPLEMENTARES ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS SUPERÁVIT 
FINANCEIRO 

REDUÇÕES DE 
VERBAS 

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO 

AUXíLIOS E 
CONVÉNIOS 

OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO 

4.836 3.594, de 17/01/2011 2.613.800,00 1.899.000,00 487.800,00 227.000,00 
4.836 3.605, de 02.03.2011 1.447.000,00 1.166.400,00 280.600,00 
4.888 3.609, de 16.03.2011 29.931,44 29.931,44 
4.889 3.610, de 16.03.2011 45.000,00 45.000,00 
4.894 3.611, de 25.03.2011 220.000,00 220.000,00 
4.836 3.614, de 04.04.2011 3.858.000,00 1.609.000,00 684.500,00 500.000,00 1.064.500,00 
4.936 3.626, de 05.05.2011 20.000,00 20.000,00 
4.836 3.627, de 10.05.2011 1.782.000,00 744.000,00 498.400,00 50.000,00 489.600,00 
4.949 3.632, de 27.05.2011 207.000,00 207.000,00 
4.954 3.635, de 02.06.2011 75.000,00 75.000,00 
4.836 3.637, de 06.06.2011 1.214.000,00 30.000,00 855.500,00 328.500,00 
4.959 3.642, de 15.06.2011 200.000,00 200.000,00 
4.966 3.643, de 15.06.2011 80.000,00 80.000,00 
4.836 3.650, de 04.07.2011 1.576.000,00 344.500,00 838.000,00 237.500,00 156.000,00 
4.991 3.656, de 20.07.2011 680.000,00 480.000,00 200.000,00 
4.998 3.659, de 05.08.2011 265.000,00 265.000,00 
5.005 3.660, de 05.08.2011 11.000,00 11.000,00 
4.836 3.664, de 08.08.2011 2.254.000,00 141.000,00 1.294.000,00 500.000,00 319.000,00 
5.003 3.666, de 09.08.2011 15.000,00 15.000,00 
5.023 3.669, de 16.08.2011 520.673,12 520.673,12 
4.836 3.677, de 05.09.2011 3.274.000,00 301.000,00 2.803.000,00 170.000,00 
4.836 3.690, de 05.10.2011 2.415.000,00 167.100,00 2.247.900,00 
4.836 3.701, de 03.11.2011 2.390.000,00 17.700,00 2.225.300,00 147.000,00 
5.094 3.705, de 08.11.2011 5.000,00 5.000,00 
5.102 3.709, de 17.11.2011 8.190,23 8.190,23 
4.836 3.717, de 05.12.2011 2.368.000,00 2.368.000,00 
5.129 3.723, de 21.12.2011 135.000,00 135.000,00 
4.836 3.725, de 26.12.2011 2.180.000,00 2.076.000,00 104.000,00 
5.147 3.729, de 29.12.2011 2.027.470,80 2.027.470,80 

TOTAL 27.371.800,00 4.544.265,59 A 	0,00 5.733.300,00 18.705.921,67 1.287.500,00 6.189.343,92 0,00 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
GABINETE DO PREFEITO 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 3520 7000 Ramal 2004 
99700-000 Erechim — RS 

Of. Gab. Pref. n.° 393/2012. Erechim/RS, 15 de março de 2012. 

Ementa: DECLARAÇÃO ANUAL — BENS E RENDAS DOS AGENTE PÚBLICOS 

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DO TCE-RS: 

PAULO ALFREDO POLIS, Prefeito Municipal de Erechim-RS, nos termos da 

Resolução TCE-RS n° 544/2000, vem perante Vossa Excelência registrar, face a 

necessidade de manifestar-se quanto ao atendimento da determinação proposta pela 

legislação supra citada, declarar que implementou medidas para o adequado 

cumprimento. 

Neste contexto, declaramos que foram desencadeadas ações, pela Divisão 

de Recursos Humanos, tendentes a dar atendimento, objetivando regularidade de todos 

os servidores em 2011. 

Por conta da Ordem de Serviço n° 04/2011, tornamos obrigatório o 

cumprimento do dispositivo legal e indicando as penalizações em caso de 

descumprimento. 

É obrigação que encontra enormes resistências no conjunto dos servidores, 

porém pode-se afirmar que praticamente todos os servidores estão em situação regular e 

os que ainda não regularizaram-se estão merecendo tratamento especifico adequado. 

Sem mais para o momento, na certeza da compreensão do Egrégio Tribunal 

de Contas do Estado do RS, reiteramos nossa estima e apreço. 

Atenciosam 

Paulo Ifredo Polis 

Prefeito Municipal de Erechim 

De acordo: Mariaelflic(k)avan 

Diretora de Recursos Humanos 
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Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Socia 
FUNDEB 

PARECER N° 01/2012 

Atendendo ao disposto na Lei Federal n° 11.494/2007, o Conselho Municipal 
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação do Município de 
Erechim/RS, em reunião extraordinária realizada no dia 24 de fevereiro de 2012, na Sala 
de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, Av. Farrapos, 603, emitiu Parecer para 
instituir a Prestação de Contas do Município referente ao ano de 2011, bem como, 
consolidar as atividades desenvolvidas e as conclusões provenientes do 
acompanhamento e da análise das documentações verificadas ao longo do ano, em suas 
reuniões sistemáticas. 

PARECER: 

Tanto os registros contábeis quanto os demonstrativos gerenciais foram 
mensalmente encaminhados ao Conselho para análise e acompanhamento das ações 
realizadas com os recursos recebidos do FUNDEB sendo, após a apreciação, postos em 
votação e aprovados pela plenária. 

Não foram solicitados esclarecimentos sobre o Fundo, sendo que o 
comparecimento do Secretário Municipal de Educação a reuniões do Conselho teve o 
objetivo de agradecer a colaboração e o trabalho de interesse social desenvolvido pelos 
conselheiros, prestigiar as atividades e posse dos conselheiros nomeados. 

-Por haver uma Comissão Especial de Licitações, não houve requisição de 
cópias de documentos dos processos de licitações e contratações e obras. 

Conforme constatado, o Município sempre aplicou percentual superior ao 
previsto na legislação para o pagamento dos profissionais do magistério. 

Os servidores foram pagos com recursos próprios. 
Em 2011 foi realizado convênio com entidade filantrópica, visando o 

repasse de recursos para o custeio de vagas na educação infantil. 
Os Conselheiros, através de visitas acompanharam verificando e 

inspecionando a aplicação dos recursos em obras efetuadas nas escolas do Sistema 
Municipal de Ensino, considerando dentro da regularidade, assim como, o serviço do 
transporte escolar. 

Verificou-se regularidade e legalidade nos bens e serviços elencados nos 
relatórios analisados. 

Os dados estatísticos do Censo Escolar foram acompanhados e analisada 
da Proposta Orçamentária para o ano de 2012. 

-A aplicação dos recursos destinados ao Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar / PNATE, foi analisada e aprovada. 



RELATÓRIO: 
FM, 

Entre os meses de fevereiro a dezembro foram realizadas 13 reuniões para 
o cumprimento das atribuições e responsabilidades do colegiado, procedendo 
acompanhamento, estudo, avaliação, análise e votação dos seguintes documentos, 
legislações e ações: 

Prestação de Contas Anual do Município de Erechim/RS, exercício 2010, 
instruída de parecer. 

Prestação de contas e emissão de parecer conclusivo dos recursos do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte de Escolar— PNATE/União, exercício 2010. 

Regimento Interno do colegiado. 
-Relatórios e demonstrativos elaborados pelo Poder Executivo sobre valores 

transferidos mensalmente à conta do Fundo, sua aplicação e o acumulado do ano. 
Relatórios financeiros dos meses de janeiro a dezembro, elaborados pela 

Secretaria Municipal de Educação. 
Acompanhamento da aplicação dos recursos recebidos e a pagar do 

PNATE/União. 
Proposta da Dotação Orçamentária do Município de Erechim para 2012 

referente a previsão orçamentária destinada à Educação. 
Subsídios do Ministério Público para acompanhamento do FUNDEB. 
Aspectos gerais do FUNDEB. 
Parâmetros operacionais e distribuição dos recursos do Fundo. 

-Censo Escolar/2011 — Educação Básica. 
Visitas a obras realizadas com recursos financeiros do Fundo em escolas 

públicas do Sistema Municipal de Ensino. 
Encontros para divulgação, esclarecimentos e debates das competências, 

objetivos e ações do Conselho como órgão organizado da sociedade. 
Verificação da regularidade de certificação das entidades beneficientes. 
Repasse e utilização dos recursos financeiros do FUNDEB. 

-Relatórios dos recursos e aplicações vinculados. 

Participação: 

Abertura do Ano Letivo 2011. 
Audiência Pública: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 

Orçamentária Anual. 
Formação pela Escola. 
Reunião com assessoria da Secretaria Municipal de Educação para a 

apreciação dos recursos vinculados à Educação: MDE, FUNDEB e outros. 

Encaminhamentos: 

Composição do colegiado. 
-Cadastro do Conselho e Conselheiros e documentação comprobatória. 
Prestação de Contas dos recursos financeiros do FUNDEB e PNATE, 

exercício 2010. 
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-Correspondências e documentos, procedendo o registro e a gúar 
documentação e legislação própria. 

CONCLUSÃO: 

Este Conselho, conforme verificação mensal dos documentos, emite Parecer 
de aprovação de Prestação de Contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica — FUNDEB, 
exercício 2011. 

É o Parecer. 

Erechim, 24 de fevereiro de 2012. 

Conselho do FUNDEB 
Nome dos Conselheiros: 

Titulares: 
	

Suplentes: 

Aline 'Angela Balestrin 

Leila Tramonitni Franceschi 

Cleusa Talgatti 

Ivone Pierina Ferri Santin 

Ivanete Teresinha Zucchi 

Denise Fátima Martins 

Vitor Hugo Ribas de Moura 

Romi Marta Niederberger 

Denise Silveira Nunes 

Vera Lúcia Aparecida dos Santos Dezordi 

Mirian Gomes de Oliveira 

Caren Rosane Matté 

Edson Luis Kammler 

Liamar Machado Ribeiro 

Rosemari Bielski 

Rejane Benedik 

Ivan Raimundo Zin 

Claudete Regina Trendulak 

José Tadeu Leal Peixoto 

Fernanda Braggio 

Celli Faller Popiolski 

Odair José Matias 

Vitor Hugo Ribas de Moura, 
Presidente do CMACS FUNDEB 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

RELATÓRIO E PARECER DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

A Central do Sistema de Controle Interno do Município de Erechim, atendendo ao 
que determina o Art. 113, Inciso II, letra "b", da Resolução 544/2000, na redação da 
Resolução 591/2002, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, apresenta, o Relatório sobre a 
gestão dos recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no Exercício 
de 2011. 

ORÇAMENTO 

A Lei Orçamentária Anual, Lei N° 4.836/2010, estimou a receita proveniente da 
arrecadação de Impostos diretos, transferências e de Dívida Ativa de Impostos, base de 
cálculo para apuração dos gastos em educação, em R$ 105.140.000,00. 

De acordo com o Artigo 212 da Constituição Federal, caput e com o Artigo 69 da 
Lei 9.394/1996, o percentual a ser aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — 
MDE - é de 25%, equivalente a R$ 26.285.000,00 em relação à previsão desta receita. 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 

Verificadas as despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE, e 
excluída a atendida com outros recursos, constatamos que o Município, em conformidade 
com o Art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, despendeu, no Exercício 
Financeiro de 2011, tendo como base as despesas liquidadas, o montante de R$ 
27.994.587,98, que representa 26,16% das receitas resultantes de impostos, atendendo, assim, 
ao disposto no Artigo 212 da Constituição Federal, conforme se demonstra a seguir: 

a) Receitas Vinculadas, para o cálculo dos 25%, cfe Art. 212 da CF e Art. 69 da Lei Fe- 

FONTE ARRECADAÇÃO REC. VINCULADOS 25% 

IPTU 9.439.131,19 2.359.902,04 

ITBI 5.095.901,71 1.273.976,05 

15SQN 13.130.773,50 3.282.726,37 

IRRF 2.266.917,17 566.730,50 

DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 1.864.930,12 466.244,26 

MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS 869.794,73 217.500,43 

.4-A 
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SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

FONTE ARRECADAÇÃO REC. VINCULADOS 25% 

F P M 26.465.967,88 6.616.491,95 

I T R 27.811,94 6.952,96 

LC 87/96 369.363,48 92.340,84 

I C M S 36.809.757,91 9.202.439,56 

I P VÁ 10.111.883,26 2.527.970,85 

IPI / EXPORTAÇÃO 900.128,96 225.032,27 

DEDUÇÕES/IPTU/ISS/IRRF (347.260,89) (86.814,72) 

SOMA R$ 107.005.100,96 R$ 26.751.493,36 

Fonte: Anexo 10 do Balanço Geral — Lei 4320/64 

Desempenho do FUNDE B: 

O Município, no Exercício de 2011, em função do número de alunos matriculados, 
foi superavitário em relação ao FUNDEB, conforme se demonstra: 

1.7.2.4.01.00.00 — Transferências do FUNDEB 16.419.004,25 

9.1.7.2.00.00.00 — Dedução de Receita para o FUNDEB 14.712.138.48 

Resultado (Superávit) R$ 1.706.865,77 

Fonte: Anexo 10 do Balanço Geral — Lei 4320/64 

Aplicação dos Recursos: 

As despesas com a educação, conforme o Parecer Coletivo 001/2003, do Tribunal 
de Contas do Estado, despesa liquidada, no Exercício de 2011, compreende o constante no 
Balancete da Secretaria Municipal de Educação, podendo ser visualizado no seguinte quadro 
demonstrativo: 

Projeto / Atividade Valor Liquidado 

Atendimento ao Ensino Fundamental — FUNDEB 11.745.637,98 

Atendimento Ensino Fundamental c/Recursos Extra - FUNDEB 6.542.620,28 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 3.813.529,83 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 4.312.949,10 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - MDE 1.960.796,87 

Benefícios a Inativos - Professores 974.601,02 

Atendimento a Educ. no Município com apoio da União e Esdado 1.085.903,64 

Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural 826.998,29 
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Projeto / Atividade Valor Liquidado 

Alimentação Escolar 819.052,45 

Contribuição ao Plano de Saúde dos Servidores - IPE 491.439,48 

Atendimento a Educação Especial - FUNDEB 399.465,03 

Transporte Escolar — Recursos Transferidos 415.530,04 

Ensino Médio: Transp. Escolar alunos não atendidos pelo Estado 163.998,50 

Auxílio a Instituições de Educação Complementar 170.607,44 

Atendimento a Educação Especial - MDE 86.999,52 

Despesas não Processadas de Exercícios Encerrados 29.931,44 

Curso Preparatório para o ENEM 18.650,89 

Despesas Relativas ao Cinquentenário da Escola Belas Artes 10.088,00 

T O TAL Liquidado R$ 33.868.799,80 

d) Despesas não computáveis: 

Do total liquidado na Função 12 — Educação, são excluídas as seguintes despesas, 
uma vez que foram atendidas com outros recursos e/ou, não podem ser consideradas para o 
cálculo dos 25%. 

Especificação 

Despesas Custeadas com Recursos de Auxílios e Convênios 

Valor 

Liquidado 

Recursos Livres Municipais 2.043.116,72 

Salário Educação União 501.925,92 

Proinfância — Construções Novas — Bairro Liriho 561.746,17 

PNAE — Merenda Escolar - União 400.079,54 

Transporte Escolar — Ensino Fundamental 308.104,84 

Prog. Nac. Atendimento ao Transporte Escolar - PNATE 107.425,20 

Merenda Escolar União Creches - PNAEC 72.282,70 

Transporte Escolar —Ensino Médio 103.075,00 

Salário Educação - Estado 22.231,55 

TOTAL R84.119.987,64 

3 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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e) Apuração do índice de aplicação dos recursos: 

Especificação Valor 

Total das Receitas Vinculadas 107.005.100,96 

Valor mínimo a ser aplicado na MDE ( 25%) 26.751.493,36 

Total das despesas liquidadas 33.868.799,80 

Restos a pagar 2010 - liquidados 138.898,30 

GanhoFUNDEB (1.706.865,77) 

(-) Despesas não computáveis (despesas liquidadas) (4.119.987,64) 

(-) Despesas Liquidadas com Rendimentos da MDE e FUNDEB (186.256,71) 

(=) Valor Total Aplicado R$ 27.994.587,98 

= 26,16% 

Conclui-se, portanto, que foi aplicado o mínimo de 25% estabelecido no 
art. 212 da Constituição Federal. 

Aplicação Mínima de 60% na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental: 

Para fins de verificação do cumprimento do disposto no Art. 60 dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT - verificou-se que, do total dos recursos 
aplicados na forma do Art. 212 da CF, R$ 23.097.716,54, ou seja, 77,28 % referem-se a 
despesas com o Ensino Fundamental, atendendo, assim, o percentual mínimo de 60% 
previsto. 

Remuneração dos Professores: 

Verificando o cumprimento do Art. 7° da Lei Federal 9.424/96, e de acordo 
com o Parecer 22/2003, do Tribunal de Contas do Estado, referente à aplicação de urna 
parcela não inferior a 60% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do 
magistério, em efetivo Exercício no Ensino Fundamental público, temos que o Município, no 
Exercício de 2011, efetivamente aplicou 63,73% dos recursos recebidos do FUNDEB na 
"Remuneração dos Professores". Estando atendido, assim, o dispositivo legal supra citado. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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PARECER 

Tendo em vista o exposto, e considerados os dados extraídos dos 
demonstrativos contábeis, tem-se que o Município atendeu as normas constitucionais e 
legais quanto à aplicação de, no mínimo, 25% da Receita de Impostos na MDE e os 
demais quesitos relativos à matéria. 

Constata-se que, de acordo com as despesas liquidadas, realizou 
despesas com vínculo a este recurso de R$ 27.994.587,98, montante que, confrontado 
com a receita da arrecadação de Impostos, atingiu, no Exercício em referência, o 
percentual de 26,16%. 

Diante do exposto, o Sistema de Controle Interno Municipal emite 
parecer pelo atendimento da obrigatoriedade de aplicação dos recursos vinculados à 
MDE. 

Erechim, 09 de março de 2012. 

ondi 
Técnico de C r ntrole Interno 

Chefe 4o SCIM 

      

    

'ÇYX 
Marilice Miraci Gnadt 

Equipe de Apoio SCIM 

    

    

e Fachi i Campesatto 
Equi ie de Apoio SCIM 
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ERECHIM / RS 

RELATÓRIO / PARECER 

O Conselho Municipal de Saúde de Erechim-RS, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 

1990, Lei Municipal n° 3.927, de 13 de dezembro de 2005, Decreto Municipal 

n° 3.441, de 27 de novembro de 2009, com funções de caráter permanente e 

deliberativo, relata que: 

o Conselho Municipal de Saúde, aprecia o Relatório de Gestão 

Municipal, na periodicidade semestral, e o Anexo II, Execução da 

Receita e Despesa, na periodicidade trimestral; 

os Relatórios foram apreciados pela Comissão de Finanças e 

Orçamento do Conselho Municipal de Saúde, que após análise, 

emitiu parecer favorável sugerindo ao Plenário a aprovação dos 

mesmos; 

as considerações, observações e manifestações dos 

Conselheiros, com relação aos Relatórios, estão constantes nas 

Atas n°05/2011, 08/2011, 12/2011; 

as aprovações dos referidos Relatórios estão constantes nas 

Atas n°05/2011, 08/2011, 12/2011; 

Conselho Municipal de Saúde 
Av. Maurício Cardoso, 432 - CEP 99700-000 Erechim - RS 
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• 

a Comissão de Finanças e Orçamento do CMS apreciou o 

Relatório de Gestão Municipal — Janeiro a Dezembro de 2011 e o 

Anexo II, Execução da Receita e Despesa, 40  trimestre de 2011, 

na data de 15 de março de 2012; 

as considerações, observações e manifestações da Comissão 

de Finanças e Orçamento do CMS, estão constante na Ata 

própria n° 003/2012, em anexo; 

O o Conselho Municipal de Saúde, na reunião ordinária do dia 19 

de março de 2012, apreciou e aprovou, por unanimidade dos 

Conselheiros presentes, o Relatório de Gestão Municipal — 

Janeiro a Dezembro de 2011 e o Anexo II, Execução da Receita 

e Despesa, 4° Trimestre de 2011, constante na Ata 003/2012, em 

anexo; 

segundo os dados do SIOPS - Sistema de Informação sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde, a despesa com saúde 

financiada por recursos próprios municipais representou 18.94% 

da receita de impostos e transferências constitucionais e legais e 

este indicador informa que o município de Erechim está 

cumprindo a Constituição Federal (EC 29/2000). 

PARECER: 

O Conselho Municipal de Saúde de Erechim-RS, face ao exposto 

acima e considerando que: a) as informações foram prestadas; b) que as 

Conselho Municipal de Saúde 
Av. Maurício Cardoso, 432 - CEP 99700-000 Erechim - RS 
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dúvidas foram sanadas; c) o Gestor Municipal manifestou que as questões de 

ordem administrativa e legal foram observadas; d) os dados do SIOPS — 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde informaram 

que a despesa financiada por recursos próprios municipais representou 

18.94% da receita de impostos e transferências constitucionais e legais, emite 

PARECER FAVORÁVEL a aprovação do Relatório de Gestão Municipal — 

Janeiro a Dezembro de 2011 e o Anexo II, Execução da Receita e Despesa, 

referente ao período de 01/10/2011 a 31/12/2011. 

Erechim, 19 de março de 2012. 

Presidente do CM / Erechim 

Conselho Municipal de Saúde 
Av. Mauricio Cardoso, 432 - CEP 99700-000 Erechim - RS 



Ata n° 003/2012 

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e doze, às treze horas e trinta minutos, p 
convocação da mesa Diretora do CMS, reuniram-se na Secretaria Municipal de Saúde os 
senhores Edson Dal Lago e Carlos Spinato e as senhoras Kátia Filgueras, Lucia Maria 
Flach e Teresinha Três, membros da Comissão de Orçamento e Finanças — COE do 
Conselho Municipal de Saúde, com a finalidade de apreciar o Relatório de Gestão, 
referente a janeiro a dezembro de 2011 e a Execução da Receita e Despesa da SMS, 
referente ao quarto trimestre de 2011. Presentes na reunião o Sr. Jackson Arpini, 
presidente do CMS, e os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde Dorvalino Rossi, 
Fabiani Breancini, Neusa Ferrarri, Renê Pedrozo e a Agente Executiva do CMS, Scheila 
Enich. Os membros elegem, por unanimidade, a Dra. Kátia como Coordenadora da 
Comissão, em substituição ao Conselheiro Edson. Na sequência passam à apreciação da 
Execução da Receita e Despesa, referente ao período de 01/10/11 a 31/12/11. Os 
Membros analisam, item a item, as rubricas da Fonte Municipal, Estadual e Federal. Na 
Fonte Municipal observa-se que os maiores lançamentos são despesas de pessoal e 
valores na ordem de R$ 655.590,00 destinados à FHSTE, como complementação das 
AIHs. Com  relação as Despesal de Pessoal, no valor de R$ 3.260.992,40, o valor 
corresponde a aproximadamente 62% das despesas, no valor de R$ 5.309.343,69. Na 
Fonte Estadual, na rubrica 4230 — Hospitais Públicos, observa-se o ingresso de R$ 
2.422.807.36 correspondente ao repasse emergencial aos hospitais públicos e duas 
parcelas de R$ 130.168,28, correspondente ao Programa de Ações de Apoio aos 
Hospitais vinculado ao SUS, entre outras. Na rubrica 4303 observa-se um saldo de R$ 
524.764,82 referente aos repasses do PPV - Programa de Prevenção à Violência para 
construção da UBS São Vicente de Paula que encontra-se em andamento. Observa-se 
um ingresso nessa rubrica de R$ 3.000,00 e valores na rubrica 4210, ficando as mesmas 
para serem esclarecidas em Plenário. Na rubrica 4051, com saldo de R$ 57.822,37, 
corresponde a valores para compra de insumos para tratamento de Diabetes Mellitus 
(fitas de HGT, seringas), sendo que há compras em andamento. A rubrica 4210 
corresponde ao repasse de valores para o CEREST e os mesmos estão sendo utilizados 
para pagamento de salários e para a manutenção dos serviços do Centro. Na rubrica 
4011, observa-se o ingresso de R$ 113.049,18, corresponde a valores pagos pela Estado 
como incentivo a Atenção Básica. Na Fonte Federal foram analisadas as rubricas 4770 — 
Farmácia Básica. A Comissãqo relatou que o Conselho vem recebendo reclamações com 
relação a falta de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde e solicitam maiores 
esclarecimentos. Edson questiona sobre o encaminhamento da solicitação do aumento de 
número de compras. Dorvalino Rossi manifesta que são feitas três compras de 
medicações ao ano. Após os debates os Conselheiros sugerem a informatização da 
farmácia em rede com objetivo de melhorar os serviços. Na rubrica 4090 - PSF observa-
se o ingresso de R$ 185.500,00, valor que está sendo utilizado para o pagamento de 
salários. Na Fonte Federal os membros analisam as seguintes rubricas: 4900 — Educação 
em Saúde referente aos cursos de educação permanente na área de Saúde Mental e 
Atenção Básica, para a região da ila  CRS. Na rubrica 4510 - PAB Fixo verifica-se um 
saldo de R$ 105.760,14. Rossi coloca que o governo federal repassa R$19,00 por 
habitante ao ano e a receita mensal é de R$ 152.137,75. Na rubrica 4520 — ESF e 4530 - 
PACS os valores estão sendo utilizados para pagamentos dos servidores do Programa. 
Na rubrica 4621 - UPAs, constata-se o ingresso de 10% do valor global, na ordem de R$ 
200.000,00. Também verifica-se o ingresso de 10% do valor referente a construção da 
UBS Presidente Vargas, no valor de R$26.766,00. Rossi informa o recebimento de 
R$200.000,00 referente a Emenda Parlamentar do Dep. Federal Osmar Terra. Dorvalino 
Rossi, Diretor Administrativo da SMS, faz as considerações e observações pertinentes a 
cada rubrica. Manifesta também que boa parte dos recursos já estão em 	ados e 



comprometidos, bem como esclarece as dúvidas dos Conselheiros. A rovê.  
n 

áá 
entregar uma planilha com os valores empenhados e comprometidos em é'ád rub ica. 
Encerrada a análise da Execução da Receita e Despesa os membros observa q e o 
saldo, no trimestre, é de R$ 6.688.342,54 superior em R$ 2.697.548,60 	ando 
comparado ao mesmo trimestre de 2010. Rossi coloca que houve o ingresso do recurso 
da FHSTE, Emenda Parlamentar, recursos da UPA, entre outros. Encerrada a análise o 
Presidente apresenta os indicadores do SIOPS — Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde, no percentual de 18.94, acima do percentual legal de 
15%. Com relação ao Relatório de Gestão — janeiro a dezembro de 2011, contendo os 
seguintes dados: Pacto pela Vida, Pacto de Gestão, Indicadores RS, Dados Adicionais, 
Recursos Humanos, Produção Ambulatorial (média e alta complexidade), Produção 
Hospitalar. Analisam também o relatório complementar contendo dados referentes a 
Estratégia Saúde da Família, Estratégia Agentes Comunitários de Saúde, Programa 
Planejamento Familiar, Programa Primeira Infância Melhor, Programa DST/AIDS, 
Programa Doenças Crônico Degenerativas, Doenças de Notificação Compulsória, 
Relatório da Vigilância Ambiental e Sanitária, Atendimento Fora do Domicílio, Relatório de 
Viagens — TFD, Transportes ao Albergue de Porto Alegre, Exames Terceirizados, Exames 
SUS e Produção da SMS/2011. Durante a análise os membros da Comissão fazem 
comparativos com o Relatório de Gestão do mesmo período do ano anterior. Foi 
constatado, no Indicador 4 — Taxa de mortalidade Infantil, 22 óbitos, sendo 17,20 por mil. 
Destes óbitos, 15 foram neonatal e 7 pós-neonatal. Os números preocupam a Comissão 
considerando que foram os mais elevados dos últimos anos. Enfermeira Neusa, do Setor 
Materno Infantil, entrega o Relatório das Investigações dos óbitos Infantis menores de um 
ano referente ao ano de 2011. Os membros analisam os dados e fica definido que em 
abril o Relatório será apresentado na íntegra ao Conselho. Também constatou-se, na 
análise, o aumento do número de nascimentos no município. No item 10, são 6 casos de 
tuberculose com 66,66% de cura e no item 11 foram 44 casos de hepatite B confirmados 
com 100% de cura. No item 13, os técnicos solicitam a alterações dos indicadores 
passando para 48.459 habitantes numa cobertura de 50,42%. Houve uma melhora no 
percentual de crianças com baixo peso menores de cinco anos e observa-se a 
implantação de uma Equipe de Saúde Bucal, uma revindicação antiga. A taxa de 
cobertura do CAPS ficou em 2,08%, com a habilitação do CAPS Ad. No item 28, 
referente ao número de inspeções para identificação e eliminação do Aedes aegypti, 
observa-se que meta pactuada não foi atingida. No Item 35 — Média mensal de visitas 
domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde também não foi atingida, 
ficando um pouco abaixo do pactuado. No Item 36 — Número de notificações dos agravos 
à Saúde do Trabalhador obteve um acréscimo, mas também não atingiu o indicadior 
pactuado. Na oportunidade os técnicos fazem as observações e considerações 
esclarecendo as dúvidas. Com  relação a Planilha dos Recursos Humanos os técnicos 
ficaram de rever os quantitativos, face aos questionamentos que surgiram. Na Produção 
Ambulatorial surgiram dúvidas com relação ao Item 1 — Consultas Médicas Especializadas 
que tiveram um incremento muito significativo, passando de 52.173 para 101.493 
consultas. No item Produção Hospitalar, observa-se que nas internações por 
Especialidades os quantitativos da população referenciada ultrapassam as internações de 
Erechim, fato já verificado em análises anteriores. No Programa DST/AIDS chamou a 
atenção o número de gestantes portadoras, sendo 10 de Erechim e duas da região. No 
TFD, percebe-se que mais da metade dos referenciamentos para fora do munivípio foram 
direcionadas ao tratamento de alcoolismo e drogadição. Durante a análise também foram 
feitas observações com relação aos quantitativos de outros serviços como Estratégia 
Saúde da Família, PIM, Planejamento Familiar, Exames Terceirizados, entre outros. A 
Comissão agradece o envio de documentos com informações complementares o que 
permite uma análise mais abrangente dos serviços disponibilizados pela Secretaria. 
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Encerrada a análise e considerando que as dúvidas foram saneadas pelos êtni 
SMS; que os representantes do Gestor Municipal manifestaram que as questes ce 
ordem técnica e legal foram observadas; que os dados do SIOPS — Siste 	e 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde informa que a despesa financia 	or 
recursos próprios municipais representou 18,94% da receita de impostos e transferências 
constitucionais e legais, os membros, por unanimidade, sugerem ao Plenário a aprovação 
dos Relatórios, apenas ressaltam que algumas questões ficaram para serem esclarecidas 
na reunião. 
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Ata 003/2012: aos dezenove dias do mês de março de dois mil e doze, às dezes'siJhoras, 
no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se os membros do CMS, convidados 
e participantes, em número de 38, com 07 Entidades faltantes, para Reunião Ordinária do 
CMS, tendo como proposta de pauta: 1) Aprovação da Pauta; 3) Apreciação do Relatório de 
Gestão / SMS — janeiro a dezembro de 2011 e Execução da Receita e Despesa, referente ao 
40 trimestre de 2011; 4) Solicitação do MAB — Movimento dos Atingidos por Barragens 
referente a Certificação das Entidades Beneficientes de Assistência Social — CEBAS/Saúde; 
5) Assuntos gerais; 6) Expedientes recebidos. O Presidente do CMS, Sr. Jackson Arpini, 
inicialmente agradece a presença dos Conselheiros, convidados e participantes. Registra a 
presença dos acadêmicos do Curso de Fisioterapia da URI — Campus de Erechim, que o 
Plenário já conta com quárum regimental e solicita a 2a Secretária, Dra. Kátia Filgueras, para 
que proceda a leitura da convocação. Questiona com relação a Ata da reunião extraordinária, 
realizada dia 12 de março. Fica deliberado, com a aprovação de todos os presentes, que a 
aprovação será feita na próxima reunião ordinária, em abril. O Presidente coloca a pauta em 
aprovação. Prof. João Dautartas, Secretário Adjunto da Saúde, solicita inclusão de assuntos 
referentes a Secretaria Municipal de Saúde e a mesa diretora propõe a retirada do item 3, 
tendo em vista que os representantes do MAB encontram-se em viagem e propõe, em 
substituição, debate sobre o SAMU/SALVAR, face às freqüentes manifestações com relação 
ao serviço. Rafael Ayub, Diretor Administrativo da FHSTE, questiona se não consta na pauta 
expediente encaminhado pela FHSTE. O Presidente manifesta que recebeu a documentação 
sexta-feira, às 16:00 horas, e como as convocações já tinham sido enviadas o assunto não 
está em pauta. Aproveita e solicita esclarecimentos com relação a matéria, considerando que 
os projetos originais não foram aprovados pelo Conselho e, nessa linha de raciocínio, não vê 
a necessidade de aprovação das alterações. Lê o ofício encaminhado e coloca as plantas à 
disposição. Fica definido, com a aprovação unânime dos presentes, que falta elementos e 
subsídios para apreciação. Rafael faz as considerações oportunas com relação a alteração do 
projeto e argumenta que quem solicitou apreciação do Conselho foi a 11a CRS. Dra. Kátia 

lamenta, mais uma vez, a ausência dos representantes da 11a CRS. Carlos demonstra 
preocupação com relação aos prazos. O Presidente reitera que não há elementos suficientes 
para análise, apenas os projetos arquitetõnicos. O assunto ficou para ser definido numa 
próxima reunião, ficando o representante da FHSTE de buscar maiores informações. Pauta, 
com a inclusão e alteração, aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. A mesa 
diretora entrega documentação referente ao cadastro às Entidades que não atualizaram seus 
dados: Secretaria da Cidadania, AMRIGS, UAME, Profissionais Diagnósticos. Item 3) 

Apreciação do Relatório de Gestão / SMS — janeiro a dezembro de 2011 e Execução da 
Receita e Despesa, referente ao 4° trimestre de 2011. Presidente questiona com relação a 
apresentação da matéria. Fica deliberado, por unanimidade, que primeiro a Comissão faz o 
relato da reunião, com apresentação do Parecer, e após a mesa diretora abre espaço aos 
questionamentos. Kátia, eleita Coordenadora da Comissão em substituição ao Conselheiro 
Edson, faz a leitura na íntegra da Ata n° 003/12, fazendo na oportunidade as considerações 
necessárias. Após lê o Parecer que sugere ao Plenário a aprovação do Relatório. Dorvalino 
Rossi, Diretor Administrativo da SMS, esclarece as dúvidas que ficaram pendentes com 
relação a Execução da Receita e Despesa, nas rubricas da Fonte Estadual 4303 e 4210. 
Coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos. O Presidente faz uma síntese com 
relação ao relato da Comissão. Manifesta que chamou a atenção dos membros da Comissão 
a Taxa de Mortalidade Infantil, itens 4, 5 e 6, uma das maiores taxas dos últimos anos. Coloca 
que esse assunto será abordado na reunião de abril com a apresentação detalhada do 
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relatório dos óbitos. Informa que alguns indicadores já foram ajustados com relação a itens 
10, 11 e 13. Registra a implantação de uma equipe de Saúde Bucal e a habilitação do CAPS 
ad, ambas reivindicações do Conselho. Salienta que a grande maioria das metas foram 
atingidas, apenas destaca como não alcançadas os indicadores 28, 35 e 36. Os técnicos da 
SMS fazem as considerações com relação as metas não atingidas explanando os motivos do 
não alcance. Com  relação a Tabela - Recursos Humanos, manifesta que houve dúvidas mas 
que os quantitativos foram equacionados e com relação a Produção Ambulatorial — Média e 
Alta Complexidade, no item 1 — Consultas médicas nas especialidades, os quantitativos 
chamaram a atenção da Comissão tendo em vista que os mesmos passaram de 52.173 para 
107.507. Com  relação aos demais indicadores analisados destaca também o número de 
gestantes portadoras do HIV. Neusa Ferrari, técnica da SMS, coloca que três gestantes foram 
diagnosticadas no pré-natal e nove eram pacientes soro positivas que manifestaram desejo de 
engravidar. Rafael Ayub explica com relação as consultas especializadas que houve um 
incremento maior tendo em vista que foram otimizados os registros. O Hospital passou a 
registrar outro código o que gerou esse incremento associado também ao aumento no número 
de consultas especializadas pela Central de Marcação. O Presidente relata no item - 
Produção Hospitalar que as internações por especialidade da população referenciada da 
região ultrapassam os quantitativos de Erechim, fato já evidenciado em análises anteriores e 
nos pacientes referenciados para Atendimento Fora do Domicílio, observa-se que do total de 
449 encaminhamentos, 244 foram para tratamento de álcool e drogas. Manifesta também que 
o Conselho vem recebendo reclamações com relação à falta de medicamentos nas Unidades 
Básicas de Saúde. Coloca a palavra à disposição da Secretaria e abre espaços para os 
questionamentos. Luciane, farmacêutica da SMS, faz uma abordagem referente aos 
medicamentos. Relata que o município dispõe de uma lista padronizada com 190 itens, muito 
além da padronização da Portaria; relata os problemas enfrentados em 2011 face às 
denúncias com medicamentos; falta de matéria-prima; compra por pregão eletrônico; preço 
excessivo; fornecedor não entregando o produto; chamada de várias empresas; 
medicamentos entregues em desconformidade e devolvidos o que gera um atraso no 
processo e, consequentemente, um desabastecimento. Manifesta que a situação já está 
sendo equacionada. Cacildo e Sérgio fazem uma reflexão com relação ao consumo excessivo 
de medicamentos e a auto-medicação, abordando a importância da educação e 
conscientização. Joel, técnico da SMS, manifesta que os usuários foram informados, quando 
da falta de medicamentos, para procurarem a Farmácia Popular. Dra. Kátia expõe que 
realmente a lista é expressiva mas em determinados momentos ocorre um desabastecimento, 
gerando transtornos à comunidade. O Presidente questiona quantos itens estão faltando 
atualmente e qual a conduta quando há falta de medicamento em uma UBS. Luciane 
responde que aproximadamente 10 itens estão em falta. Éclesan, técnica da SMS, coloca que 
a conduta da SMS é que o usuário, na falta de medicamento na sua UBS, procure a farmácia 
da UBS Centro. A Comissão sugere a informatização da farmácia em rede o que evitaria 
transtornos. Éclesan informa que está sendo implantado um programa de informatização das 
UBSs. Os Conselheiros manifestam que há reclamações com relação a farmácia da UBS 
Centro, no sentido de não fornecer a medicação. Joel coloca que há uma aglutinação muito 
grande de pessoas na farmácia e que muitas vezes os usuários procuram primeiro a UBS 
Centro antes de retirarem na sua própria UBS, o que também gera transtornos. Encerrado os 
debates e tendo a Comissão de Finanças e Orçamento manifestado no seu Parecer que as 
dúvidas foram saneadas pelos técnicos da SMS; que os representantes do Gestor Municipal 
manifestaram que as questões de ordem técnica e legal foram observadas; que os dados do 
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SIOPS — Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde inf 	que a 
despesa financiada por recursos próprios municipais representou 18,94% da receita de 
impostos e transferências constitucionais e legais, sugerindo ao Plenário a aprovação dos 
Relatórios, o Presidente coloca a matéria em votação. Relatório de Gestão da SMS — janeiro a 
dezembro de 2011 e Execução da Receita e Despesa, referente ao 4° trimestre de 2011 
aprovados por unanimidade dos Conselheiros presentes. O Presidente agradece a SMS pelo 
envio da documentação, bem como os técnicos que colaboraram na análise. Manifesta que o 
Relatório de Gestão é um importante instrumento de avaliação e monitoramento das ações e 
serviços de saúde, bem como da aplicabilidade dos recursos financeiros. Item 4) Debate 
SAMU/SALVAR. O Presidente coloca que vem acompanhando as notícias com relação ao 
SAMU e acredita que o Conselho possa contribuir, por esta razão trouxe o assunto para o 
debate. Prof. João faz um histórico desde a implantação. Relata as dificuldades enfrentadas, 
questionamentos feitos ao Estado, implantação por parte do município da Ambulância Cidadã 
com regulação local, sem burocracia, 24 horas, com telefone próprio n° 160 em negociação, 
ainda não há uma definição oficial por parte do Corpo de Bombeiros, problemas enfrentados 
com a central de regulação em Porto Alegre, regulação inversa, orientação da SMS que se vá 
ao local sempre que chamado, independente do contato com Porto Alegre. Dra. Kátia lamenta 
novamente a ausência dos representantes da 11a CRS em debate importante como esse. 
Manifesta que o CREMERS está se manifestando com relação aos serviços. Os Conselheiros 
Circe, Jaqueline, Carlos relatam episódios envolvendo a SAMU que deixaram a desejar, 
citando fatos com a central de regulação, demora no atendimento, falta de condições, 
burocracia, telefones ocupados, falha de comunicação entre Porto Alegre e Erechim. Elaine, 
enfermeira responsável pelo serviço urgência/emergência e Michel fazem as considerações 
com relação ao serviço. Relatam que já foram feitos vários atendimentos; colocam as 
dificuldades enfrentadas; ressaltam que está em funcionamento apenas a Ambulância Básica, 
com motorista e técnico de enfermagem e que apenas um serviço está a disposição, não 
sendo possível realizar duas chamadas ao mesmo tempo. Aproveita e solicita compreensão 
da comunidade. Sinara sugere que seja incorporado ao programa motos para agilizar os 
primeiros socorros e o próprio atendimento. Elvis e Carlos questionam o que pode ser feito. O 
Presidente reforça que é segunda reunião que esse assunto entra em debate e acredita que 
uma posição do Conselho possa contribuir. Quando se adere a um determinado programa o 
objetivo é aprimorar os serviços existentes e no caso da SAMU, percebe-se pelo histórico, 
que ainda há muitas reclamações. Fica claro, após os debates, que há dúvidas com relação 
ao serviço como: o corpo de Bombeiros auxiliará nos serviços ou não; quantas ambulâncias 
farão parte do programa; qual o papel da SAMU e da Ambulância Cidadã; qual o protocolo 
local; qual o primeiro telefone a ser acionado; número de celular é muito difícil de lembrar; 
quais os serviços disponíveis; qual a conduta local por parte dos setores envolvidos (guarda 
municipal, brigada militar, corpo de bombeiros, polícia civil, etc). Fica claro que precisamos 
primeiro unificar o discurso e os protocolos e, após, informar a comunidade. Encerrado o 
debate o Conselho sugere que essas dúvidas sejam saneadas e que SMS faça uma ampla 
campanha informativa no sentido de levar a informação correta à comunidade com o propósito 
de melhorar os serviços. O Prof. João, devido o adiantado da hora, solicita retirada do item 

referente a SMS. Item 5) Assuntos gerais. Item 6) Expedientes recebidos. O Presidente faz as 
considerações e observações pertinentes com relação aos expedientes recebidos e manifesta 
que a próxima reunião será em abril, conforme cronograma. Agradece a presença de todos. 
Nada mais havendo a tratar encerro a presente Ata., 

Coneifib-- 
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002352 

RELATÓRIO E PARECER DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS 

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

A Central do Sistema de Controle Interno do Município de Erechim, atendendo 
ao que determina o Art. 113, Inciso II, letra "b", da Resolução 544/2000, na redação da Re-
solução 591/2002, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, apresenta, na forma a seguir dis-
posto, Relatório sobre a gestão dos recursos vinculados às Ações e Serviços Públicos de 
Saúde, no Exercício de 2011. 

ORÇAMENTO 

A Lei Orçamentária Anual Lei n° 4.836/2010, estimou a receita proveniente da 
arrecadação de Impostos diretos, transferências e de Dívida Ativa de Impostos, base de 
cálculo para apuração dos gastos em saúde, R$ 104.540.000,00. 

De acordo com o Art. 77 dos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias — ADCT, com a redação dada pelo Art. 7° da Emenda Constitucional 29/2000, o 
percentual com obrigatoriedade de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde é 15%, 
equivalente a R$ 15.681.000,00, em relação à receita prevista. 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 

Verificados os dispêndios com Ações e Serviços Públicos na área da Saúde, 
excluídos os atendidos com outros recursos, e tendo por base as despesas liquidadas, constata-
mos que o Município despendeu, no Exercício de 2011, o montante de R$ 20.057.927,74, em 
ASPS, com recursos vinculados a Impostos, o que representa 18,94% do total arrecadado, 
atendendo, assim, o Artigo 77 do ADCT, conforme se demonstra a seguir. 

a) Receitas vinculadas, para o cálculo dos 15%, conforme Art. 198, § 2°, Inciso III da CF: 

FONTE ARRECADAÇÃO 15% DA RECEITA 
IPTU 9.439.131,19 1.415.884,60 
I T B I 5.095.901,71 764.385,45 
IS S 13.130.773,50 1.969.615,94 
IRRF 2.266.917,17 340.037,75 
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 1.864.930,12 279.740,23 
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS 869.794,73 130.475,37 
F P M . 	25.341.405,88 	, 3.801.210,86 
I T R 27.811,94 4.171,77 
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FONTE ARRECADAÇÃO 15% DA RECEITA 
LC 87/96 369.363,48 , 55.404,48 
I C M S 36.809.757,91 5.521.463,72 
IPVA 10.111.883,26 1.516.782,48 
IPI / EXPORTAÇÃO 900.128,96 135.019,35 

DEDUÇÕES IPTU/ISS/IRRF (347.260,89) (52.086,52) 
SOMA R$105.880.538,96 / R$ 15.882.105,48 / 

Fonte: Anexo 10 do Balanço Geral — Lei 4320/64 

Aplicação dos Recursos: 

As despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, realizadas pelo 
Município em 2011, considerando as despesas liquidadas, de acordo com o constante no 
Balancete da Despesa da Secretaria Municipal de Saúde, podem ser visualizadas no seguinte 
Quadro Demonstrativo: 

Projeto / Atividade Valor Liquidado 
Ações e Serviços Públicos de Assistência Geral à Saúde 16.347.875,08 
Ações e Serviços Públicos de Saúde com apoio da União - FMS 3.878.692,45 
Contrib. para Compl. de Custos Médico- Hospitalares e Diagnósticos 2.891.146,62 
Ações e Serviços Públicos de Saúde — ESF — União e Estado - FMS 2.088.879,00 
Transferência de Recursos à Fundação Hospitalar Santa Terezinha 2.903.143,92 
Ações e Serviços Públicos de Saúde, com apoio do Estado - FMS 786.745,21 
Ações e Serviços Públicos de Vigilância em Saúde - FMS 269.699,54 
Contribuição ao Plano de Saúde dos Servidores - IPE 265.651,04 
Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde 157.185,44 
Amortização da Divida da Fundação Hospitalar Santa Terezinha FHSTE 152.163,84 
Ações e Serviços Públicos de Saúde EACS — União - FMS 53.172,00 
Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde 11.762,77 
Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município 8.444,45 

Restituição de Convênios 35.750,03 
Funcionamento do Conselho Municipal de Entorpecentes - COMEN 120,00 
TOTAL Liquidado R$ 29.850.431,39 

Despesas não consideradas como gastos em ASPS: 

Do total da despesa liquidada em Ações e Serviços Públicos de Saúde, são excluídas 
as seguintes, uma vez que foram atendidas com outros recursos vinculados à Área da Saúde. 
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Especificação 
Despesas Custeadas com Recursos de Auxílios e Convênios 

Valor (liquidado) 

PAB - União 2.001.926,49 
Hospitais Públicos Municipais — Regionalização - Estado 2.738.811,23 
ESF — Programa Saúde da Família - União 989.214,93 
Média e Alta Complexidade — Teto Financeiro - União 836.222,98 
ACS — Agentes Comunitários de Saúde - União 707.723,77 
Recurso Livre 417.814,88 
Assistência Farmacêutica — Farmácia Básica Fixa - União 357.002,66 
Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador 339.012,34 
Vigilância em Saúde — Teto Financeiro - União 274.007,79 
Farmácia Básica - Estado 242.027,11 
Saúde para Todos — ESF — Equipe Saúde da Família - Estado 236.053,77 
Estrutura Serviços e Organização — Ações de Assistência Farmacêutica 129.325,09 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador — Média/Alta comple. 114.100,15 
Educação Permanente 112.800,00 
Incentivo a Atenção Básica 83.382,50 
PIM — Primeira Infância Melhor - Estado 64.729,34 
UPA — Unidade de Pronto Atendimento 64.300,00 
Vigil. Saúde — Incent. Prog. DST/AIDS União 54.480,90 
Ações Sócio Educativas (PPV) 50.240,06 
Vigilância Sanitária —Ações Estruturantes 42.832,16 
Programa Salvar — Samu - UPA 20.884,76 
Diabetes Mellitus 14.085,00 
Prom. de háb. de vida alimentar saudável, prevenção da obesidade 12.852,00 
Vigilância em Saúde — Campanhas de Vacinação 6.146,30 
Município Resolve — Inverno Gaúcho - Estado 378,00 
Gestão do SUS - União 142,50 
TOTAL R$ 9.910.496,71 

d) Apuração do índice de Aplicação dos Recursos: 

Especificação Valor 
Total das Receitas Vinculadas 105.880.538,96 
Valor mínimo a ser aplicado em ASPS (mínimo 15%) 15.882.105,48 
Total das despesas liquidadas na saúde 29.850.431,39 
Restos a Pagar 2010 129.674,17 
(-) Despesas realizadas com recursos de auxílios e convênios (9.910.496,71) 
(-) Despesas não computáveis (Despesa Liquidada com rendimentos 
ASPS) 

(11.681,11) 

(=) Valor Total Aplicado R$ 20.057.927,74 = 
18,94% / 
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PARECER 

Tendo em vista o exposto, e considerados os dados extraídos dos 
demonstrativos contábeis, tem-se que o Município atendeu as normas constitucionais e 
legais quanto à aplicação de, no mínimo, 15% da Receita de Impostos em Ações e 
Serviços Públicos de Saúde, no Exercício de 2011. 

De acordo com a despesa liquidada, houve dispêndios à conta deste 
vínculo de R$ 20.057.927,74, montante que, confrontado com a Receita da 
arrecadação de Impostos, atingiu, no Exercício em referência, 18,94%. 

Diante do exposto, o Sistema de Controle Interno emite parecer pelo 
atendimento da obrigatoriedade de aplicação dos recursos vinculados a ASPS. 

Eq pe de Apoio SCIM  

Erechim, 09 de março de 2012. 
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Instrução Técnica Final/Encerramento do exercício financeiro de 2011 

Senhor Coordenador: 

Em atendimento ao disposto no artigo 59 da LC Federal 
n° 101/2000, nas Resoluções n° 553/2000 e n° 921/2011, e nas Instruções 
Normativas n° 11/2010 e n° 21/2011, foi realizada avaliação da Gestão Fiscal do 
Executivo referente ao encerramento do exercício financeiro de 2011. 

A análise foi procedida através dos dados fornecidos pelo 
Poder Executivo, relativos ao exercício de 2011, constantes nos Demonstrativos da 
Receita Corrente Líquida, da Despesa Total com Pessoal, da Dívida Consolidada 
Líquida, das Garantias e Contragarantias de Valores, das Operações de Crédito, das 
Disponibilidades de Caixa e dos Restos a Pagar, bem como aqueles encaminhados 
pelos responsáveis pelo Controle Interno do Município. 

O exame realizado foi baseado pelos documentos de códigos 
de barras n9s 611101595598306 e 311403565015676, tendo sido levadas em conta, 
também, as informações da contabilidade disponíveis no Sistema de Informações 
para a Auditoria e Prestação de Contas - SIAPC e as observações existentes no 
Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE, sendo efetuados os respectivos 
ajustes, quando necessários. 

1- DA ENTREGA 

1.1 — Do Relatório de Gestão Fiscal - RGF 

Verifica-se que o Poder procedeu à entrega da referida 
documentação dentro dos prazos e condições estabelecidos na Resolução n° 
921/2011 e na Instrução Normativa n° 21/2011. 

1.2— Do Relatório de Validação e Encaminhamento — RVE 

Observa-se que o Poder procedeu à entrega da referida 
documentação dentro dos prazos e condições estabelecidos na Resolução n2  
766/2007 e na Instrução Normativa n° 25/2007. 

I  O período de responsabilidade de cada Administrador consta no Sistema Corporativo (SIA1300). Consulta 
efetuada em 16/02/2012, passível de ajustes. 
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2- DA TRANSPARÊNCIA 

2.1 — Das Publicações 

2.1.1 — Do Relatório de Gestão Fiscal — RGF 
Artigo 55, § r, da LC Federal n° 101/2000 

Constata-se que o Poder publicou e divulgou os Relatórios de 
Gestão Fiscal de acordo com o estabelecido no § 22  do art. 55 da LC Federal n2  
101/2000 e com o entendimento vigente nesta Corte de Contas, proferido pelo 
Tribunal Pleno no Processo n° 7648-02.00/07-6, em Sessão de 16-04-2008. 

2.1.2 — Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO 
Artigo 52 da LC Federal n° 101/2000 

O Poder publicou e divulgou os Relatórios Resumidos da 
Execução Orçamentária de acordo com o estabelecido no art. 52 da LC Federal n2  
101/2000 e com o entendimento vigente nesta Corte de Contas, proferido pelo 
Tribunal Pleno no Processo n2  7648-02.00/07-6, em Sessão de 16-04-2008. 

2.1.3 — Da Disponibilização das Informações na Internet, em Tempo Real 

As informações foram disponibilizadas na Internet, em tempo 
real, em atendimento ao Art. 48, Parágrafo Único e Art. 48-A, ambos da LC Federal 
n° 101/2000, com as alterações introduzidas pela LC Federal ng 131/2009, no sítio 
www.pmerechim. rs.gov.br. 

2.2 — Das Audiências Públicas 

As audiências públicas, conforme informações prestadas pelo 
Poder Executivo (f 1. 145), foram realizadas nas seguintes datas e locais: 

Período Prazo até Audiência Local Dias atraso 
3°Q/10 28-02-11 22-02-11 Plenário da Câmara de Vereadores de Erechim o 
1°Q/11 31-05-11 26-05-11 Plenário da Câmara de Vereadores de Erechim o 
2°Q/11 30-09-11 29-09-11 Plenário da Câmara de Vereadores de Erechim o 

Verifica-se que o Poder realizou as audiências públicas dentro 
dos prazos dispostos no § 4° do artigo 9° da LC Federal n2  101/2000. 
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3-DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

3.1- Da Instituição 

O Sistema de Controle Interno foi instituído pela Lei Municipal 
n° 3129, de 18-12-1998, em observância ao disposto no art. 31 da Constituição 
Federal e no art. 1°, § 2°, da Instrução Normativa TCE n° 11/2010. 

3.2- Da Assinatura do Relatório de Gestão Fiscal 

Os Relatórios de Gestão Fiscal — RGF — referentes ao 1°, 2° e 
32  Quadrimestres (fls. 50, 106 e 177) do exercício de 2011, contêm assinatura do 
responsável pelo Controle Interno, nos termos do disposto no art. 42, inciso I, da 
Instrução Normativa TCE n° 21/2011 e no parágrafo único do artigo 54 da LC 
Federal n2  101/2000. 

3.3- Da Manifestação Conclusiva da Unidade de Controle Interno 

Nos termos dispostos no art. 12, parágrafo único da Resolução 
n° 921/2011, o Relatório de Gestão Fiscal deve, obrigatoriamente, ser acompanhado 
da Manifestação Conclusiva da Unidade de Controle Interno. 

Em observância ao art. 32  da Resolução retromencionada e à 
Instrução Normativa TCE n2  11/2010, as Manifestações Conclusivas da Unidade de 
Controle Interno acerca do cumprimento das normas da LRF foram entregues nos 
prazos estabelecidos (fls. 51/56, 107/111 e 178/183). 

4- DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL 

O Executivo apresentou os dados relativos à Receita Corrente 
Líquida - Modelo 1 e Despesa com Pessoal - Modelo 2, do 1g, 22  e 32  Quadrimestres 
de 2011 (fls. 49, 105 e 173), que foram inseridos na tabela a seguir, para fins de 
cálculo e análise dos percentuais obtidos. 

Período 	30  Q/2011 	 Mês Referência 	 Dez/11 

Envios em 2011 	 Em R$ 
Período R C L DP % 

12  Q/11 115.719.934,81 50.369.194,91 43,53 

2° Q/11 126.535.857,39 52.841.091,53 41,76 

3° Q/11 133.499.067,14 55.247.462,44 41,38 

RCL = Receita Corrente Líquida 
DP = Despesa com Pessoal 
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Considerando que os percentuais apurados no exercício de 
2011 são inferiores ao limite de 90% de que trata o artigo 59, § 1°, inciso II da LC 
Federal n° 101/2000 e, evidentemente, aos limites de 95% e máximo, de que tratam, 
respectivamente, os artigos 22, parágrafo único e 20, inciso III, alínea "b", todos da 
referida lei, não houve emissão de alerta ao Poder em tela. 

Conclui-se, na análise da tabela, que os percentuais apurados 
são inferiores ao limite máximo previsto no artigo 20, inciso III, alínea "h" da LC 
Federal n° 101/2000. 

5- DOS RESTOS A PAGAR E DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO 

5.1- Do Artigo 42 da LC Federal n° 101/2000 

Considerando que o artigo 42 da LC Federal n° 101/2000 
estabelece que, nos últimos dois quadrimestres do mandato, é vedado ao titular 
contrair despesas que não possam ser cumpridas dentro dele, ou que tenham 
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa, não é necessária a verificação do cumprimento do referido 
dispositivo legal, uma vez que não houve encerramento do mandato. 

5.2- Do Equilíbrio Financeiro 

As informações constantes no Modelo 9 — Demonstrativo dos 
Limites (fls. 173/176), demonstram a existência de disponibilidades financeiras 
suficientes para a cobertura dos valores inscritos em Restos a Pagar, restando 
atendido o disposto no § 1° do art. 1° da LC Federal n° 101/2000. 

Ressalta-se a existência de disponibilidades financeiras no 
Recurso 8001 (fl. 163) para cobertura dos valores inscritos em Depósitos, no 
Passivo Circulante (R$ 1.646.209,15 — fl. 154/156). 

6- DO ENDIVIDAMENTO 

O Executivo apresentou os valores relativos ao Endividamento 
do 1°, 2° e 3° Quadrimestres de 2011 no Modelo 4 — Demonstrativo da Dívida 
Consolidada Líquida e o respectivo percentual de endividamento descrito no Modelo 
9 — Demonstrativo dos Limites (fls. 49, 105 e 173), que foram inseridos na tabela a 
seguir, para fins de cálculo e análise do percentual obtido, nos termos definidos pela 
Resolução do Senado Federal n° 40/2001 e pela Portaria STN n2  249/2010. 
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Em R$ 
Período R C L DCL % 

1°Q/11 115.719.934,81 0,00 0,00 

22 Q/11 126.535.857,39 0,00 0,00 

3° 0/11 133.499.067,14 0,00 0,00 

RCL = Receita Corrente Liquida 
DCL = Divida Consolidada Líquida 

O Poder Executivo não apresenta Dívida Consolidada Líquida - 
DCL, atendendo, assim, o art. 3°, inciso II, da Resolução do Senado Federal 
n°40/2001. 

Verifica-se, também, que o mesmo não apresenta dívida 
decorrente de emissão de títulos (Dívida Pública Mobiliária), atendendo o disposto 
no art. 11 da Resolução n° 43/2001 do Senado Federal. 

7- DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

Consideradas as informações do Modelo 6 — Demonstrativo 
das Operações de Crédito e os respectivos percentuais descritos no Modelo 9 — 
Demonstrativo dos Limites (fl. 173) e, ainda, os dados constantes do SIAPC, 
constatou-se que: 

Operações de Crédito Internas e Externas 

No exercício de 2011, não houve captação de recursos com 
operações de crédito internas e externas. 

Operações de Crédito p/_ Antecipacão de Receita  

O Executivo não apresenta saldo na conta Operações de 
Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, atendendo o inciso II do art. 38 da 
LC Federal n° 101/2000. 

8- DA CONCLUSÃO 

Com o exame realizado, conclui-se pelo atendimento da LC 
Federal n° 101/2000. 

É a Instrução Técnica Final. 
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Senhor Coordenador: 

Encaminho à sua consideração a Instrução Técnica Final do 
Executivo Municipal de ERECHIM, referente ao exercício de 2011. 

SAM/SAG, em -,ZC -  /o  -2012. 

rlete e g Eg 
Auditora Pública Externa. 

Senhor Supervisor: 

Esta Coordenação concorda com a Instrução Técnica 
produzida. Este Processo de Prestação de Contas de Gestão Fiscal, nos termos das 
Atas das Reuniões Administrativas nos 16 e 19 de 2011, encontra-se em condições 
de formar conjunto com o Processo de Contas — Exercício 2011. 

Em 	-  10  -2012. 

Elton Fern ndes da Silva, 
Coordenador. 

À Supervisão de Instrução de Contas Municipais: 

Concordando com os termos do despacho da Coordenação, / 
encaminha-se à Supervisão de Instrução de Contas Municipais — SICM. 

Em 12- /o -2012. 

1~,c147 

Leo Amo Richter, 
Supervisor. 
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RELATÓRIO COMPLEMENTAR 
N° 57/2012 

EXERCÍCIO DE 2011 



Gastos Const. em Educação 	 CONTAS REMESSA TCE - RS 

	TCE 	 
AdictExcl Ajustado 

	RVE 	 
Despesa Liquidada Adic/Excl 	Ajustado 

8761347700012 
Conta 

Obs. 

Re_ [sito 1 	I 	 1 I ealgio 

É 

SIAPC - SIA0217 - Gastos Const. em Educaçáo - ROYER (747, 41566) 

Neles 

j5-̂ 4 	 • ,r • jkl<1 E -11-i•ZoljW, 	9.4= 	1.91 	 
Orgão: 

Dt Geração: 

Recebimento: 

46900 	IPM DE ERECHIM 

25.01.+2012 Período: 	2°Serrtestrer3QQuatirimestre 
r 	• 	i• 
1. 	11  

3o/0112012 Movimento: Próprio 

I 

r-1 

1,9 

CGC: 18761 34770001 20 

Ano: [ 2011 
Código /6

11101595598306  
Barras: 

rr-91 
, 

101841,  

Contas Receita MDE  Desp.Rec.Vinc.MDE  Contas Patrimoniais MDE Dedu98es da Despesa MDE Contas Receita FUNDEB 

20 	 ' ENSINO FUNDAMENTAL 0.939.612,19 0,00 0.939.612,19 0.939.612,19 

20 	 1  1 EDUCACAO INFANTIL 1.990.580,27 000'_1.990.58027: 
----J,- 

1.990.58027 ' 

20 	 i EDUCACAO ESPECIAL 	 - 86.99952 0,001 _, 86.999,52r-  
---------#  86.999,52.  

:•,. 
31 	 1 EDUCACAO INFANTIL 	 , 4.31 2.949,1Üj 0,00,  4.312.949,10 14.312.949,10 

31 	j EDUCACAO ESPECIAL 399.465,031  0,00 399.465,03,  399.465,03 

31 	 , ENSINO FUNDAMENTAL , 2.158.104,35 ___ _ 	0,00,  2.158.104,35,  _ _ ___ , 2.158.104,35, 

i 

1 

, I 

— _...' 

Tot. Gastos a partir dos Recursos Vinculados (MDE + FUNDEB): RVE r29 887 7 0,46 1  TCE 29 887 710 ,4 



Gastos Const. em Educação CONTAS_REtvIESSA TCE - RS 

CGC: 13761 347 700012  
R LRF 	 Conta Ajustado 

	TCE 	 
Adic/Excl 	Ajustado 

1.893.122,48 ' 1.893.122,48 TCE _ Totais 'Plus" e Rendimento de Aplicações Financeiras - MDE/FUNDEB: RVE 

çalã effit§P P.es r  

SIAPC - SIA021 7- Gastos Const. em Educação - ROYER (747, 41 566) 

_.çóPS. 

Contas Receita MDE Desp.Rec.Vinc.MDE Contas Patrimoniais MDE  Deduções da Despesa MDE •  Contas Receita FUNDES  

	RVE 
Valor Contábil Adic/Excl 

, , (-) Desp. Liq. com  Recursos do PLUS do FUNDES 
,r 
1.706.865,77 

— 	- " 0,00 ..,„ 1.706.865,77, j 1.706.865,77 i 

(-) Desp. Liq. com  Rend. da MDE + FUNDES 186.25671 O gr 186.256711 186.25671 
á 

! 

. __. — 

__, _ 	:i-- 
[  

., J 

___ 	 , á- 

CGC: 
	 — 187613477000120 r'4  

Ano: 12011  
Código [

611101525598306 
Barras.  

Orgão: [46900 1-Pts4 DE ERECHIM 

Período;120Setnes1re/3Ouadrimestre  L , 
Movimento: próprio 	I  J. 

- 	- 

Dt Geração: 	 IX Início: 25.01t2012 

Recebimento: 	 Dt Final: 30/01)2012 

ri 

101841 



0066720051 0470 21.744,00 400628 31/11AR/2011 
CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 

ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS:: 

TRMUNALDECONTAJ 
SICM/SSM 

FLS 
2.b(25 MO 

Entidade..: 87.613.477/0001-20 - PREF MUN DE ERECHIM 	 Município.: ERECHIM - RS 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Cata Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C 

15/MAR/2011 400352 21.744,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - ENSINO 
FUNDAMENTAL 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

15/MAR/2011 400201 8.046,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - PRÉ- 
ESCOLA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

15/MAR/2011 	400294 	10.104,00 
CAIXA ECONOMICA 

PNAE - CRECHE FEDERAL 
0470 0066720051 

15/MAR/2011 400125 2.058,00 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - EJA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

31/MAR/2011 400897 2.058,00 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - EJA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

31/MAR/2011 400694 8.046,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - PRÉ- 
ESCOLA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

31/MAR/2011 400639 10.104,00 PNAE - CRECHE 
CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 
0470 0066720051 

02/MAI/2011 401121 21.744,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - ENSINO 
FUNDAMENTAL 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

02/MAI/2011 	401173 10.104,00 PNAE - CRECHE 
CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 
0470 0066720051 

'MAI/2011 	401618 8.046,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - PRÉ- 
ESCOLA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

03/MAI/2011 	401545 	 2.058,00 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - EJA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

01/JUN/2011 401781 	 2.058,00 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - EJA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

01/JUN/2011 401917 	10.104,00 PNAE - CRECHE 
CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 
0470 0066720051 

01/JUN/2011 401733 	21.744,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - ENSINO 
FUNDAMENTAL 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

01/JUN/2011 	401987 	 8.046,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - PRÉ- 
ESCOLA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

04/JUL/2011 403053 18.720,00 
PNAE - FUND MAIS 

EDUCACAO 
CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 
0470 0066720051 

04/JUL/2011 403829 

403227 

18.720,00 

18.720,00 

PNAE - FUND MAIS 
EDUCACAO 

PNAE - FUND MAIS 
EDUCACAO 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 

0470 

0066720051 

0066720051 04/JUL/2011 



0470 0066720051 

0470 0066720051 

0470 0066720051 

0470 0066720051 

04/JUL/2011 403653 
ALIMENTAÇÃO 

21.744,00 	ESCOLAR - ENSINO 
FUNDAMENTAL 

CAIXA ECONOMIC 
FEDERAL 

R 

04/JUL/2011 402896 
ALIMENTAÇÃO 

8.046,00 	ESCOLAR - PRÉ- 
ESCOLA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 04/JUL/2011 402883 2.058,00 

ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - EJA 

04/JUL/2011 	403392 18.720,00 
PNAE - FUND MAIS 

EDUCACAO 
CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 

29/JUL/2011 	404303 21.744,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - ENSINO 
FUNDAMENTAL 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

29/JUL/2011 	404215 	10.104,00 
CAIXA ECONOMICA 

PNAE - CRECHE FEDERAL 

0470 0066720051 

IMBUQOar~i59 

WCMISSM 

6720051 

04/JUL/2011 403265 18.720,00 
PNAE - FUND MAIS 

EDUCACAO 
CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 
0470 0066720051 

04/JUL/2011 403342 10.104,00 PNAE - CRECHE 
CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 
0470 0066720051 

: 	UL/2011 404205 2.058,00 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - EIA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

16/AGO/2011 404605 8.046,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - PRÉ- 
ESCOLA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 

16/AGO/2011 404466 18.720,00 
PNAE - FUND MAIS 

EDUCACAO 
CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 
0470 

01/SET/2011 405192 21.744,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - ENSINO 
FUNDAMENTAL 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 

01/SET/2011 404689 8.046,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - PRÉ- 
ESCOLA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 

01/SET/2011 405201 	2.058,00 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - EIA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 

/SET/2011 404915 	18.720,00 
PNAE - FUND MAIS 

EDUCACAO 
CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 
0470 

01/SET/2011 404785 	10.104,00 PNAE - CRECHE 
CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 
0470 

30/SET/2011 407157 	21.744,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - ENSINO 
FUNDAMENTAL 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 

30/SET/2011 406904 	8.046,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - PRÉ- 
ESCOLA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 

0066720051 

0066720051 

0066720051 

0066720051 

0066720051 

0066720051 

0066720051 

0066720051 

0066720051 

30/SET/2011 407107 18.720,00 
PNAE - FUND MAIS 

EDUCACAO 
CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 
0470 0066720051 

30/SET/2011 407162 10.104,00 PNAE - CRECHE 
CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 
0470 0066720051 

30/SET/2011 407531 2.058,00 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - EIA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

PNAE - FUND MAIS 
31/OUT/2011 	408186 	18.720,00 EDUCACAO 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

31/OUT/2011 408406 21.744,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - ENSINO 
FUNDAMENTAL 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 



0470 408111 8.046,00 0066720051 
31/OUT/2011 

ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - PRÉ- 

ESCOLA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

31/OUT/2011 408324 10.104,00 PNAE - CRECHE 
CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 
0470 0066720051 

	 , 

31/OUT/2011 408466 
ALIMENTAÇÃO 

2.058,00 ESCOLAR - DA 

30/NOV/2011 409029 10.104,00 PNAE - CRECHE 

30/NOV/2011 409111 8.046,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - PRÉ- 
ESCOLA 

30/NOV/2011 409202 21.744,00 
ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR - ENSINO 
FUNDAMENTAL 

30/NOV/2011 
PNAE - FUND MAIS 

409009 	18.720,00 EDUCACAO 

30/NOV/2011 409053 2.058,00 
ALIMENTAÇÃO 

 
ESCOLAR - DA 

Lr 11:  

CAIXA ECONOMICA 0470 
FEDERAL 

0066720051 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720051 

0470 0066720051 

TRIBUNAL DE CONTAS 

FLS. 25(09_ wiffl 
EIIIMI 

606.720,00 

PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES 

Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C 

20/JUL/2011 723516 252.677,02 
IMPLEMENTAÇÃO DE 

ESCOLAS PARA 
EDUC. INFANTIL 

BANCO DO BRASIL 0132 0000603058 

Total: 252.677,02 

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR 

Data Pgto OB Valor 	 Programa Banco Agência C/C 

31/MAR/2011 600044 437,36 
TRANSPORTE ESCOLAR 

PNATE - INFANTIL 
BANCO DO BRASIL 0132 000027092X 

,MAR/2011 600096 8.392,01 
TRANSPORTE ESCOLAR 

PNATE - 
FUNDAMENTAL 

BANCO DO BRASIL 0132 000027092X 

31/MAR/2011 	600035 	 2.473,87 
TRANSPORTE ESCOLAR 

PNATE - MÉDIO 
BANCO DO BRASIL 0132 000027092X 

TRANSPORTE ESCOLAR 
29/ABR/2011 	600188 	 2.566,13 PNATE - MÉDIO 

BANCO DO BRASIL 0132 000027092X 

TRANSPORTE ESCOLAR 

29/ABR/2011 	600200 	 8.392,01 	PNATE - 	BANCO DO BRASIL 
FUNDAMENTAL 

0132 000027092X 

29/ABR/2011 600162 437,36 
TRANSPORTE ESCOLAR 

PNATE- INFANTIL 
BANCO DO BRASIL 0132 000027092X 

31/MAI/2011 600319 
TRANSPORTE ESCOLAR 	 0132 	000027092X 437,36 	 BANCO DO BRASIL 

PNATE - INFANTIL 

31/MAI/2011 600362 2.566,13 
TRANSPORTE ESCOLAR 

PNATE - MÉDIO 
BANCO DO BRASIL 	0132 	000027092X 

31/MAI/2011 600325 8.392,01 
TRANSPORTE ESCOLAR 

PNATE - 
FUNDAMENTAL 

BANCO DO BRASIL 	0132 	000027092X 

01/JUL/2011 600535 8.392,01 
TRANSPORTE ESCOLAR 

PNATE - 
FUNDAMENTAL 

BANCO DO BRASIL 	0132 000027092X 



601468 8.392,01 

601689 437,44 

601798 2.566,09 

601721 8.392,06 

000027092X 0132 

0132 000027092X 

01/JUL/2011 600503 
TRANSPORTE ESCOLAR 

437,36 
PNATE - INFANTIL 

BANCO DO BRASIL 0132 000027092X 

01/JUL/2011 600613 
TRANSPORTE ESCOLAR 

2.566,13 PNATE - MÉDIO 
BANCO DO BRASIL 0132 000027092X 

29/JUL/2011 
TRANSPORTE ESCOLAR 

600812 	 2.566,13 PNATE - MÉDIO 
BANCO DO BRASIL 0132 000027092X 

29/JUL/2011 
TRANSPORTE ESCOLAR 

600800 	 437,36 PNATE - INFANTIL 
BANCO DO BRASIL 0132 000027092X 

29/JUL/2011 

TRANSPORTE ESCOLAR 

600905 	 8.392,01 	PNATE - 
FUNDAMENTAL 

BANCO DO BRASIL 0132 000027092X 

01/SET/2011 
TRANSPORTE ESCOLAR 

601175 	 2.566,13 PNATE - MÉDIO 
BANCO DO BRASIL 0132 000027092X 

01/SET/2011 
TRANSPORTE ESCOLAR 

601119 	 437,36 	 BANCO DO BRASIL 
PNATE - INFANTIL 

0132 000027092X 

01/SET/2011 

TRANSPORTE ESCOLAR 

601141 	 8.392,01 	PNATE - 
FUNDAMENTAL 

BANCO DO BRASIL 0132 000027092X 

[3_0/SET/2011 
TRANSPORTE ESCOLAR 

601367 	 2.566,13 
PNATE - MÉDIO 

BANCO DO BRASIL 0132 000027092X 

30/SET/2011 

TRANSPORTE ESCOLAR 

601337 	 8.392,01 	PNATE - 	 BANCO DO BRASIL 
FUNDAMENTAL 

0132 000027092X 

TRANSPORTE ESCOLAR 
30/SET/2011 	601393 	 437,36 	 BANCO DO BRASIL 

PNATE - INFANTIL 
0132 	000027092X 

TRANSPORTE ESCOLAR 	 000027092X 31/OUT/2011 	601495 	 437,36 	 BANCO DO BRASIL 	0132 
PNATE - INFANTIL 

31/OUT/2011 601497 2.566,13 
TRANSPORTE ESCOLAR 

PNATE - MÉDIO 
BANCO DO BRASIL 0132 000027092X 

TRANSPORTE ESCOLAR 
PNATE - INFANTIL 

TRANSPORTE ESCOLAR 
PNATE - MÉDIO 

TRANSPORTE ESCOLAR 
PNATE - 

FUNDAMENTAL 

Total: 

NOV/2011 

30/NOW2011 

FLS. 2  RUB. 

PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL 

Data Pgto OB Valor 
No. 

Convênio 
Parcela Programa Banco Agência C/C 

19/ABR/2011 702095 6.403,64 656491/2009 001 
PROINFANCIA - 
CONSTRUCOES 

NOVAS 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720078 

04/MAI/2011 702203 310.576,50 656491/2009 002 

REDE FISICA 
EDUC BAS - 

ADITIVO 
PROINFANCIA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720078 

04/AGO/2011 703443 316.980,12 656491/2009 003 

REDE FISICA 
EDUC BAS - 

ADITIVO 
PROINFANCIA 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 

0470 0066720078 

102.467,33 

BANCO DO BRASIL 

0132 

0132 

000027092X 

000027092X 

TRIBUNAL DE .557,71'ÃS-- 
siem í gsm  

BANCO DO BRASIL 

BANCO DO BRASIL 

BANCO DO BRASIL 

TRANSPORTE ESCOLAR 
PNATE - 

FUNDAMENTAL 
31/OUT/2011 

30/NOV/2011 



, 
liTotal: 	 11633.960,26 TRIBUNAL DE CONTAS 

SICM I surdi 
as. 

,3,29 
RUB. s JI  

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL T ,  Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C 

21/JAN/2011 
, 

751106 84.559,43 
REPASSE DA COTA DO 

SE A EST. DF E 
MUNICIPIOS. 

BANCO DO BRASIL 0132 0000262994 

17/FEV/2011 751199 163.731,31 
REPASSE DA COTA DO 

SE A EST. DF E 
MUNICIPIOS. 

BANCO DO BRASIL 0132 0000262994 

17/MAR/2011 751274 95.915,33 
REPASSE DA COTA DO 

SE A EST. DF E 
MUNICIPIOS. 

BANCO DO BRASIL 0132 0000262994 

; 19/ABR/2011 751369 93.704,31 
REPASSE DA COTA DO 

SE A EST. DF E 
MUNICIPIOS. 

BANCO DO BRASIL 0132 0000262994 

18/MAI/2011 751442 92.433,96 
REPASSE DA COTA DO 

SE A EST. DF E 
MUNICIPIOS. 

BANCO DO BRASIL 0132 0000262994 

1b/ JUN/2011 
, 

751461 94.407,68 
REPASSE DA COTA DO 

SE A EST. DF E 
MUNICIPIOS. 

BANCO DO BRASIL 0132 0000262994 

18/JUL/2011 751553 95.554,92 
REPASSE DA COTA DO 

SE A EST. DF E 
MUNICIPIOS. 

BANCO DO BRASIL 0132 0000262994 

17/AGO/2011 751569 96.536,30 
REPASSE DA COTA DO 

SE A EST. DF E 
MUNICIPIOS. 

BANCO DO BRASIL 0132 0000262994.  

16/SET/2011 751654 101.960,12 
REPASSE DA COTA DO 

SÉ A EST. DF E 
MUNICIPIOS. 

BANCO DO BRASIL 0132 0000262994 

18/OUT/2011 751705 119.746,99 
REPASSE DA COTA DO 

SE A EST. DF E 
MUNICIPIOS. 

BANCO DO BRASIL 0132 0000262994 

'NOV/2011 751721 100.705,30 
REPASSE DA COTA DO 

SE A EST. DF E 
MUNICIPIOS. 

BANCO DO BRASIL 0132 0000262994 

REPASSE DA COTA DO 
SE A EST. DF E 
MUNICIPIOS. 

BANCO DO BRASIL 0132 0000262994 20/DEZ/2011 751825 100.098,41 

Total: 1.239.354,06 

Dados referentes ao fechamento do dia: 18/06/2012 

VOR2 a consulta de hberacões 



Conta 
	RUE  	TCE 	 

Valor Contábil Adic/Excl 	Ajustado Adic/Excl 	Ajustado 

ReCIIStrO. I 	I 419§.2, 

ae oras 

Gastos Const. em Educação RECEBIMENTO TCE - RS 

.SIAPC - SIA021 7 - Gastos Const. em Educação - ROYER (747, 41566) 

IflOf MUC 10- r 

CGC: 

, Código 
Barras.  

3761 34770001 20 	 01.9513: 146900 	1PM DE ERECHIM 

Ano: 	2011 	Dt Geração: 25/01/2012 Dt Início: 

Dt Final: 

01i1 112011 Período: 

Movimento: 
) 

2°Sernestreac'Quadriinestre r 

Recebimento: 30/111 (2012 3111212011 
. _ 

Próprio 

CGC:
F 
 876134770001  

ig 

Mr-1-1;-0 
E 

sçj.! 

L224.  
PI'Pl 1112043101010T'IRRF-ATIVOANATIVOS EXECUTIVO-PROPRIO 

-1,- 

Qr.'•?=,' 1112043101020 IRRF-ATIVOANATIVOS EXECUTIVO-MDE 
J,____ 

17;11 r.zi 1112043101030! IRRF-ATIVOANATIVOS EXECUTIVO-ASPS 

Els-J.,  1112043102010. IRRF-ATIVOANATIVOS LEGISLATIVO-PROPRIO 

Obs. 

[Contas Receita MDE Desp.Rec.Vinc.MDE Contas Patrimoniais MDE Dedu 8es da Despesa tv1DE Contas Receita FUNDEB 

1112020001000 

1112020002000 

1112020003000' 

IPTU - PROPRIO 

IPTU - MDE 

IPTU - ASPS 

25% da Receita: Marca RUE 	26/51 .275,241 TCE 

5.663.344,55,  0,00 

2.359.902,04 0,00) 

i 1.415.884,601,.  
1 

0,00ì 

1 	82 3 .578 ,41:1 0,00; 

343.157,841 .),„ 0,00 

205.894,63 0,00 

j 	53.330,76jr.  0,00, 

22.221,20ç 0,00; 

; 	13.332,71 0,00 

226.458,641 0.00 

53.330,76; 

	

---i' 	
; 53.330,76,F 
,- 

22.221 20 

	

. ., 	 ' 22.221,20 

	

13.332,71j 	 ...j 	13.332,71:j  	r____ 	• 

	

226.458,64, 	 226.458,64) 

107.005.100,961' 

26.751.275,24 I

Total da Base Receita Educação (MDE + FUNDEB): RUE 	107.005.100,96j TCE Adicionar Co. - 

!r.. --:-- L 

	

1.415.884,60L 	: :1.415.884,60;1 
4 

	

823.578,47] 	 1  823.578,47' 

r  	 ',{ 
343.157,8_5V 	 343.157,84i. 

f--- 

205.894,63. 	 ; 205.894,63 ; 

R1112043102020 IR F-ATIVOANATIVOS LEGISLATIVO-MDE 

EZR 1112043102030 IRRF-ATIVOANATIVOS LEGISLATIVO-ASPS 
J 

1112043106010 IRRF-PREST.SERV.DE  TERCEIROS EXECUTIVO-PROPRIO 

5.663.344,55, 	 5.663.344,55 

2.359.902,041 
L s 

, ! 2.359.902,04 r - 



..:11)ATASUS; 
Informações de Saúde 

População Residente - Rio Grande da Sul 

População Resident por Faixa Etária detal segundo Município 
Município: Erechim 
Periodo: 2010 

20a 25a 30a 35a 40a 45a 50a 55a 60a 65a 70a 

Menor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 
anos 

74 
anos 

Município 1 ano 1 ano anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos 

_ 	.. .-- 	. -.- 	. .-- 	. -.. 	. --- 	. ,-.- a 	.0,4 	ele,' 	, nnn 	, n,n 	c nn4 	cano 	AR,' 	1 7nn 	, Tut 	2.1u2 
TOTAL 
430700 
Erechim 	

1.179 1.045 1.070 1.069 1.175 1.189 1.098 1.150 1.243 1.232 1.509 1.416 1.405 1.398 1.426 1.545 1.452 1.514 1.599 1.657 8.659 8.871 8.103 7.200 7.070 6.906 5.899 4.823 3.750 2.730 2.19; 

Fontes: 

1980, 1991, 
1996: IBGE 
1981-1990, 
2007-2009: 

Para alguns anos, 
Consulte o site da 

2000 e 2010: IBGE - Censos Demográficos 
- Contagem Populacional 
1992-1999, 2001-2006: IBGE - Estimativas preliminares para os anos intercensitários dos totais populacionais, estratificadas por idade e sexo pelo MS/SE/Datasus. 
IBGE - Estimativas elaboradas no âmbito do Projeto UNFPA/IBGE (BRA/4/P31A) - População e Desenvolvimento. Coordenação de População e Indicadores Sociais. 

os dados aqui apresentados não são comparáveis com as estimativas populacionais fornecidas ao TCU, devido a diferenças metodológicas para estimar e projetar os contingentes populacionais. Veja a nota técnica para detalhes da metodologia. 

Secretaria Estadual de Saúde para mais informações. 

Copia como .CSV 
	

Copia para TabWin 	 Mostra como mapa 

1.179 1.045 1.070 1.069 1.175 1.189 1.098 1.150 1.243 1.232. 	.41Õ 1.405 1.39a  



Resultada Finais do Censo Ese-lar 2011 
Nova Pesquisa 1 

RIO GRANDE DO SUL 

Número de Alunos Matriculados 

Matrícula Inicial 

EdInfantil 
Ensino 

Fundamental 
Educação 

EJA 
(presencial) 

EJA 
(semi- 

presencial) 

Educação Especial(Alunos de Escolas Especial: 
Especiais e 
Incluidos) 

Município Dependência 

Creche 
Pré- 

Escola 

la a 4a 
série e 
Anos 

Iniciais 

5" a sa  

série 
e 

Anos 
Finais 

Ensino 
Médio 

Profissional 
(Nível 

Técnico) Funda- 
mental 2  

Médio
2  Funda- 

mental 
. Me'dio Creche 

Pré- 
Escola 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Médio 

Ed 
Prof. 
Nível 

Técnico 

EJ 
Fun 

Estadual O 274 3171 3234 3187 587 366 215 11 O O O 204 187 43 3 

Federal O O O O O 325 O O O O O O O O O 4 

ERECHIM Municipal 767 1248 1825 1465 O O 261 O O O 13 21 150 85 O O 

Privada 553 533 971 853 722 291 O 91 O O 20 8 93 7 3 O 

Total 1320 2055 5967 5552 3909 1203 627 306 11 O 33 29 447 279 46 7 

1  Não estão incluídos alunos da Educação de Jovens e Adultos Semi-Presencial 

2  Inclui os alunos da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional 



Resultades Finais do Censo Es,-- -dar 2001 
Nova Pesqu isa  

Rio Grande do Sul 

Número de Alunos Matriculados 

Município Dependência Creche 
Pré- 

Escola 
Classe de 

Alfabetização 
Ensino 

Fundamental 

Ensino 
Fundamental 

ia a 4a  

Série 

Ensino 
Fundamental 

5" a 8" 
Série 

Ensino 
Médio• 

Educação 
Especial 

Total 

Educação 
Especial 

Fundamental 

EJA0 
 EJA(*) 

(Supletivo) 
Total 

(Supletivo) 
Fundamental 

ERECHIM 

Estadual O 1055 O 9316 4554 4762 3792 71 54 1307 732 

Municipal 121 781 O 2763 1669 1094 O 16 16 498 498 

Privada 295 576 O 1800 844 956 1265 198 79 92  383 

Total  416  2412  O  13879  7067  6812  5057  285  149  2188  1322  

(*) EJA=Educação de Jovens e Adultos 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço de Apoio Operacional e Técnico 

RELATÓRIO COMPLEMENTAR N° 57/2012 - SAM 

UNIDADE AUDITADA: Executivo Municipal 

MUNICÍPIO: Erechim 

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL: Paulo Alfredo Polis 

EXERCÍCIO EXAMINADO: 2011 

Este relatório é motivado pela constatação da ocorrência de fatos relevantes 
que não se apresentaram por ocasião da confecção do relatório correspondente ao processo 
n°527-0200/11-9, o qual se refere ao exercício de 2011. 

1. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

1.1 Ausência de Cumprimento das Metas do Plano Nacional de Educação 
para a Educação Infantil 

Verificou-se que o investimento realizado na Educação Infantil é incompatível 
com a capacidade atual do Município de Erechim em assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos da criança à educação. Com  efeito, o município atendeu 31,01% da 
sua população de O a 3 anos em Creche em 2011 e 88,16% da população de 4 a 5 anos em 
Pré-Escolar, ou seja, 3.010 crianças de O a 3 anos e 280 crianças de 4 e 5 anos não 
frequentavam instituição educacional no município. 

A Carta Magna estabeleceu as competências entre os entes federados para a 
oferta da educação, cabendo ao Município atuar no Ensino Fundamental e na Educação 
Infantil (art. 211, § 2° ). Decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, discutido até a 
última instância dentro do sistema jurídico brasileiro, define a obrigatoriedade do 
cumprimento do mandato constitucional, juridicamente vinculante: 

A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda 
criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente 
discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro 
pragmatismo governamental. — Os Municípios — que atuarão, prioritariamente, no 
ensino fundamental e na educação infantil (CF, artigo 211, §2°) — não poderão 
demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi 
outorgado pelo artigo 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa 
fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, 
cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em Creche (CF, art. 208, IV), 
não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples 
conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole 
social. ]  

RE 410.715-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, al 3.2.2006. 



Tribunal de Contas 
n. Rubri  

.23? -6 
ejya 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço de Apoio e Suporte Operacional e Técnico 

Conforme o economista James Heckman2, na conferência Early Childhood: the 
International and Brazilian Experience realizado na Escola de Pós-Graduação em 
Economia da Fundação Getulio Vargas (EPGE/FGV), no Rio de Janeiro (maio/2012): 

"A etapa de ensino que menos atende na educação brasileira é a que daria mais 
retorno. O economista citou estudos que demonstram que os investimentos na 
educação de crianças de O a 3 anos têm uma taxa de retorno muito maior do que os 
investimentos feitos na educação tanto durante a escola quanto na faculdade. O Brasil 
está fazendo isso quando pensa em estratégias de intermediação, observando os 
ambientes e necessidades dessas crianças". Segundo o economista "tem muito 
trabalho a ser feito. E há muitas oportunidades em relação a crianças em idade pré-
escolar, porque a base começa antes da pré-escola. As habilidades começam a ser 
desenvolvidas antes mesmo de a escola começar". 

Estudo conduzido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República mostra que quanto maior a renda familiar maior a possibilidade de a criança 
frequentar instituição de educação infantil. Com  efeito, a chance de uma criança vivendo 
em família pobre frequentar uma creche é três vezes menor que uma criança de família de 
classe alta. 

Evolução da porcentagem das crianças de O a 3 anos que frequentam creche por classe de 
renda: Brasil, 1999 a 2009 

(11 

classe de renda 

Eternamente pobre 5,8 6.2 6,6 6,7 7,9 8,5 8,8 9,4 10,2 10,8 11,4 

Pobre 7,2 8,0 8,7 9,7 9.4 11,4 10.7 12,2 13.0 13.4 14,0 

Média 11.9 12.9 14,0 15,9 17,0 18,6 17,1 20,5 22,1 23,2 22,5 

Alta 28,8 29,9 31,0 33,4 26,2 35,4 32.6 36.2 39,3 39.2 37,6 

Brasil 9,2 9,9 10,6 11,6 11,7 13,7 13,3 15,7 17,5 18,5 18,7 

2  Economista, formado pela universidade de Princeton listados Unidos James Heckman recebeu o prêmio Nobel em 2000 por sua 
contribuição na criação de métodos econométricos que ajudam a medir com precisão o impacto de políticas públicas. Segundo ele, o 
maior retomo que um país pode ter em educação é o investimento no primeiro ciclo de vida das crianças, quando elas estão construindo 
as habilidades não cognitivas e os traços de personalidade. 
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A baixa porcentagem de crianças extremamente pobres e pobres frequentando 
creche está associada, entre outros fatores, à insuficiente oferta de vagas nas instituições 
públicas de educação infantil. Impossibilitadas de custear instituições privadas, famílias 
extremamente pobres e pobres do Brasil não encontram creches suficientes para 
matricularem suas crianças de O a 3 anos. 

E a insuficiência de instituições públicas de Educação infantil acaba por 
prejudicar a inserção das mães extremamente pobres e pobres no mercado de trabalho. Tal 
assertiva se confirma pelo mesmo estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República, o qual demonstra que, quanto menor a condição econômica 
familiar menor a participação da mãe no mercado de trabalho: 

Distribuição das crianças de O a 3 anos por classe de renda segundo a presença 
da mãe: Brasil, 2009 

Classe de renda 

Extremamente pobre 100 o 4 67 29 30 70 

Pobre 100 O 4 72 24 37 63 

'Média 100 O 4 76 20 62 38 

Alta 100 1 2 86 11 78 22 

Brasil 100 o 4 73 23 49 51 

E a não inserção de mães extremamente pobres e pobres no mercado de 
trabalho impede a ascensão social da família, perpetuando a situação de pobreza. 

Diante dos dados acima analisados, verifica-se a extrema relevância da 
valorização da Educação Infantil, para fins de abrigar crianças das classes extremamente 
pobres e pobres e permitir que seus familiares tenham, de maneira efetiva, direito ao 
exercício do trabalho. Não bastassem esses efeitos, que por si só demonstram a total 
prioridade da Educação Infantil como instrumento de inserção social, tem-se que essa 
etapa do ensino exerce influencia direta no desempenho das crianças no IDEB (índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica). Municípios gaúchos com taxas de atendimento à 
Educação Infantil mais alto têm melhores notas no IDEB do que aqueles com baixo 
atendimento, ou seja, há correlação positiva entre oferta da educação infantil e desempenho 
do aluno no Ensino Fundamental: 
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A garantia dos direitos da criança e do adolescente está prevista na 
Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente como prioridade absoluta. 
Em virtude do dispositivo constitucional de prioridade absoluta não há possibilidade de 
discricionariedade por parte do Gestor Público em cumprir a norma constitucional, sob 
pena de violá-la. Diferente de outros níveis de ensino, a ausência de Educação Infantil, na 
idade própria, não comporta recuperações ulteriores, sendo de caráter danoso e permanente 
os seus efeitos frente à inação governamental. 

a) INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 

Consoante Execução Orçamentária, no Município de Erechim, o investimento 
em educação infantil no ano de 2011 atingiu o montante de R$ 6.315.288,66. Com  recursos 
MDE e FUNDEB foram liquidados R$ 6.303.529,37 (fl. 2363). 

A contribuição por setor da economia local para a formação do Produto Interno 
Bruto, de acordo com o valor adicionado bruto: 

Formação do PIB 2009 Valor Adicionado Bruto — 
Preços Correntes — R$ 1.000,00 % 

Agropecuária 36.919,58 1,76% 
Indústria 743.062,49 35,39% 
Serviços 1.096.309,05 52,21% 
Impostos sobre produtos líquidos de subsídios 223.555,03 10,65% 
Total 2.099.846,15 	 100% 
Fonte: IBGE 

A renda média mensal da população é de R$ 1.061,56 e coloca o município na 
posição 30 entre todos os municípios gaúchos e na posição 106 entre todos os municípios 
brasileiros: 
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Município Renda Média 
(toda população) 

Ranking Nacional 
Renda Média 

Ranking Estadual 
Renda Média 

Erechim 1.061,56 106 30 
Fonte: CPS/FGV a partir dos mesodados do Censo 2010/IBGE 

A população infantil (de O a 5 anos) representa 7,00% da população total, 
percentual inferior à média estadual que é de 7,33%. A população residente é de 96.087 
habitantes, distribuídos em área de 430,67 1cm2, aglomerados 94,24% na área urbana. O 
número de domicílios particulares permanentes é de 33.097 domicílios, o que corresponde 
a uma média de 2,9 habitantes por domicilio. 

A distribuição espacial da população infantil por situação de domicílio está 
assim es alhada entre a zona rural e urbana: 

População 0 a 3 anos 2010 População 4 a 5 anos 2010 
Urbana Rural % Urbana Urbana Rural % Urbana 
4.124 239 94,52% 2.241 123 94,80% 

Fonte: IBGE 

A população total e infantil (de O a 5 anos) residente em domicílios particulares 
permanentes, em 2010, de acordo com o rendimento nominal mensal domiciliar per capita, 
tem a seguinte distribui cão es acial: 
Rendimento nominal mensal domiciliar per 
capita da população residente em domicílios 

particulares permanentes 

População Município População 0 a 5 anos 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 
Sem Rendimento 1,13% 1,15% 0,84% 1,10% 1,12% 0,83% 
R$ 1,00 a R$ 70,00 0,55% 0,54% 0,62% 1,23% 1,19% 1,93% 
R$ 71,00 a R$ 140,00 2,60% 2,50% 4,23% 6,38% 6,16% 10,22% 
R$ 141,00 ou mais 95,72% 95,80% 94,31% 91,29% 91,53% 87,02% 
Fonte: IBGE 

Em relação à população na faixa etária de O a 5 anos 8,71% das crianças se 
encontram em situação de miséria (410a pior posição no Estado), enquanto que para o 
conjunto da população este índice é de 4,28% (411a pior posição no Estado). 

Em relação ao analfabetismo do responsável ou cônjuge e moradia com 
saneamento inadequado temos a seguinte proporção de crianças de O a 5 anos residentes 
nestas situações no município: 

Proporção de crianças de O a 5 anos de idade residentes em domicílios particulares permanentes 

Com responsável ou cônjuge analfabeto I 	Com saneamento inadequado 
Ano 2000 	1 	Ano 2010 Ano 2000 	 Ano 2010 

3,6% 
	

6,7% 	 1,5% 
Fonte: IBGE 

7,8% 

5 



Tribunal de Contas 
Fl. 

25 "a O 
Rubrico 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço de Apoio e Suporte Operacional e Técnico 

Os recursos para a educação infantil foram alocados nos programas3  
relacionados: 

Programa Código 
Valor liquidado 

R$ 
ENSINO REGULAR 048 4.312.543,80 
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANCA ATEOS 6 ANOS 049 2.002.339,56 
Total 6.314.883,36 

Por projeto/atividade4  a execução orçamentária em educação infantil alcançou 
os valores arrolados: 

Projeto/Atividade Código 
Valor liquidado 

— R$ 
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL-MDE 2067 41.542,69 
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL-
FUNDEB 2068 4.312.949,10 

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL-MDE 2069 1.960.796,87 
Total 6.315.288,66 

Já na execução orçamentária da educação infantil alocado recursos de origem 
munici al: 

Recurso Código Valor liquidado — R$ 
RECURSO LIVRE 0001 11.759,29 
MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0020 1.990.580,27 
FUNDEB 0031 4.312.543,80 
Total 6.314.883,36 

Comporta salientar que o montante aplicado na Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino a seguir demonstrado está de acordo com o Demonstrativo da 
MDE e a Certidão n° 1262/2012, ambos exarados por esta Corte de Contas. 

Para a composição do valor que consta em referida certidão, foram computadas 
as despesas por recursos da MDE e FUNDEB. Somando-se tais recursos, temos o valor 
liquidado de R$ 23.097.716,54 no Ensino Fundamental, R$ 486.464,55 na Educação 
Especial e R$ 6.303.529,37 na Educação Infantil, o que totaliza o montante de R$ 
29.887.710,46. Foram excluídos, para efeito de cálculo do disposto no artigo 212 da 
Constituição Federal R$ 1.706.865,77 relativos a despesas liquidadas com recurso do 
PLUS do FUNDEB e R$ 186.256,71 relativos a despesas liquidadas com rendimentos da 
MDE e FUNDEB, totalizando, desta forma, aplicações em ensino, com recursos da MDE e 
FUNDEB, de R$ 27.994.587,98 (fls. 2363 e 2364). 

Em 2011 transferidos pelo FNDE recursos federais para o transporte, 
alimentação e implementação de escola da educação infantil nos valores e finalidades 
relacionados. (fls. 2365 a 2369) 

'Definição de Programa: Portaria n°42, de 14 de abril de 1999, do MOG: 
Art. 2' Para os efeitos da presente Portaria, entendem-se por: 

Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado 
por indicadores estabelecidos no plano plurianual; 
4  Definição de Projeto, Atividade: Portaria n°42, de 14 de abril de 1999, do MOG: 
"Art. 2" Para os efeitos da presente Portaria, entendem-se por:" 

Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas 
no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo; 

Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se 
realizam de modo continuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; 
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Repasse de Recursos Federais para a Educação Infantil Valor — R$ 
REDE FISICA EDUC BAS - ADITIVO PROINFANCIA** 316.980,12 
REDE FISICA EDUC BAS - ADITIVO PROINFANCIA** 310.576,50 
IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL* 252.677,02 
PNAE - CRECHE 101.040,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 80.460,00 
PROINFANCIA - CONSTRUCOES NOVAS** 6.403,64 
TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL 3.936,32 
Total 1.072.073,60 
* PAC II 
** Convênio 656491/2009 

O total ajustado aplicado com recursos MDE e FUNDEB atingiu o montante de 
R$ 27.994.587,98 (fls. 2363 e 2364). Logo, do total aplicado em ensino com recursos 
MDE e FUNDEB, 22,52% foram canalizados para o Ensino Infantil. Em relação à base de 
cálculo constitucional da receita de educação (MDE + FUNDEB) o montante aplicado em 
Educação Infantil com recursos da MDE representou 5,89% das receitas advindas de 
impostos (R$ 107.005.100,96) (fl. 2370) e 0,30% do PIB municipal (R$ 2.099.846.150,00 
— IBGE — 2009). 

Os valores investidos se revelaram insuficientes para o cumprimento das metas 
do Plano Nacional de Educação para a Educação Infantil. 

b) NÚMERO DE VAGAS NÃO CRIADAS EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA 

Conforme estabelecido na Lei n. 10.172, de 09 de janeiro de 2001, que 
"Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências", um dos objetivos e 
metas ao final do plano é a ampliação da oferta de Educação Infantil de forma a atender 
50% das crianças de O a 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos. 

O número total de alunos matriculados no Município em Creche, Pré-Escolar, 
Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todas as dependências administrativas, desde a 
primeira edição do Censo Escolar, estão detalhados a seguir: 

Matrícula em Educação Infantil, Fundamental e Médio — Total Município de 
Erechim - 1997-2011: 

Ano 
Creche Pré-Escola Ensino Fundamental Ensino Médio 

N° índice 
Base N° índice 

Base N° índice 
Base N° índice 

Base 
1997 12.184 
1998 12.751 
1999 2.222 14.415 5.402 
2000 2.253 14.433 4.951 
2001 416 100 2.412 100 13.879 100 5.057 100 
2002 373 90 2.538 105 14.129 102 5.273 104 
2003 401 96 2.600 108 13.808 99 5.051 100 
2004 461 111 2.710 112 13.539 98 5.054 100 
2005 597 144 2.886 120 13.037 94 4.585 91 
2006 623 150 2.752 114 12.884 93 4.462 88 
2007 885 213 1.921 80 12.993 94 4.231 84 



Tribunal de Contas 
Fl 

2 5 g 2- 
R.br i:71, 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço de Apoio e Suporte Operacional e Técnico 

2008 1.038 250 1.908 79 12.528 90 - 4.222 83 
2009 1.178 283 1.997 83 12.291 89 4.118 81 
2010 1.211 291 2.022 84 11.862 85 3.935 78 
2011 1.353 325 2.084 86 11.519 83 3.909 77 

Fonte: Censo Escolar — MEC/INEP. 

De acordo com o Censo Populacional do IBGE de 2010 em Erechim há 4.363 
crianças de O a 3 anos. Estão fora da Creche 3.010 crianças, uma vez que, atualmente há 
1.353 matrículas efetuadas. Para atender 50% dessa população (2.182 pessoas), faz-se 
necessária à criação de 829 vagas em Creches. Por sua vez, há no Município 2.364 crianças 
de 4 e 5 anos. Logo, para atender 80% dessa população (1.892 crianças), é preciso criar 
zero novas vagas em Pré-Escola, tendo em vista a existência de 2.084 matrículas realizadas 
(fls. 2371 e 2372). 

Consoante resultado do Censo Escolar de 2001 em Erechim foram 121 
matrículas na rede municipal, zero na rede estadual e 295 na rede privada, totalizando 416 
matrículas na Creche. Já na Pré-Escola verificaram-se 781 matrículas na rede municipal, 
1.055 na rede estadual e 576 na Pré-Escola privada, totalizando 2.412 matrículas (fl. 2373). 

Em 2011 foram contabilizadas 780 matrículas nas Creches municipais, zero 
matrícula nas Creches estaduais e 573 matrículas na rede privada, totalizando 1.353 
crianças atendidas. Já na Pré-Escola ocorreram 1.269 matrículas em estabelecimento 
público municipal, 274 matrículas em estabelecimento público estadual e 541 em 
estabelecimento privado, totalizando 2.084 matrículas (fl. 2372). 

A taxa de atendimento total em Creches, no Município de Erechim, foi de 
7,07% em 2001 e de 31,01% em 2011. Já a Pré-Escola teve uma taxa total de atendimento 
de 53,19% em 2001 e de 88,16% em 2011. Salienta-se que em 2001 o Pré-Escolar era 
destinado a crianças com idade entre 4 a 6 anos. 

Deste modo, a não criação de 829 novas vagas na Creche representa o não 
cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação em vigor. Em relação ao ano de 
2001 aumentaram em 609 as crianças atendidas, o que representa aumento de 21,53% 
durante a vigência do Plano Nacional de Educação. 

Considerando-se a necessidade de criação de 829 novas vagas, haveria de ter 
investimentos em obras e instalações, no mínimo, recursos da ordem de R$ 3.438.783,19 
(829 x R$ 4.148,11 )5  (fl. 2374). 

O valor do investimento em construção das unidades escolares representa 

5 
O valor unitário (R$ 4.148,11) do custo aluno, por meio turno, foi obtido a partir de consulta ao site do FNDE. O 

Governo Federal vem suplementando recursos aos municípios interessados em construir escolas de educação infantil 
(Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Programa 
Prolnfância). Conforme planilha, disponível no site do FNDE, o valor médio da construção de uma creche (Creche tipo 
B padrão FNDE), com capacidade de atendimento para 120 crianças em turno integral ou 240 crianças matriculadas em 
turno matutino e vespertino somaram R$ 995.545,34 (média para projetos de 25 municípios gaúchos). Deste modo, o 
custo de implantação de uma creche para atendimento de 240 crianças, em meio turno, demanda em média investimentos 
de R$ 4.148,11, para cada nova vaga a ser criada. 
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12,28% do investimento anual em educação (R$ 27.994.587,98) e 3,21% da receita anual 
de impostos (R$ 107.005.100,96) do Município. 

Os resultados obtidos colocam Erechim entre os 375 Municípios gaúchos que 
oferecem menores taxas de atendimento educacional à população de O a 5 anos: 

Taxa de Atendimento 2011 Creche Pré-Escola Ed. Infantil 
Brasil 21,12% 80,94% 41,87% 
Rio Grande do Sul 23,11% 63,63% 37,43% 
Municípios Serviço de Auditoria de Erechim 22,38% 78,20% 42,74% 
Município de Erechim 31,01% 88,16% 51,09% 

1.2. Investimentos Realizados na Educação Infantil Não Asseguram 
Absoluta Prioridade e Proteção à Criança 

Os dados anteriores mostram alocação insuficiente de recursos na educação 
infantil, resultando em baixo atendimento à população infantil. Com  a instituição do 
FUNDEB (Emenda Constitucional n. 53) os recursos são distribuídos considerando-se 
exclusivamente as matrículas no respectivo âmbito de atuação prioritária. 

Para o ano de 2011, o repasse dos recursos do FUNDEB para o município de 
Erechim, de acordo com os critérios estabelecidos, está discriminado a seguir: 

Etapa Discriminação N.° Alunos Receita FUNDEB 
/2011 - R$ 

Educação Infantil 

Creche Integral - 
Creche Parcial 638 1.202.419,46 
Pré-Escola Integral - 
Pré-Escola Parcial 1.218 2.869.413,12 

Ensino Fundamental 

Séries Iniciais Urbana 1.514 3.566.741,76 
Séries Iniciais Rural 37 100.240,77 
Séries Finais Urbana 880 2.280.449,60 
Séries Finais Rural 35 98.945,00 
Tempo Integral 906 2.774.706,54 

Educação Especial 
Ed. Especial 285 805.695,00 
Atend. Educ. Esp. AEE 225 636.075,00 

EJA 
EIA Aval. No Processo 204 384.472,68 
EJA Integ. a Ed. Profiss. de Nível Médio - 

Instituições 
Conveniadas 

Creche Integral 171 443.132,82 
Creche Parcial 5 9.423,35 
Pré-Escola Integral 55 168.442,45 
Pré-Escola Parcial - 
Ed. Especial 177 500.379,00 

Estimativas Receitas do FUNDEB 2011 15.840.536,55 

O total previsto pela Portaria Interministerial n. 477, de 28 de abril de 2011, de 
repasses do FUNDEB, para todas as modalidades de ensino de competência municipal 
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somaram R$ 15.840.526,14. A contabilidade municipal apurou repasses do FUNDEB no 
montante de R$ 16.419.004,25, ou seja, o repasse foi superior em 3,65% ao previsto. 

A receita transferida pelo FUNDEB à Educação Infantil somou R$ 
4.692.831,20, compostos por R$ 4.071.832,58 pelo atendimento prestado diretamente e R$ 
620.998,62 pelo atendimento das entidades conveniadas. Os recursos liquidados na 
Educação Infantil somaram R$ 4.312.949,10, o qual corresponde a uma execução 
orçamentária de 91,91% do valor transferido. O município deixou de aplicar R$ 
379.882,10 na Educação Infantil dos recursos transferidos pelo FUNDEB para esta 
finalidade no exercício. 

O repasse estimado do FUNDEB para o Município de Erechim seria de R$ 
18.184.109,14 se este atendesse as metas do Plano Nacional de Educação. Ou seja, a 
receita municipal teria um acréscimo de 12,89% no retomo do FUNDEB. O montante do 
acréscimo (R$ 2.343.583,00) representa, por exemplo, 2,19% da receita total de impostos 
da Prefeitura. Deste modo, ao deixar de atender as metas do PNE, o montante de R$ 
2.343.583,00 deixou de circular na economia local, o que corresponde a 0,11% do Produto 
Interno Bruto (PIB) municipal (R$ 2.099.846.150,00— IBGE —2009). 

Estudo do IPEA6, fundação pública vinculada à Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República, observou que no que tange ao multiplicador do 
PIB, o gasto social em educação tem o maior multiplicador dentre os agregados 
investigados: "Tudo mais constante, ao gastar R$ 1,00 em educação pública, o PIB 
aumentará em R$ 1, 85, pelo simples processo de multiplicação de renda que esta atividade 
proporciona". A tabela abaixo ilustra os multiplicadores do PIB decorrentes do aumento do 
investimento na educação e outros setores: 

Tabela 1 - Multiplicadores Decorrentes de um Aumento de 1% do PIB Segundo Tipo de 

Gasto 

Tipo de Gasto/Demanda 
Multiplicador 

do PIB (%) 

Multiplicador 
da Renda das 
Famílias (%) 

Demanda Agregada In 	 rtações e gasto do governo) 1,57 1,17 
Educação e Saúde 1,78 1,56 

Educação 1,85 1,67 
Saúde 1,70 1,44 

Investimento no Setor de Constru -o Civil 1,54 1,14 
Exportações de Commodities Agrícolas e Extrativas 1,40 1,04 

Fonte: Elaboração IPEA com informações do 5CN 2006 (IBGE), PNAD 2006 e POF 2032-2003 (IBGE). 

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Comunicado n°75. Gastos com a Política Social: alavanca para o crescimento com 
distribuição de renda. Estudo disponível em: 
httn://www,ipea.gov.briportal/images/stories/PDFs/comunicado/110203  comunicadoinea75.ndf 
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A omissão na oferta da educação infantil coloca em risco não só o 
desenvolvimento das crianças como as deixa à mercê de abusos e descuidos. A mudança 
na composição familiar, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, desfez uma 
rede de proteção primária ao redor da criança, no qual a oferta pelo poder público de 
frequência à escola tem ocupado um papel preponderante nesta fase inicial, como assinala 
o relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada com a finalidade 
investigar as situações de violência e redes de exploração sexual de crianças e adolescentes 
no Brasil: 

(-) 
Em relação à educação infantil é necessário comentar algumas questões que 

são peculiares. No reino animal a espécie que mais tempo leva no seu processo 
evolutivo para adquirir autonomia é a espécie humana. Aliado a este componente, 
estudiosos do desenvolvimento humano estabelecem que os seis primeiros anos de 
vida são a base fundamental para a formação dos indivíduos, e no caso brasileiro a 
legislação estabeleceu a emancipação completa só após os dezoito anos. Partindo 
dessas premissas, a compreensão é que a fase inicial da vida dos seres humanos tem 
importância fundamental no desenvolvimento pleno da prole. Esta fase é a que mais 
cuidados e atenção requer no processo de formação e as instituições que participam 
de forma mais ativa deste momento são, em primeiro lugar, a família e em segundo, a 
escola. 

Com a mudança nas composições familiares dos brasileiros, bem como a 
progressiva participação da mulher no mercado de trabalho a escola tem ocupado um 
papel preponderante nesta fase inicial. Depende, portanto, do investimento emocional 
e cognitivo na primeira infância, uma convivência na sociedade onde as relações nas 
fases da adolescência e vida adulta possam ser mais iguais, permeada pelo diálogo e 
menos pelas relações de poder e violência. 

Os dados do Censo Escolar demonstram que o estado brasileiro não tem como 
fundamental essa fase de desenvolvimento, pois segundo o IBGE a população na faixa 
etária de zero a quatro anos de idade é de 16 milhões, ao passo que o número de 
matrículas existentes para Creche é de 1,3 milhões e da pré-escola, 5,8 milhões. 

Este dado nos indica claramente a fragilidade no sistema de proteção integral 
das crianças, quando a oferta é insignificante em relação à demanda. Levando em 
conta os dados da pesquisa "Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes os 
Descaminhos da Denúncia", que analisou processos que tramitam na justiça 
envolvendo abuso sexual identificou que essa modalidade de violência sexual, no 
universo pesquisado, setenta por cento das vítimas são crianças que possuíam idade 
abaixo de doze anos, e essa fragilidade toma dimensões de tragédia. 

A falta de oferta de vagas tem deixado as crianças das classes populares em 
constante risco social e pessoal, pois a luta pela sobrevivência dos pais, e, sobretudo 
das mães, que progressivamente tem assumido o papel de provedora do núcleo 
familiar, está desfazendo a rede de proteção primária das crianças. 

Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito a invariável desigualdade entre a 
zona urbana e zona rural. Se a oferta urbana é precária, as condições das crianças no 
campo é de total vulnerabilidade. 

11 



Tribunal de Contas 
n. 
2i?fr, 

Robri:.:/2 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
Serviço de Apoio e Suporte Operacional e Técnico 

A prevalência significativa das diversas formas de violência contra a infância e 
a adolescência a inclui como um grave problema de saúde pública (Ministério da Saúde, 
2002). Segundo o Ministério da Saúde, a subnotificação é uma realidade quando se trata de 
violência com crianças e adolescentes. Os dados revelam que são denunciados somente 2% 
dos casos de abuso sexual infantil dentro da família e 6% dos casos de abuso sexual fora 
do âmbito familiar. 

Segundo recente levantamento do Ministério da Saúde7  "A violência sexual 
em crianças de O a 9 anos é o segundo maior tipo de violência mais característico nessa 
faixa etária, ficando pouco atrás apenas para as notificações de negligência e abandono. A 
violência sexual contra crianças até os 9 anos representa 35% das notificações. A maior 
parte das agressões ocorreram na residência da criança (64,5%). Em relação ao meio 
utilizado para agressão, a força corporal/espancamento foi o meio mais apontado (22,2%), 
atingindo mais meninos (23%) do que meninas (21,6%). Em 45,6% dos casos o provável 
autor da violência era do sexo masculino. Grande parte dos agressores são pais e outros 
familiares, ou alguém do convívio muito próximo da criança e do adolescente, como 
amigos e vizinhos". 

Como demonstrado, houve alocação insuficiente de recursos na educação 
infantil, não sendo assegurados às crianças direitos mínimos, expressos como absoluta 
prioridade entre as especiais obrigações do Estado Brasileiro, conforme artigo 227 da Carta 
Magna: 

Artigo 227— É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 

A garantia de prioridade absoluta assegurada a crianças e adolescentes implica a 
sua primazia em receber socorro, proteção e cuidados; a sua precedência no atendimento e 
a sua preferência na formulação e execução de políticas e na destinação de recursos 
públicos. 

Diante do exposto, houve infração ao artigo 7°, inciso XXV, artigo 208, inciso 
IV e artigo 227, todos da Constituição Pátria, infringindo ainda o artigo 54 da Lei n. 8.069 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) e Lei Federal n. 10.172/2001 (Plano Nacional de 
Educação). 

7 
http://portalsaude.saude.gov.briportalsaude/noticia/5242/162/abuso-sexual-e-o-segundo%3Cbr%3E-maior-tipo-de-violencia.html  
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Relatório Complementar n° 57/2012 

Senhor Coordenador: 

Encaminhamos à sua consideração o Relatório Complementar do Executivo 
Municipal de Erechim, referente ao exercício de 2011. 

Porto Ale 	11 de julho de 2012. 

APE H o Royer 

Senhor Supervisor, 

Em exame aos termos do Relatório Complementar, bem como à documentação 
anexada aos autos, esta Coordenação concorda com o Informe Técnico produzido. 

Ports1re 11 de julho de 2012. 

APE 	ário Royer 

oordenador 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL 
GABINETE 

Doc. n° 64097-0299/12-2 
Relatório Complementar n° 57/2012 
PM de Erechim 

Senhor Diretor de Controle e Fiscalização: 

Concordando com o Informe Técnico, sugiro que a matéria seja 
submetida .à apreciação do Exmo. Sr. Conselheiro-Relator, para 
que, se assim entender Sua Excelência, determine sua juntada ao 
Processo de Contas n° 527-0200/11-9, referente ao exercício de 
2011, bem como a cientificação da matéria à parte interessada. 

Em 16/10/2012. 

Leo Amo Richter, 
Supervisor de Auditoria Municipal. 

À Consideração do Exmo. Sr. Conselheiro-Relator, para 
deliberação. 

TC-08.1 	 1 
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PROCESSO N° 00527-0200/11-9 

EXECUTIVO MUNICIPAL DE ERECHIM 

ADMINISTRAÇÃO1: Paulo Alfredo Polis (Prefeito) 

Ana Lúcia Silveira de Oliveira (Vice-Prefeita) 

Marcelo Demoliner (Prefeito em exercício) 

IT - RELATÓRIO GERAL DE CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS DE 2011 

Senhora Coordenadora: 

Em cumprimento ao disposto no art. 4°, parágrafo único, da 
Instrução Normativa n° 005/2012, registra-se a existência de Inspeção Especial, 
Processo n° 10.400-0200/11-4, em andamento, de responsabilidade do Sr. Paulo 
Alfredo Polis, Gestor no exercício ora em exame2. No entanto, não há 
determinação de sobrestamento do presente feito. 

Cabe destacar os seguintes fatos a serem considerados no 
exame destes autos: 

I - DO EXAME COM INCONFORMIDADES 

Foram constatadas as seguintes inconformidades: 

1 - DA AUDITORIA 

Relatório 	de 	Auditoria 	Ordinária 	Tradicional 	— 
Acompanhamento de Gestão n° 01/2011 (fls. 510 a 537), Acompanhamento de 
Gestão n° 02/2011 — final (fls. 1.966 a 2.167) e Relatório Complementar n° 
57/2012 — SAM (fls. 2.375 a 2.387). 

O período de responsabilidade de cada Administrador consta no Sistema Corporativo (RES 1310). Consulta 
efetuada em 30-11-2012. 
2  Consulta ao Sistema Corporativ9 - RES1310, realizada em 30-11-2012. 
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2- DOS DOCUMENTOS 

2.1 — A Declaração firmada pelo Prefeito de que os agentes 
públicos que desempenham atividades no Poder Executivo estão em dia com a 
apresentação da declaração de bens e rendas, nos termos da Resolução n° 
833/2008, consta que alguns servidores se encontram em situação irregular (fl. 
2.332). 

II— DO EXAME SEM INCONFORMIDADES 

Por outro lado, não foram verificadas inconformidades no 
exame dos seguintes tópicos: 

da Gestão Fiscal - Instrução Técnica Final/Encerramento do 
exercício financeiro de 2011, Processo n°  01672-0200/11-0 
(fls. 2.356 a 2.361); 

entrega da documentação de prestação de contas — art. 80, 
§ 1° do Regimento Interno (fls. 2.169 a 2.355); 
das remessas de normas à Base de Legislação Municipal 
do Tribunal de Contas do Estado — BLM - Resolução n° 

843/2009 e Instrução Normativa n° 12/2009; 
das remessas de informações ao Sistema para Controle de 
Obras Públicas — SISCOP - Resolução n° 612/2002 (e suas 
alterações) e Instrução Normativa n° 23/2004; 
da Aplicação em MDE e ASPS3. 

III - CONCLUSÃO 

Relativamente aos Srs. Ana Lúcia Silveira de Oliveira (Vice-

Prefeita) e Sr. Marcelo Demoliner (Prefeito em exercício), não foram constatadas 

inconformidades de sua responsabilidade no período em que esteve à frente do 

Poder Executivo Municipal, razão pela qual sugere-se as suas não intimações. 

3  Sistema de Informações para a Auditoria e Prestação de Contas — SIAPC e Relatório de Validação e 
Encaminhamento — RVE 
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No que tange ao Sr. Paulo Alfredo Polis (Prefeito), salienta-se 
a existência de inconformidades de sua responsabilidade passíveis de serem 
esclarecidas: 

Da Auditoria 

- Relatório de Auditoria Ordinária Tradicional — 

Acompanhamento de Gestão n° 01/2011 (fls. 510 a 537); 

Relatório de Auditoria Ordinária Tradicional — 

Acompanhamento de Gestão n° 02/2011 - final (fls.1.966 
a 2.167); 

Relatório Complementar n° 57/2012 - SAM (fls. 2.375 a 
2.387); 

Do Relatório Geral de Consolidação das Contas, quanto 

ao item 2 - dos documentos (fls. 2.389 a 2.391). 

À sua consideração. 

Em 03-12-2012. 

ValmirVocha da Rosa, 
Auditor Público Externo. 

De acordo. 
Encaminha-se o presente processo para 
o Exmo. Senhor Conselheiro-Relator com 
vista à determinação dos procedimentos 
de intimação. 

Em 04-12-2012. 

4'Élréa Doval da Costa, 
Coordenadora. 
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Processo n°: 527-0200/11-9 

Origem: Executivo Municipal de Erechim 

Nos termos previstos no Regimento Interno deste 
Tribunal, Resolução n° 544/2000, art. 48, III, determino a 
intimação dos Senhores Paulo Alfredo Polis, Ana Lúcia Silveira 
de Oliveira e Marcelo Dennoliner, Administradores do Executivo 
Municipal de Erechim, no exercício de 2011, para que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, preste(m) esclarecimentos sobre o 
destacado na instrução técnica de fls. 2389 a 2391, juntando 
documentação comprobatória a respeito de medidas que 
porventura tenham sido adotadas para a sua regularização. 

Após a elaboração da Análise dos Esclarecimentos, 
remetam-se os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas para emissão de Parecer, nos termos do art. 25, Inciso 
III do Regimento Interno desta Corte. 

Gabinete, em 05 de dezembro de 2012. 

PEDRO FIGUEIREDO, 
Conselheiro-Relator. 

/03 
2012/Despachos/PMErechim2-527-11-9.doc 
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Of. DCF-Gab. n.° 519 
Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2013. 

Processo n° 000527-0200/11-9 
Órgão: PM de Erechim 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) 
Marcelo Demoliner 
PM de Erechim 
Rua Espírito Santo, 126 Ap. 500 Centro 
CEP 99700000 - Erechim/RS 

Prezado Senhor 

Nos termos do artigo 144, § 2°, c/c o artigo 48, inciso III e § 1°, do Regimento 
Interno deste Tribunal de Contas, considerando a determinação do Exmo. Sr. Conselheiro-
Relator, nos autos do processo em epígrafe, fica V. S.' intimado(a) para, no prazo de 30 (trinta) 
dias, apresentar esclarecimentos sobre o destacado nas fls. 510 a 537, 1966 a 2167, 2375 a 
2387 e 2389 a 2392 daqueles autos. 

Informo-lhe, ainda, que a íntegra de tais apontamentos poderá ser acessada no 
Portal deste Tribunal (www.tcess.gov.br), mediante utilização de senha pessoal que já lhe foi 
fornecida ou que poderá ser obtida junto à Sede ou aos Serviços Regionais desta Corte. 

Atenciosamente, 

~41.1"  
Claudio Irr= 	 4 oian . Chagas, 

em Substituição. Diretor de Controle e Fiscali 

Rua Sete de Setembro, 388. Centro Histórico. Fone: (51) 3214-9700 - Fax: (51) 3214-9899 - CEP: 90010-190 - Porto Alegre. RS 
Home page: http://www.tee.rs.gov.br/ 
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Chagas, 
, em Substituição. 
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Of. DCF-Gab. n.° 520 
Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2013 

Processo n° 000527-0200/11-9 
Órgão: PM de Erechim 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) 
Paulo Alfredo Polis 
PM de Erechim 
Av. Sete de Setembro, 990 Apto. 1402 Centro 
CEP 99700000 - Erechim/RS 

Prezado Senhor 

Nos termos do artigo 144, § 2°, c/c o artigo 48, inciso III e § 1°, do Regimento 
Interno deste Tribunal de Contas, considerando a determinação do Exmo. Sr. Conselheiro-
Relator, nos autos do processo em epígrafe, fica V. S.a intimado(a) para, no prazo de 30 (trinta) 
dias, apresentar esclarecimentos sobre o destacado nas fls. 510 a 537, 1966 a 2167, 2375 a 
2387 e 2389 a 2392 daqueles autos. 

Informo-lhe, ainda, que a íntegra de tais apontamentos poderá ser acessada no 
Portal deste Tribunal (www.tce.rs.gov.br), mediante utilização de senha pessoal que já lhe foi 
fornecida ou que poderá ser obtida junto à Sede ou aos Serviços Regionais desta Corte. 

Atenciosamente, 

Rua Sete de Setembro, 388. Centro Histórico - Fone: (51) 3214-9700 - Fax: (51) 3214-9899 - CEP: 90010-190 - Porto Alegre - RS 
Home page: http://www.tce.rs.gov.br/ 
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Of. DCF-Gab. n.° 531 
Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2013. 

Processo n° 000527-0200/11-9 
Órgão: PM de Erechim 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) 
Ana Lúcia Silveira de Oliveira 
PM de Erechim 
8, 141 Bela Vista 
CEP 99700000 - Erechim/RS 

Prezada Senhora 

Nos termos do artigo 144, § 2°, c/c o artigo 48, inciso III e § 10, do Regimento 
Interno deste Tribunal de Contas, considerando a determinação do Exmo. Sr. Conselheiro-
Relator, nos autos do processo em epígrafe, fica V. S.a intimado(a) para, no prazo de 30 (trinta) 
dias, apresentar esclarecimentos sobre o destacado nas fls. 510 a 537, 1966 a 2167, 2375 a 
2387 e 2389 a 2392 daqueles autos. 

Informo-lhe, ainda, que a íntegra de tais apontamentos poderá ser acessada no 
Portal deste Tribunal (www.tce.rs.gov.br), mediante utilização de senha pessoal que já lhe foi 
fornecida ou que poderá ser obtida junto à Sede ou aos Serviços Regionais desta Corte. 

Atenciosamente, 

Rua Sete de Setembro, 388. Centro Histórico - Fone: (51) 3214-9700 - Fax: (51) 3214-9899 - CEP: 90010-190 - Porto Alegre - RS 
Home nage: http://www.tce.rs.gov.br/ 
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Estado do Rio Grande do Sul 

TRIBUNAL DE CONTAS 
Palácio Flores da Cunha 

CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO OFICIAL 

Consoante disposto no artigo 144 do Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do ,Estado do Rio Grande do Sul, e conforme 
pesquisa efetuada no 'Sistema de Informações para o Controle 
Externo, foi procedida a disponibilização relativa ao expediente abaixo 
nos seguintes termos: 

Intimado: 	Ana Lúcia Silveira de Oliveira 

Processo n°: 	527-0200/11-9 

órgão: 	PM DE ERECHIM 

Assunto: 	Processo de Contás - Executivo 2011 

Relator: 	Cons. Pedro Henrique Poli de Figueiredo 

Data Decisão: 05/12/2012 

Decisão: 	Apresentar esclarecimentos. 
fls. 510 a 537, 1966 a 2167, 2375 a 2387 e 2389 a 2392 

Prazo: 30 dias. 

Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grandè do Sul, edição de 
05/02/2013, no Boletim n° 119/2013, fl(s). 8 a 11, considera-se publicado na data de 
06/02/2013. 

Porto Alegre, 05 de Fevereiro de 2013. 

VrIV 
CARLA REJAN DOVAL FLORI() - matr. 14517990 

Oficial de Controle Externo 
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TRIBUNAL DE CONTAS 

Palácio Flores da Cunha 

CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO OFICIAL 

Consoante disposto no artigo 144 do Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e conforme 
pesquisa efetuada no Sistema de Informações para o Controle 
Externo, foi procedida a disponibilização relativa ao expediente abaixo 
nos seguintes termos: 

Intimado: 	Marcelo Demoliner 

Processo n°: 	527-0200/11-9 

Órgão: 	PM DE ERECHIM 

Assunto: 	Processo de Contas - Executivo 2011 

Relator: 	Cons. Pedro Henrique Poli de Figueiredo 

Data Decisão: 05/12/2012 

Decisão: 	Apresentar esclarecimentos. 
fls. 510 a 537, 1966 a 2167, 2375 a 2387 e 2389 a 2392 

Prazo: 30 dias. 

Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, edição de 
05/02/2013, no Boletim n° 119/2013, fi(s). 8 a 11, considera-se publicado na data de 
06/02/2013. 

Porto Alegre, 05 de Fevereiro de 2013. 
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Estado do Rio Grande do Sul 

TRIBUNAL DE CONTAS 
Palácio Flores da Cunha 

CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO OFICIAL 

Consoante disposto no artigo 144 do Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e conforme 
pesquisa efetuada no Sistema de Informações para o Controle 
Externo, foi procedida a disponibilização relativa ao expediente abaixo 
nos seguintes termos: 

Intimado: 	Paulo Alfredo Polis 

Processo n°: 	527-0200/11-9 

Órgão: 	PM DE ERECHIM 

Assunto: 	Processo de Contas - Executivo 2011 

Relator: 	Cons. Pedro Henrique Poli de Figueiredo 

Data Decisão: 05/12/2012 

Decisão: 	Apresentar esclarecimentos. 
fls. 510 a 537, 1966 a 2167, 2375 a 2387 e 2389 a 2392 

Prazo: 30 dias. 

Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, edição de 
05/02/2013, no Boletim n° 119/2013, fl(s). 8 a 11, considera-se publicado na data de 
06/02/2013. 

Porto Alegre, 05 de Fevereiro de 2013. 

P APV 
CARLA REJANE DOVAL FLORI° - matr. 14517990 

Oficial de Controle Externo 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Of. DCF-Gab. n.° 1463 

Processo n° 000527-0200/11-9 
Órgão: PM de Erechim 

Porto Alegre, 11 de março de 2013. 

Ilustrí ssimo(a) Senhor(a) 
Ana Lúcia Silveira de Oliveira 
PM de Erechim 
Rua Wenceslau Rieder, 141 Bela Vista 
CEP 99700000 - Erechim/RS 

Prezada Senhora 

Nos termos do artigo 144, § 2°, c/c o artigo 48, inciso III e § 1°, do Regimento 
Interno deste Tribunal de Contas, considerando a determinação do Exmo. Sr. Conselheiro-
Relator, nos autos do processo em epígrafe, fica V. S.a intimado(a) para, no prazo de 30 (trinta) 
dias, apresentar esclarecimentos sobre o destacado nas fls. 510 a 537, 1966 a 2167, 2375 a 
2387 e 2389 a 2392 daqueles autos. 

Informo-lhe, ainda, que a íntegra de tais apontamentos poderá ser acessada no 
Portal deste Tribunal (www.tce.rs.gov.br), mediante utilização de senha pessoal que já lhe foi 
fornecida ou que poderá ser obtida junto à Sede ou aos Serviços Regionais desta Corte. 

Atenciosamente, 

Rua Sete de Setembro, 388. Centro Histórico - Fone: (51) 3214-9700 - Fax: (51) 3214-9899 - CEP: 90010-190 - Porto Alegre - RS 
Home page: http://wmv.tce.rs.gov.br/ 
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TRIBUNAL bE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO RELATOR 

TRIBUNAL DE 

Processo n°. 527-0200/11-9 
Processo de Contos - Executivo 
Exercício - 2011 

PAULO ALFREDO POLIS, na condição de Gestor do Município de Erechim 

vem, por seu procurador firmatório, a presença de Vossa Excelência, apresentar os 

ESCLARECIMENTOS acerca dos apontamentos firmados no Processo de Contas - 

Executivo acima epigrafado, com a devida documentaç'ão comprobatória. 

Requer sejam recebidos os esclarecimentos apresentados em anexo com a 

respectiva documentação, propugnando pelo acolhimento dos mesmos com a conseqüente 

emissão de parecer pela APROVAÇÃO das contas auditadas. 

Requer, ainda, sejam cientificados os procuradores da inclusão em pauta do 

expediente, na Rua dos Andradas n°. 1091, sala 43, Centro, Porto Alegre/RS. 
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ESCLARECIMENTOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE CONTAS-EXECUTIVO. 

Processo n°. 527-0200/11-9 

Trata-se de esclarecimentos acerca das falhas apontadas no Relatório de 

Auditoria, referentes ao exercício de 2011. 

O exame do relatório apresentado acerca da gestão administrativa no 

exercício de 2011 demonstra que em nenhum momento, na administraçí5o municipal, no 

exercício em análise, foram abandonados os princípios constitucionais que devem nortear 

as açães administrativas. A preservação dos princípios norteadores da administração 

pública, bem com as normas aplicáveis, sejam de ambito federal, estadual ou municipal, 

pautaram a ação dos gestores municipais, visando sempre o bem da comunidade, a quem 
se dirige a ação administrativa. Assim, eventuais irregularidades ou vícios formais 

apontados não caracterizam o descumprimento à Lei ou Norma, e em especial, aos 

princípios constitucionais. 

No mais, não se verificam atos que possam indicar malversação, dilapidação 

ou desvio de verbas públicas. Ao contrário, a ação dos administradores é no sentido de 

aprimoramento dos serviços, transparência e eficiência na gestão da coisa pública, 

estando em consonancia com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, de 

probidade administrativa e de eficiência. 

Neste contexto é que se impe sejam analisados os apontamentos relativos 
ao exercício em questão, sem olvidar que eventuais inconformidades meramente formais 

não alcançam à essência das ações administrativas, merecendo serem relevados na 

análise das contas. 

Vejamos: 

I. Gestão Ambiental 

1.1. INCONFORMIDADES APONTADAS NO ACOMPANHAMENTO DE 

GESTÃO N° 01/2011 

Nesse item há o aponte da pretensa manutenção de serviços essenciais de 

forma indireta e desacompanhado de contrato administrativo. 

Inicialmente é de frisar que a contratação ocorreu fulcro no art. 24, inc. 

VIII, da Lei Federal 8.666/93, conforme Processo Administrativo n° 4011/2012, 
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segue anexo. Já em relaçao ao mérito da contratação no há na mesma nenhuma 

inconformidade. 

Nesse sentido, para demonstrar a correção do procedimento e do contrato 

realizada, se junta cópia integral do contrato n° 311/2012, firmado com a CORSAN - 

COMPANHIA RIOGRANDENSÉ DE SANEAMENTO, já em seus termos definitivos. 

(anexo I) 

Aliás, a regularizaçdo dessa questa° é, inclusive, admitida pela equipe de 

auditoria, em nova data de Acompanhamento de Gest& (f Is. 1970 dos autos). 

Assim, o aponte deve ser integralmente afastado. 

II. Procedimentos Licitatórios e Contratos 

2.1 - Irregularidades na Contrataçao da Empresa AGKF Engenharia e 

Consultoria Ltda. 

Nesse item, a equipe de auditoria apontou a realização de um contrato 

administrativa, que tem por objetivo a realização de estudo da circulaçao da área 

central e modernização do sistema de transportes de veículos da cidade. 

Assim, necessários os seguintes esclarecimentos: 

2.1.1 - QUANTO A ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 

O tema inexigibilidade de licitação tem sido objeto de contínuas incursões 

doutrinárias e sérias controvérsias jurisprudenciais, sem que tenham atingido soluçdes 

plenamente satisfatórias. 

Para Marçal Justen Filho em Comentários à Lei de Licitaçaes e Contratos 
Administrativos (2010), uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação é a incerteza 

da natureza subjetiva da avaliaçdo, eis que a natureza da prestaçao envolve fatores 

intelectuais, criativos, e assim por diante. No há critério objetivo de julgamento para 

escolher o melhor. Quando não houver critério objetivo de julgamento, a competiçd'o 

perde o sentido. 

Outra hipótese inconfundível, ainda que semelhante, abrange contrataçdes 

em que o particular assume obrigaçao cujo conteúdo somente se definirá ao longo da 

própria execução, o que parece ser o caso. Não há possibilidade de competição pela 

ausência de definição prévia das prestaçdes exatas e precisas a serem executadas 

longo do contrato. • 

3 
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Somente se pode estabelecer que o contratado deverá exercitar sua 

profissão do melhor modo possível - o que significa não apenas a observando a regras 

técnicas objetivas, mas também variaçaes subjetivas impossíveis de padronização. Não 

se trata de afirmar que cada qual fará o que bem entender, mas que a criatividade dos 

particulares poderá resultar em obras melhores ou piores. Tudo isso impossível de ser 

determinado de antemao. 

Ademais, a seleção sempre se restringiria a indícios preliminares acerca 

das condiçães do particular para executar a prestaçao. É que a avaliação do desempenho 

apenas se pode estabelecer em face da execução propriamente dita do contrato. 

Com relação à particularidade e peculiaridade do Estudo de Circulação e• 

Modernização do Sistema de Transportes: 

Cada cidade apresenta suas próprias características de mobilidade com relação ao 

transporte público e à circulação no sistema viário; 

Não existem diagnósticos, soluçaes e propostas iguais, para diferentes cidades, 

mesmo que com semelhanças de área territorial e populaça(); 

A complexidade de cada estudo é verificada a partir da realização do diagnóstico e 

de pesquisas (conforme feito em Erechim por meio de contagens de tráfego) das quais 

resultaram na necessidade de desenvolvimento de produtos não previstos no contrato 

original; 

Conforme aditivo 344/2011 foram necessários mais prazo de execução dos serviços, 

maior quantidade de viagens e deslocamentos dos técnicos da consultora, com 

respectivos acréscimos de execução do trabalho; 

Também no aditivo 344/2011, em função do verificado no diagnóstico realizado, foi 
incluído no objeto do contrato, a elaboração de minuta de edital do transporte coletivo 

urbano, não previsto no contrato original; 

Os acréscimos de prazo e de produtos apontados ao longo da elaboraçao do trabalho, 
foram realizados e formalizados por meio de aditivo contratual, sem aumento do valor 

original do contrato; 

Conforme Marçal Justen Filho, uma das causas que justificam a inexigibilidade de 

licitação é justamente a ausência de definição objetiva dos serviços a serem 

executados, que são definidos em partes, ao longo da própria execução, que se configura 

no caso de um estudo desta natureza, na cidade de Erechim, que apresenta um alto grau 
,. de complexidade do sistema de transporte coletivo, bem como na problemática,c,.a 

particularidade do sistema de circulação de transito. 	

5 
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2.1.2 - QUANTO A AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO 

Primeiramente, transcreve-se o art. 25 da Lei de Licitaçães: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição em especial: 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta , 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especializaçao, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; (grifou-se) 

O mesmo diploma legal considera, entre outras hipóteses, como serviços 
técnicos especializados, as assessorias ou consultorias técnicas, estudos 
técnicos, planejamento e projeto básico e executivo. 

Partindo-se para as diversas contribuições conceituais e notadamente ao 

que preceitua o § 10 do art. 25 da Lei 8.666/93, tem-se que: "considera-se de noto'ria 

especializaçifo o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicaçies, organizaçifo, 

aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividade, 

permita inferir que seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena 

satisfaçifo do objeto do contrato." 

O conceito notória especialização pede que estejam atribuídos de 

conotação peculiar, característica distinta, aquilo que é individualizado e insuscetível de 
competição concursal. Conforme Jessé Torres Pereira Júnior, no livro Comentários a Lei 

de Licitaçães e Contrataçães da Administração Pública, os aspectos subjetivo e objetivo 
sã'o, no caso, indissociáveis, pois não apenas se pede a alta e famigerada qualificação 

profissional ou empresarial para execução de determinado tipo de serviço, como se 
requer, objetivamente, que o serviço reclamado pelo justificado interesse da 
Administração deva revestir características, estilo, requisitos e exigências que somente 

aquele profissional ou aquela firma estejam particularmente capacitados a prestar, 

exclusivamente, ou de modo incompatível aos demais, no corresponder aos desígnios 

estabelecidos pelo ente público, tomador de serviço, na espécie. 

O exame da oportunidade e da conveniência de efetuar tal contratação 

compete ao administrador, a quem cabe analisar e decidir, diante da situação concreta 

de cada caso, se deve promover a contratação de profissional cujos conhecimentos, 

renome ou grau de especialização sejam essenciais para a defesa do interesse público 

que lhe cabe resguardar. 

Como se pode observar da empresa em questão: AGKF Engenharia e 

Consultoria Ltda., a mesma desenvolveu trabalhos de assessoria, com Prefeituras 
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cidades do Brasil inteiro, nos últimos anos e todos foram realizados através de 

inexigibilidade de licitação. Tem-se a citar por exemplo a Prefeitura Municipal de 

Alagoinhas-BA, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR, Prefeitura Municipal de Feira 

de Santana-BA, Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, Pato Branco-PR, sao 
Mateus do Sul-PR, entre outras. 

Inclusive, o Tribunal de Contas da Paraíba examinou o processo de 

inexigibilidade de licitação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, com a 

empresa AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. e, através do Acórdão AC2 - TC-

01904/2011, decidiu por unanimidade, na sessão realizada, em julgar regular o contrato 

decorrente da inexigibilidade de licitação. 

No próprio processo da Prefeitura Municipal de Erechim, conforme pode-

se observar, existem contratos realizados com órgãos públicos através de 

inexigibilidade de licitação, como um exemplo, o contrato firmado pelo Departamento 

Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe-DER/SE (pg. 20). 

A notória especialização não é atributo de qualquer prestador de serviço 

técnico-profissional, mas qualificadora de determinado prestador. Se a presença de tal 

atributo inviabilizo a competiç'ão, afasta o dever de licitar. 

A empresa AGKF Engenharia e Consultoria Ltda., possui em seu quadro de 

funcionários o engenheiro André Gustavo Reis Fialho, com vasta documentação 

comprobatória de serviços realizados em diversos órgãos públicos, nacionais e 

internacionais, e contratado na grande maioria das vezes por inexigibilidade de licitaç'ião. 

Conforme pode-se observar o Curriculum Vitae do Sr. André Gustavo Reis 

Fialho (pgs. 033 a 051 do processo), demonstra a imensidão de cursos, congressos e 

seminários realizados, experiências de trabalhos anteriores, no Setor Público e Privado 
e, ainda, inúmeras atividades didáticas e profissionais de sua carreira, desde 1980. Além 

do Curriculum Vitae apresentado, são mais de 100 (cem) páginas de atestados de 

capacidade técnica, certidões, declarações, certificados nacionais e internacionais de 

trabalhos e estudos realizados pelo engenheiro onde comprova-se que possui vasta 

experiência na área e notório conhecimento, sendo que no Brasil não existem 

profissionais tão capacitados na área, a ponto de se fazer uma licitação para este 

objeto. 

Cita-se alguns atestados apresentados pela empresa AGKF, onde 

comprova-se ter trabalhado em diversos países: 

- Salta, Argentina. Sistema Integrado de Transportes do Município de Salta. 

6 
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Guayaquil, Equador. Iniciativa Privada do Terminal Terrestre da Cidade de Manta. 

Guayaquil, Equador. CONAM - Conselho Nacional de Modernização do Estado. 

Buenos Aires, Argentina. Consultoria para avaliação operacional e mercadológica das 
linhas metropolitanas Buenos Aires/La Plata e Buenos Aires/Zarate. 

Buenos Aires, Argentina. Análise preliminar de estudos e projetos de modalidades de 
transporte. 

Marrakech, Marrocos. Proposta de implantação do Corredor BRT. 

Marrakech, Marrocos. Sistema Integrado de Transportes Urbanos. 

Posadas, Argentina. Implantaçdo da Primeira Etapa do Transporte Integrado 
Missionero (TIM). 

Quito, Equador. Consultor Internacional do Projeto "Prolebils" - ônibus elétrico. 

Cuenca, Equador. Atualizaçdo do estudo do sistema integrado de transporte de 
Cuenca. 

Areguá, Paraguai. Execuç'êío dos estudos para implantaçao de um projeto piloto de 
transportes. 

Conforme o ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles esclarece, acerca do 
assunto, o que segue: 

"Serviços técnicos profissionais são todos aqueles que exigem habilitação 

legal para sua execução. Essa habilitação varia desde o simples registro 

do profissional ou firma na repartição administrativa competente, até o 

diploma de curso superior oficialmente reconhecido. O que caracteriza o 

serviço técnico é a privatividade de sua execução por profissional 

habilitado, seja ele um mero artífice, um técnico de grau médio ou um 

diplomado 'em escola superior. Já os serviços técnicos profissionais 

especializados são aqueles que, além da habilitação técnica e profissional 
normal, são realizados por quem se aprofundou nos estudos, no 
exercício da profissão, na pesquisa científica, ou através de cursos 
de pós-graduação ou de estágios de aperfeiçoamento. São serviços 
de alta especialização e conhecimentos pouco difundidos entre os 
demais técnicos da mesma profissão." (grifou-se) 

Em todos os casos de inviabilidade de competiçao, há um objeto singular. A 

singularidade consiste na impossibilidade de encontrar o objeto que satisfaz o interesse 
sob tutela estatal dentro de um gênero padronizado, com uma característica homogênea, 
um objeto singular se caracteriza quando sua identidade específica é relevante para a 
Administração Pública, sendo impossível sua substituição por equivalentes. Ocorre que a 
singularidade do objeto nada mais reflete sendo a singularidade do próprio interesse 
estatal a ser atendido. Ou seja, um certo objeto no pode ser substituído por outro, 

....e.a para fins de contrataçdo administrativa, por ser ele o único adequado para atender 	_ 
necessidade estatal ou as necessidades coletivas. 



Segundo Marçal Justen Filho, a redação do art. 25 determina, de modo 

inquestionável, que as hipóteses referidas nos incisos são meramente exemplificativas. 
Portanto, pode haver inviabilidade de competição que não se enquadre em nenhuma das 
situaçães referidas nos três incisos do art. 25. Um exemplo seria a contratação de um 

determinado fornecedor de serviços ou produtos dotados de elevada complexidade e 

grande sofisticação. 

O conceito de natureza singular é relativo. Varia de acordo com as 

circunstancias. Sua identificação, no caso concreto, depende das condiçaes 

generalizadas de conhecimento e de técnica. Cada hipótese do art. 13 poderia sujeitar-

se a um exame apropriado e específico. Esse exame poderá ser resolvido sem 

dificuldades excepcionais quando se recorrer aos profissionais de cada área. Um 

engenheiro, um contador, um advogado, um restaurador, e assim por diante, diagnosticam 

com razoável segurança os casos de natureza singular. A dificuldade de identificar a 

natureza singular de um certo serviço existe apenas para quem não dispãe de 

conhecimento mais profundo na área específica examinada. Vejamos: 

Jurisprudência do STJ 

"...2. O Tribunal de origem considerou justificada a contrafação direta 

porque a empresa é bem conceituada, e o serviço de revisa° da 

arrecadaçao do ICMS, para controle da repartiçao de receitas, demanda 

conhecimentos técnicos especializados. (Resp. N°  942.412/5P, 2" T. Rel. 

Min. Herman Benjamin, j. Em 28.10.2008, Dje de 9.03.2009). 

Jurisprudência do STF 

"Serviços técnicos profissionais especializados sao serviços que a 

Administração deve contratar sem licitaçao, escolhendo o contratado de 

acordo, em última instancia, com o grau de confiança que ela própria, 
Administração, deposite na especialização desse contratado. Nesses 

casos, o requisito da confiança da Administraçao em quem deseje 

contratar é subjetivo. Daí que a realizaçao de procedimento licitatório 

para a contrafaça° de tais serviços - procedimento regido, entre outros, 

pelo princípio do julgamento objetivo - é incompatível com a atribuiçao de 
exercício de subjetividade que o direito positivo confere à 

Administraçao para a escolha do trabalho essencial e indiscutivelmente 

mais adequado à plena satisfaçao do objeto do contrato (cf o § 1°  do art. 

25 da Lei 8.666/93). O que a norma extraída do texto legal exige é a 

notória especialização, associada ao elemento subjetivo confiança". (AP 

n°  348/SC, Plenário, rel. Min. Eros Grau, j. Em 15.12.2006, DJ de 

3.08.2007) 

A complexidade do objeto a ser executado exige que somente pessoas de 

alta qualificação sejam escolhidas pela Administração. Para evitar o despropósito de 

contratação de pessoas não qualificadas para a execução de serviços de natureza 
(...„5. singular, a lei exigiu o preenchimento do requisito notória especializaçffo. A fórmul 	_ 

8 
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conjuga dois pressupostos, a especialização e a notoriedade. 

"Para configurar a inexigibilidade de licitação, deve haver 
simultaneamente a presença de três elementos, quais sejam: o serviço profissional 
especializado, a notória especialização do profissional ou empresa e a natureza 
singular do serviço a ser contratado." (Acórdão n° 2.418/2006, Plenário, rel. Min. 

Marcos Bemquerer) (grifou-se) 

Deste modo, entende-se que poderá ser feita a inexigibilidade de licitação 

com a referida empresa, eis que: 

O objeto do contrato engloba a execução de estudos técnicos.  

especializados, conforme preceitua o art. 13, I e III, da Lei 8.666/93; 

A empresa AGKF Engenharia e Consultoria Ltda. goza de reconhecida 

capacidade técnica, eis que já prestou relevantes serviços a outras pessoas jurídicas de 

direito público, conforme pode-se observar no processo. Assim, sua experiência, 

organização, aparelhamento e desempenho anterior satisfatório permitem concluir que 

dos seus estudos técnicos se chegará a plena satisfação do objeto do contrato, o que 
evidencia ainda, a singularidade do serviço a ser oferecido e sua notória especialização; 

Foi demonstrado no processo a natureza singular do objeto contratado. 

2.1.3 - QUANTO A AUSÊNCIA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E A 

FIXAÇÃO DO PREÇO 

Quanto ao orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição 

de todos os seus custos unitários, tem-se a informar que neste estudo não seria simples 

a elaboração de planilha de custos de itens unitários relativa a serviços que envolvam 

componentes diversos e que a especificaç'ão dos custos unitários de cada item 

integrante de tais serviços não teria o condão de garantir a eficiência administrativa e 

implicaria em custos adicionais, como a contrafação de uma empresa somente para fazer 

a planilha de custos. Há serviços que podem ser desmembrados em itens e há outros que 

não, como é o caso em concreto. 

Conforme citado acima, uma das causas que justificam a inexigibilidade da 

licitação é justamente a ausência de definição objetiva dos serviços a serem 

executados, que são definidos ao longo da própria execução. Portanto, n'ão se teria como 

definir em itens este trabalho. 

O próprio Tribunal de Contas da União já decidiu que "nos casos de 

contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação para serviços complexos, 

compostos por itens diversos, instrua, sempre que possível,  os respectivos processos 

com a planilha de custos dos itens unitários, nos moldes do disposto no art. 7°, § 2°, 

inciso II e § 90  do mesmo artigo, todos da Lei 8.666/93 (Acórdão n° 690/2012,7 
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Segunda Câmara, TC 011.420/2007-0, rel. Min. Ana Arraes, 7.2.2012.). 

Quanto ao valor a ser pago pela execução dos serviços e a equivalência do 
preço ajustado com o praticado pela própria Contratada, em contratos anteriores 

firmados com outros entes públicos. 

As atividades desenvolvidas pela Consultoria na cidade de Erechim, 

constantes do contrato original, assim como aquelas incluídas no Aditivo de contrato, 

configuram quatro importantes produtos: 

Estudo de circulação com abrangência da área urbana da cidade, e não apenas da 

área central, como previsto no contrato original. 

Estudo de modernização do sistema de transporte coletivo. 

Ante-projeto arquitetônico do terminal de transferência Urbano de Erechim. 

Minuta de edital de licitação do transporte coletivo urbano. 

Para efeito de comparação de valores, de forma simplista, visto que o nível 

de complexidade de cada projeto é bastante diferenciado entre si, relaciona-se a seguir 

alguns valores de contratos realizados pela AGKF Serviços de Engenharia, no Brasil, nos 

últimos anos, tendo como contratante Prefeituras Municipais e seus respectivos objetos. 

É importante destacar que os contratos apresentam diferenças 

representativas, em termos de produtos, devendo-se observar que o conteúdo dos 

contratos não é semelhante ao contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Erechim, 

sendo que vários dos contratos são relativos apenas a projetos de circulação e transito, 

outros apenas relativos a estudos de transporte público, outros relativos a elaboraçã'o 

de editais de licitação de serviços de transporte coletivo. 

Observa-se que no trabalho de Erechim foi desenvolvido o estudo de 

circulação de toda a área urbana, estudo de modernizaçã'o do sistema de transporte 

coletivo, anteprojeto arquitetônico do terminal de transferência urbano de Erechim e 

Minuta de Edital de Licitação do Transporte Coletivo Urbano. 

Relação de contratos (objeto e valores) realizados pela AGKF Serviços de 

Engenharia, com Prefeituras de cidades de porte médio no Brasil, nos últimos anos: 

Contrato 061/2009 e Termo Aditivo 002/2010 - Prefeitura Municipal de 

Alagoinhas-BA. 

Valor: R$ 150.000,00 + R$ 37.500,00 = R$ 187.500,00 
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Objeto: Plano de reestruturação e modernização do sistema de transportes e estudo 

da circulação da área central do Município. 

Contrato 176/2011 - Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR. 

Valor: R$ 150.000,00 

Objeto: Plano de equacionamento à problemática do tráfego, visando o aumento da 

capacidade e melhoria da fluidez, segurança e circulação de veículos e segurança de 

pedestres na área urbana de Ponta Grossa. 

Contrato 255/2006 - Prefeitura Municipal de Feira de Santana - BA. 

Valor: R$ 113.000,00 

Objeto: Estudos e projetos visando a expansão do sistema integrado de transportes 

- SIT no Município de Feira de Santana. 

Contrato 213/2005 - Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB 

Valor: R$ 110.000,00 

Objeto: Assessoria e Consultoria em transportes públicos, compreendendo o 

desenvolvimento de estudo de racionalização e modernização do sistema de 

transportes públicos. 

Contrato 224/2005 - Prefeitura Municipal de Feira de Santana - BA. 

Valor: R$ 100.000,00 

Objeto: Monitoração e reavaliaç'ão do sistema de transporte - SIT. 

Contrato 749/2005 - Prefeitura Municipal de Pato Branco - PR. 

Valor: R$ 62.000,00 

Objeto: Estudo sobre a modernização da operação do sistema de transporte público 

por ônibus e estudo da viabilidade de um sistema integrado de transporte na cidade 

de Pato Branco. 

Contrato 003/2007 - Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB 

Valor: R$ 45.000,00 

Objeto: Elaboração de edital de concessões do sistema de transporte coletivo de 

Campina Grande. 

Contrato 002/2011 - Prefeitura Municipal de Scio Mateus do Sul - PR 

11 
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Valor: R$ 80.000,00 

Objeto: Edital do Transporte coletivo público de passageiros e planilha de custos. 

Contrato 2276/2012 - Prefeitura Municipal de Pato Branco - PR. 

Valor: R$ 39.900,00 

Objeto: Avaliação, atualização, racionalização e modernização do sistema de 

circulação e sinalização semafórica. 

Quanto 4à discrepância entre o preço ajustado pelos serviços contratados 

pela Prefeitura Municipal de Erechim com o praticado por outros Municípios do Estado 

do Rio Grande do Sul e que é calculado um valor de diferença financeira entre o contrato 

de Erechim com o Contrato da Prefeitura Municipal de Rio Grande o qual entende que 

encontra-se passível de restituiçâo ao erdrio: 

Arbitrar um valor de trabalho intelectual em uma cidade com base em 

outra cidade qualquer, configura-se um tanto quanto equivocada, sem base técnica ou 

legal, ou seja, é um arbítrio. Uma comparação entre cidades de diferentes 
características e peculiaridades próprias, que contratam empresas com diferentes níveis 

de capacitaçao, de experiência, de relação de trabalhos realizados, e outras diferenças, 

não tem justificativa. 

Este raciocínio, se praticado em situaçães semelhantes, inviabilizaria por 

exemplo, a contrataça'o de profissionais como Oscar Niemayer ou Jaime Lerner, que 

também s'eto contratados pela qualidade profissional e experiências anteriores em 

diversas cidades do país, e que teriam seus valores de contrato comparados com 
profissionais recém formados e rebaixados drasticamente para valores mínimos. 

Não é possível fazer este tipo de comparação em se tratando de trabalho 

intelectual, como se trabalho braçal fosse, ou como se existisse tabela de preços, ou 

como se tratasse de fornecimento de equipamentos ou materiais, que mesmo assim, tem 

processos de escolha muitas vezes baseados em qualidade e não simplesmente em menor 

preço. 

Além do mais, facilmente, podem ser encontrados nos Municípios do Brasil, 

outros trabalhos nesta área de transporte, transito e mobilidade, valores bem 

superiores aos valores adotados em Erechim. 

A empresa AGKF realizou um trabalho extra para a Prefeitura Municipal 

de Erechim, sem nenhum custo adicional - a minuta do edital de licitação dos serviços de 
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transporte coletivo para atender a exigência do Ministério Público, que para uma cidade 

de porte médio, sairia em torno de cem mil reais, visto que envolve profissionais de 

engenharia de transporte, da área jurídica e da área econômica, o que já justifica o valor 

do trabalho realizado. 

Numa análise das empresas que atuavam na atividades de transporte 

coletivo e mobilidade urbana à época da contratação para o estudo realizado, constatou-

se que a empresa AGKF já havia realizado serviços em mais de 60 (sessenta) Municípios, 

através de seus qualificados e experientes técnicos. 

Diante disso, verificou-se que os valores pagos pelas Administraçães à 

citada empresa e os respectivo graus de complexidade dos trabalhos realizados, conclui-

se como justo o valor pago. 

Cabe discordar dos argumentos apresentados pelos Srs. Auditores no 

relatório do processo, quanto a comparaça'o de Erechim com os Municípios de Rio Grande 

e São Borja. Ora, não é suficiente comparar valores, frota de veículos e população. Há 
que se observar a qualificação dos profissionais, trabalhos realizados pelas empresas a 

serem contratadas, o comportamento dos usuários de cada cidade, o grau de 
complexidade, condiçães adversas existentes em cada sistema viário, e os objetivos de 

cada Administração, de modo que uma comparação simplista somente do número de 

habitantes não é suficiente para comparar preços pagos. Com  relação ao Município de 

São Borja, cujo valor investido foi e R$ 74.791,50 (setenta e quatro mil, setecentos e 

noventa e um reais e cinquenta centavos) no ano de 2010, realizado pela empresa 

Procidades, junta-se relação de clientes constantes naquela empresa, onde constata-se 

aproximadamente vinte Municípios, todos de menor porte de Erechim, logo poder-se-ia 

pensar que o serviço seria de menor complexidade. Ainda, o fato de naquele Município 
havia, em 2010, uma frota de 24.480 veículos e em Erechim 53.2838, conforme dados do 

DENATRAN. 

Outro aspecto a ser considerado refere-se ao traçado do sistema viário de 

Erechim, implementado num estilo positivista, semelhante apenas a Belo Horizonte e 

Paris, portanto extremamente complexo, dai a necessidade de empresa com profissionais 

de renomada experiência. 

2.1.4 - QUANTO AOS PAGAMENTOS 

Conforme já abordado acima, há a hipótese de inexigibilidade de licitaç'à'o, 

onde o particular assume a obrigação cujo conteúdo somente se definirá ao longo da 

própria execução, que é o caso em questão. Não há possibilidade de competição pela 

ausência de definição prévia das prestaçães exatas e precisas a serem executadas ao 

longo do contrato. E é exatamente por isso que fica muito difícil estabelecer-se um 

cronograma de execução e de pagamento, sendo que não se sabe como a empresa irá 
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realizar cada etapa. As etapas de execução e pagamento serão determinadas em função 

dos fatos futuros, não sendo possível prevê-los anteriormente. 

Há no processo administrativo f Is 07 a 19 e, ainda, constado no 
Contrato administrativo n° 343/2011 item 2.1, das especificações dos serviços, detalhes 

quanto aos serviços e respectivo período. 

Todas as atividades foram realizadas, conforme previsto no contrato e no 
aditivo, tendo sido acompanhado pelo gestor do contrato. 

Consta no art. 26, parágrafo único de Lei 8.666/93: 

Parágrafo Único - O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com 
os seguintes elementos: 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa, quando for o caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço; 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa ao quais bens 
serão alocados. 

Assim, estão presentes do referido processo, todos os requisitos 

essenciais para instrução do processo de inexigibilidade de licitação. 

Dessa forma, objeto apontado nesse item deve ser totalmente afastado. 

2.2 - Convite n. 08/2011 - Contratação de Empresa Gráfica 

Nesse ponto, a auditoria dessa Corte de Contas aponta a contratação da 

empresa Cartass Industria de Embalagens e Gráfica Ltda., através de processo de 

Convite, para a realização de serviços de impressões gráficas. 

2.2.1 - QUANTO A GRAMATURA DO PAPEL UTILIZADO 

2.2.2 - QUANTO A QUANTIDADE DO MATERIAL ENTREGUE 

O processo administrativo n° 10289/2011, apensado ao processo 

15754/2011 que apurou os fatos referente as irregularidades do Convite 008/2011, 

somente atacou o mérito das questões suscitadas referentes à gramatura do material 

entregue, conforme pode-se perceber do processo em anexo, no qual foi cobrada a 

diferença de valores pagos a maior da empresa vencedora da licitação. 
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No que se refere à quantidade do material entregue, foi apontado pelo 

Ministério Público, através do Inquérito Civil, de modo que encontra-se em andamento 

através desse órgão, que solicitou inclusive o afastamento do Secretário Municipal de 

Administração e outras três servidoras responsáveis pela gestão do contrato. 

Encaminha-se em anexo (anexo II) cópias de documentos que estão 
acostados ao Inquérito Civil em questão, sobre a discuss'ão sobre as entregas dos 

informativos. 

Dessa forma, o Município deverá aguardar o término das investigações 

judiciais e o desfecho do caso para tomar as providências que entender pertinentes. 

3 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

3.1 - Desvio de Finalidade de Leis que Criam Cargos em Comissão 

Considerando o apontamento feito por este Tribunal de Contas, 

desenvolvendo a descrição e enfatizando a decisão do Douto Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, tem-se a considerar o que segue: 

Destarte, destaca-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 

70044887602 ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça, teve sentença procedente, 

julgando inconstitucional parte do Art. 39, caput, e de seu parágrafo único, bem como 

partes dos anexos I, II e III da Lei Municipal n.° 4.420/2009. Sem maiores 

considerações, ressalta-se que houve o cumprimento integral dos termos da sentença 
proferida, sendo que todos os cargos apontado na ação, devidamente ocupados por 

Cargos em Comissà'o, foram devidamente exonerados, excetuando-se aqueles que já 
vinham sendo exercidos por servidores efetivos, constituídos de provisão por Funções 

Gratificadas. 

Ademais, para melhor elucidação das ações desta Municipalidade, em 

atendimento à ordem judicial, seguem, em anexo, as Portaria de exonerações dos cargos 

em comissão apontados, sendo que os tramites foram objeto, também, de grande 

repercussão junto à imprensa local e regional. 

Dessa forma, resta totalmente restauradas as finalidades exaradas na lei 

municipal n.° 4.420/2009, sendo que a totalidade dos cargos apontados como 

inoperantes para provimento em comissão, foram objeto de exonerações, atendendo ao 

ordenamento judicial e padecendo de constitucionalidade dos cargos descritos no 

presente apontamento. (anexo III) 
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4. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS 

4.1. Contrato de Publicidade 

4.1.1. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O CONTRATO 

As Normas Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo Conselho 

Executivo de Normas Padr'do, que certifica as agências de publicidade no Brasil , no 

artigo 1.11 define Desconto-Padrão de Agência ou simplesmente Desconto Padrão como" 

a remuneração da Agência de Publicidade pela concepção, execuç'ão e distribuição de 

propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantes, na forma de percentual 

estipulado pelas Normas-Padrão, calculado sobre o valor negociado". As normas padrão 

estabelecem, ainda, no artigo 2.5.1 que " toda Agência que alcançar as metas de 

qualidade estabelecidos pelo CENP, comprometendo-se com os custos e atividades a elas 
relacionadas, habilitar-se-á ao recebimento do "Certificado de Qualificação Técnica", 

conforme o art. 17 inciso I alínea "f" do Decreto n° 57.690/66, e fará jus ao "desconto 

padrão de agência" não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor dos negócios que 

encaminhar ao Veículo por ordem e conta de seus Clientes. 

No caso do contrato em questão o artigo 6.2 diz que: 

O desconto concedido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE em 
relação ao comissionamento/agenciamento junto aos veículos de 
comunicação, no que tange às suas tabelas, será de 5% ( cinco por cento)" 
entende-se por comissionamento/ agenciamento o Desconto -Padrão de 
agência estabelecido pelo CENP. 

No artigo anterior (6.1) do mesmo contrato encontra-se a seguinte 

redação: "O desconto concedido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE em relação à 

tabela do Sindicato das Agências de Propagando do R5, será de 60% ( sessenta por 

cento)." 

Note-se que há diferentes redações nos dois artigos. O primeiro 

estabelece o desconto em relação à tabela, ou o valor total estabelecido por 

determinado serviço. O segundo, estabelece desconto em relação ao 

comissionamento/agenciamento, sem mencionar em nenhum momento que o desconto 

deve ser sobre a tabela do veículo de comunicação. Assim, o desconto a que se refere o 

artigo 6.2 é sobre os 20% retidos pela CONTRATADA a título de Desconto-Padrão. 

Para exemplificar tomando como base o valor ilustrativo de uma campanha 

com custo de veiculação de R$ 1.000,00, que representa 100%: 

Valor pago pela contatado ao veículo de comunicaç'do: R$ 800,00, 
eL6_____  resultante da retenção do Desconto -Padrão a que faz jus ( R$ 1.000,00 - 20%7. R 
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800,00). 

Valor retido pela contratada a titulo de Desconto- Padrão ( agenciamento 

ou comissionamento): R$ 200,00 ( R$ 1.000,00 X 20%: R$ 200,00). 

Desconto repassado para a Contratante, conforme contrato: R$ 10,00 ( R$ 

200,00 X 5%= R$ 10,00). 

Desta forma, não houve pagamento em desacordo com o contrato. 

4.1.2. PAGAMENTO DE DESPESA NÃO PÚBLICA 

Trata-se de despesa com produção e veiculação no Jornal Diário da Manha 

de Erechim de publicidade em homenagem ao próprio jornal, caracterizando despesa não 

pública. 

A propaganda irregular é aquela que caracteriza promoção pessoal de 

autoridades ou serviços públicos. E por promoção pessoal há que se entender o imoral 

traço da ilegitimidade. 

É que junto à impossibilidade de apor imagens ou outros traços distintivos, 

a CF incluiu a expressão "para o fim de promoção pessoal'. Com isso, não se limitou a 

proibir toda e qualquer inclusão de nomes, símbolos ou imagens, mas a ela acrescentou o 

fim que tipifica a ilicitude do ato "para promoção pessoal". Assim, apenas a menção ao 

nome da Prefeitura ou da autoridade na parte destinada ao expediente do jornal, a 

princípio, não maculam a despesa efetuada a este título. Diversamente será, se o 

Administrador estiver visivelmente procurando a auto-promoção, com fotos que indiquem 

sua possível aclamação pública ou outras relacionadas com fatos, logotipos, pessoas ou 
eventos que possam marcar a sua trajetória, em circunstancias que o notabilizem, e isto 

justamente para que não se promova por meio de ato ou fato que tem o dever de 

praticar. 

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo de instrumento n° 

172624-5, manifestou-se a respeito. Versava a questão, sintetizada pelo recorrente, 

sobre o seguinte: "a única interpretação compatível com a regra do parágrafo do art. 37 

é: proíbe-se a publicidade destinada a beneficiar, eleitoralmente, o governante, mas não 

se impede que ele, deixe uma imagem favorável aos olhos do público". 

Uma simples parabenização ao jornal iria beneficiar eleitoralmente o 

governante, mas, ao público que viu todas as parabenizaçães ao jornal, entre outr 

tantas, a da Prefeitura Municipal, com toda certeza, mereceu respeito. 
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A compra do anúncio de aniversário do Jornal Diário da Manhã justificou-

se, na época, pela data que estava sendo comemorada (25 anos do referido jornal) que 
considerou-se uma data importante pela relevância que o jornal tem na comunidade, no 

serviço de levar informaçães aos leitores. Ademais, levou-se em consideração o fato de 

que trata-se de uma empresa que investe em Erechim há mais de duas décadas e que por 

este fato, merecia o reconhecimento do governo municipal. 

O anúncio com a frase: "Para se ter orgulho de uma grande história, basta 

que o seu povo a conheça", complementada pelos dizeres: "Parabéns Diário da Manhã, 

pelos seus 25 anos de colaboração para o desenvolvimento de Erechim", segue a linha de 

valorização do veículo pela sua importância como meio de comunicação social, já que ao 

longo de 25 anos retratou em suas páginas os fatos recentes de Erechim, que são 

componentes culturais e históricos da comunidade. 

Importa também frisar que o conteúdo da publicação não tinha nenhum 

caráter de promoção pessoal e não estava circunscrito à índole político-eleitoral, sendo 

que é preciso assim caracterizá-lo para incidir a vedação constitucional. O anúncio 

também não fere o pressuposto de que é vedada à propaganda municipal o uso de 

recursos públicos para a promoç'do pessoal dos indivíduos que ocupam cargos públicos, 

portanto, não fere a legalidade e a impessoalidade ao não usar do espaço para a 

promoção do governo e, sim, enaltecer o veículo de comunicaçâ'o. (anexo IV) 

4.1.3. EXCESSO DE DESPESA COM PUBLICIDADE 

Comparar valores de gastos com publicidade de uma cidade com base em 

outra cidade qualquer, configura-se um tanto quanto equivocado, sem base técnica e sem 

nenhum amparo legal. Uma comparação entre cidades de diferentes características e 

peculiaridades próprias não tem justificativa. 

Não é possível fazer esse tipo de comparação em se tratando de 

programas de governo e ações voltadas ao conhecimento do público em geral, pois não 

existe uma tabela de preços ou gastos máximos a ter-se quando comparados com as 

cidades A ou B. Além do mais, facilmente serão encontrados no Brasil, muitos Municípios 

com valores bem superiores aos praticados em Erechim. 

Cabe discordar dos argumentos apresentados pelos Srs. Auditores no 

relatório do processo, quanto a comparação de Erechim com outros Municípios como 

Bento Gonçalves e Santa Rosa. Aqui o que se discute não é o número de habitantes com o 

que se tem de gastos com publicidade, não existe uma lei que diga que para X habitantes 

há que se gastar um valor X. O que é levado em conta para a publicidade são as açães do 

governo que precisam ser levadas para a comunidade em geral. 
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4.2. Contrafação de Banda de Wmica para Evento do Orçamento 
Participativo 

Alega o TCE que conforme foi apurado e de notícias divulgadas na 
imprensa local, não existiram elementos suficientes e claros que indicassem que a festa 
teve caráter público. 

Conforme informaçães o evento foi aberto para todos e teve caráter 

institucional. Todos os eventos, desde a manhã com partida de futebol, bochas, 

atividades recreativas, o almoço e inclusive o show da banda, foram abertos à 

comunidade, sendo que os participantes tiveram que pagar os custos com o almoço e com 

as bebidas consumidas. (anexo V) 

4.3 - Contratação Irregular - Não Configuração da Hipótese de 
Inexigibilidade 

A regra para contratação é através de licitação para se obter a proposta 

mais vantajosa dentro de um universo de fornecedores. Contudo quando a Administração 

necessita adquirir um bem ou contratar determinado serviço, que possui características 

especiais e especificaçães ímpares, que apenas um fabricante ou fornecedor possua, 

torna-se impossível a realização de licitação, pois o universo de competidores se 

restringe apenas a um único participante, dá lugar à exceção de não licitar, pois o objeto 

assume uma característica de tamanha singularidade que se torna impossível realizar 

uma competição, em razão de que apenas um fornecedor possui o objeto almejado pela 

Administração. 

Considera-se notória especialização o profissional ou empresa cujo 

conceito no campo de suas especialidades, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicaçães, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros 

requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é 
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

A comprovação de notória especialização do profissional ou empresa 

deverá ser feita através de documentação que demonstre incontestavelmente a 

qualidade da empresa ou a especialidade e notório saber do profissional. A comprovação 

deverá ser feita, no que couber, através de prova de desempenho anterior (atestados), 

publicaçães, estudos, trabalhos já realizados, organização, relação de equipamentos e 

aparelhamento técnico, relação dos profissionais integrantes da equipe técnica, etc. 

Outro aspecto a ser considerado é que além do conhecimento, a 

consultoria seja prestada por empresa que conheça profundamente o Município a ser 

prestado o trabalho, a fim de facilitar o seu trabalho. 
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No caso em apreço, no Município de Erechim, a empresa Moschetta 

Consultoria Tributária, possui na pessoa de seu sócio-gerente o mais alto conhecimento e 

vasta experiência de atuação profissional na área tributária - ICMS e 155. 

Conforme parecer exarado pela Procuradoria Jurídica do Municípios nas 

pgs 62 a 65), encontra-se na presente situação nos autos referências documentais, além 

dos currículos dos profissionais vinculados à Empresa, que indicam notória especializaçdo 

na área objeto da contrataçdo pretendida. Ainda, assevera-se que o serviço se insere na 

característica de técnico profissional nos moldes do artigo 13, da Lei Federal n°  

8.666/93, no campo de assessoria e consultoria técnica, consoante inciso III, do mesmo 

dispositivo legal referenciado. 

Para configurar a inexigibilidade de licitação, no caso, deve haver 

simultaneamente três requisitos, quais sejam: 

serviço profissional especializado; 

notória especialização dos profissionais ou da empresa; 

natureza singular do serviço a ser contratado. 

Assim, a inexigibilidade se configura na presença cumulativa dos três 

requisitos. 

A empresa MOSQUETTA Consultoria Tributária, pelos profissionais 

vinculados à mesma, possui notória especializaç'do, comprovada pelos documentos e 

currículo acostado aos autos, fls. 07/52, que indicam, no campo da especialidade, 

experiências anteriores, publicaçães, magistério superior e equipe técnica apta a tornar 

inviável a competição. 

De outra banda, o objeto da contratação denota denota singularidade, vez 

que envolve conhecimentos específicos e peculiares, os quais exigem profissionalidade e 

especialização, com enquadramento no artigo 13, da Lei de Licitaçães. MARÇAL JUSTEN 

FILHO, na obra Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, sobre a 

matéria, suscita que: 

"A especialização consiste na titularidade objetiva de requisitos que 
distinguem o sujeito, atribuindo-lhe maior habilitação do que a 
normalmente existente no ambito dos profissionais que exercem a 
atividade. Isso se traduz na existência de elementos objetivos ou 
formais, tais como a conclusão de cursos e a titulação no ambito de pós-
graduação, a participação em organismos voltados a atividade 
especializada, o desenvolvimento frutífero e exitoso de serviços 
semelhantes em outras oportunidades, a autoria de obras técnicas, o 
exercício do magistério superior, a premiação em concursos ou a 
obtenção de láureas, a organização de equipe técnica e assim por diante. 

,..... Não há como circunscrever exaustivamente as evidências da capacita ao 
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objetiva do contratado para prestar o serviço. O tema dependerá do tipo 

de das peculiaridades do serviço técnico-científico, assim como da 

profissão exercitada. O que não se dispensa é a evidência objetiva da 

especializaçã'o e qualificação do escolhido. Evidência objetiva significa a 

existência de manifestaçães reais que transcendam à simples vontade ou 

conhecimento do agente administrativo responsável pela contratação. O 

elenco do 1° é meramente exemplificativo e deverá ser interpretado 

em função das circunstancias de cada caso. 

A notoriedade significa o reconhecimento da qualificação do sujeito por 

parte da comunidade. Ou seja, trata-se de evitar que a qualificação seja' 

avaliada exclusivamente no ambito interno da Administração. Não basta a 

Administração reputar que o sujeito apresenta qualificação pois é 

necessário que esse juízo seja exercitado pela comunidade. Não se exige 

notoriedade no tocante ao público em geral, mas que o conjunto dos 

profissionais de um certo setor reconheça no contratado um sujeito 

dotado de requisitos de especialização." (ob.cit., 13 edi. - São Paulo: 

Dialética, 2009). 

No caso em apreço, entende-se que pode ser aplicado o inciso II, do artigo 
25 da Lei 8.666/93, combinado com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, para a 
contratação direta da prestaçao de serviços técnicos de assessoria e consultoria, eis 
que se tratam de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização. 

Assim, o aponte merece ser afastado integralmente. 

4.4 - Contrataçães da Empresa Moschetta Consultoria Tributária - 

Ausência de Justificativa de Preços. Deficiências na Liquidação da Despesa 

A empresa Moschetta Consultoria Tributária Ltda. foi contratada pelo 
Município de Erechim em 05 de agosto de 2009, por meio do Contrato Administrativo n° 
487/2009 para prestar serviços de consultoria tributária nos seguintes quesitos: 

"a) Orientar, assessorar e treinar os servidores da 
Secretaria da Fazenda para que atuem mais eficazmente em suas 
atribuiçaes no que refere ao 155 e ICMS; 

Propiciar treinamentos buscando o aperfeiçoamento 
do conhecimento da legislaçao tributária municipal, bem com em 
técnicas de fiscalização; 

Identificar possíveis deficiências na fiscalizaçao do 
155 e apresentar soluçaes e orientaçaes para superá-las; 

Analisar os processos dos recursos apresentados 
pelas Instituiçaes Bancárias contestando o enquadramento de 
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alguns serviços na cobrança de 155 e apresentar soluções; 

Orientar para melhorar a ação fiscalizatória e outros 

procedimento objetivando o melhor retorno do ICMS; 

Serviços de assessoramento na apuração do censo do 

ICMS 2010, ano base 2008, concernente na análise e 
interpretação das guias informativas modelo "B", visando inclusive 

contato com contribuintes, escritórios de contabilidade, 

Secretaria da Fazenda Estadual, Procergs, e, se for o caso, 

interposição de Recurso Administrativo ao índice provisório até a 

publicação final do índice". 

O valor mensal pago pela prestação dos serviços previstos neste contrato era 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que o último pagamento foi de R$ 3.768,48 (tr—es 

mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) em função dos 

reajustes. 

Em 25 de julho de 2011 foi assinado o contrato n° 447/2011 de consultoria 

tributária com a mesma empresa e os serviços a serem prestados eram os seguintes: 

"a) Dar continuidade na assessoria e treinamentos dos 

servidores da Secretaria da Fazenda, para que atuem mais 
eficazmente em suas atribuições no que se refere aos tributos 

municipais; 

Dar continuidade em treinamentos buscando o 

aperfeiçoamento do conhecimento de legislação tributária 

municipal, bem como na orientação de técnicas de fiscalização; 

Dar continuidade na identificação de possíveis 
deficiências na fiscalização do ISS e apresentar soluções e 

orientações para superá-las; 

Dar continuidade na orientação da ação 
fiscalizatória e outros procedimentos objetivando o melhor 

retorno do ICMS; 

Dar continuidade no serviço de assessoramento na 

apuração do censo do ICMS, concernente na análise das Guias de 

Informação e Apuraçã'o do ICMS "GUIAS Modelo B"; 

Orientar os funcionários fazendários responsáveis 

pela fiscalização da apresentação de documentos que deverão ser 

apresentados, no momento da solicitação de Habite-se, conforme 
contido na Lei Municipal n° 4.739/10 e no Decreto Municipal n° 

3.588/10; 

Orientar e assessorar os funcionários envolvidos no 

desempenho das Campanhas de Incentivos à Emissão de 
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Documentos Fiscais, para que a mesma se torne permanente, 

inclusive se estendendo às escolas municipais; 

Orientar em todos os setores de Fiscalizaçao e 
Arrecadaçao da Fazenda Municipal, para que os procedimentos 

sejam mais céleres e eficientes; 

Orientar no sentido de ser realizado um 

recadastramento dos contribuintes do 155, para que num futuro 

próximo possa ser implantada a obrigatoriedade da emissao de 

Nota Fiscal Eletrônica Municipal "Nfe", bem como se possa exigir 

a apresentação, ao menos, dos grandes contribuintes do 155, de 

Guias de Informações e Apuraçaes de 155 "GIAs", de forma 
mensal e anual, objetivando acompanhar com mais eficiência a 

arrecadação dos maiores contribuintes. 

Por este contrato, o valor devido mensalmente pelo Município passou a ser 
de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Este reajuste se deu em função do 

acréscimo de serviços prestados pela contratada. 

Analisando-se os serviços prestados nos dois contratos, percebe-se que 

houve um acréscimo de atividades no contrato 447/2011. 

Pela análise, deixou de ser prestado o serviço previsto no item "d" do 

contrato 487/2009, entretanto foram incluídos os itens "f", "g", "h" e "i" no contrato 

447/2011. Então, de seis serviço' s prestados inicialmente, a contratada passou a prestar 
nove, ou seja, um acréscimo àe 50% nos serviços. Tal fato justifica o reajuste de preço, 

de 48,60% do contrato firmado em 2009 para o contrato de 2011. 

Com relação ao registro dos dias e horários em que o profissional esteve 

no Município para a prestaçao dos serviços, o contrato não prevê tal registro até porque 

os serviços silo prestados junto à sede da Prefeitura ou no escritório da contratada 

conforme previsto em co,ntrato. 

Quando os serviços sa'o prestados na sede do Município, até poder-se-ia 

fazer o registro dos dias e horários, porém quando prestado no escritório da Contratada 

nao é possível mensurar quanto tempo foi despendido para os serviços. Porém, por se 

tratar de serviços de consultoria, entende-se que não existe obrigação para registro de 

ponto, exige-se sim, que os serviços sejam prestados conforme previstos em contrato. 

Pelos relatórios trimestrais entregues pela empresa Contratada, pode-se 

inferir que os serviços foram prestados conforme exigido, entao nao há que se discutir 
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quanto tempo o profissional permaneceu no Município para a prestação dos referidos 

serviços. Se o contrato foi cumprido, os dias e horários em que os serviços foram 

prestados perdem relevando. 

Quanto à referência nas Notas Fiscais de agosto a dezembro do contrato 

administrativo 487/2009, ao invés do contrato 447/2011, tal fato ocorreu por equívoco 

na conferência da nota fiscal no momento da liquidação. Porém, ressalta-se que os 

pagamentos referem-se ao contrato 447/2011 já que o contrato anterior não estava 

mais vigente neste período. 

Já em relação aos treinamentos, estes foram realizados com os servidores 

da Secretaria Municipal da Fazenda e o conteúdo trabalhado consta em anexo. 

Apresenta-se também em anexo, relatórios de outras atividades 

desenvolvidas, como o planejamento das atividades da Secretaria da Fazenda de 2010 a 

2012, ações que visam melhorar a arrecadação do ISS além de assuntos relacionados à 

melhoria do sistema de informática da Prefeitura Municipal. (anexo VI) 

Ainda, informa-se que o contrato com a referida empresa não está mais 

vigente desde 05/08/2012, conforme contrato em anexo. 

4.5 - Contristação dos Serviços de Despachante - Despesa Irregular 

Em face do acúmulo de serviços suportado pelo servidor lotado como 

Chefe do Setor de Controle de FrOta, optou-se pela contratação do Despachante Farina, 

com o fito deste procedér o licenciamento dos veículos, cada qual dentro do seu 

calendário anual. 

Vale destacar que o referido servidor, além desta atribuição, possui 

inúmeras outras significativamente relevantes, como por exemplo, o controle de toda a 

frota coberta por seguros, no qual é gestor dos contratos, razão pela qual necessitou de 

auxílio. Encaminha-se, em anexo, cópia dos contratos n° 493/12 e 494/12, onde verifica-

se a atual existência de mais de 100 (cem) veículos assegurados, dentre automóveis, 

caminhà'es, ambulâncias, ônibus, onde o servidor é responsável pelos tramites formais de 

apólices, pagamento de seguro, dentro outros, fato que, inegavelmente, lhe sobrecarrega 

e requer considerável dispêndio de tempo. (anexo VII) 

Informa-se também que o CRVA (Centro de Registro de Veículos 

Automotores), tem um movimento muito intenso diariamente, sendo comum cair o 

sistema e ter que retornar outros dias para finalizar os emplacamentos/serviços 

ocasionando, portanto, muito tempo ocioso. 
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Segundo informações do CRVA, só é permitido para pessoa física, a 

execução de 02 (duas) aberturas de processo por mês através de procuração junto ao 

CRVA por CPF, limitando muito a realização dos eventuais serviços junto a este órgão. 

Bem sabe-se que a perda dos prazos relativos ao licenciamento poderá 

gerar multas perante o CTS - Código de Trânsito Brasileiro (artigo 232), as quais 

poderão alcançar montantes muito mais significativos do que aquele despendido em face 

do referido Despachante. Tal encaminhamento, sme, demonstra preocupação com o 

princípio da economicidade, e n'do especificamente a sua infringência. 

4.6 - Contratação Direta do Banrisul Serviços Ltda. - Não 
Configuração da Hipótese Prevista no inciso VIII, do art. 24 da Lei de Licitaçães 

e Contrataçães. 

Todas as contratações, sejam dispensas, inexigibilidades ou licitaçães 

observam ao mais amplo formalismo possível. Como praxe, a contratação foi precedida de 

um processo próprio, com juntada da documentação pertinente, além da autorização 

emanada pela Procuradoria Jurídica, sendo mantida a exigência mínima da documentação, 

consoante permissivos legais (Lei Federal 8.666/93 e Constituição Federal). 

Outrossim, cumpre ressaltar que não vislumbra-se a existência de qualquer 

prejuízo ao Município, na medida em que todos os custos, foram suportados pela empresa 

Banrisul Serviços Ltda. 

Conforme processo 5088/2009 e 5042/2011, o próprio Banrisul Serviços 

Ltda. emite um documento onde afirma que todos os seus serviços poderão ser 

contratados, através de Processo de Dispensa de Licitação com base no art. 24, inciso 

VIII, da Lei 8.666/93. A Banrisul Serviços, como empresa controlada pelo Banco do 

Estado do Rio Grande do Sul, seu acionista controlador, integra a administraçã'o pública 

latu senso, requisito exigido para configurar a dispensa de licitação, com base no texto 

legal acima disposto. 

Segundo o Superintendente Executivo do Banrisul, desde 2001, o banco 

mantém contrataçães de dispensa de licitação com Prefeituras, mesmo após várias 

autidorias da CAGE e do TCE. 

A procuradoria jurídica do município manifestou-se também no sentido que 

o Banrisul possui todos os elementos para a contratação direta por dispensa de licitação, 

com base no art. 24, inc. VIII, da Lei de Licitaçães, pois resta evidenciado que a Banrisul 

Serviços Ltda. é controlada pelo Banco Banrisul e que este por sua vez é controlado pelo 

acionista Estado do Rio Grande do Sul. Resta observado também que a criação 
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Banrisul Serviços Ltda., antes Processul 5.A., foi criada anteriormente a edição da Lei 

8.666/93. Quanto a exigência de os preços serem compatíveis com os preços de 

mercado, a contrataç'à'o não trará qualquer custo ao erário público municipal. 

O inciso VIII, do art. 24, da Lei de Licitaç'ães, dá respaldo à contratação 

direta entre a pessoa de direito público e a entidade criada pelo direito público, cujo 

objeto seja a prestação de serviços públicos (em sentido amplo), o que abrange tanto o 

serviço público propriamente dito como as atividades de suporte administrativo. 

Essa interpretação é reforçada pela redação do dispositivo, que 

explicitamente aluda ao "fim específico" da entidade contratada. Identifica-se, 

portanto, que a contratação se relaciona com o fim específico da entidade contratada, 

consistente em atuar em prol e a favor da pessoa de direito público interno que a 

controla. 

Para Marçal Justen Filho em Comentários a Lei de Licitaçães e Contratos 

Administrativos, a administração tem o dever de contratar com entidade administrativa, 

ainda que particulares estivessem em condição de desempenhar as mesmas atividades 

mediante preços mais reduzidos. Quando isso ocorrer, haverá o dever de a 

Administração adotar todas as providências para reduzir custos e ampliar a eficiência da 

sua atuação, mas não será o caso de contratar com a iniciativa privada. 

Encaminha-se em anexo (anexo VIII) apenas uma pequena amostra da 

imensa quantidade de súmulas encontradas na internet de contratos do cartão Refeisul e 

do Cartão Frotas firmados pelo Banrisul com outros Municípios, através de Dispensa de 

Licitação, com base no art. 24, VIII, da Lei de Licitaçães. 

Não obstante, todas as formalidades legais regradas no texto foram 

efetivamente cumpridas, como se observa da análise aos referidos processos , imperioso 

destacar, que os serviços de contratação com dita empresa não- geraram custo algurs ao 

erário público, mas apenas o pagamento mensal relativo à disponibilização dos créditos 

alimentícios para os servidores e o gerenciamento da frota de veículos através de 

Cartão Magnético, possibilitando a aquisição de produtos nas redes credenciadas. 

4.7 - Contrataçao de Serviços de Limpeza Urbana 

4.7.1 - AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇOS 

Conforme o Tribunal de Contas da União, a pesquisa de preços pode ser 

feita também com base em preços fixados por órgão oficial competente ou com os 
constantes do sistema de registro de preços, ou ainda preços para o mesmo objeto__ 

vigentes em outros órgãos, desde que em condiçães semelhantes. 
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Utilizou-se como parâmetro para a realização das planilhas de orçamentos, 

os preços que já vinham sendo pagos por esta Prefeitura, alguns editais de outras 

Prefeituras com objetos similares (anexo IX), e, por ligações realizadas com empresas 

do ramo, com a finalidade de levantamento de preços de insumos. 

Acredita-se que a pesquisa de mercado seja um excelente referencial. 

Além do mais, as planilhas orçamentárias foram assinadas pelos respectivos gestores 
técnicos que são servidores técnicos e especializados no assunto e que tem a 

qualificação profissional pertinente às especificações do objeto e que funcionou como 

parâmetro para a Administraç'do fixar os critérios de aceitabilidade de preços. 

É importante assinalar que não há qualquer legislação que estabeleça uma 

rotina para a elaboração do orçamento detalhado para obras e serviços de engenharia, 

prestação de serviços e compras. Afirmam os regulamentos que o objeto deve ser 

preciso, suficiente e claro, bem como não pode existir especificações que sejam 

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias e que, por isso mesmo, limitem o mercado 

competidor. 

Na teoria, quem define o objeto é o órgão requisitante em conjunto com a 

área de compras, preferencialmente por técnico com qualificação profissional pertinente 

às especificações do objeto, determina o art. 8°, III, "a" do Decreto Federal n° 

3.555/00 e art. 9°, I, do Decreto Federal n° 5.450/2005 e art. 14, da Instrução 

Normativa Federal n° 02/2008. 

Na prática, porém, quem define o objeto é o órgão requisitante que em 

conjunto com a área de compras, que normalmente não é atendida por técnico com 

qualificação profissional pertinente as especificações do objeto produz especificações 

inconsistentes, longas e confusas e que o mercado não compreende qual é o real produto 

que vai ser cotado. Isso provoca um efeito arco íris na produção do preço pelo mercado. 
Os preços fornecidos na pesquisa refletem as contradições da especificação e são 

díspares devendo ter um forte tratamento estatístico. 

Então, para o preço estimativo ou referencial das compras públicas 

verifica-se que é necessário: a) uma clara definição técnica do objeto que seja 

suficiente e precisa e que levem em consideração a qualidade e a aplicação do item; b) 

tratamento estatístico dos dados que forem obtidos nas consultas aos fornecedores; c) 

cálculo ou apontamento do preço de referencia a partir da média, mediana ou outro 

corte orientado; d) verificação com os preços praticados em atas vigentes no prOpri 

órgão. 
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Na prática, a estimativa deve ser elaborada com base nos preços colhidos 

em empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, correntes no mercado onde será 

realizada a licitação, que pode ser local, regional ou nacional. Sempre que possível, devem 

ser verificados os preços fixados por órgão oficial competente, sistema de registro de 

preços ou vigentes em outros órgãos. 

Encaminha-se também cópia dos orçamentos das demais empresas 
participantes do certame, demonstrando que, se tiveram 6 (seis) empresas interessadas 

em participar do certame e com preços condizentes com o preço de referencia, 

acredita-se estarem dentro dos preços praticados pelo mercado: 

Tucano Obras e Serviços Ltda.: R$ 109.699,20 (cento e nove mil, seiscentos e 

noventa e nove reais e vinte centavos) 

Confidencial Serviços Ltda.: R$ 110.844,71 (cento e dez mil, oitocentos e 

quarenta e quatro reais e setenta e um centavos) 

Koletar Ltda.: R$ 104.312,54 (cento e quatro mil, trezentos e doze reais e 

cinquenta e quatro centavos) 

Rio Resídos Ltda.: R$ 102.799,47 (cento e dois mil, setecentos e noventa e nove 

reais e quarenta e sete centavos) 

Transportes RRMM Ltda.: R$ 106.000,00 (cento e seis mil) 

Eco Verde Prestação de Serviços Ltda.: R$ 97.441,85 (noventa e sete mil, 

quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos) 

O orçamento detalhado constante do processo, reflete com boa precisão o 

valor de mercado, sendo pressupostos para o eficiente gerenciamento de todo o 

processo. 

Encaminha-se também alguns editais que possam servir como base de 
preços de referencias utilizados por outros municípios. (anexo IX) 

4.7.2 - AUSÊNCIA DE ART DE PROJETO BÁSICO. DEFICIÊNCIAS NO 

ORÇAMENTO 

Em anexo, consta a ART do profissional responsável técnico por parte da 

empresa executora do contrato em tela e também a ART referente ao projeto pelo 

responsável da Prefeitura Municipal de Erechim. 

4.7.3 - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL 

Encontra-se em anexo contrato e termo aditivo entre a empresa Tucano 

Obras e Serviços Ltda. e a empresa Rassystem Comércio, Exportação e Serviços 
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Rastreamento Ltda., o que comprova que sempre existiu o atendimento do elemento 

contratual. 

Ainda para este aspecto, consta também em anexo, relatório de 9 (nove) 

páginas que fora encaminhado ao TCE quando em processo de auditoria. O formato e a 

novidade do controle implementado, pode ter contribuído para o entendimento do não 

atendimento do item em questão. Destaca-se ainda que se for necessário e/ou 
pertinente poder-se-á disponibilizar o login e senha para que qualquer auditor do TCE 

possa visualizar o monitoramento em tempo real. O sistema é complexo, contudo, 

destaca-se mais uma vez que trata-se de uma ferramenta que cada vez mais irá e deverá 

estar presente nos processos que envolvam a limpeza urbana de um município. 

5 - DESPESAS 

5.1 - Realização de Despesa Sem Autorização em Lei Orçamentária 

Inicialmente, cabe destacar a autonomia do ente público em rever os atos 

administrativos caso estes estejam eivados de vício ou ilegalidades. Neste condão, 
considera-se as súmulas do STF n.° 346 e 473, as quais aduzem, respectivamente, que 

"A Administraçffo Pdblica pode declarar a nulidade dos seus pro'prios ato.? e "A 

Administraçclo pode anular seus pro'prios atos quando eivados de vícios que os tornem 

ilegais, porque deles Mb se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência 

ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciaçffo 

Cabe destacar que os objetivos das Leis Municipais n.° 4.697/2010 e 
4.966/2011 passam por interpretaçães diferentes de aplicação sendo que a primeira, 

prevê a interação entre o ente público municipal e a Universidade Federal da Fronteira 

Sul - UFFS, para atividades conjuntas, bem como a segunda revoga a primeira e trata 
apenas da cedência do servidor a esta municipalidade. 

No entanto, o apontamento em questão não encontra justificativa, tendo 

como aferição a falta de autorização em Lei Orçamentária quando da realização das 

despesas. No tocante aos pagamentos efetuados, os mesmos foram feitos para fins de 

ressarcimento de pagamento de pessoal, previsã'o existente nas Leis Orçamentárias de 

2010 e 2011, como bem pode ser observado nas mesmas. As despesas realizadas foram 

em razão de ocupação de cargo pelo servidor, o que encontra amparo legal e orçamento 

previsto para os anos averiguados. 

Ademais, a celebração do convênio n.° 061/2010 trouxe, indevidamente, a 

indicação de que não haveriam Onus para o Município, o que pode ser considerado como 

ato viciado, sendo revisto e retificado através da edição da Lei n.° 4.966/2011, a qual 

revogou os atos em que as despesas com o servidor, ora cedido, seriam comportadas pela 
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UFFS. Neste conceito, a revisão dos atos administrativos pelo Órgdo Público encontra 

respaldo nas súmulas indicadas acima, em que autoriza a anulação dos atos eivados de 

vícios. 

Com isso, a preservaçdo dos direitos inerentes à Universidade, que arcou 

com as despesas com a respectiva cedência, ficou evidente no momento da restituição 

dos valores realizados no ano de 2011, cujos pagamentos foram autorizados por ato 

legislativo válido. 

Ao contrário do entendimento deste Douto Tribunal de Contas, mesmo que 

os gastos não estivessem vinculados somente com o pagamento de pessoal, ou seja, de 
cargo em comissão ocupado pelo servidor, resta existente ainda a possibilidade de 

enquadramento da previsão orçamentária de 2010 e 2011 no projeto/atividade definido 

como "restituiçêío de convênios" sendo que as despesas realizadas e pagas em exercício 

posterior como ressarcimento, foram decorrentes de convênio firmado com a 
Universidade Federal da Fronteira Sul, no qual advinha a cedência do servidor alocado 

junto à Coordenação do Orçamento Participativo. 

Para melhor elucidaç'do dos fatos, a constatação é clara nas dotações 

globais das Leis n.° 4.601/2009 e n.° 4.836/2010 como segue: 

"ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2010 

ÓRGÃO: 15- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

DOTAÇÃO GLOBAL: R$ 7.050.000,00 

ATIVIDADES: 

2.093 - Manutenção de Serviços de Retransmissão de 

TV 	 R$ 5.000,00 

2.094 - Apoio ao Funcionamento de Serviços de Interesse Público 

de Competência da Uni'do e do Estado 	R$ 75.000,00 

2.095 	Comissões, 	Indenizaçães 	e 	Encargos 

Diversos 	 R$ 30.000,00 

2.096 - Contribuiçães Previdencidrias de Serviços de 

Terceiros 	 R$ 240.000,00 

2.097 - Benefícios a Inativos e Pensionistas 	R$ 1.680.000,00 

2.098 - Aquisiçao e Desapropriação de Imóveis 	R$ 500.000,00 

2.099 - Apoio ao Funcionamento e Manutenção a 

Conselhos 	 R$ 20.000,00 

2.100 - Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de 

Próprios 	 R$ 500.000,00 

2.101 	Amortização 	da 	Dívida 	Pública 
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Município 	 R$ 1.000.000,00 

2.102 - Precatórios Judiciais - Pessoal 	R$ 50.000,00 

2.103 - Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de 
Exercícios Anteriores 	  R$ 580.000,00 

2.104 - Restituições de Convênios 	  R$ 
30.000,00 

2.105 - Contribuição Financeira a Entidades do 
Município 	 R$ 100.000,00 

2.106 - Contribuição ao PASEP 	 R$ 1.000.000,00 

2.107 - Atendimento de Convênio com a Associação dos 
Universitários Erechinenses da Universidade de Passo Fundo - 
UPF 	 R$ 40.000,00 

R$ 5.850.000,00 

PROJETOS: 

1.008 - Construção de Centro Administrativo 	 R$ 100.000,00 

9.999 - Reserva de Contingência 	  R$ 1.100.000,00 

TOTAL DO ÓRGÃO 	 R$ 7.050.000,00 

(...) 

ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2011 

ÓRGÃO: 15- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

DOTAÇÃO GLOBAL: R$ 8.100.000,00 

ATIVIDADES: 

2.095 - Água, Luz, Comunicaçães, Seguros e Conservação de 
Próprios 	 R$ 550.000,00 

2.096 - Manutenção de Serviços de Retransmissão de 
TV 	 R$ 5.000,00 

2.097 - Apoio ao Funcionamento de Serviços de Interesse Público 
de Competência da União e do Estado 	R$ 75.000,00 

2.098 	Comissães, 	Indenizaçaes 	e 	Encargos 

Diversos 	 R$ 30.000,00 

2.099 - Contribuiçães Previdenciárias de Serviços de 
Terceiros 	  R$ 350.000,00 

2.100 - Benefícios a Inativos e Pensionistas 	 R$ 1.800.000,00 

2.101 - Apoio ao Funcionamento e Manutenção a 
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Conselhos 	 R$ 20.000,00 

2.102 	- 	Amortização 	da 	Dívida 	Pública 	do 
Municípios 	  R$ 600.000,00 

2.103 - Precatórios Judiciais - Pessoal 	 R$ 100.000,00 

2.104 - Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de 
Exercícios Anteriores 	  R$ 1.300.000,00 

2.105 - Restituições de Convênios 	  R$ 
30.000,00 

2.106 - Contribuição Financeira a Entidades do 
Município 	 R$ 100.000,00 

2.107 - Contribuiç'ão ao PASEP 	 R$ 1.200.000,00 

2.108 - Atendimento de Convênio com a Associação dos 
Universitários Erechinenses da Universidade de Passo Fundo - 
UPF 	 R$ 40.000,00 

R$ 6.200.000,00 

2.109 - Reserva de Contingência 	  R$ 1.900.000,00 

TOTAL DO ÓRGÃO 	 8.100.000,00 

	 "(grifou-se) 

Sendo assim, ressaltam-se, também as disposiçães das mesmas normas 
legais que aduzem que "O Poder Executivo é autorizado a proceder, em qualquer época 
do Exercício, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do total da Receita Estimada, reduzindo Dotaçá"es Disponíveis, ou utilizando 
outros recursos legalmente previstos." (Art. 5.°, Lei n.° 4.601/2009) 

Com isso, resta comprovada a previsão legal para os pagamentos 
efetuados, conforme as disposiçães acima revistas. 

Por fim, de certo que a obediência à Lei Federal n.° 8.112/90 foi 
estabelecido em tempo hábil, em razão da revisão dos atos administrativos desta 
Municipalidade, evitando, dessa forma, uma eventual cobrança financeira da União, caso 
em que poderia tornar o Município inscrito em Dívida Ativa, o que não ocorreu em face as 
ações desenvolvidas com relação aos fatos. 

Dessa forma, estando de acordo com os preceitos da legalidade e 
moralidade administrativa, não assiste razão o apontamento de ressarcimento de valores 
em razão de despesas realizadas nos anos de 2010 e 2011 sem previsão orçamentária. 
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(anexo X) 

5.2 - Desapropriação de Área por Valor Superior ao Valor de Mercado 

O apontamento em tela se baseou em informaçães decorrentes de 

pesquisas realizadas de forma sistêmica, o que levou ao entendimento deste Tribunal de 

que o montante decorrente da avaliação de área para fins de desapropriação para as 

futuras instalaçães de Áreas Industriais, estaria acima do valor de mercado. 

Primeiramente, destaca-se que a Administração Pública é disciplinada por 

princípios fundamentais, dentre eles o da supremacia do interesse público e o da 

indisponibilidade do interesse público. Segundo Marcelo Alexandrino', "o princípio da 

indisponibilidade do interesse público é um dos dois pilares do denominado regime 

jurídico-administrativo (o outro é o princípio da supremacia do interesse público (..). 

Dele derivam todas as restriçiies especiais impostas d atividade administrativa. Tais 

restriçies decorrem, exatamente, do fato de néro ser a Administraçdo Pdblica "dona" da 

coisa pdblica, e sim mera gestora de bens e interesses alheios (..)". 

No que tange à manifestação constante no relatório de auditoria, há a 

indicação de que o Município desapropriou imóveis, visando a implantação de Distritos 

Industriais, por valor não condizente com o mercado. Neste condão, salienta-se que a 
Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, conforme orienta a 

Constituição Federal em seu Art. 37, caput, o que lhe impede de executar ações que não 

estejam previstas na lei, como bem demonstrado por Hely Lopes Meirelles2  em sua obra 

"Direito Administrativo Brasileiro", como segue: 

"A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), 
significa que o administrador público está, em toda sua atividade 
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem 
comum, e deles nao se pode afastar ou desviar, sob pena de 
praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil 
e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade 
administrativa estiá condicionada no atendimento da Lei e do 
Direito." 

Consoante às consideraçiies acima, a municipalidade preocupou-se em 

assegurar a estrita legalidade nas avaliaçães dos imóveis objeto de desapropriação. 

Dessa forma, ficou formalizada a contratação de empresa especializada pra tanto, o que 

foi objeto de licitação sob a modalidade de convite, demonstrando o cuidado e zelo com 

o patrimônio público empregado no negócio jurídico. 

1 	ALEXANDRINO, Marcelo. PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 18a Ed. Rio de 
Janeiro: Forense: São Paulo: Método; 2010. pág. 190. 
2 	

Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 29a  Edição, Editora Malheiro, pág. 88. 

à A': 
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Como é sabido, um dos princípios do processo licitatório é a 

discricionariedade na escolha dos participantes, o que restou verificada no certame que 
desencadeou a contratação da Empresa que realizou os levantamentos planialtimétricos 

e as avaliações das áreas a serem desapropriadas. 

Nesta monta, destaca-se que no processo licitatório (Convite n.° 04/2011), 

foram enviados quatro convites à empresas diferenciadas, tendo como vencedora a 

empresa Ferreto & Ferreto Ltda., por apresentar a proposta mais vantajosa para a 

Administração. 

Adentrando na justificação, vê-se que o princípio da proporcionalidade 

pode ser vislumbrado em tríplice dimensão: adequação, necessidade/exigibilidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

O ato administrativo apenas será considerado proporcional quando 

adequado. Cuida-se da adequação entre o meio empregado e o fim colimado. Esta 

proposição somente angaria sentido ao conjugar-se a ideia de que esses atos devem 

buscar sempre o interesse público primário, ou seja, o interesse de toda a coletividade. 

Assim, não há fundamento nas alegaçães transcritas no Relatório, uma vez 

que, mesmo sendo explicitado uma análise detalhada dos índices de mercado, avaliaçães e 

comparações entre áreas similares, a Administração Pública se atém aos trabalhos 

realizados pelo avaliador especialmente contratado para a realização dos levantamentos 

de valores e percentuais de amortização e segurança no que tange às áreas mencionadas. 

Destarte, cumpre salientar que a experiência e idoneidade do profissional contratado 

não pode ser objeto de questionamentos, o que vem ocorrendo neste item. No que 
parece, a indagação é, de fato, da maneira com a qual foram realizados os laudos de 
avaliação, sendo que nos relatórios apresentados por conta do contrato administrativo 
n.° 097/2011, trazem especificaç'ões técnicas suficientes para o embasamento da 

avaliação e estudo planialtimétrico apresentados, os quais foram parâmetros para a 

desapropriação autorizada pelo Decreto n.° 3.479/2010. 

Vislumbrando os apontamentos, destaca-se que no todo do item do 

relatório, as comparaç'ães feitas e levantamentos de valores de mercado foram com 

relação à imóveis rurais de Erechim e região. O que não pode ser considerado, é a 

interferência setorial dessa forma, sendo que, conforme bem determinado pela 

legislação aprovada (Lei Municipal n.° 4.729, de 06 de julho de 2010), os lotes avaliados 

estão localizados dentro do perímetro urbano, sendo considerados lotes "urbanos". 

O processo licitatório para a contrafação da empresa realizadora das 
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avaliaçaes foi aberto na data de 21/01/2011, o que denota a averiguaçao dos lotes, 
avaliaçaes e levantamentos planialtimétricos considerando os valores de mercado de 

lotes urbanos, sendo que a nova delimitaçEío do perímetro urbano do Município já se 
encontrava em vigor desde a data de publicaçao da Lei 4.729, dentro do mês de junho do 
ano anterior. 

De certo que existe uma diferenciaçao razoável entre lotes urbanos e 

rurais, sendo que os critérios do Tribunal para os cálculos apontados nao se deparam com 

a realidade atual da localizaçao dos lotes desapropriados. 

A base que gerou o entendimento deste Tribunal de que o montante 

decorrente da avaliaçao de três áreas, totalizando 310.000,00 m2  para fins de 

desapropriaçao, estaria acima do valor de mercado, nao é condizente em raz'ao de nao 

expressar uma correta pesquisa de mercado, através dos fatos e fundamentos a seguir 

articulados: 

(f1.2154) Onde leia-se...Ausentes nas co'pias dos laudos entregues em resposta aos 

questionamentos da Requisiçffo de Informaçies 003/2012 ENG ( fls.1513 e 1514) 

Segue abaixo a listagem dos dados de mercado com valores dos imóveis 

utilizados para a avaliação das áreas em questao. Cabe salientar que os mesmos fazem 

parte dos Laudos de Avaliaçao como anexo. PLANILHA DE CÁLCULO 

Amostra 

', 	N° 
' 	Am. 

--- 

«ident./endereço» 

- 	, 

atratividade 

1 
BR 153 - p/ lote n° 28 lado direito sentido Erechim - 

Getulio 
2,00 

2 Rua Augusto de Carli parte do lote rural lA e 2A 2,00 

«3» Av. Caldas Junior 2560 	frente FRINAPE 1,00 

4 Linha 4 Secçao Paiol Grande - Prop. Alderico Balestrin 6,00 

5 lote 41 linha 2 br 153 6,00 

6 lote 12 A linha 2 RS 331 5,00 

7 p/lote 26 	linha 1 secçao dourado - Noskoski 3,00 

8 Rua Fioravante Tagliari 	lote 21/20 1,00 

9 parte do lote 62 - linha 3 secçao Paiol Grande 4,00 
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10 
frente vendas vinho BR -153 - concórdia lot 63 linha 3 
secçao 

5po 

11 lado motel massoca pilotes 33 e 35 3,00 

12 próximo motel Massoca pilote 35 (índios) 3,00 

13 
estrada paralela a BR-153 	p/ lote 9 - secçao dourado 
linha2 

4,00 

14 Rua Virgilio Biollo 	lote 39 e lote 40 - 3,00 

15 Br-153 frente mecanica Moretto 1,00 

«16» Rua Henrique Salomoni ao lado pav. pré- moldado 3,00 

17 
Rua Jo'do BatistonP/ lote 40 linha 3 - Secçao Paiol Grande 
- Verdureiros 

5,00 

18 Frente posto Desativado Lando - Br-153 1,00 

19 P/ lote rural 79 	linha 1 secção paiol grande 6,00 

20 
Lote rural 17A linha 2 secçao Paiol Grande - 
Transbrasiliana 

6,00 

21 Parte do lote 32 linha 3 secção Paiol Grande verdureiro 4,00 

22 Parte do lote 17 - antiga ervateira - Av. Tiradentes 2,00 

23 BR- 153 p/lote próximo trevo Sao Roque 3,00 

24 Pilote 29 linha 1 Secçao Dourado 3,00 

N° 
Am. 

«bairro» «informação» 

- - — 

data 

- -- 	_ 

natureza 

1 Próximo Frinape fracaro proprietário Abr/2011 [x]Oferta 

2 José Bonifacio simao 35221655 Abr/2011 [x]Oferta 

«3» Frinape simao 35221655 Abr/2011 [x]Oferta 

4 Capela SM João simao 35221655 Abr/2011 [x]Oferta 

5 policia rodoviária simao 35221655 Abr/2011 [x]Oferta 

6 dellazari simao 35221655 Out/2010 [x]Oferta 
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7 BR - 153 Dallarosa 91543303 Abr/2011 [x]Oferta 

8 br 153 Dallarosa 91543303 Dez/2010 [ ]Transac'do 

9 rs cotegipe Dallarosa 91543303 Set/2009 [ ]Transaçao 

10 br-153 Marcio Bonatto Abr/2011 [x]Oferta 

11 br-153 perin 35225691 Set/2010 [ ]Transaçao 

12 br-153 perin 35225691 Abr/2011 [x]Oferta 

13 secçao dourado perin 35225691 Abr/2011 [x]Oferta 

14 
secçao Paiol 
Grande 

Tonatto 35225290 Mar/2011 [ ]Transaçao 

15 br-153 pierozan 30153966 Abr/2011 [x]Oferta 

<46» Frinape pierozan 30153966 Abr/2011 [x]Oferta 

17 verdureiros 
imob. Palmas 
35221904 

Set/2009 [ ]Transaçao 

18 br-153 pierozan 30153966 Abr/2009 [ ]Transaçao 

19 rs - Aratiba 
a piazz 	imóveis 

35229460 
Abr/2011 [x]Oferta 

20 vicinal a transb. 
erechim imóveis 
30153008 

Abr/2011 [x]Oferta 

21 rs campinas 
erechim imóveis 
30153008 

Jul/2010 [ ]Transaçao 

22 zimmer 
Luiz proprietário 
35222555 

Out/2009 [ ]Transaçao 

23 
Sao Roque - 
Br153 

Dallarosa 91543303 Abr/2011 [x]Oferta 

24 
BR-153 
concordia 

Dallarosa 91543303 Ago/2009 [ ]Transaçao 

r -- 	— 
N° 

1 	Am. 
«valor total do imóvel 

» 
~Mor 

.. .benfeitorias» 
«valor total» área total 	m2  

1 3.000.000,00 300.000,00 2.700.000,00 206.000,00 
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2 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 12.731,30 

«3» 1.050.000,00 150.000,00 900.000,00 6.210,00 

4 150.000,00 35.000,00 115.000,00 30.000,00 

5 260.000,00 70.000,00 190.000,00 75.000,00 

6 220.000,00 0,00 220.000,00 60.900,00 

7 700.000,00 0,00 700.000,00 36.978,68 

8 2.465.000,00 0,00 2.465.000,00 17.000,00 

9 140.000,00 0,00 140.000,00 21.818,18 

10 190.000,00 0,00 190.000,00 43.937,50 

11 460.000,00 0,00 460.000,00 90.000,00 

12 640.000,00 0,00 640.000,00 64.000,00 

13 350.000,00 0,00 350.000,00 33.000,00 

14 950.000,00 0,00 950.000,00 81.000,00 

15 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 23.685,27 

«16» 260.000,00 0,00 260.000,00 2.880,00 

17 45.000,00 0,00 45.000,00 5.100,00 

18 600.000,00 0,00 600.000,00 6.000,00 

19 280.000,00 80.000,00 200.000,00 60.940,00 

20 175.000,00 0,00 175.000,00 30.000,00 

21 70.000,00 0,00 70.000,00 6.000,00 

22 815.000,00 300.000,00 515.000,00 44.000,00 

23 650.000,00 0,00 650.000,00 35.000,00 

24 500.000,00 0,00 500.000,00 125.000,00 

, 	.... 	_ 

N°  4rent «perímetro «topografia «nível/rua «distancia até centro 
Am. e» » . » » km» 
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1 203,00 1.014,78 Aclive abaixo 5,00 

2 50,00 254,63 Em nível no nível 1,00 

«3» 84,00 73,93 
Declive 

no nível 1,00 

4 95,00 315,79 Aclive no nível 12,00 

5 100,00 750,00 Em nível no nível 10,00 

6 125,00 487,20 Em nível no nível 7,00 

7 191,68 192,92 Aclive no nível 5,00 

8 97,00 175,26 Em nível no nível 1,00 

9 62,50 349,09 Em nível no nível 5,00 

10 170,00 258,46 
Declive 

no nível 13,00 

11 125,00 720,00 
boe,,c51 iov/oe 

no nível 4,00 

12 62,50 1.024,00 
Declive 
5-10% 

abaixo 4,00 

13 62,50 528,00 Aclive no nível .  3,00 

14 100,00 810,00 Em nível no nível 3,00 

15 197,85 119,71 
beclive 
5-10% 

no nível 2,00 

«16» 30,00 96,00 Em nível no nível 3,00 

17 87,00 58,62 Em nível abaixo 8,00 

18 150,00 40,00 Em nível no nível 1,00 

19 125,00 487,52 Aclive no nível 7,00 

20 100,00 300,00 Em nível no nível 9,00 

21 60,00 100,00 Em nível no nível 8,00 

22 120,00 366,67 Aclive no nível 3,00 

23 200,00 175,00 Em nível abaixo 5,00 



Declive 
24 1.000,00 no nivel 125,00 

5-10% 
5,00 

RtGUN • . 	CON1AS 
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N° 
Am. 

«acesso pavimentado 
». 

«frente para BR ou 
RS» 

percentual de APP 
1 

1 [x]sim = 1 [x]sim 
reserva de APP entre 21% a 

35% 

2 [x]sim = 1 [x]sim reserva APP até 10% 

«3» [x]sim = 1 [x]sim reserva APP até 10% 

4 [ ]nao = O [ ]ria° 
reserva de APP entre 11%. a 

20% 

5 [x]sim = 1 [ ]no 
reserva de APP entre 11% a 

20% 

6 [x]sim = 1 [x]sim 
reserva de APP entre 11% a 

20% 

7 [ ]ne'to = O [x]sim 
reserva de APP entre 21% a 

35% 

8 [x]sim = 1 [x]sim reserva APP até 10% 

9 [x]sim = 1 [x]sim reserva APP até 10% 

10 [x]sim = 1 [x]sim 
reserva de APP entre 21% a 

35% 

11 [ ]não = O [ ]nao 
reserva de APP entre 11% a 

20% 

12 [x]sim = 1 [x]sim 
reserva de APP entre 21% a 

35% 

13 []ao = O [ inao reserva APP até 10% 

14 [x]sim = 1 [x]sim 
reserva de APP entre 11% a 

20% 

15 [x]sim = 1 [x]sim reserva APP até 10% 

«16» [x]sim = 1 [x]sim reserva APP até 10% 

17 [x]sim = 1 [x]sim reserva APP até 10% 
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18 [x]sim = 1 [x]sim reserva APP até 10% 

19 [x]sim = 1 [x]sim reserva APP até 10% 

20 [ ]nao = O []ao reserva APP até 10% 

21 [x]sim = 1 [x]sim reserva APP até 10% 

22 [indo = O [x]sim reserva APP até 10% 

23 [x]sim = 1 [x]sim 
reserva de APP entre 21% a 

35% 

24 [x]sim = 1 [x]sim 
reserva de APP entre 21% a 

35% 

1 	Arn:-. 
Us o ..  

1 13,11 

2 94,26 

«3» 144,93 

4 3,83 

5 2,53 

6 3,61 

7 18,93 

8 145,00 

9 6,42 

10 4,32 

11 5,11 

12 10,00 

13 10,61 

14 11,73 

15 97,11 
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«16» 90,28 

17 8,82 

18 100,00 

19 3,28 

20 5,83 

21 11,67 

22 11,70 

23 18,57 

24 4,00 

(f1.2154) Onde leia-se..., realizou-se breve pesquisa à Internet em busca de parâmetros 
de comparaçâo ao valor encontrado: 

Cabe salientar que Avaliaçães de Imóveis é apoiada em Técnicas de 
Análise, ou seja, é a determinaç'ão técnica de valor de um imóvel ou de um bem, baseados 
nos preceitos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que consolidam os 
conceitos, métodos e procedimentos gerais para serviços técnicos de avaliaç'ão de 
imóveis. Todas essas normativos, tornam a avaliação de um bem, uma tarefa complexa. 

Os dados informados pelo apontamento não possuem variáveis suficientes, 

primeiramente em função dos mesmos serem imóveis Rurais (não pertencentes ao 
perímetro urbano), também são insuficientes para formação de valores, no quesito de 
quantidade de variáveis (exemplo: frente, localização, atratividade, topografia, etc.), 

bem como não apresentam o nível mínimo de enquadramento do laudo para definição do 

grau de fundamentação e do grau de precisão de acordo com a NBR, elementos esses 

fundamentais para uma avaliação condizente com a realidade e em conformidade com as 
Normas Técnicas vigentes. 

Cabe salientar também, que ás áreas avaliadas encontram-se em Área 
Urbana (Conforme Lei n°  4.729 de 06/07/10 (" 06 nova delimitaçâo ao Perímetro 

Urbano do Município de Erechim, altera a redaçâo da Lei n°2.595, de 04 de janeiro de 

1994, e revoga a Lei n° 2.953, de 02 de setembro de 1997"), documento em anexo, e 
consequentemente avaliadas em conformidade com a NBR 14653, parte 1 - 
Procedimentos Gerais - e parte 2 - Avaliação de Imóveis Urbanos. 
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O fato de o nome da área ser Lote Rural no significa necessariamente que 

o mesmo seja imóvel rural, pois os imóveis em questão sa'o considerados imóveis urbanos 
conforme Lei n.° 4.729. 

Salienta-se assim, que a base fornecida para o apontamento utilizou 

conforme tabela 2 (fl. 2155) áreas rurais em Erechim, divergindo da forma como deveria 
ser avaliadas as áreas em questão. 

As áreas apresentadas na breve pesquisa de mercado nao sao condizentes 

em características, localizaçao, topografia, (entre outros), com as áreas avaliadas em 
questao, podendo ocasionar equívoco de formaçao de valores. 

Informaçaes Adicionais: 

Foram executadas as avaliaçaes para estimativa de valores das áreas 

abaixo descrita e detalhadas nos Laudos de Avaliaça'o. 

P/ Lote rural n° 21, da linha 1, seccao Dourado -  MATRÍCULA 19 - data 

do último registro (R.6-19) = 27/06/1996 certid'do de 24/08/2010. 

P/ Lote rural n° 29, da linha 1, seccao Dourado -  MATRÍCULA 21 - data 

do último registro (R.6-21) = 27/06/1996 certidao de 24/08/2010. 

- P/ Lote rural n° 23, da linha 1, seccao Dourado -  MATRÍCULA 20 - 

data do último registro (R.5-20) = 27/06/1996 certidão de 24/08/2010. 

P/ Lote rural n° 31, da linha 1, seccao Dourado -  MATRÍCULA 21.777 - 

data do último registro (R.1-21777) = 27/08/1984 certidão de 24/08/2010 

P/ Lote rural n° 31, da linha 1, seccao Dourado -  MATRÍCULA 21.772 - 

data do último registro (R.1-21772) = 27/08/1984 certidao de 24/08/2010. 

As avaliaçães foram executadas com data de referencia de 24/04/2011 e 

de acordo com as prescriçães da NBR 14.653: Avaliaçao de bens parte 1 - Procedimentos 

gerais e Avaliação de bens parte 2 - Imóveis Urbanos.  

O imóvel parte do lote 31 matrícula n.° 21.172, também objeto de 

avaliaçao, (mas não adquirido pela Prefeitura Municipal) descrito na tabela resumo de 

valores anexo foi avaliado com os mesmos critérios e dados de mercado, das áreas 
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apontadas.  Como se pode verificar, o valor avaliado foi de R$ 19,80/m2 , sendo que este 
imóvel foi transacionado, conforme matrícula em anexo com último registro R.8 - 21.772: 
área total de 34.476,70m2 , valor da transação R$ 835.848,75, ou seja, R$ 24,24/m2 . 

Também o imóvel lindeiro (não objeto de avaliação), conforme matrícula 

24.776, e com as mesmas características do imóvel acima, foi transacionado pelo valor 
de R$ 814.151,25, possuindo área de 33.581,73m 2 , originando também um custo de R$ 
24,24/m2. 

Também como informação adicional, se fosse utilizado o Método 

Involutivo, para avaliação das áreas em questão, se chegaria a um valor próximo ou 
superior ao avaliado pelos métodos utilizados anteriormente. Resumo abaixo: 

Uma avaliação superficial pelo Método Involutivo (Identifica o valor de 

mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de 

estudo de viabilidade técnico-econamica, mediante hipotético empreendimento 

compatível com as características do bem e com as condiçcies do mercado no qual esta 

inserido, considerando-se os cendrios vicíveis para execuçâ'o e comercializaçâo do 

produto), para estimativa de custo aproximado da área de terra apontado: 

Área Total = 310.000,00m2  

Área pública (verde e arruamento: 35% da área total) = 108.500,00m2  

Área de preservação permanente ( considerado 20% da área total) = 62.000,00m2  

Área remanescente = 139.500,00m2. 

Na cidade de Erechim, empresas estão adotando um percentual de 40% da 
área remanescente para fornecimento infra-estrutura de pavimentação, energia 
elétrica, água, esgoto pluvial e projetos. 

Assim, tem-se um desconto de 55.800,00m2  (40% da área remanescente), 

o que resulta em uma área de investimento de 83.700,00m2 . Executando loteomento 
hipotético com terrenos de 360,00m2 , ter-se-ia 232 lotes (83.700,00m2 /360,00m 2 ). 

Quando da avaliação dos lotes apontados, o valor de um lote de 360,00m 2  

era estimado, para a regiâ'o) no mínimo em R$ 30.000,00, o que produziria um valor de 

R$ 6.960.000,00. Como existe a margem de resultado (lucro para comprador da terra e 

fluxo de caixa), adota-se um percentual de 50%, ou seja: Valor final estimado para a 

área de terra = R$ 3.480.000,00. 

Também se pode informar que está sendo executado loteamento em par 
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do lote 17, lindeira a uma das áreas apontadas, em que os terrenos de 360,00m 2  estão 
sendo comercializados por R$ 70.000,00. 

Dessa forma, coerente que a municipalidade siga os princípios 
constitucionais, o que foi constatado através dos procedimentos realizados no tocante 

as avaliações e desapropriaçães efetuadas, estando os valores condizentes com o 
mercado atual, conforme laudo técnico idôneo para tanto. (anexo XI) 

6 - ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

6.1 - Medicamentos - Deficiências de Controles de Estoque 

Com relação aos fatos narrados no relatório do TCE dando conta da 

deficiência dos controles de estoques, reitera-se na íntegra (anexo XII) os termos do 
disposto no Memorando 025/2012, emitido pelo Controle Interno, e ainda, que diante da 

notícia dos fatos relatados (auditoria e das inconsistências constatadas) ocorreu 
imediato movimento de reorganização de pessoal, com aumento de servidores no setor, 
de equipamentos e de procedimentos, para a resolução dos problemas apontados. 

7 - CONVÊNIOS, AJUSTES E TERMOS bE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

7.1 - Repasses ao Clube Esportivo e Recreativo Atlântico - 
Deficiências na Prestação de Contas, Não Comprovação da Finalidade Pública da 
Despesa 

Aduz a equipe de auditoria desse Douto Tribunal a ingerência na prestação 

de contas realizada pelo Clube Esportivo e Recreativo Atlântico nos convênios 
autorizados pela Leis n.° 4.884/2011 e n.° 5.001/2011. 

Destarte, cumpre salientar que os objetivos expostos nos termos dos 
Convênios n.° 008/2011 e n.° 068/2011, respectivamente: 

"I - Não cobrar ingresso dos munícipes que desejarem assistir os jogos da 
primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futsal, realizados em Erechim; 

II - A Comissão Técnica (Técnico, Preparador Físico), bem como todos os 

atletas do Clube participarão de palestras e atividades desenvolvidas pela Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, através do Projeto VEM SER, abordando temas 

como: a disciplina, as experiências profissionais, a carreira de atleta, a profissão, o 
companheirismo e o respeito, entre outros; 

III - Disponibilizar o ginásio de esportes do Clube com o placar 

eletrônico devidamente instalado, com painel de comando e equipamentos necessários 

para seu uso, para a realização do Campeonato Municipal para as categorias de base, 

sempre aos domingos pela manhã, das 8h às 13h; 

IV - Disponibilizar todo o grupo de Atletas e Comissão Técnica para 

utilização pessoal e de suas imagens, para campanhas sociais que o Município de Erechim 

_ 
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realizar. 

(...) 

I - Garantir acesso livre ao Ginásio de Esportes para todos os jogos a 

serem realizados em Erechim, no segundo turno da primeira fase do Campeonato Gaúcho 

de Futsal (Série Ouro/Primeira divisão); 

II - Ceder o Ginásio de Esportes para: 

realização de treinamentos das equipes de base do Projeto Vem Ser e 

de jogos amistosos envolvendo as crianças do referido Projeto; 

abertura dos jogos Escolares do Rio Grande do Sul, etapa municipal; 

realização da etapa final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, 

modalidade futsal; 

realização do Campeonato Municipal de Voleibol; 

realização das finais da primeira e da segunda divisão do campeonato 

municipal; 

III - Ceder o Anfiteatro do Ginásio de Esportes para palestras e 

congressos técnicos; 

IV - Ceder o Saldo Dei Prete, uma vez por mês, para o Município realizar 

eventos de seu interesse; 

V - Ceder 10 (dez) camisetas oficiais do Clube, à Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte e Turismo, para serem entregues a visitantes e à entidades que 

visitarem o Município." 

Não prospera a informação constante no relatório de apontamento no 

sentido da inexistência de prestação de contas por parte da instituição, uma vez que, 
pela análise aos autos dos processos administrativos n.° 832/2011 e 9.078/2011, existe a 

comprovação do atendimento aos pressupostos indicados nas obrigatoriedades do Clube 

conveniado. 

N'ão obstante, as normas legais apontadas, sendo estas a Lei n.° 4.320/64 

e a Constituição• Federal restaram atendidas diante da apresentação da comprovação dos 

gastos das verbas repassadas, consoante a participação da entidade dos eventos pré 

determinados no Plano de Trabalho apresentado. 

Dessa forma, a entidade demonstrou a efetiva aplicação da verba pública 

no atendimento das obrigaçães dispostas no convênio, mesmo com a defasagem de 

documentação, como disserta o presente relatório de apontamentos. 

A ausência de documentação, por si só, não serve como indício de 

irregularidade na prestação de contas pela entidade, sendo que os relatór' s e 
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documentação apresentada foi analisada e aprovada por servidor público (gestor) o qual 

dispãe de fé pública para comprovar a idoneidade na aplicaç'do dos recursos e 
transparência na utilização da verba pública. 

Nesse sentido, se faz entender a decisão a seguir transcrita: 

"APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO CELEBRADO 
PELA UNIÃO E PELO MUNICÍPIO, COM A INTERVENIÊNCIA DA 
DIRETORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, TENDO POR OBJETO A 

RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE 
BAIXA RENDA QUE FORAM DANIFICADAS POR FORTES CHUVAS. 
INEXISTÊNCIA DE FOTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FEITA AO 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL QUE NÃO CARACTERIZA 

A PRETENDIDA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429, DE 
2.6.1992. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DO DINHEIRO PÚBLICO 
OU DA SUA INADEQUADA DESTINAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 
333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A irregularidade 
administrativa consubstanciado na falta de apresentação de documento 
não caracteriza, por si só, a prática de ato ímprobo, este que necessita 
de prova da ilegalidade cometida e do prejuízo causado ao erário." (TJSC, 
Apelação Cível n. 2006.040957-4, de Brusque, rel. Des. Janio Machado, j. 
23-04-2009) 

Assim, resta comprovada a boa fé da entidade na comprovação dos gastos 
efetuados com a verba pública, sendo que, em consideração ao princípio da 

proporcionalidade, a apresentação da documentação nos processos foi atestada pelo 

gestor dos convênios de forma regular, não caracterizando, de qualquer forma, prejuízo 
aos cofres públicos, e atendendo ao interesse da comunidade. 

7.2 - Repasses ao CEPO - Deficiências na Prestação de Contas, Não 
Comprovação da Finalidade Pública da Despesa 

No condão do conveniamento com o Centro de Educação Popular, este 

Tribunal de Contas apontou a inexistência de inconformidades na prestação de contas da 

entidade. 

Ressalta-se que o Plano de Trabalho apresentado quando da aprovação da 

Lei e minuta do Convênio traz as açães que seriam desenvolvidas pela entidade, as quais 

se propaem a efetuar serviços diversos, conquanto atividades junto às Secretarias 

Municipais. Dentre essas atividades, destaca-se o que segue: 

"I - Para a assessoria Técnico-Pedagógica e Metodológica à Secretaria 

Municipal de Educação: 

a) Elaborar uma proposta pedagógica e metodológica de formação 
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continuada e permanente aos professores e aos funcionários do Sistema Municipal de 
Ensino; 

Acompanhar e orientar a Diretoria Pedagógica e a Diretoria de 
Educação Integral, da Secretaria Municipal de Educação, no planejamento de cursos e 
encontros de capacitação para os profissionais de educação, a partir das suas 
necessidades; 

Acompanhar e orientar a Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal 

de Educação, os gestores e as coordenaçães pedagógicas das Escolas Municipais no 

redimensionamento da proposta pedagógica, contribuindo na elaboração dos projetos 

educativos de cada Escola; 

Orientar o planejamento e a revisão permanente dos projetos 
educativos das Escolas Municipais; 

Organizar espaços de socialização e troca de experiências pedagógicas 

entre os professores e funcionários de todo o Sistema Municipal de Ensino; 

Orientar a Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação 

no processo de discussão da matriz curricular da educação infantil e do ensino 

fundamental; 

Contribuir na elaboração do material didático-pedagógico do Sistema 

Municipal de Ensino; 

Orientar e planejar um cronograma de discussães e formações, visando, 

gradativamente, incluir o Município de Erechim no conceito de "Cidade Educadora"; 

Contribuir nas discussães de revisão do Plano de Carreira e no processo 

de eleição das equipes diretivas das Escolas Municipais; 

Orientar e acompanhar o processo de organização e avaliação das 

atividades desenvolvidas pela Diretoria de Educação Integral, no que se refere ao 
Programa de Educação em Tempo Integral - PROETI; 

Avaliar e orientar a implementaç'do das açães previstas no Plano de 

Açaes Articuladas (PAR), elaborado pelo Município de Erechim. 

II - Para a assessoria no Projeto de Reestruturação da Gestão dos 

Resíduos Recicláveis e Orgânicos no município de Erechim: 

Cadastrar os catadores do município de Erechim, proporcionando um 

diagnóstico sobre a situação dos mesmos, a partir da coleta de dados; 

Realizar reuniães para organizar o trabalho coletivo dos grupos de 

catadores constantes no Município; 

Realizar o planejamento e avaliação permanente do trabalho realizado 

pelos grupos de catadores; 

Elaborar e acompanhar a implementação de projetos que viabilizem a 

aquisição de equipamentos e espaço físico para o trabalho de classificação dos resíduos 

recicláveis pelas Associaçães de Catadores; 

Elaborar e coordenar a implementação de um Plano de Forma "' 
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Qualificação Profissional aos grupos de catadores de Erechim; 

Apoiar e auxiliar, ativamente, no desenvolvimento de alfabetização e 
elevação de escolaridade para os jovens e adultos (EJA), direcionado aos catadores de 
material reciclétvel, o qual será ofertado pela Secretaria Municipal de Educação; 

Reunir, quinzenalmente, o Grupo de Trabalho de Reciclagem (GTR), para 

planejamento e avaliação do trabalho realizado em torno do Projeto de Reestruturação 

da Gestão dos Resíduos Recicláveis e Orgânicos no Município de Erechim." 

Assim, consoante a verificação do processo administrativo n.° 

13.510/2009, o qual traz toda a documentaç'ão relativa ao convênio e as prestações de 

contas, constam todos os relatórios de atividades desenvolvidas pela Entidade, de 

acordo com o que fora pré estabelecido no plano de trabalho apresentado. 

Vendo dessa forma, as obrigações do CEPO, no tocante ao convênio n.° 

053/2009, são de ordem operacional, apondo atividades conjuntas com as Secretarias 

Municipais, tendo a aplicação dos recursos inerentes à estas ações. 

A aprovação da prestação de contas, pelos gestores, delimita a 

regularidade da aplicação dos valores repassados a entidade, sendo que o atendimento 

aos fundamentos do convênio, este caracterizado pela prestação de assessorias junto às 

Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente, resta evidenciado pela 

apresentação dos relatórios no processo. 

Ademais, a aposição de assinatura dos gestores na aprovação das contas 

apresentadas pressupõe fé pública, em se tratando de servidores públicos. Nesse 

sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se manifesta, como segue: 

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 
DE EXCLUSÃO DE NOME DE MUNICÍPIO DO CADIN. CONVÊNIO. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUÍZO DE VALOR E DESVALOR. 
APRECIAÇÃO. Não se desvia dos mandamentos legais e conveniais o 
Município que presta contas dos repasses recebidos, ainda que sofríveis 
em alguns tópicos sob a ótica meramente formal, em função de convênio. 
Ausência de eventual informação precisa no que tange a valores 
repetidos ou a serem corrigidos, trata-se de mera irregularidade, 
admitida pela própria secretaria, tanto que manda ser realizada pela 
municipalidade a simples retificação de valores, nâ'o ensejando, por isso, 
a inserçã'o do nome do autor no CADIN, por si só. Ainda que ausentes 
extratos bancários concernentes ao período de fevereiro de 1998 em 
diante, há outros elementos de convicção como documentos que podem 
substituí-los, até porque firmados por.agentes da administração superior 
do Município de Capivari do Sul/RS, dotados de fé pública, com poder 
para tanto, sendo irrazoável a exigência como posta, sem alternativa 
outra. Demais exigência comprovada por documentos que instruem os 

49 



1 

1 

0 2 4 5 3 

autos, não obstante imprecisão de valores que cumpria as partes 

esclarecer. Alegação de julgamento ultra petita afastado em face da 

correta apreciação da "res in iudicio deducta est. Recurso improvido." 
(Apelação Cível N°  70010447118, Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 
24/08/2005) 

Dessa forma, a não apresentação de notas fiscais junto à apreciação das 
contas do convênio firmado com o CEPO, configura mera formalidade, uma vez que as 

atividades objeto do procedimento foram extensamente comprovadas através da 

documentação acostada no processo, sendo considerados como elementos de 

convencimento à correta aplicação dos recursos. 

8.1 - GESTÃO AMBIENTAL 

8.2 - Irregularidade em Licenciamento Ambiental 

É necessário esclarecer-se o conceito de área Litil na esfera dos processos 

e procedimentos de licenciamento ambiental, pois, tal aspecto implica diretamente nos 

portes e potenciais de poluição, assim como no âmbito de competência, seja local ou 

estadual. 

Segundo conceito utilizado pela FEPAM, (área útil é todas as áreas 

efetivamente utilizadas para o desenvolvimento da atividade industrial, construídas ou 
não, como: processo industrial, depósitos de matérias primas, produtos, resíduos, áreas 
de tancagem, equipamentos de controle ambiental, áreas administrativas, refeitório, 

almoxarifado, estacionamento, pátio de manobras, etc. 

Nesse contexto é preciso deixar claro que área útil de uma determinada 
atividade guarda grande distância do tamanho da propriedade ou mesmo da área total de 

uma dada matrícula de imóvel. 

Inicialmente à Licença de Operação 49/2009, pensava-se ter havido um 

equívoco na emissão da mesma. De fato houve um equívoco, contudo não pela 

extrapolação de porte de licenciamento ambiental ou limite de competência e sim em 

virtude da análise do processo ter considerado, com base no que declarou o 

empreendedor, como sendo útil para o empreendimento a soma das áreas das 04 (quatro) 

matrículas que compãe a propriedade rural onde está instalada a Ervateira Rei Verde 

Ltda., quando na verdade deveria ser analisado efetivamente a área útil do 

empreendimento. O erro, acredita-se, involuntário da consultoria do empreendedor, 

somado ao fato da Prefeitura Municipal de Erechim possuir consultoria externa nas 

análises de licenciamento ambiental culminaram com a consolidação de um equívoco. 
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Cumpre ainda destacar que a Licença de Operação 49/2009, fora 
posteriormente revogado e o empreendedor cientizado via ofício de tal procedimento, 

não tendo havido neste processo nenhum tipo de dano financeiro ao erário público ou 

comprometimento ambiental, até porque esta-se tratando aqui de uma atividade de baixo 
potencial poluidor. 

Mais adiante, no ano de 2011, a Ervateira Rei Verde Ltda., entrou com um 

pedido de reconsideraç'do, no qual basicamente reconhecia o erro tangente, a informação 

sobre área útil de suas atividades e solicitando que o licenciamento ambiental fosse 

tratado como de impacto local, como de fato é. 

Nesse período todas as análises ambientais já estavam sendo realizadas 

por equipe própria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e considerou-se neste 

novo pedido da empresa o conceito de área útil antes mencionado, além dos demais 

documentos que compae este tipo de solicitação dos quais destaca-se a área construída 

do empreendimento, que neste caso é de 4990,30 m2. Essa metragem construída, mais 

os 3269,70 m 2  de área útil ao ar livre compuseram os 8260,00 m 2  de área útil total 

efetivamente aplicado ao empreendimento. 

Posto isto, vislumbra-se que em nenhum momento extrapolou-se o porte de 

10.000,00 m2  previsto pela Resolução 102/2005 do CONSEMA para atividades de 

impacto local, de tal sorte que emitiu-se a Licença de Operação 082/2001 a qual se deu 

ciência à FEPAM conforme cópia de AR em anexo. Em anexo envia-se também cópia de 

diversos documentos em ordem cronológica dos acontecimentos envolvendo tal fato. 

(anexo XIII) 

Ainda neste contexto é importante destacar a competência para 
Licenciamento Ambiental dos municípios brasileiros, no ambito da Lei 6.938/81, o artigo 

23 da Constituição Federal, a Resolução CONAMA 237/1997 e agora mais recentemente 

a Lei Complementar 140/2011. 

9 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

9.1 - Modalidade Inadequada de Licitação 

No que concerne ao uso da modalidade pregão para contratação dos 

serviços, destaca-se o seguinte: em linhas gerais, tanto o entendimento doutrinário 

quanto o jurisprudencial, vêm evoluindo ao longo do tempo, com o alargamento da 

interpretaçao das expresses estabelecidos na legislação incidente do pregão. 

Nesse sentido, sublinhe-se que o próprio TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO RS, por meio da INFORMAÇÃO N° 019/2008 - PROCESSO N° 184-

02.00/08-9, conforme cópia (anexo VII), emitiu certas orientaçaes acerca do uso d 
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referida modalidade. 

Dentro do referido estudo, destaca-se algumas consideraçaes: 

[...] como razões de decidir, recordo que a Lei n° 10.520, de 2002, 
condiciona o uso da modalidade Pregão somente aos serviços comuns, não 

excluindo previamente quaisquer espécies de serviços e contratações, e o 

rol de bens e serviços comuns previstos no decreto regulamentar é 

meramente exemplificativo. Assim, a existência de bens e serviços 

comuns deverá ser avaliada pelo administrador no caso concreto, 

mediante a existência de circunstôncias objetivas constantes da fase 

interna do procedimento licitatório. (fl. 3) 

Como se vê, a Lei n° 10.520, de 2002, não exclui previamente a 

utilização do Pregão para a contratação de obra e serviço de engenharia. 

O que exclui essas contratações é o art. 5° do Decreto 3.555 de 2000. 

Todavia, o item 20 (sic) do Anexo II desse mesmo Decreto autoriza a 

utilização do Pregão para a contratação de serviços de manutenção de 

imóveis, que pode ser considerado serviço de engenharia. (f 1. 5) 
Examinada a aplicabilidade dos citados dispositivos legais, recordo que 

somente à lei compete inovar o ordenamento jurídico, criando e 

extinguindo direitos e obrigações para as pessoas, como pressuposto do 

princípio da legalidade. Assim, o Decreto, por si só, não reúne força para 

criar proibição que não esteja prevista em lei, com o propósito de regrar-

lhes a execução e a concretização, tendo em vista o que dispõe o inciso 

IV do art. 84 da Carta Política de 1988. (f 1. 5) 

Desse modo, as normas regulamentares que proíbem a contratação de 

obras e serviços de engenharia pelo Pregà'o carecem de fundamento de 

validade, visto que não possuem embasamento na Lei n° 10.520, de 2002. 

O único condicionamento que a Lei do Pregão estabelece é a configuração 
do objeto da licitação como bem ou serviço comum. 

Também num sentido amplo, Vero Scarpinella (9) salienta que: 

"... o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não é 

mero sinônimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira. Bens e 
serviços com tais características estião incluídos na categoria de comuns 

da Lei 10.520/2002, mas não só. Bens e serviços com complexidade 

técnica, seja na sua definição ou na sua execução, também são possíveis 

de ser contratados por meio de pregão. O que se exige é que a técnica 

neles envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, 

possibilitando, por isso, sua descrição de forma objetiva no edital. 

"Então, não nos parece correto excluir, de plano, os serviços de 

engenharia daqueles licitáveis por pregão, simplesmente porque integram 

uma esfera de serviços considerados técnicos ou porque necessitam de 

projeto básico. O que deve orientar a decisão administrativa é o maior ou 

menor grau de dificuldae na definição do objeto e na sua execução, 

indicado pela possibilidade, ou mão, de utilizar especificações usuais, 

corriqueiras, habituais no mercado, pela complexidade técnica natural do 

objeto ou, conforme acima abordado, necessidade de capacitação técnica 

diferenciada para a execução. (f 1. 8) 

Posteriormente, à luz do novo contexto normativo introduzido pela Lei 

Federal n° 10.520/02, o Tribunal de Contas da Uni'ão vem adotan 
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posição mais apegada à amplitude da Lei, entendendo como possível a 
adoção do pregão para a contrafação de serviços de engenharia e, sob 
uma interpretação ainda mais liberal, sinalizando para a possibilidade de 
aplicação do instituto também para obras.  

Em face das valiosas considerações acima destacadas, oriundas do próprio 
TCE-R5, verifica-se, atualmente, uma amplitude de visão no que pertine ao uso do 

pregão, com permanentes evoluçães e entendimentos. Assim sendo, a discussão emerge a 

cada instante, e suscita diferentes entendimentos, onde compartilha-se aquele exposto 

nos trechos do parecer acima. 

Por outro lado, nada impede que o instrumento convocatório do pregão 

contenha a exigência de documentação mais técnica, como por exemplo, Certidão de 

inscrição da empresa no CREA, desde que tal condicionante permita uma contratação 

tecnicamente viável e segura. 

Conforme afirmado pelo próprio TCE-125, não existem dúvidas de que tal 

modalidade permite uma maior economicidade ao erário, além da inegável transparência 

atribuída a todos os atos do certame licitatório, aliados à desburocratização processual, 
quando em comparação com outras modalidades (Tomada de Preços, Concorrência...). 

Está pacificado em doutrina e jurisprudência que é lícito a realização de 

contratação de serviço de engenharia por intermédio da modalidade pregão, desde que 

seja caracterizado com "serviço comum". A própria súmula 257/2010 do TCU diz que "o 

uso do pregão nas contrataçães de serviços comuns de engenharia encontra amparo na 

Lei n° 10.520/2002. 

Nesta esteira, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes entende que o serviço de 
engenharia pode ser considerado comum com as seguintes condições: 

„as características, quantidades e qualidade forem passíveis de 
sespecificaçães usuais de mercado" 

mesmo que exija profissional registrado no CREA para a execução, a 
atuação desse não assume relevância, em termos de custos, complexidade 
e responsabilidade no conjunto do serviço". (in Sistema de Registro de 
Preços e pregão presencial e eletrônico, 3 ed. Rev., atual. 1 reimpressão. 
Belo Horizonte. Fórum, 2009, pg. 429). 

Percebe-se que o pregão apenas é vedado nas hipóteses em que o 

atendimento do contrato possa ficar sob risco previsível, pela dificuldade de transmitir 

( aos licitantes, em um procedimento enxuto, a complexidade do trabalho e para o ní I 

exigido de capacitação. 
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Logo, a eventual inaplicabilidade do pregão precisa ser conferida conforme 

a situação, pelo menos enquanto a lei não dispuser de critérios objetivos mais diretos 

para o uso da modalidade. E pelos benefícios do pregão, no que concerne à efetivação da 

isonomia e à conquista do menor preço, o administrador público deve ficar mais 

apreensivo e vacilante na justificativa de que um serviço não é comum do que o contrário. 

Nao se deve também confundir especialização do licitante com a 
complexidade do serviço, pois o primeiro termo refere-se à segmentação das atividades 

empresariais, ao passo que o segundo, à arduidade do trabalho. Uma empresa 

especializada - não há que se falar em notória especialização - pode sê-lo relativamente 
a um serviço comum. (Acórdão n° 2.079/2007, Plenário, rel. Min. Marcos Vinícios Vilaça). 

Deve-se também considerar que não há como identificar se o serviço é 

comum ou não de uma forma padronizada, deve haver uma análise criteriosa do caso 

concreto e cabe ao administrador público fazer tal análise. 

Por diversas vezes foram feitas por esta Prefeitura, editais de pregão 

presencial de detonação de rocha, sendo que as empresas entenderam perfeitamente o 

serviço a ser realizado. Encontraram-se também editais de diversas Prefeituras com o 

mesmo objeto, levando-se a crer que é sim um serviço de engenharia e um serviço 

comum. 

Como o pregão é comprovadamente uma modalidade licitatória que 

prestigia o princípio da eficiência, agilizando o processo de contrataçã'o da 

Administração Pública e reduzindo gastos, vejo que o mesmo n'ão pode se desenvolver 
com as restrições impostas pelos Decretos Regulamentares que vedam a contratação de 

obras e serviços de engenharia, sem, ao menos, a verificação das circunstâncias 

concretas do caso. E, também, não é sem motivos, tendo em vista que essas prescrições 

regulamentares referidas afrontam o princípio da legalidade ao inovar a ordem jurídica, 

o que é vedado pela Constituição. 

9.2 - Pavimentaçao Executada em Desacordo com o Memorial 
Descritivo 

Não foi especificado no memorial que a areia deveria ser natural (de rio), 

sendo aceita pela fiscalização a utilização de areia industrial ou pó de pedra, pois o item 

pode ser verificado na tabela de preços que não está discriminado, sendo que o material 

questionado está incluído na composição de preços relativo ao item 2.4 da planilha 

orçamentária da obra. Em anexo, há duas composições de preços atualizados, do 

software Pleo Franarin e da base de dados SINAPI. Em janeiro de 2013 a pavimentação 

objeto desta obra estava cotada pelo PLEO a R$ 45,12/m2  (quarenta e cinco reais e 

doze centavos) e pelo SINAPI a R$ 44,12/m 2  (quarenta e quatro reais e doze centavos). 

A empresa contratada está executando o item, pavimentação, a R$ 35,27/m2  (trinta e 
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cinco reais e vinte e sete centavos), no item 2.4 da tabela orçamentária, ou seja, 20% 

abaixo do valor de mercado. 

A sub-base de rachão de 30cm está de acordo com o projeto conforme 

fotos em anexo, isto pode ser verificado no local com uma simples escavação. Pois, 

conforme fotos e medidas pelo Setor de Topografia, feitas por aparelho topográfico, a 

área executada é de 10.251,00 m2 , onde foram pagos apenas 9.000,00 m 2 , conforme 

planilha original. 

Foi contratado o racho a R$ 32,83 m3  (trinta e dois reais e oitenta e 

três centavos), onde em anexo há as tabelas do Pleo e SINAPI, que nos mostram o preço 
de R$ 92,36/m (noventa e dois reais e trinta e seis centavos), só neste item ocorre 

uma economia em favor do Município de 300% aproximadamente. 

A base de brita graduada também está de acordo, conforme fotos em 

anexo. E que pode também ser verificado no local da obra, tendo sido executados 

10.251,00 m' e pago por 9.000,00 m2 . Além disso, o preço de brita graduada, conforme 

tabelas em anexo, custa R$ 110,56/m (cento e dez reais e cinquenta e seis centavos) e 

foi contratado por R$ 34,00/m (trinta e quatro reais). Portanto, uma economia em 

favor do Município de mais de 300% neste item. 

Quanto ao sub-leito: Para economizar em favor do Município, foi solicitado 

somente a regularização do sub-leito, visto que o mesmo encontrava-se em ótimas 

condiçães de uso. Tanto é verdade que o mesmo, conforme várias fotos em anexo (anexo 

XIV) mostrando-se várias carretas duplas carregadas , com mais de 60 toneladas uma ao 

lado da outra, e tendo o pavimento suportado o tráfego. Portanto, se não fosse 

obedecido o projeto, o pavimento teria cedido, já que passam mais de cem carretas por 

dia neste local, onde o pavimento cumpre sua finalidade funcional, como mostram as 

fotos em anexo. 

Quanto aos pagamentos e formalidades: Foi apresentada a nota fiscal pela 

empresa contratada, solicitando pagamento parcial, e efetuadas verificaçães e mediçães 

no local, constatou-se que havida sido executado quantitativo a mais do que a empresa 

estava solicitando nas mediçães parciais, por isto foi assinado no verso das notas como 

de praxe, atestando o pagamento das quantidades solicitadas e executadas. 

Conclusão: O custo de uma obra deste porte e características, em preço 

de mercado, está em torno de R$ 100,00/m2  (cem reais), onde o Município está pagando 

em torno de R$ 60,00/m2  (sessenta reais). Para esclarecer, em 10.000,00 m 2  de 

pavimentação, o custo seria de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquanto o 

Município está pagando em 10.000,00 m2  o valor aproximado de R$ 600.000,00 

55 



O 2 4 5 9 	I 

5.0  

(seiscentos mil reais). Verifica-se então, uma economia de R$ 400.000,00 (quatrocentos 

mil reais) nesta obra em favor do Município de Erechim/RS. Há ainda retido e previsto 

no contrato administrativo n° 641/2011, item 5.2, o valor da caução de 5% do contrato, e 

a obra continua em andamento, pois foi solicitado fazer a ligação em duas partes com a 

BR 153, através de aditivo n° 437/2012. 

RELATÓRIO COMPLEMENTAR 

1. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

Nesse item apontam os auditores dessa Corte de Contas, que o Município 

não estaria cumprindo com as metas do Plano Nacional de Educação para a Educação 

Infantil, pois os investimentos nessa área estariam sendo incompatíveis com a 

capacidade atual do Município. 

O entendimento da auditoria mostra-se equivocado. Inicialmente porque o 

Município de Erechim atende em percentuais acima da média estadual e nacional, senão 

vejamos: 

Os dados são do rci rio TCE: 

Taxa de atendimento 
2011 

Creche Pré-Escola Total Educação 
Infantil 

Brasil 21,12% 80,94% 41,87% 

Rio Grande do Sul 23,11% 63,63% 37,43% 

Municípios Serviço de 

Auditoria de Erechim 

22,38% 78,20% 42,74% 

Município de Erechim 31,01% 88,16% 51,09% 

Por outro lado, o Município de Erechim tem um plano de expans'ao anual 
para ampliação do atendimento na Educação Infantil, conforme dados do próprio TCE-

RS. 

Ano Creche Pré-Escola TOTAL 

2008 1038 1908 2946 

2009 1178 1997 3175 

2010 1211 2022 3233 

2011 1353 2084 3437 

Aplicação dos recursos do Salário-Educação na ampliação de salas de aula 

na Educaçã'o Infantil e busca de recursos federais dentro do Programa Pró-Infancia: 

7  Em fevereiro e março de 2012, respectivamente, foram inaugurada 
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colocadas à disposição do Sistema Municipal de Ensino, duas escolas novas, 
o que ampliou significativamente o no de crianças atendidas na Educação 
Infantil. 

Escola Municipal de EducaçCío Infantil Lucas Vezzaro, situada no bairro Linho, a qual 
atende 160 crianças, em nível de Creche e Pré-Escola, construída com recursos do Pró-
Infância (Governo Federal) e contra-partida do município. 

Escola Municipal de Educação Infantil Dr. Ruther Alberto Von Muhlen, situada no 
bairro Centro, a qual atende 340 crianças em nível de Creche e Pré-Escola. 

Escola Municipal de Educação Infantil Paiol Grande (em construção, a qual ficará 
pronta ainda nesse ano (2013), através do Programa Pró-Infância do Governo Federal. 

Os recursos aplicados pelo município de Erechim nas Escolas de Ensino 
Fundamental Caras Pintadas, Luiz Badalotti, Jaguaretê, Paiol Grande, Othelo Rosa e 
Cristo Rei contemplam investimentos também na Educação Infantil, pois ambas atendem 
as duas modalidades, ou seja, a Prefeitura de Erechim, em sua contabilidade, não faz a 
divisão da aplicação dos recursos nessas escolas por modalidade. Ex. Os custos de água, 
luz, segurança, telefone, compra de material de expediente e limpeza, manutençíáo, entre 
outros. 

Assim, apresenta-se por escola que no senso de aparece como escola de 
Ensino Fundamental, o recurso também é recebido como fundamental, porém também 
atende a Educação Infantil: 

ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INFANTIL 

Cristo Rei 494 171 

Caras Pintadas 419 167 

Luiz Badalotti 755 276 

Othelo Rosa 483 86 

Jaguaretê 73 15 

Paio Grande 560 30 

TOTAL 745 

ESCOLA DE ED.INFANTIL ESTUDANTES 

Bortolo Balvedi 112 

Ruther Alberto Von Muhlen 221 

São Cristóvão 191 

Irmã Consolata 244 

D. João Aloíso Hoffmann 236 

Estevam Carraro 133 

ASSAM' 256 
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Nestes termos, 

Pede deferime 

Porto AI 

ossmann 
OA /R5 47.301 

O G 2 4 6 1 

TOTAL 
	

1393 

 

Para os cálculos apresentados pelo TCE foram utilizados somente as 

Escolas de Educaçao Infantil (1393) uma vez que no orçamento, ao referir-se a esta 
modalidade de ensino, são computados valores apenas das Escolas Municipais de 

Educação Infantil. Porém, destacam-se mais uma vez, o número de crianças atendidas na 

referida modalidade (745) e que no Orçamento consta como Ensino Fundamental por 
tratar-se assim o nome da Escola. 

Por fim, encaminha-se anexo uma planilha de investimentos nessa área. 

Portanto, não há a inconformidade apresentada na auditoria. 

Por fim, tendo em vista que os atos impugnados atenderam os princípios 

constitucionais e legais, estando absolutamente isentos de má-fé e de vícios insanáveis, 

imperioso que esta Corte emita parecer favorável à aprovaçao das contas do exercício 

de 2011, sem a imposição de qualquer penalidade. 
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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: PAULO ALFREDO POLIS, brasileiro, inscrito no CPF sob n2  
428.516.290-34, estabelecido na Rua Sete de Setembro, 990, AP 1402, 
Centro - Erechim/RS. 

OUTORGADOS: MARITÂNIA LÚCIA DALLAGNOL, advogada, inscrita na 
OAB/RS sob o n2  25.419, OLDEMAR MENEGHINI BUENO, advogado inscrito 
na OAB/RS sob o n° 30.847, EDSON LUIS KOSSMANN, advogado, inscrito 
na OAB/RS sob o n.2  47.301, todos com escritório profissional na Rua dos 
Andradas, n.2  1091, conj. 43, Centro, em Porto Alegre - RS - CEP: 90020-
015 - Fone: 51 3212-6166. 

PODERES: O Outorgante nomeia e constitui os Outorgados seus bastantes 
procuradores, outorgando-lhes todos os poderes, inclusive os da cláusula 
"ad judicia" e "ad judicia et extra". Poderão os referidos procuradores atuar 
em qualquer instância, produzir novas provas, fazer alegações, interpor e 
arrazoar quaisquer recursos e contra-razoar os eventualmente interpostos, 
receber intimações e notificações e, enfim, praticar todos e quaisquer atos 
necessários ao fiel desempenho do presente mandato, inclusive 
substabelecer a quem convier, com ou sem reservas de iguais poderes, o 
que tudo dará por muito bom, firme e valioso. 

PAULO AL DO LIS 
Outorgante 



, 
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A Festa de Integração dos Delegados do Orçamento Participativo é um evento aberto 
ao público que ocorre anualmente pela iniciativa dos delegados e conselheiros do Orçamento 
Participativo (OP), como forma de celebrar as ações desenvolvidas durante o ano, buscando integrar 
as populações das diversas comunidades do município, encerrando o ciclo anual de reuniões, 

assembleias, encontros e fóruns. 
O evento de 2011 compreendeu uma série de atividades desportivas, recreativas, 

culturais e terapêuticas, no dia 06 de novembro, no Ginásio do Bairro Atlântico, contando com a 
presença dos delegados e conselheiros do OP, lideranças comunitárias e população em geral. 

Ao longo do ano se realizou o campeonato de futebol 7 destinado às crianças das 
categorias sub-13 e sub-15. A organização dos times e a fórmula competitiva coube aos delegados 
dos núcleos, auxiliados pelas respectivas associações de moradores, com etapas eliminatórias 
regionais. Cerca de 200 atletas participaram do campeonato. A final de ambas categorias foi 
realizada durante a Festa dos Delegados do OP. Os atletas não finalistas foram convidados a 
participar de um torneio de futebol de areia realizado durante o decorrer do dia. Todos os atletas, 
seus familiares e moradores dos bairros envolvidos, foram convidados para participarem do almoço 
e das demais atividades e atrações do evento. 

O campeonato de bochas também foi organizado e elaborado pelos próprios 
delegados, sendo que as equipes eram compostas por moradores dos núcleos, tendo etapas 
eliminatórias regionais. A competição foi realizada ao longo do ano nas canchas das comunidades e 
as finais são realizadas durante a Festa dos Delegados do OP. Mais de 200 atletas participaram das 
diversas etapas classificatórias. Todos os participantes do campeonato de bocha, seus familiares e 
moradores das respectivas comunidades foram convidados a participarem do almoço e das demais 

atividades e atrações do evento. 
A festa contou com a exposição de arte e artesanatos desenvolvidas por delegados e 

moradores dos núcleos, de apresentações artísticas promovidas por entidades comunitárias em 
parceria com as associações de moradores. Também houve oficinas de saúde e terapêutica destinado 
ao público em geral durante a realização da festa, ambas desenvolvidas por delegados e convidados, 
sem custos ao público. Todas as atividades foram gratuitas e abertas à população. 

Ao meio-dia foi servido almoço preparado, organizado e servido pelos delegados do 
núcleo Atlântico, com a colaboração dos servidores públiccs municipais, aos demais delegados e 
conselheiros, atletas, convidados, expositores, colaboradores, lideranças comunitárias e munícipes 
em geral, que adquiriram os ingressos para o almoço. 

Dentro das festividades houve um momen,o cultural onde o conjunto nativista Os 
Monarcas realizou apresentação musical com portões abertos ao público geral. A apresentação do 
conjunto fazia parte de urna série de quatro apresentações, a serem realizadas em datas e eventos 
específicos, pertencentes à programação da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. A 
escolha da Festa de Integração dos Delegados do Orçamento Participativo para acolher uma das 
apresentações deu-se pelo fato de que o evento recebe grande número de pessoas de todos os bairros 
e comunidades urbanas e rurais do município, com atividades abertas ao público em geral. Portanto, 
o show do grupo Os Monarcas contemplou os munícipes em geral, sem restrições, vez que a todos 
foi dada a oportunidade de assistir de forma gratuita o espetáculo. 

Por fim, o evento foi amplamente divulgado na imprensa e todos os munícipes foram 
convidados a prestigiarem a confraternização dos delegados do Orçamento Participativo e sua 
programação. As atividades realizadas foram sugeridas pelos próprios delegados do Orçamento 
Participativo e à equipe da Coordenadoria do Orçamento Participativo coube dar o suporte 
necessário para viabilizar o evento e garantir a segurança e a tranquilidade de todos os presentes. 
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Uma das etapas elassificatórias do campeonato de bochas organizado pelos delegados do OP em 
2011. 
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Fotos: VOZ REGIONAL 05 e 06 de novembro de 2011. 
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CONFEA Registrai de Conli'liú, de Acervo Térmico md, forma de 
nobição de 12esimnisabilhde Técnica - Lei Federal 649W77 

Com,. im..44.1,..haen 	 Crime. tt,-(na: 
r 	 • Mr,..% 	 Conselho Regional de Engenharbe e Agronomia do RS 

Dados da A ItT 	Agênchi/Cádigo do Cedente 	065-48/015117596 	 Nosso Número: 0671728416 

CREA-RS 

Carteira: RS 101905 	Profissional: PAULO GILMAR BASTOS ' 	 E-niai 1: 
RNP: 2202583211 	Título: Engenheiro Civil - 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 

Contratante \ 
Nr.lteg.: 

Nome: PREF. MUNI.C, DE ERECHIM 

Endereço: 

Cidade: ERECHIM 

    

    

Telefone: 

Bairro.: 
CPF/CNPI: 

CEP: UI,: RS 

 

     

ART Nr : 6717284 	
. 

 

órgãPúb8c8 21;  91 1 

Tipo:EXECUÇÃO DA OBRA 

Convénio: NÃO É CONVI1N10 
ParticipiiiÃo Téctiica:' . INDI VI DU ÁL/PRIN1. 

Motivo: NORMAL 

Contratado  

Identificação da Obra/Serviço 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECI HM 

Endereço da Obra/Serviço: 

Cidade: ERECHIM 

Finalidade: PÚBLICO 

Data Início: 01/03/2013 

RUA DIVERSAS RUAS NO PERIMETRO URBANO DIVERSAS RUAS 

Bairro: CENTRO 

Dimensão(m4): 100 	 Vir Contrato(IM: 
Prcv.Fini: 01/10/2013 	Custo da obra(IM: 

CPF/CNIQ: 87613477/0001-20 

CEP: 99700000 
	

L1F:RS 

lionorários(itS): 

Ent.Classe: SEA E 
Atividade Técnica 

Execução 

Execução 

Descrição da Obra/Serviço 
Limpeza Urbana 

REFERENTE AO CONTRATO 606/2011/ LIMPEZA URBANA E VARRESSÃO 

	

Quantidade 	Unid. 

	

1.00 	H A 

	

.1.00 	11A 

   

   

 

Local c 1)ata 

 

BANRISUL 	COBRANCA - BOL 

*** CODIGO DE BARRAS *** 
04191565100 00006000210 06501511750 67172844019 

*** LINHA DIGITAVEL *** 
04192100675015117506971728410190156510000006000 

CBX : 19 

NE002101633 212 00938405032013 **********60,00R 
039378CAE83A2415150284EEA157C0CF6521 

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515 
OUVIDORIA: 0800-644.2200 
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Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 311/2012 

DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INCISO VIU, DA LEI FEDERAL N" 8.666/93 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE 

ERECHIM/RS 

- GABINETE DO PREFEITO - 

,ffiv-eva 

trownweemacreerJ!I 
r 

„. . 
1:)r 
	 tRallir,  

CP 230 

CONTRATO DE PROGRAMA PARA PRESTADA° DE SERVIÇOS DE 

.A[3.4.sTEicir,i1ENT0 DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

lp..;!nonto ,!:“!,•, . ck.! ata lain. a COMPANHIA RIOGRANDENSE 

DE SANEAMENTO - CORSAN. 	 peppolp,;,1!!!!,:a  

!!::!!! 	SOOC, 	PUTIO 	 ' 

ai ,  ar 	AIO p,,,:!apseniacia. rri lanaa estalataaa, p0! 	Duelo! P,esa-.1eWa 'Sr 

Arnaldo Luiz Outra e por seu Dri-utor cip EYpapsào. Sr. Ak? xanctre Vilrn arJucoby 

Stolte..rtorír,rantf,  cienpavnaaa CdEi..!iArsl, e cle opa-c! lado. oMUNICiP10 DE ERECHIM. 

Cir.1 	 3S,I. inscrito 	CNP,I  

1!!) g:: 1:1re S,?111,a kV) 	 MIO erpol. Sr. Paulo Alfredo Pális. ,terJr.,Attlr,  

	

t,"3r-tt entre tu, toste e COntralwia 	rp,staçap 

Oh{o -IMpia'",:1.5Q,-2; e ropll-,-,!!',as c!!!!! 

COteid. 	 trAlr.ialpnio 	 !:,spolça: 

p 	Of to, 	 riu 	 ,_:!1,-1LJa!la,-, 

,101:.!!,!..1W,`!le! I Otio,,1,-,1 

DA LEGISLADA° APLICAVEL 

CLAUSULA PRIMEIRA 	,-,..!!!!!c.:',!!,--E, 	 (3 r,IOJ 

de COOt!',11C 	c!!!,c!!!!,;,•:.1! as 

I 

CLALISt.Jit..A SEGUNDA 	 COEV 

, 	 a • 	 tfr. 

ki,),1::trn.2,-o.o 	art 	 <Vi , 	 • 1, ,11 	;:3.51.:,e,. 2.; 

' ' 	 p•P•!1-a:, 	Peva 	 ,:fl! 

col;2..ar!,!..-lp 	ip !!,0 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 311/2012, PÃO,! 

Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 



Estado do Rio Grande doSul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechirn — RS 

, 

2 Ir 9 4 

CORSA 	COM1-,ANMA RIC,JitRANIWNSE 	tj:1ANEAMENTO 	efart.ruknorERtot,  

IDAS DEFINIÇÕES 

CLÁUSULA TERCEIRA -- Para os eleitos deste contrato. consIdera-se: 

1. 	Sistema o conjunto de toirrs OS feCtlyrSOst. bens e serviços. necessários para 

realização do objetivos de Interesse comum, visando a umversalizacán ria 

prestação dos rtOrViÇOS de abastecimento de r3.911d e de esgotamenic .saniiaito 

no árobilo de altraçao da CORSA.N. objeto cie todos os contratos do programa 

celebrados entro os Mtinicipios e a CORSAN, 

Serviços - prestação dos serviços públicos de abastecimento de agua c 

esgotamento sanitano. 

Piano Pturianual de Investimentos no Sistema - conjura° de obras e serviços 

a serem realizados de acordo corri o montante de (OCO/Sun financearos previstos 

pai penados de cinco anos, a serem investidos no Sistema. 

IV 

	

	Meta de Investimentos de Longo Prazo -  È o montante de recursos financeiros 

a 
Sor investido no Sistema áo longo do penado de duraçào do COnttaid. SOM 

revisões qüinquenais. 

Plano Municipal de Saneamento F3asico - Instrumento da politica de 

saneamento rio mumcipe que deverá abranger o diagnóstico da sduaçáo foca; 

e seus impai:Aos nas condições de vida: objetivos emalara para universalização 

dos serviços: programas, projetos e ações necessanas caia atingi, os objetweJs, 

e as metas: ações do emergência ri sontingeiJcia: e. mesanismos e 

procedimentos de avaliaçáo do que .10i planejado. 

VI..Atividade regulatória 	
E a regulamentação dos serviços pUblices de 

abastecimento de agua potável e de esgotamento Sarlitátid, com .
0 objetivo de 

assegurai a adequada prestaçao dos serviços, garantir a harmonia entre es 

interesses dos usuarins. MUNICÁPIO e CORSAN e zelar pelo eguilibrio-

financoiro do Sistema de AbLiStrYCIMOrrir) de Agua potável e tYSgelarndr110 

starillârio 
y 

• 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 311/2012, PAD, 2 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Érechim — RS 

int'  O 1,3 2 1; 95 

consAN Carvil)AN11-1±A RIOOKANDENSF DE SANEAMEN ICI 	PAIMIVA OUP1011M 

VII 	SAA Sistema de Abastecimento de Agua - É o contonto de instalações e 

equipamentos. que tem por linálidade captai aduzir. tratar. reservar e distribuir 

adua potável. 

VIII. 	SES Sistema de ESgotarnento Sanitário — E o conjunto do obras, instalações o 

equipamentos, que tem go; finalidade :ttolear, transportai e dar destino finai 

adequado ás águas residuariás ou seivtdas. 

DO OBJETO 

CLAUSULA QUARTA - O MUNIC010 outorga à CORSAN a prestação dos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário. compreendendo a exploração 

execução de obras, ampliações e melhorias, com a obrigação de implantar. lazer 

ampliar. melhorar. expiam' e administrar. corn exclusividade. os serviços de 

abastecimento de actua potavel e esgoto sanitario. na  área urbana da sede do 

municipio. áreas rurais continuas ou aglomerados urbanos localizados na zona rurat, 

devidamente identificados na clausula quinta, incluindo, a captação. aduçáo de água 

bruta, tratamento, adução de água tratada. dtstribtação e medica° do consumo de 

agua. bem como a coleta. transporte, tratamento e destino tinal de esgoto. o 

!aturamento e entrega de contas de agua o esgoto. sua cobrança e arrecadaçao. 

atendimento ao publico usuario dos sistemas, controle de qualidade da água e cadastro 

de consumidores. atendidos os principios da conveniéncia social. ambiental. técnica o 

económica e, ainda. a Politica Estadual de Saneamento, 

Subcláusula Primeira - O isgiNICíPIO transfere á CORSAN. o direito e prerrogativa de 

cadastrar e conectar os usuatios do Sistema de Abastecimento de Agua e de 

Esgotamento Sanitário. de acordo COM () estipulado no Regulamento dos Serviços de 

Agua c Esgoto - RSAE. 'cotizando também. a CORSAN. a cobrança pelos serviços 

prestados. sempre com base no Sistema Tarifário vigente 

Subclausula Segunda - Os investimentos em esgotamento sanitário deveião ser 

compativeis com o Plano Municipal de Saneamento Basico e serão efetivados 

respeitada a viabilidade económico-financeira do Sistoina cri obtençáo de recursos 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N• 311/2012, PÁG, 3 



Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECH1M 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

coRsAr\I compANHii, 	PANDENSF r1F" SANEAMEN-I OFRWIltIPAUPÉCM. 

finanCe OS ileCe;SSát105 a 
sua oe j000 obedecidas as bases estabelecidos pela Meta 

de Investimentos de Longo Prazo. 

D.A AREA DÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA QUINTA - A delegaçáo dos serviços ora outorgados abrangem a moo 

urbana da sede do Municitaio O áreas tortas continuas à zona urbana 

Subclausula Única - A área do atuação chaveta, tombem. contemplar os distritos de 

Cppeere a Joguareto, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento. bem como. 

novos aglomerados urbanos da zona rural. nos termos definidos em aditivo contrata:ai a 

ser firmado 

DO PRAZO CONTRATUAL 

CLÁUSULA SEXTA - O Contrato vigorará pelo prazo de 25 tvinte e cinco; anos, 

contar da dota da assinatura deste Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - O presente Contrato podei Ef Ser prorrogado por gurO 1eiri000 do 

25 fivinte e cinco) anos, pot intemnédio de Termo Aditivo. mediante manifestação 

axprese,n das panes Com 01 {,um) ano de 3ntec0iõricia 

DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA OITAVA - Na .prostoçào dos serviços, a CORSAN devera: 

Estabelecer. Mraves de negociaçáo com o MUNIC11-10. 4404114:41.0 de formo 

pomo:Vivei com o Plano tAtinicipot de Saileamento Basic°, as obides 

necessárias, definindo prioridadias, a serem consideradas nora o 

estabelecimento do Plano Fitaionual teinvestiatenlos no Sistema: 

°iterar o manter os serviços do abastecimento de agua potavet. incluindo 
.1 

4:44324açàdf), bi)MbeaMP4440, tratamento. 
aduçao e distribuiçad da aguo. Medição de 

consumo e o controlo da qualidade da agua, nos termos defirlid054 pelo Plano 

_Municipal de Saneamento: 

rgg O (3 2 t, 96 
r. 	• 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 111/2012, PÁG, 4 



Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Rine: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

tcr 

   

Nsfg" 

 

nenrrvri,Arrir 

 

Operar e manter os serviços cio esgotamento sanitário. incluindo a coleta. 

trarisporre, tratamento e destino finai cio esgoto, nos termos definidos pelo Plano 

Municipal de Saneamerito, 

Executar direta Qa Indiretamente estudes. projeloS, obrar; e serviço:3. sempre de 

forma compatível com o Plano de Saneamento Efasice, objetivando o adequado 

funcionamento dos serviços e o pleno ateirdirnenio dos usuanos, observados cs 

limites previstos na Meta de Investimentos de Longo Prazo. 

Equacionar e solucionar, de jorna satisfatória, eventuais problemas rto 

funcionamento Cios serviços, de acordo com o regulamento dos serviços: 

Melhorar o nivel de qualidade dos serviços, de acordo com a legislaçáo atual e 

superveniente: 

Garantir a continuidade dos serdçorit: 

Atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliações 

necessárias. de acordo com os objetivos e normas gerais dos planos oficiais de 

saneamento: 

IX 	Adotar tecnologia adequada e empregar materiars, equipamer.itos, instalações 

métodos operativos que, atendidas as nornias léonicati pertinentes. garantam a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários: 

X. 	Executar açoes visando à manutenção n conservaçao dos equipamentos e das 

instalações: 

Xt 	Programar e informar ao MUNICIP10. por escnto. as condições tecnic.as  

financeiras o prazo de inicio e de conclusão das obras. 

.Subclátssula Única - Sara criado uni Comitõ Gestor Operaeional formado por 

representantes nomeados pelo MUNIDIPLO e pela Diretoria da CORSAN, de forma 

periferia, que se reunira mensalmente para avaliar o desenvolvimento das açncs 

„ 

— ' 
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realizadas no miinicipio. encaminhar soluções conitintas. acompanhai o andamento do 

Contrato de Premente e os investimentos no MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA. NONA - Os seiviços poderao Ser 'Me/ rompidos peio prestador rias 

seguintes hipoteses: 

	

I. 	Situaçoes de emergência que atinam a segurança de pessoas e bens: 

Necessidade de efetuar repeles, modificaçoes ou melhorias de qualquer 

natureza nos sistemas: 

Negativa do usuário em permitir a instalaçao d dispositivo de leitura de água 

consumida, após ter sido previamente notificado a respeito: 

	

IV 	Manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalaçao do 

prestador. . por pane do tisnado: e 

Inadimplemento do usuario do serviço de abastecimento de agua. do pagamento 

das tarifas. após ter sido formalmente notificado 

Subclausula Única - As disposições contidas no "caput" serão aplicadas observada 

legislação especifica e as normas estabelecidos no Reoulamonto dos Serviços de 

Agua e Esgoto, ein anexo. 

DOS CRITÉRIOS. INDICADORES, FÓRMULAS E PARÁMETROS DEFINIDORES D.A 

QUALIDADE DO SERVIÇO 

CLÁUSULA DECIMA - As melas progressivas e graduais de expansão dos serviços, 

de qualidade. de eficiência e. de uso racional da água. da energia e de outros recursos 

naturais serão atendas por Meio dos indicadores detinidos no Anexo I deste contiato 

demais normas regulamentares, 

Subelausula Primeira - A CORSAN devora apresentar relatórios anuais de nu:alçar/ 

dos indicadores referentes a cada contrato de prostaçao de serviços de abastecimento 

de Água ou do esgotamento sanitário. integrantes do Sistema, 

T7)  ti 
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CORSAN 

Subclausula Segunda - A CORSAN devora apresentar relatorios anuais de medição 

dos valores médios dos indicadores-de lodo o Sistema. relativos ao seu desempenho 

Subcláusula Terceira - As meias dos indicadores será° estabelecidos por meio tio 

resolução da Agência Reoulatória do municipio de Erechim. em conformidade com a 

Lei Estadual no 11.075198. ou Lei Municipal que tratar do assunto. observados os 

parâmetros definidos pelo Contrato de Gestão do Governo do Estado com a CORSAN 

Subclausula Ouarta - Os relatórios com os resultados dos indicadores devem ser 

encaminhados á Agência Regulatoria. anualmente, até 31 de março do ano 

subseqüente ao do exercício a que se referirem. 

Suhclausula Quinta - Os indicadores de qualidade serão revistos nas mesmas datas 

das revisões tarifárias. por comissão instituida para este fim, sendo composta por 

servidores da CORSAN,da Agência Regulatoria e de representantes dos municípios 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O cumprimento 
das 1101M3S relativas ã qualidade 

dos serviços, estabelecidas neste contrato-  e demais disposiçoes regulamentares, seta 

aferido pelo MUNICIPIO e pela Agência Regulatoria, anualmente 

Subcláusula Única - Os resultados da venticaçáo prevista nesta cláusula sela° 

amplamente divulgados na rede mundial de computadores 

DA POLITICA TARIFÁRIA 

PREÇO DO SERVIÇO 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela prestação dos serviços que lhe soo delegados 

por este Contrato. a CORSAN cobrara as tardas discriminadas na Planilha da Estruma 

Tardaria do Sistema (Anexo II). sendo estas implementados nela CORSAN. de lorn
-,a 

universal. em todos os MUNICIPIOS integrantes do Sistema. 

Subclausula Primeira - A Estrutura Tardaria do Sistema deve cobrir os custos 

operacionais eiicientes, segundo o nivel de qualidade dos serviços ofertados 

assegurar ci obtençáo de uni retOrnei iustO 
e adequado dos investimentos e ainda a 

• 
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necossarra provisrao das depreciações do Sistrna, observadas as condições do 

conve,nie de delegação calebiadd entre o 
muNiciPIO e a Agencia Regulatona 

Suhclausula Segunda • Para entrarem em vigor e serem cobradas dos usuarros, 
as 

tardas o SUW; 
alterações deverão ser homologadas pela Agência Regulatona. 

DO REAJUSTE TARIFÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os valores das tarifas sen,fro reajustados em 

conformidade com as seguintes condiçbes: 

O reajuste ocorrera sempre em 1 de junho de cada ano e será aplicado no 

taturamenin da competencia Junho 

II 	
Os reajustas sairão concedidos pelo InfilUe setorial, apurado em relação ao 

período anual de maio a abril, 

DA REVISÃO TARIFÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA A Agencia Rogulatona. de acordo com o previsto 

nesta cláusula. procederá As revisões dos valores das tardas, considerando os 

alterações na estrutura de custos do Sistema os estimulas à eficiência e á modicidada 

das tarifas, ouvidos o tilitiNICIPIO, as usuários e a CORSAN, 

Subcláusula Primeira - As revisões tarifárias serão realizadas a cada cinco anos. 

sempre no mês do junho, 

Subcláusula Segunda ,• No ano em que ocorrer rcvlsdo dos valores da tanta. a 

reajuste previsto na cláusirla décima terceira sara substituido pela revisão. 

Suhcláusula Terceira Os ',pedidos de revisões ordinar ias. das tardes, acompanhados 

de todos os elementos o informações necessárias. serão e0eârtl4nhados pela CORSAN 

A Agência Regulatória, com pelo menos 9.0 dias de antecedência A data de sua 

'vigência. a qual procedera :40S 
tramites para sua avaliaçâo e aprovaçáo ou denegação 

integral ou parmai 

if:f! 

FRE rkiltIllA 01100,1,  
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Subcláusula Quarta - Por sugestão das partes podem ser realizada a readequação da 

estrutura larifaria. 

DA REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - As partes reconhecem que as tarifas indicadas na 

Planilha de Estrutura Tarifária (Anexo II), em conjunto com as regras de reajuste 

revisão descritas nas cláusulas anteriores. serão suficientes para a adequaria 

prestação dos serviços concedidos e a manutenção do equilíbrio económico-financeiro 

do Sistema. 

Subcfausula Única - Sempre que forem atendidas as condições do Sistema. 

considera-se mantido seu equilibrio econõmico-tinanceiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Soro prejuizo dos reajustes e revisões a que se 

referem ás clausulas anteriores, caso haja alterações significativas nos custos 
do 

Sistema, por solicitação desta ou das entidades de representação oficiai dos 

kilunicipins, devidamente comprovada por documentos encaminhados á Agência 

Regulatária podendo. a qualquer tempo. procedo: a revisão extraordinaria das tantas. 

visando manter o equilíbrio econômico-financeiro do Sistema. nas seguintes hipóteses 

Quando houver necessidade de 4iterações significativas nas metas de 

investimentos, previstas no Plano Plurianual do Investimentos no Sistema. ou 

para atender demandas extraordinárias que afetem a estrutura tarifaria 

acarretando variações acima de 2% (dois por canto). negativas OU positivas, dos 

valores das tarifas cies serviços necessárias para a manutenção rio equilibra, 

económico-tinancerro do Sistema; 

Ouando houver a extinçáo do contrato por encampação. caducidade. rescisao. 

anutaçao, referentes aos municípios integrantes do Sistema e extinção da 

empresa CORSAN: 

til 	
Em decorrendo de latos extraordinários. lora do controle ria CORSAN ou do 

Kilit`41CiPiO. cnn f,a7à0 de: 
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Atos da natureza que alotem significativamente os cUSIOS da prestação 

dos Serviços: 

Alterações na politica tributária ou fiscal: 

e. Em decorrência de decisoes judiciais que repercutam direta ou 

indiretamente, nos custos de prestação dos servicos concedidos 

provocando vanaçoes oositivas ou negativas superiores a 2 	(dois por 

cento); 
Ocoirencia de outros latos extraordinários admitidos e reconhecidos pelas 

panes que aletem significativamente os custos da prestação dos serviços. 

e. Extinção do contrato de algum dos municípios cuja receita anual seja 

superior a 2 	do total do Sistema: 

Ingresso de municipio ou grupo de municípios cujo somatono da fCC0113 

anual seja superior a 2 % do total do Sistema. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 	
As lordes provenientes de receitas alternativas. 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade. 

com 
 vistas a favorecer a modicidade das tardas. serão obrigatoriamente consideradas 

para a atenção do equilíbrio economico-financeiro do Sistema 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA • Na exploração do solviço público, objeto deste 

Contrato. a CORSÁN não poderá dispensar tratamento dilerenciado. inclusive taritann. 

aos usuários de uma mesma classe de consumo e nas mesmas condições de 

atendimento. exceto nos casos previstos na legislação federal, estadual e regulamento 

da CORSAN 

Subcláusula Única - Soro vedada a concessão de isenção de pagamento de tantas 

inclusive a entes do Poder Público, visando garantir a manutertcão da adequada 

prestação dos serviços e tratamento isonomico aos usuários do Sistema 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA • Ressalvados os impostos incidentes sobre a renda, a 

criação a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos teclais, após a 

assinatura deste Contrato, quando comprovado seu impacto, implicara na revisão das 

tarifas, para mais ou para menos, conforme o caso. 

lii 
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DOS DIREITOS. GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLAUSULA VIGÉSIMA • O MUNICIPIO tem as seguintes obrigações: 

Ftegurrnentar a prestaçau do serviço: 

II. 	Fiscalizar permanentemente a preslaçáo dos serviços: 

tli 	Aplicar as penalidades regulamentares e nona:rituais: 

IV. 	
Homologar reajustes e proceder á revisao das tardas na forma da lei, das 

normas pertinentes e deste contrato: 

V 	
Cumorir e lazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas 

contratuais: 

Zelar peia ooa qualidade do serviço, recebei, apurar e solucionar queixas e 

reclamações dos USLIátiOS. que serão cientificados. OITI ate trinta dias. das 

providências tomadas: 

Declatar de utilidade publica os bens necesatios à execução do serviço ou obra 

páblica. outorgando poderes a CORSAN pata promoção das desapropriações e 

paia a instituição das servidões administrativas. a qual assumirá a 

responsabilidade pelas indenizações cabiversr 

VIII 	Estimular o aumento da qualidade e produtividade dos :::erviços 

IX 	
Estimular a tormaçao (10 associações de usuários para delesa de nte.resses 

relativos aos serviços. 

x. 
Arcar com os custos necessários para a mudança de alinhamentos, pedis e 

nivelamento cie qualquer logradouro, que exijam modificações ou remoções de 

canalizações. desde que não previstos nos cronogramas referidos na cláusula 

queda. quando tarem executados por sua solicoacào. 

/ 
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Consultar a CORSAN sobre a viabilidade tOCfliC da disponibilização dos 

serviços, antes de aprovar novos leteamentos. conjuntos habiracionais 

instalações de novas indústrias: 

Comunicar previamente a CORSAN a execuçáo do obias e serviços no subsolo 

das vias public.ns em que se localizam redes de infri•estrutura dos serviços 

concedidos, 

XIII 	
Zelar pelo cumprimento da legislação federal. estadual e municipal de proteção 

ambiental e de saúde pública. respondendo pelas eventuais conseqüências de 

seu cescumprunento no que couber. visando a preseivação e a conservação do 

meio ,ambiente o da saúde pública. 

Zelar pelo cumprimento da legislação vigente iekicion.rida á vedaçao do 

apioveitamento de fontes alternativas de água, contribuindo com a vigi
a /1w 

sanilaria na área da prestaçao dos serviços, nos termos dos adigos 96 e 104 cio 

Decreto n" 23.430/74, que regulamentou a Lei Estadual 	
6.503172 e paragralo 

2" do artigo 45 da Lei Federal n." 11.4,1507 

Exigh a ligação obrigatoria de toda construção e prédios considetados 

habitáveis. situados em logradouros que dispunham dos serviços. as vedes 

públicas de abastecimtmto de égua e de coleta de esgoto. excetuando-se da 

obrigatonadade prevista apenas as situaçOns de impossibilidade tecnica. que 

deverão ser Justificadas perante os orgaos competentes, sendo que as ligações 

correvão as expensas dos USUariOS, nos termos da legislação municipal, do ad 

18. da Lei Estadual os' 6 503172. e do ,irt 137. da Len Estadual n' 11.520
,00 e 

artigo 45 da Lei Federal n." 11 445,07' 

Exigir ou promover. consultada a CORSAN. a adequação da intra-esuutura dos 

loteamentos. oito autorizados ou itregulare!,,, as condições técnicas e 

operacionais apropriadas para a 
integraçao ao Sistema, nos termos do que 

estabelece o contrato: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO IV° 311/2012, PÁG, 12 
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Exigir ou promover. consultada a CORSAN. a adequação da infra-estrutura das 

áreas de assentamentos inicio-riais. as condições tecnicas e operacionais 

apropriadas para a integraçao ao Sistema, nos termos do que estabelece este 

contrato; 

Estabelecer os planos e politicas municipais de saneamento e de urbanização, 

consultada a CORSÁN, visando ao estabelecimento das Metas de Investimentos 

de Longo Prazo: 

Realizar as inisees no Plano Municipal de Saneamento BáSICO periodicamente. 

em prazo náo superior a quatro allOS. incorporando na primeira revisão as 

concepções de projeto dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitario. propostas pela CORSAN, ajustadas pelas partes e inseridas no 

presente contrato. 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICIPIO 

CLÁUSULA viGÉsirmx PRIMEIRA - Ao MUNiDiPIO .Si0 assegurados os seguintes 

direitos e aarantias: 

Estabelecer. juntamente com a CORSAN. as Dualidades. os objetivos e as 

condições para 3 
prestação dos serviços. considerando as Metas de Longo 

Prazo para Investimentos e de forma c:c:mantive' com o Plano Municipal de 

Saneamento Basico 

II 	
Receber da CORSAN a prestação de serviços adequados nos termos deste 

contrato e da togistaçae 

A reatizaçao. pela CORSAN. dos inv,,stinientos necessarros á expansão e a 

modernizaçao dos serviços. dos equipamentos e das instalações, nos lermos 

previstos nas Metas de Longo Piazo de Investimentos e de forma compativel 

com o Plano Municipal de Saneamento Basico, 

; 
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Conhecer, prévia e expressamente, as obras quo a CORSAN preterida executar 

em vias e logradouios publicos: iessalvados os casos de emergência. nos 

termos do regulamento especifico: 

Estar isento de qualquer Ônus de solidariedade com a CORSAN no caso de falta 

ou insuficieincia de sinalização nas obras por ela realizadas nas vias públicas, 

durante toda a execução das mesmas: 

Receber, da CORSAN, no primeiro trimestre de cada ano. prestação de-contas 

na teima da clausula irigesuna sexta: 

Vil. 	
Ser ressarcido de 'lodos os prejuízos que lhe forem causados em decorrência da 

execução dos serviços. conforme processo administrativo especifico: 

Ter assegurada a aplicação dos iecuisos linancohos captados pela CORSAN ou 

pelo MUNICiP10. dest!nados Ao Municipio: na tecle municipal de água ou 

esgoto. 

Ser informado, previa e expressamente. pela CORSAN do qualquer operação 

financeira ou judicial em que laça recair garantia sobre os bens vinculados a 

prestação dos serviços, que possam comprometei a operacionalização e :1 

continuidade da prestação dos serviços: 

N. 	
Receber, em quaisquer dos casos de extinção do contrato. o cadastro atualizado 

dos usuários dos serviços de água e de esgoto e do acervo técnico da prestaçae 

dos serviços, em meio digital: 

Xl. 	Ser isento dei qualquer ônus de solidariedade ou subsidianedade 
era relação a 

iodas as obuciaçõos 	
trabalhistas e 1)r:evidenciarias. hera assim a 

quaisquer outras obrigações relacionadas ou decorrentes da exploração dos 

serviços: 

XII 	
"I ei livre acesso dos encarregados da liscalizaçao do MUNICÍPIO e da Agência 

Reguiatória, especialmente designados. em qualquer época. a
.s_ _obras. 

equipamentos e instalações utilizados na prestação dos serviços, bem como aos 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 311/2012, PÃO, 14 
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dados e registros administrativos. contabeis. técnicos. econômicos e financeiros. 

realizados pela CORSAN. relativos ou pertinentes ao contrato: 

XIII. 	Aplicar as penalidades previstas neste contrato: 

XIV 	Receber os bens reversiveis. nos lermos deste contrato. em quaisquer das 

hipóteses de extinção do Contrato de Programa. conforme subclausula quarta. 

ClauSilla trigesima: 

XV 	Receber desconto de 50'. (cinquenta por cento) sobre valor faturado, pela 

prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitano aos 

próprios municipais. As economias serão classificadas na Tarifa Empresarial. 

categoria de uso -Publica". .tencio que. em caso de inaciimplõncia, podera 

CORSAN suspender a Concessão do desconto. 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DA -CORSAN 

OBRIGAÇÕES DA'CORSAN 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - A CORSAN se obriga a 

1. Elaborar e executar direta ou indiretamente.. estudos omielos e obras 

obedecendo ás prioridades. os objetivos e as condições estabelecidos neste 

contrato e no Plano Plurianual de Investimentos do Sistema. 

Garantir a prestação de serviços adequados nos termos deste contrato e da 

legislação aplicável. 

Dar ciéncia prévia c expressa ao MUNICiPIO das obras que pieionda execuini. 

em vias e logradouros publicos. ressalvados os casos de emergência. nos 

termos do regulamento especifico; 

Sinalizar as obras nas vias públicas durante toda a sua execução. sendo que 

Quaisquer danos causados a terceiros, em virtude. de lana ou insuficiência de 

sinali-zação sorno da inseiia iei,:porviabilidade da CORSAN; 

15 
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MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
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CORS AN COMPANHIA ro0bRANDENsE DE,;ANE,i‘i,,ast.J.To 

Apresentar ao MUNICÍPIO. no primeiro trimestre de .cada ano. prestação de 

contas na forma da cláusulá 1-dgésiina sexta. 

Publicar. anualmente, as demonstraçoes financeiras referentes ao Sistema na 

forma da legislação especilida; 

VII 	A execução do servico..cabendo-lbe responder pai todos os proiuizos causados 

ao MUNICIPIO. aos usuaries ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida 

pelo MUNICIPIO. ou a quem este delegar, exclua ou atenue essa 

responsabilidade, exceto nos casos legais: 

VIII 	Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço as clausulas contratuais e a 

legislação relativa à prestaçáo dos serviços: 

Captar. aplicar e gerir os recursos financeiros necc,,ssai los à pre.stacao de 

serviço, 

Organizar e manter registre e inventário dos bens vinculados à prestação dos 

serviços e zelar pela sua iritegridacle segurando-os adequadamente. e informar 

ao MUNICÍPlO, prévia e expressamente. qualquer operação linanceira - Cu 

Kicticiai em que faça recair Narantia sobre os bens vinculados aos seiviços, que 

possam comprometei a operacionalização e a continuidade da sua prestação.  

Xl. Organizar e manter, permanentemente atualizado, o cadastro dos respectivos. 

usuanos. 

XII 	
Cumprir e lazer crimoni as normas legais e regulamentares do serviço. 

respondendo pelos eventuis danos causados em decorrência da prestação das 

serviços: 

XIII 	Atender a iodas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e orevidenciána 

encargos docorrentes das obrigações relacionadas á prestação rios serviços. 

Permitir aos encarregados da liscalii.açao do MUNIC.:010 e da ACIênetil 

RegUlatória• especialmente designados. livre acesso, em qualquer epoca. at; 
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COPSAN (..()MPANHIA ki01-31,1ANDENSE L ANEAMENTO 

obras. equipamentos e instátlações utilizados na prestação dos serviços, bem 

como a SOUS 
dados ti regiátéps administrativos. contábeis. técnicos. econômicos 

e financeiros: 

XV 	
Zelar pelo cumprimento da l'egislação federal, estadual e municipal, de protecau 

especial, respondendo pelas eventuais 

conseqüências de seu descOnprirnenlo: 

XVI. 	
Expedir os regulamentos de; instalações prediais elou condominiais de agua e de 

esgotamento sanitario. inct4isive os de tratamento do tipo fossa séptica e poço 

sumidouro, fossa o filtro bi+gico. Ou dispositivos equivalentes submete.ndo-os 

aprovação do MUNICIP10: • 

XVII, 	
Encaminhar o Plano Plunahual de Investimentos. pievisto na clausula oitava á 

AGÈNCIA PEGULÁTOR1A-ie chsponibiliza-lo ao MUNICIPIO; 

XVIII. 	
Atender as exigências da fiscalização do MUNICIPIO no que refere a reparaçaõ 

de vias e passeios públicd,s. substituições de redes, esgoto sanitário. poços de 

visita (PV), vazamentos. e outros similares, quando de competência da 

CORSAN, sob pena de ter.ide refaziá-los. sem qualquer ónus para o MUNICIPIO 

até que selam liberados p0a respectiva fiscalizaçao: 

XJX. 	
Adquirir área para a implantação de E.staçáo de Tratamento de Esgoto - 

ETE 

ate o primeiro semestre dd 2013. 

XX Implantar o Sistema de Esgotamento Siritãruo. na 
 modalidade mista 

piogressivo. com 
 cixecrriAo ria Estação de Tratamento de Esgoto e Elevaiona 

Final, com a cobertura de 78%, das economias de Água do Municipio. no prazo 

de 6 (seis) anos. com 
 'recursos oriundos do Fundo Municipal de Gestão 

COmpanilhada, COM 
valor aproximado de AS 36.978.256,00 (trinta it seis 

milhões. novecentos e. setenta e oito mil e duzentos e cinquenta e seis reais
,. 

podendo este valor ser shbstituido por contrato de financiamento do verbas do 

OGU: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N• 311/2012, PAD, 17 
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a 

CORSA Ni COMPANHIA HIO(IIANDENSE. DE SANEAMENTO PittfLITURA Of MCNim 

XXI 	Elaborar o Projeto ExecutivO para o Sistema de Tratamento de Esgotamento 

Sanitário da sede urbana do Município do Erechim. na  modalidade separado; 

absoluto, nos termos do Piado Municipal de Saneamento Basico: 

Executar redes coletoras. do tipo separador absoluto, com interceptores e 

emissários. com  investimeritos provenientes do Fundo Municipal de Gesta° 

Compartilhada: 

Implantar a transposição do ,Rio do Cravo, com recursos originados do Governo 

Federal, publicados no Diár
io Oficial da União do dia 23/12/2010. na Seção 1 

pagina 127. no valor de RS32.410 000.00 (trinta e dois milhões, quatrocentos e 

dei. mil  reais), devendo ocoder no prazo de 2$ meses: 

XXIV 	Substituiçao das redes de fibrocimento. a razáo de 20% ao ano. de acordo com 

o Plano Municipal de Sanealhento Básico: 

XXV. Implantação da selonzacae, em tempo não superior a 04 (quatro) anos. de 

acordo com o Plano MuniciOal de Saneamento Basico: 

XXVI 	Execução de Plano de Redução de Perdas, a curto prazo, de acordo com o 

Plano Municipal de Saneanienlo Básico: 

XXVII. Execução de Projeto Executivo para a ampliaçao geral do Sistema de 

Abastecimento de Água (SÁA) de Erechim. com  Recursos do governo Federal. 

devendo realizar os trabalhOs no prazo estipulado pelo Projeto: 

XXVIII, Execução. se  necessário de obras complementares de reservação em 

consonáncia com os ProjetOs do Sistema de abastecimento de Agua: 

XXIX. 	Ampliação do Sistema de Produção de Ãgtla Tratada. a ser definido no Projeto 

executivo: 

XXX 	Dar prioridade e graturdarte na aprovaçáo de projete.), e implantação de redes 

em loteamontos sociais exclusivamente públicos e tendo como empreendedor o 

município: 

‘
-

/ 
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C ID PI ST\ N.) 	 mcb;RANDEI.,,.-:F: 	sANI:AmENT0 

Repavimentaçao,'icom basei de pedras ou rachão. devidamente compactadas. 

das vaias onde ocorrerem ligação de ramal com prazo do até 48 horas, após a 

intervenção; 

Comunicar imediatamente ;a Secretaria de Obras do Municipio. acerca da 

pavimentação de valas de rigaçáo de ramais: 

O prazo máximo pare a manutenção das valas abedas pela CORSAN sem de 

60 (sessenta) dias. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA • A CORSAN deverá manter. graturrarnêntr.• 

serviço de atendimento aos USUMiOS para registro protocolado das suas solicitaçoes. 

sugestoes e reclamações. bem come das Soluçbes e respostas apresentadas de 

acordo com os prazos legais e regulamentares. devendo sempre fornecer ao usuário 

protocolo comprobatório da comunicação, com os correspondentes dia e horatio. 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DA CORSAN 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. OU ÀRTA - Na exploração do Serviço de Abastecimento Cie 

Agua e EGgOtamenI0 Sanitário. a CORSAN poderá 

i. 	Utilizar-se de vias páblicas, estradas, caminhos ê terrenos de domino municipal. 

para o fim especifico de eXecução do objeto do presente Contrato, compelindo 

ao MUNICIPIO. Observando O respeitando o objeto deste contrato. estabelecer 

as condições de.  SIJa I.tilizaçáo. bem como a sujeição das obras aos 

regulamentos especilicos vigentes no Municipio: 

Suspr>ndei o abastecimento de anila de usuários inadimplentes. observado 

Recrutamento dos Serviçds de Agua e Eseoto. as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor e da Lei Federal n.' 11.445/07: 

Aplicai' os reoulamentos di . instalaçoes prediais eiou condoininiais de água e de 

esgotamento sanitario. irntllusivO os de tratamento do tipo lossa septica e eoço 

sumidouro fossa e filtro biológico, ou dispositivos equivalentes submetencle-OS 

aprovação do MUNICiP10'. 

Paginou DI tat(SIM 
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CORSAN compArollA Rept tANDENSE OE SANFAMENTO 

Aplicar o disposto no Regulamento dos Serviços de Agua e Esgoto: 

Nos contratos de linanciaMento, podem oferecer em garantia os direitos 

emergentes do Sistema, ateio limite que nao comprometa a operacionalização 

a continuidade da prestação ido serviço. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA • Sem prejuizo das responsabilidades referidas neste 

Contrato. a CORSAN podem contrálar terceiros para o desenvolvimento de atividades 

rne.ientes, acessórias ou complárnentarcs ao serviço concedido, bem como 

implementação do projetos associados. 

Subclausula Primeira- Os contriatos celebrados entre a CORSAN e os terceiros 

reger-se-ao pelo direito privado, nãp se estabelecendo qualquer relação jurídica entre 

os terceiros e o MUNICIPIO 

Subcláusula Segunda 	A ex.ecuçao das atividades contratadas com terceiros 

pressupor... o cumprimento das norrnas regulamentares do serviço concedido 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Sem prejuizo do disposto no art 7". da Ler 11' 

8.987/95, do art. 9 da Lei Federal o." 11.445/07 e do Codigo de DeieS11 cio 

Consumidor, são direitos dos usuarkls 

Recebei serviço adequado: 

Receber do MUNICIPIO e da CORSAN informações paia a defesa de interesses 

individuais ou coletivos. 

til 	Receber da CORSAN. dentre do más de vencimento: o mimmo lo seis datas 

opcionais para a escolha do dia de venctinento de sous debitos: 

IV, Atendimento. pela CORSAN. dos pedidos de seu interesse, nos prazos e 

condições fixados neste contrato e nas normas e regulamentos editados pelo 

/ 	MUNICÍPIO. sondo-lhe garantida a prestação do serviço, independentemente do 
,r 

4 	

----- 

i 	 • .,- / 
3 	 :( 	 / 

1 ..,. 	", 
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COR S A NI comPANHA HK A.ANuEiNsE 1-)E sANEAmEN10 eR1Fi 	Ot tRUNIN,  

pagamento de valores-  não previstos nas normas do serviço ou do débito não 

imputável ao solicitante: 

V. Receber o rossarcimente dos danos que, porventura, lhe selam 

,comprovadamente causados oro função do serviço concedido, ressalvados os 

danos decorrentes do' 

a 	Deliciem:las tecnicas nas instalacces intoinas da unidade i-ionsumiddia 

lo Ma uiiiização das instniaçoes; 

Caso fortuito ou força maior. 

Prévio conhecimento ,dos seus direitos e deveres e das penalidades a que 

podem estar sujeitos_ 

Acosso ao Regulamento dos Serviços de Agua 1? Esgoto e elaborado nos termos 

deste contrato: 

Acesso a relatório poriódico.sobre a qualidade da prestação dos serviços,  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA Sem pfeitii7.o do disposto no Código de Defesa do 

Consumidor. sao deveres dos usuários' 

	

1. 	Lavar ao cont-iecimento do fii.,1LINICIPIO e da CORSAN as irregularidades de nue 

tenham coinhecimento, refereiltes ao serviço prestado: 

	

li 	Comunicar ãs autoridades ooropetentes os atos !i1CrItC`S rirdlicados Peia CORSAN 

na plesiaçãO do seiviço 

	

fil. 	Contribuir para a permanencia das boa:3 condições 11W:t berff3 oublicos Jiraves 

dos duais lhes são prestadOs Os seiviços

IV 	

i 

Requerei' o CORSAN a 'ligação de iiieus 'moveis aos serviços. conforme 

determinam o art. 18. da L.Oi Estadual n'' 6.503,72, e o art. 137 da Lei Estaduai 

11.520,00. excetuandoe dci ObtigaiOtiedadr:•n situações do impossibilidade 

técnica: 

Atoar co:: corista das figaçóos de sous predios ao sendço: 
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CORSAN C0IVII",ANI-414 f-Iln,C;RAND6N6E. DE. l',ANEArvIrNi-rç.:) 

VI 	Peri-fleti-  o livfe acesc.4 da CORSAN uara o exame das instalaçOes hidráulico- 

sanitárias prediais em qualciller tempo. 

Subclausula Única - Para atendlMento das solicitações de ligação aos serviços. será() 

verilief3das as possIbitidades de alendivne.nto peia CORSAN. observadas normas a 

regulamentos. 

PÁ FISCALIZAÇA0 

CLÁUSULA VIGÉSIMA ORAVA • A fiscaliz.acao penõdica da execucao dos serviços 

cabe ao MUNICIPIO e a AGÊNCIA REGULATORIA. podendo contar com a 

coopernao dos usuários por intemedio de comissão composta por representanles do 

MUNICIPIO. da AGÊNCIA REGULATOPIA d CORSAN e dos usuários. nos termos 

de norma regulamentar. Lei Municipal n." 4616. de 'I 512.-2009. 

Subelátmula Primeira No exelleIOto da fiscalização. a comissão retendo no caput teia 

acosso aos dados relativos à administraça.o. contabilidade. recursos tecnicos. 

económicos e financeiros da CORSAN e podem acompanhai os serviços do controie 

de qualidade e a execução das obras e Sel-VIÇOS 

Subciáusula Segunda - A CORSAN efetuara a remuneração peia atividade :)CE,  

fiscalizaçao e de ['adulação dos serviços realizados pela AGÊNCIA REGULATORIA. 

nos lermos definidos no art. 24 'da Lei Municipal o 4..616. de 15/12/2009 

DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA Peio descurnprImento das disposicoes contratuais 

especlticadas em Reguiamento' pfdprio, a CORSAN es,c'ira sujeita as seguintes 

cenaksfades. 

Advonencia para que no pr,:mo do 30 Minta', dias. Proceda á aducluKfIrD dO 

sonaco prestoclo aos paraumeiros definidos nbsto Contrato 011 em insimmenres 

complementwes. 
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MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
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CORSít,Ni COMPANHlA. UrlOORANr)1-7N 	5,,,NE.:tivtEt.tT(T 

ti 	Em caso de intabservancia da advertência. muita de are 200 tricas por contoa 

proporcional a gravidade daantração. sobre o valor arrecadado pela COFISAN. 

no Municipio, nos últimos 3 {três) meses anteriores à notificacao, 

Irl. Contrapropaganda, quando a CORSAN incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou busava, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Codigo de 

Defesa do Consumidor (Lei 	5.078/90). 

SUbdáusula Primeira - Nos casos: de reincidêncií . 	rnesma pratica inivativa, julgada 

em ultima instancia, durante o intervalo de 5 (calco) anos, contado da data do 

recebimento do Termo ele NotiticacAo TN, a penalidade O ser aplicada seva de multa 

elar dobro. observado o limite estabelecido no inciso tl da Cláusula Vigesima Nona do 

Contrato de Programa. a ser tixada considerar rdo-so - 

a As sitala0eS aguavanles e.  atenuantes; 

b A extensee do dano causado ao municiplo ou a terceiros: 

A vantagem eventualmente ruijlOridri com a ti-Ir- ração: o 

A condição económico da intratoua. 

Subcláusula Segunda O Regulamento eatendo nesta Clausula O pane Inlegfélrla? do 

wesente instrumento. 

Subciausela Terceira - As peealidadeS seráo aplicadas rned(anw p
focedinicae, 

administrativo previsto no regulamento, em que se assegurdi á parte inadimplenre. 

amplo direito de defesa e o contraditório 

Su bei áusuls duarta - A CORSAN náo estala stmtrain as penalidades previstas no 

Contrato se comprovado que. a (VA o realr..nc; o da obrigacao especifica decorreu ,Jor 

tato. ato ou r carawnstancia imputada unicamente ao MUNICrP10 011 a terceiros. 

DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A delegacrao da prestação da servlços extingue -Se 005 

termos da Ler Feck,ral n' 11 107.1)5 e da Lça gederar rr 	287,- 95. art. 35 e paragralos. 

por: 
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MUNICIPIO DE ERECHIM 
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çcJrS\Pj ,:.',OMPANHIÃ RK;)GrIANDEp.ISE ;)E sAilEa,mENT0 

Advento do muno corttramal ou de sua prorrogação: 

Encampação: 

G. ACOTd0 'to,rnal entre d MUNIC:iPi0 o a CORSAN: 

Caducidade: 

Rescisão: 

f 	Anulaça o: 

Extinção da CORSAft.J, 

A CORSAN deixar de integrar a Administraçào Indireta do Estado. 

SubclausuIa Primeira - A extinço soterife 	
elelivara com a conseqüente entrega 

ao mulmic,Plo de todas as instatações. alcivets O equipamentos relativos aos serviços, 

considerados come bens e direitos reversíveis da delegação 

Subclausula Segunda . Extinta a delegação da prestação de SeeviçOs havera 

imediata assunção dos mesmos peto MUNICHO. 

Subdatisula Terceira - A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalaçOes O 

a utilização, pelo MUNICIPIO, de lodos os bens reversivrattt. 

Subclausula Quarta - Com a extinçao da Pulegaçâo da prestação de serviços 

apuiado o miantum indeniz.atono. . caberá ao MUNICIPK) indenizar à CORSAN. nos 

termos da lel e deste contrato. 

DOS BENS 'OUE 'INTEGRAM A DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA. TRIGÉSIMA PRIMEIRA - A delegação da prestação de serviços rt 

integrada pelos bens tangtveis e tntangiveis afetos à prestaçào dos serviços, existentes 

na data de assinatura deste contrato, ou quer a ela venham a ser integrados inediantrt 

previa edição de 'lei especifica na área da delegação dos serviços. descritos ne 

inventário de bens. contorme Anexo IV. e atualizaçoes anuais. 

Subclausula PrifTleifa • 
Na assinatura deste contrata os bens de .propnedado do 

MUNICIPIO iestinades a execução dos Serviços, sorão transferidos ao património da 

;,- ORSAN. modiarile previa avalinção. 
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PRtf Entre, Ent IFICCRIK9  
CORSAI\J CON,IPAivv,IA 	

[-)E 

Subciakisula Segunda - Os bens :deverão ser mcuperades. conservados. manItclos e 

operados ern cortdu;iaes normairi de uso. de forms que. quando revedidos so 

1\1115NiCiPlO, SD encontrem gen estiritio norrnal de uso. exceto çielo des..gaste natural de 

sua utilizaçáo. 

DA REVERSÃO DOS EIENS INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO 

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A reversão dos bens faese-a com o pagamento. 

pelo tiiilNICIP10, das parcelas doS invcistimentos vtriculadtas aos bens adquiridos gela 

CORSNN ainda não amortizados ou depreciados obseniadas 
as repec.liv -as 

COMpelénClaS prOpOCCiOnalldadeb, 

Subctáusula Única - Na exiXição do contrato, após o procedimento 
CIOS [eVarltarrICMICIc:. 

avaliaeoes previstos na cláttsuHa trigésima, será lavracio reuno de devolução e. 

everào geS bens. a serem devidamente identificados. 

DAS INDENIZAÇOES DEVIDAS À CORSAN 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA Em quaiquer das hipóteses de extinçáo 

delegação da prestação dos serviços sera apurado se o MUNICi010 deverá indenizar a 

CORSAN. observadas aS condições estatieldcidas nesta clausula 

Subelausula Primeira - Serão procedidos os levasitatitenlos e avaliações necessários 

visando apurar os valores eventualmente. devidos. 

Sulaeláusula Segunda - Os critérios a serem utilizados ccano partainetros piira 

calcuto do indenização. a ser ela.borade pot oeiito. sertto: 

Os registros contábeis adropriados. rios quais constarão os reg strrds dos bens e 

dos investimentos realizados no Sis..twna: 

Il. 	
C) valor de mearado cios bens palrimonials. apurado através de avaliação. 

considoradris a depreciação ou amortização -contatai' e as reais condições de 

uso. e:ou operacionalriade dos bens existentes. 
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Os bens publico; móveis e imóveis desttnados a execução dos serviços. 

existentes quando da delet jjj' áçâo destes e transferidos à COF1SAN. lerão seus 

valores clepnaciodes e descontados • do montante apurado a titulo de 

indentzacao: 

IV. 	incidência da ir de 	sobre as parcelas dos investimentos vinculados o 

bens reversíveis. ainda nao depreciados, que tenham sido realizados Com 

objetivo de garantir a continuidade ee atualidade dos serviços concedidos; 

O. 	Não serão computados os valores referentes aos investimentos realizados pelo 

mumcir,io. inclusive os inVestimontes oriundos, ele recursos não onerosos, por 

proprietários ou incoçporadoras dia loteamentos, conforme estabelecido no 

presente Contrato, a parti; de sua ',agencia, 

Subclausula Terceira - A atualização monetaria sara calculada pelos mesmos indicas 

aplicados no reajuste tarifário 

Subclausula Quarta - No caso de decretação da caducidade. o pagamento da 

indenização não será prévio, podendo este ser calculado no decurso do processo. 

Subc!ausula Quieta • O pagamento da indenizacao seta parcelado em tantas vezes 

quantas toren, necessarias para Permitir o cumprimento da obrigação pelo MUNICiPlO. 

segundo suas roais jiossittilidades financeiras, nos seguintes casos do extinção do 

cont tato: 

a Rescisão pela CORAN: 

LI. Por caducidade. 	j  

Por transferência da delegação J.aos -services ou do caantrote societarto da 

COHSAN. 

Por extinção da CORSAN: 

Por deixar a CORSAN de integrar a administração indireta do Estado: 

1. 	P31 Elllulaçkk rio Contrato. 

Subcláusuln Sexta - Nos demais, casos de extinção previstos no caput cia cláusula 

nioeslrnu a indenizaçau sere previa , 
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Subcláusula Sétima Do valor apurado, a titulo do eventual indenização. poderão ser 

descontados os créditos decorrentes cio multas contratuais e danos provocados pela 

CORSAN. até o limite dos prejuízos causados ao MUNICÍPIO 

DOS INVESTIMENTOS E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA Ouaisgtier valores ou bens Que entidades 

publicas OU privadas, nacionais ou internacionais. destinarem ao Municipio para 

aplicação nos serviços. Objeto deste contraio. poderão ser recebidos diretamente pela 

CORSAN, nos termos da Lei 

Subclausula Primeira - Os investimentos realizados pelas partes contratantes serão 

contabilizados em favor de quem sUportou seu pagamento. 

Subclausula Segunda - Os Investimentos realizados com recursos não 071131'050S 

obtidos pelos contratantes não serão remunerados 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - Cabeia aos proprietários ou incorporactore.s a 

execução dos projeto; e obras do S serviços de abastecimento de água e esgotamento 

saniiano dos loteamentos particulares. nos termos da Lei Federal n" 6.766. de 19 de 

dezembro de 1979, sendo que a ligação destas intraestruturas à rede e condicionada a 

sua prévia entrega á CORSAN. 

Subclausula Primeiro - Os projetos referidos no "capui-  deverão ter aprovação da 

CORSAN, a quem fica arribuida. Consequentemente. a fiscalização da execução das 

obras. 

Sutrolausula Segunda - Os serviços do abastecimento do água e esgotamento 

sanitário referidos nesta clausula nao serão considerados como investimentos para tine 

de remuneração e indenizaçao. 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - Anualmente. ate o final do terceiro mês do exercicio 

civil. a CORSAN prestará contas ao MUNICiP10 e à Agência Regulateria, de gestão 

dos serviços concedidos. mediante apresentação de: 

Relatem:is. expedidos na forma a ser estabelecida pela Agência Regulateria e 

segundo as prescrições legais e regulamentares especificas. relativos: 

a. À execução dos estudos, projetos e obras previstos no Plano Plunanuat 

de Investimentos no Sistema: 

b Ao Desempenho Operacional da delegação que contenha Info; maçoes 

especificas sobre os níveis de regularidade, continuidade, eficiência. 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos serviços e 

modicidade das tarifas: 

Ao registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos serviços: 

Ao desempenho operacional. económico e financeiro 

ft 	Dernonstiações financeiras do Sistema e as individualizadas em nome do 

MUNICÍPIO: 

III. 	Demonstrativo da aplicação dos recursos linanceit os centrados pela CORSAN ou 

pela Administração Municipal, vinculados ao Municipio. 

DA SOLUÇÃO AMIGÁVEL DAS DIVERGÊNCIAS CONTRATUAIS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - A solução amigável das eventuais divergências 

entre as partes. relativamente à aplicação das disposições deste contrato. será 

mediada pela Agência Regulatória, 

DO FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - O Fundo Municipal de Gestão Compartilhada - 

FmGC. criado pela Lei Municipal.n." 5.100(2011 e aprovado pela Diretoria Colegiada da 

CORSAN. ata n. 16/2012. datada de 23(04/2012, tem por objetivo garantir. de forma 

orientaria investimentos em esgotamento sanitário no Município e contribuir com o 

/ 
1"' 
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acesso progressivo dos usuarios ao saneamento básico e ambiental compreendido era 

sua integralidade. 

Subcláusula Primeira - O Fundo Municipal de Gestão Compartilhada podem ter seus 

percentuais reduzidos ou ser extinto, desde que acordado entre ás parles e autorizado 

em lei, quando a CORSAN atingir a universalização das economias ligadas com 

esgotamento sanitário. em relação ás economias faturadas de água, na área urbana da 

sede do município. desde que possiveis de se ligarem ã rede coletora, ou a qualquer 

tempo em comum acordo entre as partes contratantes. 

Subcláusula Segunda - Eventuais recursos remanescentes á conta do fundo seráo 

aplicados em melhorias do Sistema, conforme deliberação do Conselho Deliberativo do 

FMGC. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - Os recursos que constituirão o Fundo Municipal de 

Gestão Compartilhada serão decorrentes de: 

I. Aportes ordinários: 

ai 100", (cem por cento) do faturamento mensal proveniente dos serviços de 

esgotamento sanitário gerado.  no rnunicipio contratante, descontados os tributos 

(COFINS: PASEP: IRP,1 e CSLL ou outro tributo que venha a incidir direta ou 

indiretamente sobre o faturamento). assim corno a inadimplencia e Dividendos; 

59., (cinco por cento) do faturamento mensal proveniente dos serviços de 

fornecimento de água e serviço basic() gerado no rnunicipro contratante 

descontados os tributos (COFINS: PASEP: IRPJ e CSLL ou outro inbuto que 

venha a incidir direta ou indiretamente sobre o (aturamento). assim como a 

inadimplència e Dividendos: 

Valores decorrentes de ai-moi:Adoções das penalidades de multa aplicadas peio 

municipio aos usuários que nao se conectarem as redes coletoras de esgoto. 

conforme Lei Municipal, 

dl Valores decorrentes de aplicações da penalidade de multa prevista no Contrato de 

Programei (clausula 29 e anexe HO: e. 

É 
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ui Apertes de recursos realizados pelas partes e recursos externos.. OnerOSOS ou não. 

Aportes extraordinarios mensaiS no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

pelo período rninimo de 72 mesas. 

Suhclausula Primeira -• A CORSAN efetuara o primeiro calculo do fundo. conforme 

incisos 1 e II desta cláusula sobre ó faturamento do mês subsequente à assinatura do 

contraio. 

Subcláusuia Segunda — A GUISAM efetuara o primeiro deposito referente aos 

recursos que constituirão o FMGG, até o último dia ulil do segundo mês subsequente á 

assinatura do contrato. E os demais depósitos até o l'iltirno dia util cios meses 

subsequentes ao mês de !aturamento. 

Subcláusula Terceira — para apuração do IRPJ e CSLL no exercício corrente sobre a 

parcela. será utilizada a relação entre despesas/provisões do IRF'J. CSLL e Receita 

Operacional Bruta da CORSAN, apurada no mesmo mês de faturamento. 

Subclausula Quarta— para apuração do calculo da inadimplência será utilizada a 

me:dia movei dos uttimos doze meses. anteriores ao Ines de faturamento. 

Subclausula Quinta— Caso ocorra a cobrança da penalidade da multa. pelo Municipio. 

conforme inciso I alineas "e' e -
r1" desta Clausula. os valores deverão sei repassados 

FMGC no mês subsequente á arrecaciaçáo dos referidos valeres 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - A destinação dos recursos financeiros que 

constituirão o FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA se dará da 

seguinte forn-ta: 

I. Apoies orclinarios: 
a) 70', (setenta por cento). dos valores depositados ficarão com a CORSAN. a 

crédito contabii do MtlniCipio, e serão destinados exclusivamente paia 

investimentos na ampliaçac, e melhorias do Sistema de .Esdotaxnento a  

!. 
„.• 
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Sanitário do Município de forma a garantir um fluxo constante de recursos 

financeiros para atender as disposiçoes de universalização em consonâncra 

com o Plano Municipal de Saneamento Basica. ' 

b) 30% (trinta por cento) repassados á Prefeitura Municipal contratante e 

dostinados a: 

1 Estrutura de fiscalização quanto à efetivação. regularidade e 

obrigatonedade das. !inações de acua e esgoto, incluindo despesas 

administrativas, visando equipar o órgão fiscalizador: 

2 Execução de açóes em educação ambiental e pagamento por serviços 

e áreas preservadas: 

3 Execução de ações em recuperação de arcas degradadas 

preservação: 

4 Execução de programas, de projetos. de investimentos e de ações cru 

saneamento básico e ambiental no municipio. 

Os apodes extraordinários. referidos no inciso II da Cláusula Trigesima Nona 

servirão de garantia de cumprimento dos compromissos assumidos pela CORSAN e 

reserva para investimentos em obras de esgotamento sanitário A CORSAN poderá 

substituir a garantia por recursos financiados, mediante a apresentação de contrate 

de repasse de recursos para. no rnimmo. o mesmo escopo 

Subcláusula Primeira — Os créditos dos recursos financeiros com dostinação prevista 

no Inciso l alínea "a' e inciso II serão efetuados pela CORSAN, Ot11 conta bancaria 

vinculada, especifica e exclusiva do FMGC. sob titula:idade da COP,SAN. destinada a 

atender os compromissos firmados nesse Contrato, ficando as movime.ntaçoes a cargo 

do Conselho Deliberativo. sendo que o retendo Conselho irá deliberar acerca das 

destinaçoes dos recursos conforme previsto na nesta Clausule, 

Subcláusula Segunda — Os créditos dos recursos finance.iros decorrentes do 111C1:3L,  

almea "b" desta Cláusula. serão depositados em conta bancária vinculada. especifica e 

exclusiva. a ser criada polo MÓNICiP10, sob sua tilularidade. O MUNICiP10 devera 

informar os dados da conta bancaria ern até dez dias após a assinatura desse 

Conirato. 
• 
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Subclausula Terceira -- Os credites dos recursos financeiros decorrentes da aplicacao 

das pont:da:lados previstas rio inciso I alíneas "c" e "ri-  da Clausula Trigésima Nono 

seqm destinados exclusivamente aos programas citados nas aiineas do inciso I, alinea 

Ib".  da Cláusula Quadragésima, e serão depositados em conto bancária vinculada, 

especifica e exclusiva de FMGC, sob titularidade do MUNICIPIO. 

Subcdáusula Quarta 	Os .valores previstos no inciso I alinea "e'' da Cláusula 

Tngesima Nona serão alooados integralmente para investimentos em esgotamento 

sanitano. sendrt vedada qualquer outra destinação, a seroo depositados em conta 

bancária vinc.ulada, especilica e exclusiva do FMGC, sob tliulandade da COPSAN. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - O FMGC será crendo peto Conselho 

Deliberativo, a ser institindc> ate 60 (sessenta) das a partir da assinatura do presente 

Contrato. sendo lormado oantanamente por 0:3 rtrés) representantes da CORSAN: 03 

(três) representantes do Municipio e respectivos suplentes. Na primeira reunião rio 

Conselho serão eleitos o coordenador e o vice-coordenador, com mandato de dois 

(dois) anos. Os Conselheiros não serão remunerados pata o exercício das respectivos 

tunçoes. 

Subcláusula Primeira - Competirá ao Conselho Deliberativo: 

- reunir-se ordinariarnentf?., a ca.da três meses e extraordinariamente, quando 

convocado pelo Coordenador ou por maioria absoluta de seus membros. tavrando-se 

ãto: 

II - planejar a destinação e a pnorizaoão dos investimentos dos recursos, anualmente. 

observando a disponibilidade f bar-Joeira do FMGC. o Piano de Saneamento Básico e a 

Mota de Investimentos s Longo Prazo. 

et 	concluir, ato o rilr'k, de outubro de cada ano. O planejamento com:a:Imitindo para Os 

investimentos a serem realmados no ano subsequente: 

IV - deliberar quanto a execução orçamentária e aprovo i' a prestação de contr. 

trimestralmente. relativas à utilização dos recursos do FMGC. 
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V - deliberar e aprovar solicitações de financiamento, que utilizem o FMGC corno 

garantia, devendo ser aprovado por quorum ("tinimo de dois terços da totalidade dos 

membros do Conselho. 

Subclausula Segunda — As delibetações do Conselho serão tomadas por maioria de 

votos dos presentes, cabendo ao Cooidenador ou seu substituto. em caso de empate. 

o voto adicional de qualidade. 

Subclausula Terceira • A CORSAN (iCará responsavel pela realização e implantação 

dos projetos executivos, obras de intraestrutura e procedimentos licitatorios que 

envolverem a aplicação dos recursos do FMGC previstos no inciso I alinea -a-  e inciso 

II da Clausula Quadragésima. 

Subclausula Quarta — O MUNICÍPIO ficara responsavel pela realização e implantaçao 

dos projetos executivos e procedimentos licitatorios que envolverem a aplicaçao dos 

recursos do FMGC previstos no inciso I alinea "b" da Clausula Quadragésima. 

Subcláusula Quinta — todas as decisões do (.'\
:fonselho Deliberativo do FMGC. quanto a 

investimentos e captação de recursos externos (onerosos ou não). conlorme previsto 

nos incisos III e V desta Clausula, deverão ser submetidos ã aprovação pela Prefeitura 

Municipal e. Diretoria Colegiada da OORSAN. 

Subclausula Sexta - Os recursos do FMGC podnião ser utilizados em operações de 

crédito corno garantia e para pagamentos de financiamentos dos investimentos 

necessários em esgotamento sanitário no Municipio de Erec:hirn. contorme disposto no 

art. 13 e paraoraf o unico da Lei Federal 11.445/2007, 

• 

Subcláusula Sétima — Os recursos externos de qualquer natureza serão alocedos • 

integralmente. para investimentos no sistema de abastecimento de agua e no sistema 

em esgotamento sanitário. no passiveis de outra destinação. 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - A regulação dos Serviços observará o 

disposto nas leis municipais 4.560. die 29/09/2009 e 4.616, de 15/12/2009, inclusive no 

que Se refere ao valor atribuido como remuneração peia atividade regulatoria e de 

fiscalização. 

Subcláusula Primeira - O MUNICÍPIO, considerando o modelo de prestação 

regionalizada de serviços públicos de saneamento básico (art. 14 e seguintes da lei 

federal 11.445/07) praticado pela dORSAN. anui e adere aos padrões e normas 

adotados para a estrutura taritana. incluindo sisternatica de reajuste e de revisão 

tarifários e plano de contas contábil. vigentes e homologados pela AGERGS. 

Subcláusula Segunda - Visando garantir a uniformidade de regulação, o MUNICIPIO 
I poderá para tal fim, celebrai' convênio com a AGERGS. nos termos do §2° do art, 4' da 

I 	 1 
I 

- 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TER

i
CEIRA - O inclice de Reajuste Taritario - ITR 

estabelecido em conjunto pelas partes, com base em cesta de indices aprovada pelo 

Ente Regulador Estadual, conforme esolução n" 1214/2010. será apurado em relação 

ao periodo anual de maio, a abril. 

-CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - A CORSAN deverá apresentar juntamente 

com a primeira revisão dos valores das tarifas a Meta de Investimentos de Longo 

Prazo. 

CLÁUSULA OU.ADRAGÉSIMA QUINTA - Visando consolidar os valores 

remanescentes e a situação patrimonial dos bens re.versiveis relativos ao contrato de 

concessão, anteriormente vigente, a J;ORSAN deverá apresentar no ato da assinatura 

deste contrato, inventário dos bens patrimoniais aletos à prestação dos serviços. 

Subcláusula Primeira - Acordam as panes, ora contratantes. que aos bens 

inventariados serão aplicadas as regras contidas na Cláusula Trigésima Terceira deste 

Contrato de Programa, em ocorrencilo quaisquer dos eventos futuros previstos na 

Cláusula Trioésima. 
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Subcláusula Segunda - 	atualização patrimonial deverá ser realizada em até 5 

(cinco) anos, a partir da assinatura do contrato, identificando os bens aportados pai 

cada uma das partes. ressalvado o direito de contestação do MUNICÍPIO, no prazo de 

E (seis) meses, contados a partir de sua cientificação. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - O presente Contrato poderá ser aditado. 

visando adequa-10 as necessidades dos serviços e atender o interesse das partes e á 

legislação federal, estadual e munrcipal incidente sobre os serviços de saneamento 

obiato do presente contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - O Regulamento de Serviços de Água e 

Esgoto — flSAE, referido no presente contrato, foi homologado pelo Ente Regulador 

Estadual. conforme Resoluçao n 1973/2009, 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - Fica eleito o foro da Comarca do tvtunicipio 

Contratante para dirimir quaisquer qt:estões oriundas do presente Contrato. 

E, por r.?starern justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em trás 

vias. de iqual teor e forma, na preser ça de duas testemunhas. 

E6i-M- Ate.gfe 30 de abril de 2012, 

  

\, 	• 

	

Pa Lilo 	e do Ps 
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,,, 	\ , 

. Prefeito Municipal Diretor Pi'gsidente 

• 
./ 

Aleka drC.  àrnarJac:01,) 

r (Uo,i  er de Expansão 
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i-EsTEMLIND-IAS 
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ANEXO I 

INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os indicadores de desempenho serão agrupados conforme a seguir: 

Indicadores de Universalização dá Serviços: 

Indicadores de Continuidade dos Serviços; 

Indicadores de Qualidade dos Seol,iços e dos Produtos: 

Indicadores de Qualidade Comerclal: 

Indicadores Económico-Financeiro: 

Indicadores de Produtividade. 

I 
CONCEITOS E EXPRESSÕES DE CÁLCULO 

1. UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

.11  1.1 NUA - NÍVEL DE UNIVERSALIZ ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA 

NUA =x 11)(1 
l'jl`  

Sendo: 

PA . População abasfecida. É o .ltor do produto da quantidade de economias 
residenciais de água, no último inês do ano, pela taxa Média de habitantes poi 
domicilio dos municípios com contrat de programa 

PT -.= Peputação urbana total dos m!unicípios com contrato de programa 

L2 NUE • NÍVEL DE UNIVERSAOZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 	 . 

i
,N,  I ,, k: .=.- • --:,.< IDO 

PI1'  

PiS• 	1 

/ 

• 
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Sendo 

MttrE1100, Of 1001114. 

PS = Populdção servida, É o valor do produto da quantidade de economias residenciais 
de esgoto, no último mês do ano, pela taxa média de habitantes por domicilio dos 
municípios com contrato de programa 

PT = Popuiacao urbana total dos municipios com contrato de proarama. 

2. INDICADORES DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 

2.1 TAC - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE QUANDO DA FALTA 
DE ÁGUA 

I.. 

. 

Sendo, 

n 	Número total de interrupções de égua no periodo 

ti = Tempo decorrido para cor'reção do fato gerador da falta de agua para a i-ésima 

interrupee•ão do.abasteciinonto. 

2.2 DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO DO SISTEMA DE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA POR ECONOMIAS 

Sendo: 

Eco. Atirigidas (i) Número de econOrnias abrangidas pela i-E.,sima lalha no sistema de 
fornecimento de água no conjunto e rio periodo 

T (i) = Tempo decorrido entre a deteccáo da i•esirna falha pela CORSAtg e o eletivo 
reparo da talha 

n 	Número total de interrupção no tOrnecimenio de agua do conjunto no penado 

Eco. Total = Número total de economias do conjunto considerado 

, 
	 • 

;7 
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2.3 NRP - ÍNDICE DE RECLAMA ÕES PROCEDENTES POR FALTA DE ÁGUA 
POR 1.000 ECONOMIAS 	. 

ARI) . .;-- x I .01)01 1 

Sendo: 

NRP = Número de reclamações proOdentea no más no conjunto 

NE = Número de economias do conjuntó 

3. QUALIDADE DOS SERVIÇOS E 1)OS PRODUTOS 

3.1 /SC ÍNDICE DE SATISFAÇÃOb0 CLIENTE 

PS' 

PT .  

Sendo: 

PS = Parcela da população da zimoMra satisfeita (soma dos conceitos bons e ótimos 
ou soma dos conceitos satisfeito emito satisfeito) com os serviços prestados pela 
empresa 

PT População total da amostragep 

3.2 - IDA - ÍNDICE DE OUALIDADEIDA ÁGUA DISTRIBUÍDA. 

(.1 

Sendo: 

N :.-. Nota média do parâmetro no período 

p = Peso atribuido ao i-ésimo parâmetro 

Para N de.  verão ser considerados os seguintes narametros e para 1) os seguintes 

índices: parâmetro (poso) coliforrn 	lotais (0.30): cloro livre residual (0.20): turhicle7 

(0.15):Muctiretos (0.15) cor (0.10) e ph (0.10) 	 • 
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4. DUALIDADE COMERCIAL 

4.1 OF — DUALIDADE DE FATURAMENTO 

tQF 	 tcrutl 

Sendo: 

CS = Contas substituirias com os códitos 11. 12. 16. 22. 30. 31. 32. 34. 35 

CE = Número dê contas emitidas nd mes 

4.2 IPF — ÍNDICE DE PERDA DE FAI:LIRAMENTO 

— 
/PE = 	 1011 	• 

Sendo: 

VP = Volume produzido 

VF = Volume faturado 

4.3 IR - ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO 

- 

L 	 
Sendo: 

EM = Número total de economias de E.I,gua com medição do conjunto 

ET-= Número total de economias de água do conjunto 

4.4 IC08 — ÍNDICE DE EFICIÊNCIA CiA COBRANÇA 

A A 
ICOB 	 x 100 

FA 
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AÁ =, Arrecadação acumulada do dtimos doze meses fa partir do mês n) 

.Fatiliainento acumulado dos ultimo doze meses (a partir do mês n-1) 

5. ECONÓMICO-FINANCEIROS 

5.1 ROP (S/DEPREC.)- RAZÃO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO 

Pcs / der iy ,..) 	. IROP(s1 efrprec. i , 
L_ 	 noi, 

Sendo. 

DESP (sRleprec.) = Despesa operar:limai tolal excluída a depreciação 

ROL = Receita operacional liquida 

5.2 DCP - DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 

01" 
DC = 	'-100 

Sendo: 

DP = Despesa com pessoal próprio 

ROL = Receita operacional liquida 

6. PRODUTIVIDADE 

6.1 IPP1 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL - 1 

11'11 = 

Sendo: 

AF = Água faturada pela empresa em m3  

NE 	Número total de empregados da empresa 

6.2 IPp.2 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL -2 

.10 
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Sendo: 

LA = Numero total de ligações de água 

LE = Ligações total de ligações de esgoto 

NE = Número total de empregados da empresa 

6.3 IPP3 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL - 3 

[ 	
014- EE 

NE  

Sendo: 

EA = Número do economias com agua 

EE = Número de economias com esgotamento sanitário 

NE 	Número total do empregados de empresa 
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CORSAN COMPA,NNIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

ANEXO II 

ESTRUTURA TARIFÁRIA 

.........:.- 	

II 
TARIFA 	jj 

lr'' 
1_ 	• 	ÁGUA J _.,.......... . 	ESGOTO 

CATEGORIA TARIFA , 
RRECO 
ÉlSE 	, 

.; 

SERVIÇO 
'BASIC° 

ir 
,,, 

— V.  

HIOR. 

COLETADO 
PREÇO ni3 i  

i 

TRATADO 
PREÇO rn3 

SOCIa1 

_ 

1131(,,si. 01113LICA 1(3.: 6.1 5  . 229t . . 	..... 0.82 _Á : 	15 

rR"..5.11) 4 eA1 
...-....1x...2.1.39  

r
,,...--...*.......—w j 
' 

. 	i 

0./0 
--....... 

0.97 

In' ttkcedenK.,  
._ 

3:43 1.72 2.40 

iASICA 

_  

EMPRESARIA, 

RESIDENCIAL H 3. 43 

3;43 
J .--1  

j.90 

18 22' , 	50.53 t :2 2.40 

COMERCIAI. Cl 	•JL 
._ l  , , 3 ' 	r 	. , 	o0,.•3 

1
.
72 

— 
240 

--- 
rro excoder:jte—T 1.95 	' 2,73 

- 

COMERCIAL 	
d 2,,90  , 	28,05 il 	108,95 	' 1.95 2.73 

1,1:1131.1CA 3,00 57.83 I 31; 03 	i ; 95 2.73 

;NOUS' PIAI alõ 1000/o,i 4.43 57,53 205.01 	• 2.21 ' 	3 10 

t1ettn4 de 100001 
........—.._.,. 

! 	. ¡tabela especiiiii I 
. 	.. 

Observações: 

.0 Proço BaSe 00 	.ar,avel aplicando-se a.  I- t>eia de Exponencims 

Forenula P0 .s C" (esse o 8 exponenc.al de cl acancid0 dos CUS:OS do 13,111V42,523àEttC0 

Nas çategonas Aos A Ai colo co1Is480Ci e•reder a .10 is.. O Preço Base tittt tnicodt.,11e srtra catcult4.10 de. of.,(10 

como neço SIISO da cologors, 	ri, 
'Na categooa Cl C1110 C.011St0110 eycoder a 20 .n 1. •o Pl0çe 8000 	 ::01,5 calculado d9 acedia Com 

Rase da cSlego.ia Comercial 

O Esgoto 	COW:IdO de acoAlo coal o constiloo 011110 volume as t111110 lJ. 70109003 

7.• 
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s‘rFf.  
P011 (OUÇA 01. tPfC.IM. 

Regulamento para aplicação de penalidades o declara.çáo de caducidade, diante do 

descumprimonto das disposições contratuais, que passa a ser parte integrante do 

Contrato de Programa celebrado entreMUNICÍPIO e a CORSAN. 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Vigésima Nona do Contrato de Programa: 

CONSIDERANDO o disposto no inciso IV da Cláusula Trigésima do Contrato de 

Programa e artigo 38 e parágrafos da Lei Federal n." 8.987/95: 

CONSIDERANDO que é obrigação do Municipio aplicar as penalidades 

regulamentares e contratuais, nos tornios da Cláusula Vigésima. inciso III. do Contrato 

de Progiama, observados os princípios constitucionais que devem ser obedecidos pela 

administração pública. nos termos do artigo 37. captg. da Constituição Federal de 

1988. e do artigo 19 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, promulgada em 

03.10.1989: 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 da Lei Federal n.0  11.107/05 e os artigos 23. 

VIII e 29. II da Lei Federal n.0  8.987/95 e a Lei Federo! n.° 8.586/93, E A LEI Federal 

11.445/2007. no que couber: 

CONSIDERANDO a competência atribuiria ao Agência Regulattiria e convênio cio 

delegação dos serviços de regulação assinado entre MUNICÍPIO e este Ente: 

CONSIDERANDO a necessidade de disposição regulamentar atribuindo ao Agência 

Regulatória competência para atuar como instância administrativa reeursal única: 

Fica aprovado o presente Regulamento, nos seguintes lermos: 

TÍTULO I 

DAS CLÁUSULAS PASSÍVEIS DE PENALIDADES 
• 

Art. P. O presente Reaulamentõ tem por finalidade especificar as" disposiçõoS 

contratuais etiO. uma vez descumpridas, são passiveis de aplicação das penalidades 

, 
.t 
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previstas na Cláusula Vigesima Nona do Contrato de Programa, celebrado entre 

MUNICÍPIO e CORSAN, assim como, os procedimentos a serem seguidos pelo 

MUNICÍPIO 

Art. 20. As penalidades previstas contratualmente são: 

Advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda á adequação 

do serviço prestado aos parametros definidos no Contrato ou em 

instrumentos complementares: 
1 

Em caso de inobservância da advenència. multa de até 2% (dois por 

cento), proporcional á gravidade da infração, sobre o valor arrecadado 

pela CORSAN, no Município, nos últimos 3 (três) meses anteriores a 

notificação: 

Contrapropagancia, quando a CORSAN incorrer na prática de 

publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus 

parágrafos do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n.' 8.078/901. 

§ 1. Nos casos de reincidência em mesma prática infrativa. julgada em última 

instância, durante o intervalo de 5 (cinco) anos, contado da data do recebimento do 

Termo de Notilicação - TN. a penalidade a ser aplicada sara de multa, observado o 

limite estabelecido no inciso II da Cláusula Vigésimo Nona do Contrato de Programa. a 

Ser i;xede considerando-se: 

1. 	As situações agravantes e atenuantes: 

A extensão do dano causado ao Municipio ou a terceiros: 

A vantagem eventualmente auferida com a infração: o. 

IV. 	A condição econômica da infratora. 

§ 2". Consideram-se circunstOneiaS atenuantes: 
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A ação da autuada ilà() ter sido fundamental para a consecução do lato 

gerador, 

II. 	Ter a infratora adotado as providências pedinentes para minimizar ou, de 

imediato, reparar os eleitos do seu ato de não conformidade ou 

descuMprimento contratual. 

§ 30. Consideram-se circunstâncias agravantes: 

Ter a infratora, comproyadamente, cometido a infração para obter 

vantagem além da legal. contratual e legitimamente permitida: 

A infração trazer consequências lesivas ao Municrpio e a terceiros: 

li 	Deixar a autuada de tomar as providências para evitar 011 mitigar as 

consequências da infração; 

Te; B autuada agido com dolo: 

A infração ter ocasionado dano coletivo. 

§ 40. Nos casos de reincidência continuada, poderá ocorrer a extinção do contrato pela 

declaração de caducidade, na forma prevista na Cláusula Trigésima do Contrato e 

neste Recrutamento. 

Art. 30. A CORSAN não estará sujeite às penalidades estipuladas contratualmente 

quando a não viabilização de obrigação especifica decorrer de fatos ou circunstâncias 

imputaveis unicamente ao MUNICÍPIO eu a terceiros. 

Art. C. Será passível de aplicação da penalidade de contrapropaganda. prevista no 

inciso til, da Clausula VioéSima Noná d.o Contrato de Programa e neste Regulamento 

a propaganda abusiva elou enganosa eine chegar ao conhecimento, de forma notória. 

pelos veiculeis de imprensa Ou que gerar reclamaçóes Feitoradas dos usuarios por 

intermédio do órgão municipal de proteção ao consumidor e do Agência Regulatória.;:' 

.15 
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§ único. A contrapropaganda será custeada integralmente pela autuada e deverá ser 

divulgada da mesma forma, frequência e dimensão e. preferencialmente, nos mesmos 

veículos de comunicação. local. espaço e horário, a fim de ser capaz de desfazer o 

malefício produzido pela publicidade julgada enganosa ou abusiva. 

TÍTULO II 

DA AÇÃO FISCALIZADORA 

Art. 50. A ação fiscalizadora, prevista no inciso II da Cláusula Vigésima do Contrato de 

Programa será executada pelo MUNICÍPIO, por secretaria ou órgão designado pelo 

Prefeito Municipal, que será consubstanciaria em Relatório de Fiscalização, do qual 

será feito Termo de NOtifinÇãO - TN, emitido em duas vias, contendo: 

Identificação do órgão ou secretaria representante do MUNICÍPIO e 

respectivo endereço: 

Nome e endereço da notificada: 

Descrição dos fatos levantados: 

Indicação de não conformidade(s) eiou determinação de ações a serem 

empreendidas pela CORSAN. se  for o caso: 

Identificação do representante do MUNICÍPIO, com seu cargo, função, 

número da matricula e assinatura; 

Local e data da lavratura. 

§ único. Urna via do TN será entregue. ou enviada mediante registro postal com Aviso 

de Recebimento (AR), ao representante legal CORSAN ou ao seu procurador 

habilitado, na sede da notificada, para conhecimento e manifestação, se for o caso. 

sempre acompanhada, se existir, do respectivo relatório de fiscalização. 

Art. 6°. A CORSAN terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do TN. 

pare,árender o notificado, adequando-se ao fatoypontado corno de não conformidade 

/ 	

1 
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ou manifestar-se sobre o objeto do mesmo, inclusive juntando os elementos de 

informação que julgar convenientes. 

§ 10 Quando da análise da manifestação da notificada, poderão ser solicitadas outras 

informações julgadas necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos relatados. 

§ 2. O representante do Municipio responsável pela ação liscalizadora poderá. 

excepcionalmente. conceder prorrogação do prazo, desde que solicitada 

tempestivamente e devidamente justificada pela notificada. 

§ 3*. O TN será arquivado quando: 

Não comprovada a não conformidade apontada: ou. 

Consideradas procedentes as alegações da CORSAN; ou, 

III. 	A CORSAN acolhe o apontamento e atende no prazo estabelecido as 

determinações da fiscalização contidas no relatório. 

TÍTULO III 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Capítulo I 

DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONSTANTES NO CONTRATO DE 

PROGRAMA 

Art. 7°. Será lavrado Auto de Infração - AI, nos casos de: 

1. 	Comprovação da não conformidade: 

Não serem atendidas, no prazo, as determinações do MUNICÍPIO: 

AuSencia de Manifestação tempestiva da interessada ou prestada . jcie 

forma insatisfatória. 

.17 	 ..J 	j," 	 •..,,,, 
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Art. 8°. O Auto de Infração, emitido por funcionário de hierarquia superior ao 

responsável peia ação fiscalizadora, será instruido com o Relatório de Fiscalização. o 

TN e a respectiva manifestação da notificada, se houver, assim como a exposição de 

motivos da autuação e outros documentos a esta relacionados. 'que não implique 

duplicidade da documentação constante do processo do fiscalização correspondente. 

§ único. O Al. guando eivado de vicio ou incorreção. poderá ser retificado de oficio 

pelo responsável pela sua emissão. Neste caso, abrir-se-á novo prazo à autuada para 

apresentação de recurso. 

Art. 9°, O AI será emitido eia duas vias. contendo: 

1. 	O local e a data da lavratura: 

O nome, o endereço e a qualificação da autuada: 

A descrição do(s) fato(s) ou do(s) ato(s) constitutivo(s) da(s) infração 

(ões): 

iv. 	A indicação dos dispositivos legais, regulamentares, ou contratuais 

infringidos e as respectivas penalidades: 

A imposição da penalidade nos termos deste Regulamento e do Contrato: 

Possibilidade de apresentação de recurso: 

A identificação do responsável do NIUNICiP10 pela autuação, sua 

assinatura, a indicação do seu cargo ou (unção e o número de sua 

matricula. 

§ únicO. Uma via do AI será remetida, ou entregue, para efeito de notificação, ao 

representante legal da autuada, ou ao seu procurador habilitado, na sede da autuada, 

mediante registro postal com Aviso de Recebimento (AR) ou outro documento que 

comprove,o respectivo recebimento. 

è5/5' 
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Art.10. O valor da multa será atualizado pela taxa SELIC ou outro indicador que o 

venha substituir, conforme previsto no § 	do art. 17 do Anexo I do Decreto no 2.335. 

de 06 de outubro de 1997. e observado o dispôs% no parágrafo Único deste artigo 

§ único. Será considerada a variação acumulada pro rata dre da taxa SELIC no 

período compreendido entre o segundo dia anterior ao término do prazo estabelecido 

no AI e o segundo dia anterior à data do efetivo pagamento da multa. 

Art. 11. Havendo o recolhimento da multa e observado, quando couber. o disposto no 

artigo antecedente, a autuada deverá encaminhar ao MUNICÍPIO uma via do 

respectivo comprovante. devidamente autenticado e sem rasuras. 

§ único. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas 

neste Regulamento e no Contrato de Programa deverão reverter ao Fundo Municipal 

de Saneamento. em não existindo. ao  Fundo Municipal de Meio Ambiente, que deverá 

ter a destinação dos valores vinculada à melhoria dos serviços de saneamento básico 

no Município. 

Art. 12. O não recolhimento da multa no prazo estipulado no Al. sem inferposição de 

recurso, ou no prazo estabelecido em decisão irrecorrivel na esfera administrativa. 

acarretará o imediato encaminhamento do processo administrativo à Procuradoria 

Municipal, para a inscrição do valor correspondente na Dívida Ativa do Município e 

respectiva cobrança, nos termos da Lei. 

Capítulo II 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INADIMPLÊNCIA 

Art. 13. Poderá o MUNICÍPIO declarar a caducidade. por meio de decreto municipal. 

rescindindo o Contrato de Programa, constatando reiterarias e continuadas práticas 

infrativas que possam. de per si ou conjuntamente, caracterizar a inadimpléncia 

contratual, como pievislo na Cláusula Trigésima do Contrato e neste Regulamento. 

Art. 14. Como condição de validade e eficácia do processo, o mesmo deverá ser 
? 

/precedido de comunicação á CORSAN, por inprmédio de Notificação. cl.gyid.trnonto 

‘10 
I 	• 	. 	• 
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Wag, Estado do Rio Grande do Sul 

Ét-,;rf4t MUNICIPIO DE ERECHIM 
fezwiel,"  PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 
<.,kttã: jtir 	Fone: (54) 3520 7000 

99700-000 Erechim — RS 

   

   

   

‘W.1 
rxramou DE InCON1 COR St\ N COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

autorizada ou emitida pelo Prefeito Municipal. quanto ao(s) descumprimento(s) 

contratual (is) praticados, apurados em Relatórios de Fiscalização anteriormente 

realizados, com a fixação de prazo para a sua regularização definitiva. 

§1°. A Notificação 'deverá ser enviada mediante registro postal com Aviso de 

Recebimento (AR), ao representante legal da notificada ou ao seu procurador 

habilitado, na sede, para conhecimento e providências pertinentes. 

§ 2^. Cumprido o requisito anterior e decorrido o prazo concedido em notificação. o Sr. 

Prefeito Municipal autorizará a instauração de processo administrativo de 

inaclimplência. 

Art. 15. A CORSAN será intimada da instauração do processo administrativo de 

inadimplência e terá o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar defesa 

quanto aos fatos imputados ou a manifestação quanto à adequação de não 

conformidade e/ou cumprimento das determinações. Mediante justificativa da intimada. 

o Municipio poderá prorrogar o prazo previsto. 

§ único. O Termo de Intimação deverá ser lavrado em três vias e contara. 

necessariamente: 

1. 	Nome, endereço e qualificação da notificada: 

Indicação das cláusulas contratuais violadas: 

Descrição resumida dos fatos levantados: 

Identificaçâo da autoridade a quem será dirigida a defesa: 

Identificação do órgão ou secretaria emitente, com nome e assinatura do 

responsável: 

VI. 	Local e data da lavratura. 

Art. 16. O processo administrativo deverá ser instruido com as seguintes pecaa---,  . 	, 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS • 

O O 2 5 4 3 

CORSAN COMPANHIA RIOC;RANDENSE DE SANEAMENTO 

Manifestação da CORSAN, se houver: 

Autorização do Prefeito Municipal de instauração do processo: 

Termo de Intimação à CORSAN. com  comprovante de entrega; 

V, 	O histórico dos relatórios de fiscalização e/ou processos administrativos 

de aplicação de penalidades: 

Parecer técnico contendo as transgressões à legislação e ao contrato de 

programa: 

Defesa da CORSAN. se  apresentada: 

Art. 17. A decisão acerca cia declaração de caducidade será proferida pelo Prefeito 

Municipal, com base nos elementos constantes no processo, com a devida intimação 

de seu inteiro teor á CORSAN e comunicação ao Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul, no prazo de 30 (trinta) dias. 

§.1". A partir do recebimento da notificação pela CORSAN, passará a contar o prazo 

para recurso. 

§ 2°. A decisão referida no "caput" deste artigo será decretada pelo Prefeito Municipal e 

publicada na imprensa oficial do Município, após decurso do prazo recursal não 

aproveitado pela CORSAN ou informação da negativa ,  de provimento do recurso 

julgado pelo Agência Reguiatória, em decisão irrecorrivel. 

Capitulá III 

DO RECURSO 

Art. 18. Os procedimentos previstos neste Capitulo destinam-se tanto para as decisões 

proferidas nos processos de aplicação de penalidades, quanto para o Processo 

Administrativo de inadimplência. ambos previstos neste Titulo. 

I
/ 
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Estado do Rio Grande do Ui 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

Art. 19. O prazo para interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento do Auto de Infraçãõ que aplicou penalidade ou da intimação da decisão 

que julgou procedente a inadimplõncia contratual da CORSAN. 

§ único. O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, que o receberá com efeito 

suspensivo, podendo reconsiderar a decisão recorrida ou remeter ao Agência 

Regulatõrie para julgamento, tudo no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 20. O Agência Reculatória receberá o recurso interposto e poderá ..por decisão do 

Conselho Superior, confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a 

decisão recorrida. 

§ 1°. Se da aplicação do disposto no "capul" deste artigo puder decorrer gravame à 

situação da recorrente, esta deverá ser cientificada para que lormule suas alegações 

no prazo de dez dias, contado da juntada do aviso de recebimento da notificação. 

§ 2°. Na tramitação do recurso serão observados os procedimentos estabelecidos em 

Resolução do Agência Regulatória. 

§ 3°. No caso de aplicação da penalidade de multa, a recorrente terá o prazo de 30 

(trinta) dias para efetuar o -respectivo recolhimento, nos termos deste Regulamento. 

contado da data da publicação da decisão do Agência Regulatória acerca do recurso. 

Art. 21. A critério do Agência Regulatória poderão ser realizadas novas diligências 

processuais. 

TÍTULO IV 

DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA 

Art. 22. Durante a tramitação do processo administrativo, poderá o MUNICÍPIO, 

alternativamente à imposição de penalidade ou declaração de caducidade, firmar com 

a CORSAN termo de compromisso de ajuste de conduta, visando à adequação da 

conduta irregular às disposições regulamentares e/oti contratuais aplicáveis.. 

". 
52C;  / 
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CORSÍ\ N COMPANHIA RIOCPANDENSE DE SANEAMENTO 

IL , - , 
r. 

§ l.As metas e compromissos objeto do termo referido neste artigo deverá°, no seu 

conjunto, ser compatíveis com as obrigações previstas no Contrato de Programa 

firmado entre o MUNICÍPIO e a CORSAN. 

§ 2°. (Do termo de compromisso de ajuste de conduta constará, necessariamente, o 

estabeleciMento de 'multa pelo seu descumprimento. Em caso de processo 

administrativo de aplicação de penalidade de multa, o valor será correspondente ao 

montante da penalidade que seria aplicada, acrescido de 20% (vinte por cento). 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23. Ao Agência Regulatória. se  solicitado, poderá realizar mediação entre as 

panes. 

53 
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)1,W, 	Estado do Rio Grande dá Sul 
 	MUNICIPIO DE ERECHIM 
 	PREFEITURA MUNICIPAL 
r~m Praça da Bandeira, 354 
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CORSA N COMPANHIA RIOGIRANDENSE DE SANEAMENTO 

ANEXO IV 

INVENTÁRIO DE BENS 

(Valores históricos) 

5.1 
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EUZALDO STRIEH1 OLIV ERI 1. Mun.: 57.652/36.354 
CNP.1) 11.157.155/0001.96 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SERIE T 

000036' 
Imieemermamarele 	

• 

FONE: (54) 9199.8803 

RUA LÉO NEULS, 409 - BAIRRO CERÂMICA 

CEP 99700-000 - ERECHIM - RIO GRANDE 00 SUL 

2 via 

Nat. da Oper :  

Via de Transp.: 	  

Data da Emissão.   	 /20..............  

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO 

Nome.  

Endereço: 	  

Município: 	  Estado: 	  

1 Est CNPJ:   	• 	  

Cl  • 	CPF•  I. M 	 

Jtt uJvax.„1.0p) 	 24100 -4.e2Q  00 
'Cl VA NT.i 	N 

90 

GRAMA CENTRAL LTDA . FONE: (54) 3522.0074 - 	Ceo,c 

CM, 	i DC4 Sh f.X.01,76 	5 EM 33901:4390 
:5.3 5 DC001 a COCOS° • 09112/2009 	AullAun..9393.15)(à 

õ2o, ao TOTAL 

TRANspoRTADOR • , 

Nome:. 

End.; 	  

Placa Veie • 	 Mun 	 Est  •  

-lo 	SCARACTERISTICASD0SVb Lu Pá É SW44C,NttikgiVS';'~4jV,;'37;,; 
MARCA NÚMERO QUANT. 	 ESPÉCIE 	 PESO BRUTO PESO LIQUIDO4 

	

n—nmummorz 	 

Jrnposto sobre serviços incluído no preço à alíquota de 	 

O ri 2 	9 



DECLARAÇÃO 

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NO MÊS DE MARÇO DE 2011, REALIZEI A 

ENTREGA DE APROXIMADAMENTE 250 INFORMATIVOS DE ERECHIM EM CADA UM DOS 

LOCAIS ABAIXO: 

ALUMIFER: 	  

ATAPERS: 

COOPERATIVA NOSSA TERRA: 	  

CEPO: 	  

CRERAL: 	  

CRESOL: 	  

MAB: 	  

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO: 	  

SINDICATO DA SAÚDE: 	  

SINDICATO DOS BANCÁRIOS: 	  

SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS: 	  

SINDICATO DOS METALÚRGICOS: 	  

SUTRAF — ALTO URUGUAI: 	  

SUTRAF — ERECHIM: 	  

EMATER: 	  

15 CRE: 

,S0  

	

ALESSANDRO F ANCISCO D 	IRA 
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., 
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• RS - Fonec, (541 1121.51,2 

"'". "ESigrtráion310 QtiMol.nol.b, 
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Nessandro Francisco ,.-.1 
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DECLARAÇÃO 

Eu .ritt.kle. (V(;)   /12.kie  „>  portador RG  30-6  WYM  

Residente na rua: 	V4 	../VinnAK •Je65-bairro. 	  

Declaro ue em Março de 2011 recebi junto à Associação de Moradores 

diversos Informativos referente atividades da 

prefeitura municipal de Erechim-RS, os quais repassei aos moradores do 

bairro. 

Erechirn-  '  de Marçô de 201.2 



PU.L-Ar-Ã4r)  

Eu, NELCI D'AGOSTINI, brasileiro (a), estado civil 

divorciada, profissão professora, RG n° 1024082966, CPF n° 

589.129.750-721 residente e domiciliado Av. Comandante 

Kraerner,1393 declaro que, na condição de Secretária 

Adjunta de Cidadania recebi em torno de 450 exemplares 

do Informativo de Ações do Governo Municipal 2010, no 

mês de março de 2011, para serem entregues nas 

Caravanas da Cidadania dos Bairros São Vicente, Progresso 

e Presidente Vargas 

Erechim/RS, 29 de fevereiro de 2012. 

4L, 



D 

O O 2 5 6 3 

-3b-nas Rodrigues dos Santos 

DECLARAÇÃO 

Eu, JONAS RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 

identidade RG n° 6063792094, inscrito no CPF sob n° 960.649.600-78, residente e 

domiciliado na Rua Wladyslaw Krepinski, n° 925, Bairro Atlântico, atualmente no exercício 

do cargo de Assessor de Execução de Obras, lotado na Coordenadoria do Orçamento 

Participativo, DECLARO, para os devidos fins de fato e de direito, sob as penas da 

legislação vigente, que durante o ano de 2011, colaborei na entrega de exemplares do 

Informativo de Ações do Governo Municipal 2010, em diversos bairros e moradias da 

cidade. 

E por ser a expressão da verdade, subscrevo a presente. 

Erechim, 27 de fevereiro de 2012. 



Doe, 33̀  

6 2 5 6 4 

DECLARAÇÃO:  

Eu, AMPILIO LUIZ PROVIN, brasileiro, estado civil 

casado, profissão professor, RG n° 2004323289, CPF 

053.898.280-20, residente e domiciliado a Rua Severiano 

de Almeida,65 ,centro, declaro que, na condição de 

Motorista da Prefeitura Municipal de Erechim, Secretaria 

Municipal de Cultura' Esporte e Turismo, participei da 

entrega de exemplares do Informativo de Ações do 

Governo Municipal 2010, no mês de março e abril de 2011, 

em diversos bairros da cidade de Erechim 

Erechim/RS, 29 de fevereiro de 2012. 
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População recebe prestaçâo de contas das mãos do prefeito 
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/03/12 	
População recebe prestação de cc,ntas das mãos do prefeito 

Os moradores de Erechim estarão recebendo pelos próximos 
dias a Prestação de Contas da Prefeitura de Erechun referente ao 

exerciáo 2010. O infonmtivo começou a ser entregue no final da 

tarde desta terça-.feita, (10a) pelo próprio prefeito Paulo Po1is...4,, 

acompanhado por secretários municipais, equipe do OP — 

Orçamento Participativo e demais servidores públicos. 

A. entrega do imterial iniciou pelas principais ruas do centro da 

cidade, com o prefeito Polis explicando aos munícipes o objetivo 

da iniciativa. "F,stamos aqui para que vocés tenham em mãos e 
possam ver o que foi realiz_ado pelo governo municipal durante o 

ano de 2010. Assim como foi feito no ano passado, quando 

entregamos o informativo das ações de 2009, agora retomanás 

para prestar contas do que foi feito com o dinheiro público no 

último ano, e assim faremos até o final do nosso mandato", disse. 

1 .i ia multem 

MP vai investipar eiincurso_puhlico  de  

Itatiha do Sul 
Tribunal de Contas Cu:sessão plenária 

Prefeitura de brechim ilumeian 

arrecadação em imis de 1.8'S 
('(mias em dia (liininuein na Regional do 

TC. E de 'Free 'tilo 
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  

Eu, Marinês Fátima Tomkelski, brasileira, união 

estavel, servidora pública municipal, RG n-°- 8039685063, 

CPF n" 497.573.180-00, residente e domiciliada na Rua 

Jacinto Godoy, no 1891  Centro, Erechim/RS, declaro que, 

na condição de assessora II — serviços de secretaria, 

Gabinete do Prefeito, recebi 100 exemplares do Informativo 

de Ações do Governo Municipal 2010, no mês de março de 

20111  para serem entregues no bairro centro. 

Erechim/RS, 29 de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO / RECIBO: 

Doc.5  

Eu / DÉCIO VICELLI , brasileiro, casado, portador do 
RG n° 504858269 e CPF no 304526510-34 , residente e 
domiciliado na Rua Anita Garibaldi , no 1076 , Bairro Bela 
Vista, declaro para os devidos fins e na forma da lei que, na 
condição de SECRETARIO Municipal de segurança recebi, 
aproximadamente 3400 (três mil e quatrocentos 
exemplares) 	exemplares do Informativo de Ações do 
Governo Municipal 2010, no mês de março de 2011 e 
seguintes. Os mesmos foram entregues em diversos bairros 
de Erechim. 

Erechim/RS, 29 de fevereiro de 2012. 

//' 

Décio Vicelli 
Secretário Mun. Segurança Publica 

e Proteção Social 

Portari') 	
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  

Do 

Eu,Aladia Kominhiewicz Munari, brasileira, 

casada, profissão pedagoga , RG no 2047408527 CPF no 

73606936087, residente e domiciliado a Rua Alfredo 

Lonzeti, no 40 , Bairro Bela Vista, declaro que, na condição 

de Chefe de Apoio aos Conselhos da Secretaria Municipal 

de Cidadania, recebi cerca de 300 exemplares do 

Informativo de Ações do Governo Municipal 2010, nos 

meses de março e abril de 20111  para serem entregues no 

Centro e Bairros de Erechim. 

Erechim/RS, 27 de fevereiro de 2012. 
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D   NCLARAÇÃO /RF,CI1-3 O 

Eu, Vilmar João Licodiedoff, brasileiro, casado„ RG n° 
1026446961 SSJ/II RS, CPF n° 4336606290-00, residente e 
domiciliado na Rua Augusto Cezar n°91, declaro que, na condição 
de Chefe de Setor da Frota de Veículos Escolares, recebi 800 
exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipal 2010, 
no mês de março de 2011 e entreguei 'nos bairros Centro, Bela 

Vista e Fátima.. 

Erechim/RS 28 de fevereiro de 2012. 
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Di-,CLARAÇÃO /RECIBO 

Eu, Aline Angela Balestrin, brasileira, solteira, RG n° 
1087685622 RS, CPF n° 00568606094, residente e domiciliado na 
Rua Elias Zardo n° 442, declaro que, na condição 	de 
Coordenadora da Divisão de Alimentação Escolar recebi 400 
exemplares do Informativo d.e Ações do Governo Municipal 2010, 
no mês de março de 201.1 e entreguei nos bairros Centro e São 

Cristóvão. 

Erechim/RS 28 de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO RECIBO:  
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	 residente 	e 
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recebi 	LA ,c),(.3 	exemplares do Informativo de Ações do 

Governo Municipal 2010, no mês de março de 2011, para 

serem entregues 	  

, 	. 	 , 

Erechim/RS, 	de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  

Eu,Gladies Ebert, brasileira, casada, profissão 

assistente social , RG n° 1032317131, CPF n° 38985209000, 

residente e domiciliado a Av. Tiradentes, no 70, Apto 304 , 

Bairro Centro, declaro que, •na condição de Chefe •de 

Divisão da Proteção Social Especial da Secretaria Municipal 

de Cidadania, recebi cerca de 200 exemplares do 

Informativo de Ações do Governo Municipal 2010, nos 

meses de março e abril de 2011, para serem entregues no 

Centro de Erechim, especialmente nos condomínios 

residenciais. 

Erechim/RS, 27 de fevereiro de 2012. 
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DECLARACÃO / RECIBO:  

Eu, Sidinei Antonio Grzybowski, brasileiro, estado 

civil solteiro, profissão assessor parlamentar, RG n° 

6046065865 SSP/RS, CPF n° 778.442.110-91, residente e 

domiciliado na Rua Assis Brasil, 222, Centro, Erechim/RS 

declaro que, na condição de assessor parlamentar recebi 3 

pacotes (300) exemplares do Informativo de Ações do 

Governo Municipal 2010, no mês de março de 2011, para 

serem entregues pelo Gabinete. 

Erechim/RS, 27 de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  

Eu 

brasileiro, estado civil 	 profissão 	  

RG n 	 , CPF n2  gs-(. /a  

residente e domiciliado.  

declaro que, na condição de 

recebi 	 exemplares do Informativo de Ações do 

Governo Municipal 2010, no mês de março de 2011, para 

serem 
	entregues 
	no 	bairro 

/1-0v0 EI-Ci-tá Cri-, _À 

Erechim/RS, 9 C2  de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  

Eu, Juliane Backes Battisti, brasileira, casada, 

profissão psicóloga 	RG n29052735363 CPF nQ 

73607045020, residente e domiciliado a Rua Campos Sales, 

no 634 Bairro Centro, declaro que, na condição de Chefe 

do Centro de Referência Especializado da Assistência Social 

CREAS da Secretaria Municipal de Cidadania, recebi cerca 

de 50 exemplares do Informativo de Ações do Governo 

Municipal 20101  nos meses de março e abril de 2011, para 

serem entregues no Centro de Erechim, especialmente nos 

condomínios residenciais. 

Erechim/RS, 27 de fevereir% e 2012. 
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  

Eu, Franciele Fátima Marques, brasileira, solteira, 

RG no 1079142236 SJS/RS, CPF n-Q 812.719.640-15, 

residente e domiciliada na Rua Domingos Zanella 190, 

Bairro Santa Catarina, declaro que, na condição de 

Coordenadora da Divisão de Educação de Jovens e 

Adultos, recebi 750 (setecentos e cinquenta) exemplares 

do Informativo de Ações do Governo Municipal 2010, no 

mês de março de 2011, e entreguei em diferentes 

bairros do município. 

Erechim/RS, 27 de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  

Eu, VITOR JOSÉ GOWACKI, brasileiro, casado, 

profissão Professor, RG n° 4037624238, CPF n° 

622.129.900-49, residente e domiciliado a Rua Luiz 

Oswaldo Lando, s/n declaro que, na condição de Assessor 

Técnico do Orçamento Participativo) recebi cerca de 700 

exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipal 

2010, nos meses de março e abril de 2011, para serem 

entregues nos bairros Centro e Espírito Santo. 

Erechim/RS, e fevereiro de 12 
ti  

p, 
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  

Eu 

brasileiro, estado civil fo,cuck?)  , profissão 
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declaro que, na condição de 	Ti C c  

recebi cfox , 5Qo  exemplares do Informativo de Ações do 

Governo Municipal 2010, no mês de março de 2011, para 

serem 	entregues 	no 	bairro 

Erechim/RS, 	de fevereiro de 20 
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DEÇLARAÇÃO  

Eu, Sonha Venturin, brasileira, solteira, Assitente em 

Administração Federal, RG n2  11/R-3.150.635, CPF n2  

904.232.160-151 residente e domiciliada na Rua Andréa 

Sonda, 1601  Bairro Morada do Sol declaro que, na condição 

de Coordenadora da Divisão de Relações Pedagógicas 

Institucionais da Secretaria Municipal de Educação, recebi 

150 (cento e cinquenta) exemplares do Informativo de 

Ações do Governo Municipal 2010, no rnês de março de 

2011, e entreguei nos Bairros Centro, São Cristóvão, Maria 

Clara e Rio Poço. 

Erechim/RS, 27 de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  

Eu, Elizandra Baran, brasileira, casada, Servidora 

Municipal, RG n-°-  1066859289, CPF n2  955.755.880-68, 

residente e domiciliada na Rua Batista Bonatto, 350, Bairro 

São Caetano declaro que, na condição de Supervisora 

Administrativa, recebi 350 (trezentos e cinquenta) 

exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipal 

2010, no mês de marçO de 2011, e entreguei nos Bairros 

Paiol Grande 1 e 11, no Loteamento Cotrel e no Loteamento 

Paraíso. 

Erechim/RS, 27 de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  

Eu,Deise Rigon, brasileira, solteira, RG n 

4058255904 SSP- RS, CPF n2  924238500-00, residente e 

domiciliada. na  Rua Maranhão 453, ap 202, declaro que, 

na condição de Coordenadora Pedagógica, recebi 650 

(seiscentos e cinquenta) exemplares do Informativo de 

Ações do Governo Municipal 2010, no mês •de março de 

2011, e entreguei nos bairros Centro Bela Vista e Fátima. 

Erechirn/RS, 27 de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO RECIBO:  

Eu, 

brasileiro (a), estado civil 	  profissão 

	  RG n° 	r;) (, 	 • 	CPF n°- 

residente 	e 	domiciliado 
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\ 	 - 

Erechim/RS, 	de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  
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Governo Municipal 2010, no mês de março de 2011, para 
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DECLARAÇÃO:  

Eu, AMPILIO LUIZ PROVIN, brasileiro, estado civil 

casado, profissão professor, RG n°- 2004323289, CPF n° 

053.898.280-20, residente e domiciliado a Rua Severiano 

de Almeida,65 ,centro, declaro que, na condição de 

Motorista da Prefeitura Municipal de Erechim, Secretaria 

Municipal de Cultura Esporte e Turismo, participei da 

entrega de exemplares do Informativo de Ações do 

Governo Municipal 2010, no mês de março e abril de 2011, 

em diversos bairros da cidade de Erechim 

Erechirn/RS, 29 de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO 

Eu, ROBSON BORGES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 

identidade RG n° 8063781887, inscrito no CPF sob n° 941.819.770-72, residente e 

domiciliado à Avenida Uruguai, n° 925, Centro, atualmente no exercício do cargo de 

Assessor de Integração, lotado na Coordenadoria do Orçamento Participativo, 

DECLARO, para os devidos fins de fato e de direito, sob as penas da legislação vigente, 

que durante o ano de 2011 colaborei na entrega dos exemplares do Informativo de Ações 

do Governo Municipal 2010, em diversos bairros e moradias da cidade. 

Por ser a expresSão da verdade e nada mais a comunicar, subscrevo. 

Erechim, 27 de fevereiro de 2012. 

Robson Borges dos Santos 
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DECLARAÇÃO 

Eu, JONAS RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 

identidade RG n° 6063792094, inscrito no CPF sob n° 960.649.600-78, residente e 

domiciliado na Rua Wladyslaw Krepinski, n° 925, Bairro Atlântico, atualmente no 

exercício do cargo de Assessor 
de Execução de Obras, lotado na Coordenadoria do 

Orçamento Participativo, DECLARO, para os devidos fins de fato e de direito, sob as 

penas da legislação vigente, que nos meses de março e abril de 2011, entreguei 

exemplares do Informativo de.Ações do Governo Municipal 2010, em diversos bairros e 

moradias da cidade. 

E por ser a expressão da verdade, subscrevo a presente. 

Erechirn, 27 de fevereiro de 2012. 
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ionas Rodrigues dos Santos 
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DECLARAÇÃO 

Eu, JOÃO PEDRO TERRES BONORINO, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 

identidade RG n° 9082841157, inscrito no CPF sob h° 022.189.810-76, residente e domiciliado à 

Avenida Salgado Filho, n° 257, apt. 101B, Centro, atualmente no exercício do cargo de Chefe do 

Setor de Logística e Infra-Estrutura, lotado na Coordenadoria do Orçamento Participativo, 

DECLARO, para os devidos fins de fato e de direito, sob as penas da legislação vigente, que 

colaborei na distribuição dos exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipal 2010, em 

diversos bairros e moradias da cidade durante o ano de 2011. 

E por ser a expressão da verdade, subscrevo a presente. 

Erechim, 27 de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  

Eu, Euclides Alves, brasileiro, casado, servidor 

público, RG n 8053543487 e CPF n 714.249.110-87, 

residente e domiciliado na Rua João Batiston, 584, bairro 

Agrícola, nesta cidade, 	declaro que, na condição de 

responsável pela distribuição dos informativos da Secretaria 

Municipal de Administração, 	recebi cerca de 6500 

exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipal 

2010, no mês de março de 20111  para serem entregues 

nos bairros Centro, Presidente Vargas e Progresso. Os 

respectivos informativos foram distribuídos por: Francisco 

da Silva Ribas, Clarice Santin, Maíra Lúcia Pereira, Marli 

Ribeiro de Cândido, Euclides Alves, Gloriana Meneghetti, 

Silvia P. Otalakowski, Marinês Rodrigues dos Santos, Cheila 

Mana Prozza e Roseli Salete Martins . 

ErechimiRS, 27 de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  

Eu, Rui Dal Caste', brasileiro, estado civil casado, profissão 

Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, RG n2  

1046877559, CPF n2  592,544,830-87, residente e 

lomiciliado na rua Diamãntino Rigo 37,nesta cidade,declaro 

que, na condição de Diretor Administrativo, recebi 2000 

exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipal 

2010, no mês de março de 2011, para serem entregues na 

Av. Comandante Kraemer, em eventos desta Secretaria: 

corno Dia da Mulher, Assembleias do Orçamento 

Participativo no interior do município, visitas aos produtores 

rurais e na recepção desta Secretaria. 

Erechi /RS, 27 de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  

O 5 2 5 9 3 

Eu, Jorge Vaidair Psidonik, brasileiro, casado, 

portador do RG n° 8058253827 e CPF no 699163570-72, 

residente e domiciliado na Rua João Antonio Dalla Rosa, no 

203, Bairro Koller, declaro para os devidos fins e na forma 

da lei que, na condição de Coordenador do Orçamento 

Participativo, coordenei, juntamente com minha equipe, a 

distribuição dos exemplares do Informativo de Ações do 

Governo Municipal 2010, no mês de março de 2011 e 

seguintes. Os mesmos foram entregues em todos nos 

bairros de Erechim, exceto no Bairro Aeroporto e Cerâmica, 

por um grupo formado pela nossa equipe e das secretarias; 

nas diversas reuniões realizadas pelo Município; nas 

secretarias; nas assembleias do Orçamento Participativo; 

nas feiras realizadas no Parque da ACIEE (Feira Construir e 

da Agricultura Familiar) e em diversos outros lugares. 

Erechim/RS, 28 de fevereiro de 2012.0  
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DECLARACÃO / RECIBO:  

Eu, RODIMAR PASSAGLIA brasileiro, SEPARADO, FUNCIONÁRIO PÚBLICO, RG 

n° 4034392771, CPF n° 675650009-06, residente e domiciliado na Rua Machado de Assis 

no 731, Erechim RS, declaro que, na condição de Gerente da CORSAN, recebi 200 

(DUZENTOS) exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipal 2010, nó niês 

de março de 2011, para serem distribuidos no escritório da CORSAN, cito, na Rua 

Portugal, no 84 nesta cidade. 

Erechim/RS, 29 de fevereiro de 2 
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DECLARAÇÃO /RECIBO 

Eu, Glauco Fernando Mohr, brasileiro, casado, Analista de 
Sistemas, RU ri.° 1087685713 CPF n° 006697310-48, residente e 
domiciliado na Rua Espirito Santo n° 431, apto 02, declaro que, na 
condição de Coordenador da Divisão de Transporte Escolar, recebi 
800 exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipal 
20.10, no mês de março de 2011 e entreguei nos bairros Centro, 

Bela Vista e Koller. 

Erechim/RS 28 de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO  

Eu, NELCI D'AGOSTINI, brasileiro (a), estado civil 
divorciada, profissão professora, RG n1024082966, CPF n2 
589.129150-721 residente e domiciliado Av. Comandante 
Kraemer,1393 declaro que, na condição de Secretária 
Adjunta de Cidadania recebi em torno de 450 exemplares 
do Informativo de Ações do Governo Municipal 2010, no 
mês de março de 2011, para serem entregues nas 
Caravanas da Cidadania dos Bairros São Vicente, Progresso 

e Presidente Vargas 

Erechim/RS, 29 de fevereiro de 2012. 
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DECLARAÇÃO / RECIBO:  

Eu, Leonice Fátima Balestrin, brasileira, solteira, 

profissão administradora 	RG n 5037349239, CPF nc-). 

46602992015, residente e domiciliado à Rua José Wilh, no 

453 Bairro São Vicente de Paulo, declaro que, na condição 

de Diretora Técnica Social da Secretaria de Cidadania, 

recebi cerca de 100 exemplares do Informativo de Ações 

do Governo Municipal 2010, nos meses de março e abril de 

2011, para serem entregues nos bairros Centro — Av. 

Salgado Filho e Bela Vista. 

Erechim/RS, 27 de fevereiro de 2012. 
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07/n1./7009 04/06/2012 C3,
efe Div Conv Fin. Parcerias-

02/02/2012 05/06/2012 Diretor de Brit.agem 

07/04/2009 05/06/2012 Coord.Serviço Limp.Comp.Educ.D 

.04/06/2009 05/06/2012 

11/02/2009 05/06/2012 

11/02/2009 05/06/2012 

20/04/2011 05/06/2012 Chefe de Equipe de Zeladoria 

01/01/2009 05/06/2012 Ouvidor da Rede de Saúde 

02/03/2012 05/06/2012 Chefe do Setor de Manutenção 

.1  
Chefe Setor Coord. Centro Cult 

Chefe do Serviço de Medição 

Chefe Serv. Infra-estrutura e 

cc 4  (ab-eja. 
ce 	69ezd' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Sistema de Administração de Pessoal 
Relatórios/Local de Entrega/Adm e Demissão 

Cod. Funcionário 
	 Admissão 

Loc. Entrega 

1 
	 Data: 20/02/2013 

Hora: .16:0835 
0001 

002E01 

14 	An.R.44,1.11-41.4.-R,0.5.4. 

Gabinete do Prefeito 

14745 ADRIANA CELIA ZAIONSt/ 

14680 ADROALDO VIEGAS MANFREDINIU 

Parque de Máquinas 

140-18 ALAM 1.IC1RD.0 COM:N  
Sec. de Desenvolvimento Ecônomico 

14902 ALCIDES SELESTINO ALVES- 
Setor de Limpeza Urbana 

14735 ALGEMIRO NUNES SOARES a/  

Patrulha Agrícola 

14778 ALMIR LETTRARI 
Prédio Prefeitura - Topografia/ 

14813 ALTAIR RIBEIRO DE CAMARGO() 

SME - Sub-Almoxarifado 

14710 ALVARO CARON TRIXEIPT 

14885 ANTONIO RUI GAIKtj 
Central de Britagem 

14743 ARACÍ RASPE 6/ 

SME 
14755 CLAUDIO CASAGRANDE FILHO L.,'" 

Secretaria de Cultura 

14699 CLAUDIR ANTONIO NUNES/ 
Diretoria de Habitação 

14706 CLEOMAR ANTONIO BARANOSKIa,/ 

Diretoria de Habitação 

1.441A DANIEL SANVIDO  
Gabinete da Vice-Prefeita 

14842 DANIELE LOSS RODRIGUEStj 

14 	
Secretaria de Segurança 

14608 DELMIRO TRENTINYJ 

14901 EDISON ADELAR DE GOISU 

14876 FABRÍCIO RICARDO ROSSET BIAZIN 9.1 	
02/01/2012  

14851 FATIMA DE OLIVEIRA PAHOLSKIL7 	
01/07/2011 05/06/2012 Chefe do Setor de Auxílio ao 1 Central de Doações- Albergue 

Prédio da Prefeitura - Processo/Peasoal 

149-19 	PERNM4-561:3~49--BARP 
	 - 

14912 FERNANDO JORGE COMEL SCHNEIDER t/ 	
07/05/2012 05/06/2012 

 Chefe do Serviço de Vigilánci,  Diretoria de Esportes 

01/01/2009 05/06/2012 Chefe da Diviaão de Zeladoria 
14673 FRANCISCO DA SILVA RIBAS C,). 	

01/02/2011 05/06/2012 
 Chefe da Divisão de Necrópole Zeladoria 

14830 GELSON JOSÉ REZENDEU 

14620 GENESIO DO CARMO Q./ 	
01/01/2009 05/06/2012 Diretor de Processo e Pessoal Cemitério Pio XII. 

Prédio da Prefeitura - Processo/PeSsoal 

14782 GIANA DORNELLES BIOLO 	
11/01/2010 05/06/2012 Monitora Prog. Primeira Infân 

17/02/2009 05/06/2012 

17/12/2009 05/06/2012 

Medição 
11/11/2010 05/06/2012 

Chefe do Setor Patrulha Agríco 

Chefe do Setor de Topografia 

Coordenador Divisão Subalmoxar 

05/06/2012  Chefe do Setor da 
Central de E 

e e II- 

15/04/2009 05/06/2012 Chefe do Serv. vigilância Epid 

01/01/2009 05/06/2012 Chefe da Divisão de Documentaç 

02/06/2011 03/06/2012 Secretário(a) Adjunto(a) 

09/03/2012 05/06/2012 Chefe do Setor de Limpeza Urbe 



01/01/2009 05/06/2012 Diretor de Máquinas e Equipame 

01/01/2009 

04/11/2011 

02/02/2012 

10/01/2012 

05/06/2012 Chefe Setor Estradas Vic. Pont 

05/06/2012 Chefe do Setor de Flora e Faun 

05/06/2012 Chefe do setor de Desmonte e M 

05/06/2012 Chefe do Serv. de Controle e A 

11/02/2009 05/06/2012 Chefe Serv. Infra-estrutura e 

11/02/2009 05/06/2012 Assessor II - Execução de Obra 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Sistema de Administração de Pessoal 
Relatórios/Local de Entrega/Adm e Demissão 

Cod. Funcionário 
	 AdMiSSãO 

Loc. Entrega 

14664 GILBERTO LUIZ CAMPAGNAL/ 
Secretaria de Agricultura 

14678 HILARIO POLETTO e/ 
Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros 

14868 IVANI FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRAtí 

Secretaria de Meio Ambiente 

14884 JAIR LUIZ DALLA VECCHIA 

Central de Britagem 
14877 JEISON LUIZ LIPNHARSKI DA SILVA& 

14702 J0À0 PEDRO TERRES BONORIN0e/ 

Orçamento Participativo 
14704 JONAS RODRIGUES DOS SANTOSe/ 

Orçamento Participativo 

JQSÉ 
SME - Dir Pedagógica 

34668 JOSELITO ONHATEL, 
Diretoria de Habitação 

14701 JUAREZ ANTONIO MOURA& 
Diretoria de Habitação 

1 47ws_SAIRA APARECIDA  
SME - Educação Integral 

14722 LENI ROGO PESSINIC/ 
Prédio Prefeitura - Recursos Humanos 

1485.2.—~xx:ETE 	
ERME1QEGILDA,Ob,±ARI LD N 13/ 7/2 11 

Gabinete da Vice-Prefeita 

14715 MARIA DE LOURDES ZATTI DOS 

Gabinete do Prefeito 

14849 MARINES ZANANDREA C/ 

Secretaria de Agricultura 

14843 MARIO HENRIQUE RICARDI DA 
Secretaria de Cidadania 

14892 MARLI RIBEIRO DE CANDIDOL, 	
62/03/2012 

Prédio Prefeitura - Telefonia e ReCepção 

14723 PATRICIA MAGDA DE ARAÚJO Q/ 	
09/03/2009 

Sec. de Desenvolvimento Ecónomico 

14790 PAULO RENATO BERTO e/ 

Aeroporto 
14804 PAULO RENATO VASATA.O.,  

Secretaria de Segurança 

14771 PAULO ROBERTO ALVES DE MORAES C/ 

Desenvolvimento Rural 
14861 RICARDO DARLAN SANTANA DA SILVACi 

Secretaria de Cidadania 

14622 RODRIGO BIOLO L/ 
Parque de Máquinas 

14816 ROSANGELA MARIA DARIVA/ 
PrédiO Prefeitura -Se d da 

SANDRA ALVES DA COSTA Q.... 

Parque de Máquinas 
SARA SALETE GRIESÉR FLORESU 

-Sec da Fazenda 

1 
	 Data: 20/02/201 

Hora: 1 6:0 8:3 6 

14 

Fazenda 

14727 

14736 

14732 

Prédio Prefeitura 

SOLANGE PUNHIL/ 
Secretaria de Cultura 

0 O 7502 

01/01/2009 05/06/2012 Diretor de Habitação 

11/02/2009 05/06/2012 Chefe do Servlço de Almoxarif.é 

Ca_2___C.oz,nd.  5,  I-  ax----1.41X-eg-r-a.à-E>--G-ornm n.i c 

e.0) 
02/03/2009 05/06/2012 Chefe Divisão Benefícios e Apc 

21/002013 C  o.edon-k.dor  

SANTOSC, 02/03/2009 

06/06/2011 

siLvA e/ 	20/04/2011 

05/06/2012 Chefe 

05/06/2012  Chefe 

05/06/2012 Chefe 

do Setor de Expediente 

Setor de Apoio Abasteci 

dó Setor de Transporte 

05/06/2012 Chefe do Setor de Telefonia 

05/06/2012 Chefe da Divisão de Licenciar.  

12/04/2010 05/06'/2012 Chefe da Divisão do Aeroportc 

16/08/2010 05/06/2012 Chefe da Divisão de Regularic 

01/09/2009 05/06/2012 Chefe Div.Apoio Cooperat. As 

17/08/2011 05/06/2012 Chefe do Serviço de Atendimel 

01/01/2009 05/06/2012 Chefe do Setor de Controle d( 

22/11/2010 05/06/2012 Chefe Setor Controle da Prod 

02/03/2009 05/06/2012 Chefe dó Setor de Higienizaç 

02/03/2009 05/06/2012 Chefe do Setor de Pagamento 

16/03/2009 05/06/2012 Assessor II 



PREFEITURA MUNICIPAL D2 2R2CHIM 

Sistema de Administração de Pessoal 

Relatóriós/Local de Entrega/Adm e DemisSão 
 

Data: 20/02/2013 

Hora: 	"T — 

PagH0001  

0 -G7E O•3  

 

   

Admissão 
Cod. 	Funcionário 

Loc. Entrega 

     

14806 

14724 

14797 

14733 

14839 

14791 

Total 

SUELI TERESINHA ADAMCYL/ 	
09/09/2010 

Compras, Licitações e Almox. 

TANISIE MARQUES 'DE AZEVEDO/ 
	09/03/2009 

Prédio Prefeitura - Recursos Humanos 

ULISSES BATISTA RIBEIRO V 	
01/07/2010 

VITOR MÁRIO DA SILVA t../ 

Serviços de Terraplanagem 

YHUILSON DIOGO BARBISAN tj 

Diretoria de Habitação 
ZULMIR GILBERTO FREDD0e, 

Parque de Máquinas - Ruas e Estradas 

05/06/2012  Chefe da Divisão de 
Almoxarifa 

05/06/2012 Chefe do Serviço de 
Estágios 

05/06/2012 Chefe da Divisão 
de Transporte 

05/06/2012  Chefe 
Div.ManUt.Cont. Máquinas 

05/06/2012 Chefe da Divisão de 
Contratos 

05/06/2012 Chefe da Divisão 
de Ruas e Est 

60 

02/03/2009 

01/04/2011 

03/05/2010  

1/~ 
.2)Li/05/ 

be;rnal 5,./1  ou, At64.2 occuk,  ~19 



RENATO 
Secretário 

Secretaria de 
MR 

O 
da 

nistração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

111-. OO26O 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1299/2012 

O Prefeito Municipal de ErechiM, Estado do 

Rio Grande do Sul, nó uso de atribuições que lhe São conferidaS, EXONERA 

o(a) Servidor(a) 	SERGIO LUIS OLKOSKI, 	
Matrícula 2259, do Cargo em 

Comissão (CC 3) de Coordenador II Parque de Máquinas e Obrar lotado(a) na 
Secretaria Obras Publicas e Habitação, a partir de 21 de junho de 2012. 

Erechim, RS., 21 de junho de 2012. 

PAULO 	FREDO POLIS 
Prefei o Mun cipal 

Regiatre-se e Publique-Se 
Data Supra 

Prefeitura Municipal de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

N. 0 0 2 6 0 5 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1380/2012 

0 Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

0(a) Servidor(á) 	
LISANGELA MAGNI, Matrícula 20167, do Cavo em Comissão 

(CC 4) 	
de Diretora de Divida Ativa, lotado(a) na. Gabinete do Prefeito, a 

contar de 01 de julho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Er 	
RS., 03 de julho de 2012. 

PAULO LFR só POLIS 
Prefe to M 

Registre-se e Publique-se 
Data Supra 

e 
RENATO AL 
Secretarie) 

Secretaria de 

mk 

TOSO 

,Wd-junto 
Adá.  atração 



•• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeirá, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rhelerechim.rs.gov.br  

N. 0 0 2 6 0 6 	I 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1184/2012 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

Õ(a) 	Servidor(a) 	
FATIMA DE OLIVEIRA PAHOLSKI, Matricula 14851, do Cargo 

em Comissão (CC 8) de Chefe do Setor de Auxílio ao Público, lotado(a) na 
Secretaria Obras Publicas e Habitação, a contar de 05 ,de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Ere 	
05 de junho de 2012. 

PAULO AI REDO OLIS 
Prefeit Municipal 

Registre-se e Publique-se 
Data Supra 

RENATO 	 TOSO 

Secretári 	 da 

Secretaria de Ad.. nistração 

MR 



Prefeitura Municipal de Ere junho de 2012. 

PAULO A 
Prefei o Municipal 

DO' POLIS 

Registre-se e Publique-se 
Data Supra 

RENATO 
Secretário 

Secretaria de 
MR 

ZO O 
nto da 

Ministraçãó 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

O O 2 6 0 7 

 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1152/2012 

O Prefeito Municipal de Erechiffi, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 
o(a) Servidor(a) MARLI RIBEIRO DE CANDIDO, Matrícula 1489,2„ do Cargo em 

Comissão 	(CC 8) 	de Chefe do Setor de Telefonia e Recepção, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Administração, a contar de 05 de' junho de 2012. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERÉCHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

rs' 0 0 2 6 0 8 	1 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1124/2012 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, nó uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 
o(a) Servidor(a) VILMAR JOÃO LICODIEDOFF, Matrícula 14712, do Cargo 
em CoMissão (CC Ó) dé Coordenador do Setor da Frota de Veículos" 

Escolares, 	
lotado(a) na Secretaria de Educação, a contar de 24 de maio de 

2012. 

Prefeitura Municipal de Erechiffi, RS., 24 de maio de 2012. 

PAULO LFRE 0 POLIS 
Prefe to Municipal 

Registre-se e Publique-se 

Data Supra 

1k TÕS9- 
dá 

niatração 

RENATO A 
Secretário 

Secretaria '7 

MR  



  

r, 002509 

: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000  

rh@erechim.rs.gov.br  

 

  

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1182/2012  

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 
o(a) Servidor(a) ADROALDO VIEGAS MANFREDINI, Matrícula 14680, do Cargo 

em CoMiasãO (Ce 6) 	
de Chefe da Divisãó de Documentação, lotado(a) na 

Secretaria Obras Publicaa e Habitação, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Ere 	
, 05 de junho de 2012. 

PAULO A FRED' 	OLIS 
Prefei Municipal 

Registre-Se e Publique- se 

Data Supra 

RENATO 
Secretár 

Secretaria de 

Má 

to da 
ministração 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 997Ó0-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

• 

0 0 2 6 1 0 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1168/2012  

0 Prefeito Municipal de ErechiM, Estado do 

Rio Grande do ául, no uso de atribuições que lhe são cOnferidas, EXONERA 
o(a) ServidOr(a) ALTAIR RIBEIRO DÊ CAMARGO, Matricula 14813, do Cargo em 
CoMisoão (CC 6) de Coordenador Divisão Subalffloxerifado, lotado(a) na 

Secretaria Municipal de Educação, a cOntar de 05 de junho dê 2012. 

Prefeitura Municipal de Erechim, RS., 05 de junho de 2012. 

PAULO ALFREDO POLIS 
Prefeito Municipal 

Registre-Se é Publique- se 

Data Supra 

RENATO A 
Secretário 

Secretaria d 
MR 

to da 
ministtação 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

O 0 2 6 1 1 

1  

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1167/2012  

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe São conferidas, EXONERA 

o(a) 	Servidor(a) 	
GIANA DORNELLES BIOLO, 	

Matrícula 14782, do Cargo em 

Comissão 	
(CC 8) de Monitora Prog. Primeira Infãncia Melhor, lotado(a) na 

Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Erec 	
junho de 2012. 

PAULO AL EDO OLIS 
PrefeitO Municipal 

Registre-se e Publique- se 

Data Supra 

REMAI 

	

SeCrétário 	to da 

	

Secretaria de 	ministraçãO 

MR 



RENATO At' 

Secretãri 
Secretaria 

MR 

o da 
inistração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000  

rh@erechim.rs.gov.br  

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1163/2012  

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Aio Grande do Sul, no usó de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

o(ã) 	Servidor(a) 	
EDISON ADÈLAR DE GOIS, Matricula 149151, do Cargo em 

Comissão (CC 8) de Chefe do Setdr de Manutenção, lotado(a) na Secretaria 

Municipal de Saúde, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Erechim, RS., 05 de junho de 2012. 

PAULO 	FREtO POLIS 
Prefeit Municipal 

Registre-se e Publique- se 

Data Supra 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS 	9700-000 

rh@erechim.rã.gov.br  

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1187/2012 

O Prefeito Municipal de EreehiM, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe dão conferidas, EXONERA 

o(a) 	Servidor(e) 	SOLANGE PUNHI, 
	Matrícula 14732, do Cargo em Comissão 

(CC 7) de Assessor II, 	
lotado(a) na Secretaria de Cultura, -Esporte e 

Turisme, a Contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Erechim, RS., 05 de junho de 2012. 

PAULO AL 1=0 OLIS 
Prefeit Municipal 

djUnt 
Adm 

Registre-Se e Publique-se 
Data Supra 

— 

RENATO ,-1rZ1 	TOSO„2 

Secretário 	 da 

Secretaria de istraçãó 

MR 



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rhGerechim.rs.gov.br  

0 0 2 6 1 4 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1144/2012 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

o(a) 	Servidor(a) 	
30NAS RODRIGUES DOS SANTOS, 	

Matricula 14704, do Cargo 

em Comissão (CC 7) 	
de Assessor II - Execução dé Obras, lotado(a) na 

Gabinete do Prefeito, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Ere 	
junho de 2012. 

PAULO AL EDO OLIS 
Prefeito unic'pal 

Registre-se e Publique-se 

Data Supra 

RENATO  

Secretário/ 53;01nto da 
Secretaria dejAdministração 

MR 



0 E 2 E I 5 
, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos RUffianOS 

Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

biretoria de RH 

PORTARIA No. 1185/2012 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande de Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

o(a) 	
Servidor(a) ANTONIO RUI GAIK, Matricula 14885, do Cargo em Comissão 

(CC 4). 
 de Diretor de Britageffi, lotado(a) na Secretarie Obras Publicas e 

HabitaçãO, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Erechim, RS., 05 de junho de 2012. 

PAULO LFREDO POLIS 
Prefe to Muni,cipal 

Registre- Se e Publique- De 

Data Supra • 

RENATOAng,,, R TOCO 

Seeretári 	 da 

Secretaria de Ád nistração 

MR 	 // 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de ReCurSoS Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

...... 

uL2616 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1145/2012 

Rio Grande do Sul, nó 
o(a) Servidor(a) JOÃO 
èm Comissão (CC 9) de 
na Gabinete do Prefeito, 

0 Prefeito Municipal de Érechim, Estado do 
uso de atribuições que lhe são Conferidas, EXONERA 
PEI5R0 TERRES SONORINO, Matrícula 14/02, do Cargo 
Chefe Serv. Infra-estrutura e Logisticá, lotado(a) 
a contar de 05 de junho de 2012. 

, 05 de junho de 2012. 
Prefeitura MuniCipel de,Er 

DO POLIS PAULO 
Prefei Õ unicipal 

Registre-sé e Publique-se 
Data Supra 

'RENATO A-U 
Sedretárir 

Sedretaria de 
MR 

o da 
Minietração 



Registre-se é Publique-se 
Data Supra 

RENATO A 
Secretário 

Secretaria de 
MR 

o da 
aministração 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechiffl.rs.gov.br  

Diretoria de RH 

O 	2 C 1 7 

 

PORTARIA No. 11S9/2012 

O Prefeito 

Gránde do Sul, no uso de atribuições 

o(a)  Servidor(a) ARACI. 
 RASPE, Matrícula 

9) de Coord.SerViçe Limp.CoMp.Educ.Desportivós, 

Municipal de Educação, 
 a contar de 05 de junho de 

Préfeitura Municipal de Ere.chial—IU., 05 de junho de 2012. 

PAULO LFRED POLIS 
Prefei o MuOieipel 

Rio 

Municipal de Erechim, Estado do 
que lhe sãO conferidaa, EXONERA 
14743, do Cargo effl CoMissão (CC 

2012. 
lotado(a) 	Secretaria na 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Eréchim/RS - 99700-000 
rh@erechiffl.rs.gov.br  

0 0 2 1 8 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1164/2012 

O Prefeito MuniciPal de Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no udó de atribuições que lhe sáó conferida, EXONERA 

o(a) Servidor(a) 	
JEISON LUIZ LIPNÉARSKI DA SILVA, Matricula 14877, do 

Cargo effl Comissão 	(CC 9) 	
de Chefe do Serv. de Controle e Avaliação, 

lotado(a) ta Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 05 de junho de 

2012. 

Prefeitura Municipal de Erechir17—R5-- 05 de junho de 2012. 

PAULO A FREDO POLIS 
Préfei 	Municipal 

Registre-se e Publique-se 

Data Supra 

RENATO 	 OSO 

Secretario/ A unto da 
Secretaria d AdmitlidtraçãO 

MR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

0 0 2 6 1 9 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1148/2012 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no usó de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

o(a) Servidor(a) 	PAULO RENATO BERTO, 
	Matricula 14790, do Cargo em 

Comisaão 	
(CC 6) de Chefe da Divisão do Aeroporto, lotado(a) na Secretaria 

Municipal de Administração,à contar de 05 de junho de 2012. 

'unho de 2012. 

\ 

PAULO LFREDO P.OLiS 
Prefe to Municipal 

Registre.se e Publique- se 

Data Supre 

Prefeitura municipal de Er 
chim, RS. 

RENATO • 
SeCretário/ 

Secretaria da/  

MR 

o da 
inistração 



RENATO A 
SeCiétári 

Secretaria 
MR 

OSO 
unto da 

dfflinistração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SÉCRÉtARIA DE ADMINIEtRACÃO 
Diretoria de Recuraóts Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-0.00 
rh@erechim.rs.gov.br  

Diretoria de RH 

PORIARIA No. 1188/2012 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande dó SUl, no uso de atribuições que lhe * sÉo conferidas, EXONERA 

°(a) Servidor(a) CLAUDIO CASAGRANDE FILHO, Matricula 14755, do Cargo em 

Coitada-
á° (CC 8) de Chefe Setor Cóord. Centro Cult. 25 3u1ho, lótado(a) na 

Secretária de Cultura, Esporte e 1:'urisMo, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Erechim, RS., 05 de junho de 2012. 

\Z, 
PAULO LikEIDO P LIS 
Prefei ó Municipal 

RegietrO-Ée e publique-se 
Data Supra 



PREFEITURA MUNICIPAL DE EREéHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Ekeáhim/RS - 99700-000  

rh@erechim.rs.gov.br  

r&  002 6 2 2 

''541á45i025-4-1°  ".1P.  

 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1166/2012  

O Prefeito Muniáipal de Érechilt, Estado do 

Rio Grande do Sul, nó ueó de atrihuições que lhe são conferidas, EXONERA 

o(a) 	
Servidor(à) ADRIANA CELIA ZAIONS, 	

Matricula 14745, do Cargo em 

Comisaão 	
(CC 9) de Chefe do Serv. Vigilância Epidemiológica, lotàdo(a) na 

Secretaria Municipal de Saúde, á contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de E 	
5 de junho de 2012. 

PAULO •LFRE 0 POLIS 
Prefe to Municipal 

Registre-se e Publique- se 

pata Supra 

RENATO' 
Secretário 

Secretaria 
Mit 

R 1:9,2: 
J.11-Is. 0 da 
ministração 



  

N. 02623 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

 

  

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1162/2012  

0 Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio 	
rande do Sul, no tia° de atribuições que lhe aãO Conferidas, EXONERA 

o(a) 	Servidor(a) 	
ULISSES BATISTA RIBEIRO, 	

Matricula 14797, do Cargo effi 

Comiàsão (CC 6) de Chefe da Divisão de Transporte, lotado(a) na Secretaria 

Municipal de Saúde, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura MuniCipel de Ere 	
s., 05 de junho de 2012. 

‘1111111" iblã  

PAULO A FRED° POLIS 

Prefei 	Municipal 

Registre-se e Publique-Se 

Data Supra 

RENATO 

	

Secretário 	junto •a 

	

áeárétariã de 	straçãó 

MR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Dirétoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Eréchim/RS - 99700-000  

rh@erechim.rs.gov.br  

0 2 G 2 4 

Diretoria de RH 

PORTARIA No, 11/2/2012  

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande dó Sul, no'uso dé atribuições que lhe tão conferida, EXONERA 

o(a) 	Servidor(á) 	
JOSELITO ONHATE, Matricula 14668, do Cargo et Comissão 

(CC 4) de Diretor de Habitação, lotado(a) na Secretaria Obras Publicas e 

Habitação, a contár de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de EreChi 

PAULO ALP DO POLIS 
Prefdito iicipal 

Registre-se e Publique-sc 

Data Supra 

RENATO A -E. 	 '..-' 

Secretário 	 da 

	

Secretaria de 	nistração 

MR 



RENATO 
Secretário 

Secretaria de 
MR 

TOSO 
da 

latração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Eredhiffi/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

002625 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1176/2012  

O Prefeito Municipal de Erechiffi, Estado do 

Rio Grande do Sul, nó usó de atribuicaes que lhe são conferidas, EXONERA 

o(a) 	Servidor(a) 	
ALCIDES SELESTINO ALVES, Matrieula 14902, dó Cargo em 

CoMisaão (CC 8) de Chefè do setor de Limpeza Urbana, lotado(a) na 

Secretaria de Meio Ambiente, a contar de 05 dê junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Ere 	
05 de junho de 2012. 

PAULO REDO OLIS 
Prefeit Municipal 

Regiátre-se é Publique- se 

Data Supra 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recuraos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700.000 
rh@erechim.rs.gov.br.  

ri 0 2 E 2 6 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1160/2012  

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 
o(a) Sérvidor(a) DELMIRO TBENTIN, Matricula 14608, do Cargo em Comissão 

(CC 7) 	
de Ouvidor da Rede de Saúde, lotado(a) fia Secretaria Municipal de 

Saúde, à contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Ere in, 	
05 de junho de 2012. 

ÉliÊtO POLIS 
Municipal 

PAULO 
Prefei 

Registra-se e publique-Se 
Data Supra 

RENATO 
sedretári 

socrótaria 
MR 

o da 
inistraçãO 



RENATO 
Secreta- ri o da 

Secretaria 
MR 

23,A inistração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

O O 2 6 2 7 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1146/2012 

0 Prefeito MuniCipal de Etechim, Estado do 

Rió Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 
o(a) Sérvidor(a) MARIA DE LOURDES ZATTI DÓS SANTOS, Matricula 14715, do 
Cargo em Comiesão (CC 8) de Chefe do Setor de Expediente, lotado(a) na 

Gabinete do Prefeito, 
 a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de E 
junho de 2012. echim, RS., 

PAULO LFRED POLIS 
Prete/ o Municipal 

Registre-se e Publique- se 

Data Supra 



PHEÉSITURA MUNICIPAL DE ERECáIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechiffl.ra.gov.br  

002628 	1 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1159/2012 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande dó Sul, no use de atribuições que lhe são Conferidas, EXONERA 
o(a) Servidor(a) RICARDO DARLAN SANTANA DA SILVA, Matrícula 14861, do 

Cargo em Comissão 	
(CC 9) de Chefe do Serviçe de Atendiffiente aó Usuário, 

lotado(a) na Secretaria Mun. de Cidadania, a contar de 05 de junho de 

2012. 

Prefeitura Municipal de ErecA 	
5 de junho de 2012. 

PAULO 	FRED° POLIS 
Prefei o Municipal 

Registre - Se e Publique - se 
Pata Supra 

fiENAtO A 

'Secretaria de Ad e5istração 

MR 



PAULO 
Ptefei 

FRED0\50LIS 
Municipal 

Registre-se é Publique-se 

Data Supra 

RENATO 
SecretãriO 

Secretaria de 

MR 

da 
ni.,tração 

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.ts.gov.br  

0 0 2 6 2 9 

Diretoria de RH 

PORTARIA N. 1161/2012  

O Prefeito Municipal de Eredhim. Estado do 

Rio Grande dó Sul, no usO de atribuições que lhe são cónferidas, EXONERA 

o(a) 	Servidór(a) 	
DANTELE LOSS RODRIGUES, Matricula 14842, do Cargo em 

CoMissão (CC 10) de Chefe de Equipe de Zeladoria, lotado(a) na Secretaria 

Municipal de Sailde, a dontar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Erechim, RS., 05 de junho de 2012. 



Prefeitura Municipal de 
junho de 2012. 

PAULO 
Prefei 

ÉRÊf .  POLIS 
Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99,00- 000  

rh@erechim.rs.gov.br  

1 

0 0 2 6 3 0 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1165/2012  

0 Prefeito Municipal de EreChim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uáo de atribuiçõee que lhe sâó conferidas, EXONERA 
o(a) Setvidor(á) FERNANDO JORGE COMEL SCHNEIDER, Matrícula 14912, do 

Cargo em ComiChão (CC 9) 	
de Chefe do Serviço de VigilânCia Ambiental, 

lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 05 de junho de 

2012. 

Registre-6e c Publique-se 

Data Supra 

RENATO 
Secretár 

Secretaria 
MR 

AR TÕSO 
unto a 

Acir3„›. ristração 



AEMÁ'r0 
Secretár 

Secretarie 
MR 

CAR TadO 
to da 

miniotração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÉRECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos'  Humanos 

Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

Diretoria de 1214 

PORTARIA No. 1i89/2012 

0 Prefeito Municipal de Ereehiffi, Estado do 

itie Grande do ául, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

Õ(à) Setvidõr(a) PAULO RENATO VASATA, 	
Matricula 14804, do Cargo em 

CoMicaão (CC 6) de Chefe da Divisão de Regularidade OperaCional, lotado(a) 

na Sec. be 
Segurança Púb.Prot.Social, a contar de 05 de junho de 2012. 

Èrefeitura Municipal de Erechim 	S 
, Õ5 de junho de 2012. 

PAULO A FRED° POLIS 
Prefeit Municipal 

Registre-se e Publique-se 
Data Supra 



PREFEITURA MUNICIPAL DÉ ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

r  00 2 3 2 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1158/2012 

0 Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, nó Use) de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

o(a) Servidor(a) 	
FABRICIO RICARDO ROSSET BIAZIN, Matricula 14876, do 

Car.ào em Comissão 	(CC 8) 	
de Chefe do Setor da Central de Doações, 

lotado(a) ta Secretaria Mun. de Cidadania, ã contar de 05 de junho de 

2012. 

Préfeituta Municipal de Ere 	
e junho de 2012. 

PAULO A FRED POLIS 
Prefeit Municipal 

Reqiatte- rie e Publique-se 

Data Supra 

RENATO ALEg 
Secretário 

Secretatia d 
MR 

O da 
inistraçao 



O 5 2 3 3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Eredhim/RS - 99700-000  

rh@erechim.rs.gov.br  

Diretoria de RH 

P O R T,  A R I A No. 1154/201
2  

O Prefeito Municipal de Eréchim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuiçõeS que lhe são conferidas, EXONERA 

o(a) Servidor(a) 	
SARA SALETE GRIESER FLORES, Matridula 14736, do Cargo 

ett Comistão (CC 8) de Chefe do Setor de Pagamento, lotado(a) na Secretaria 

da Fazenda, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Erec 	
, 05 dê junho de 2012. 

PAULO \ 'RE 	OLIS 

Prefei ó Mu icipal 

Regiotre-se e Publique-se 
Data Supra 

RENATO A 	 e'0 

Secretário 	to da 

Secretaria de/ iii5tç0 

MR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretõria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Érechim/RS - 99700-000  

rh@erechim.rs.gov.br  

I

r• 0 G 2 6 3 4 
-- • --", -P-----I 

Diretoria de RH 

PORtARIA No. 1151/2012  

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio 	z•.
a.nde do Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

o(a) Servidor(a) 	
SUELI TERESINHA ADAMCY, Matricula 14806, do Cargo em 

Comissão (CC 6) de Chefe da EiVisãO de Almoxarifado, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Administração, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Ere im, RS. 
	05 • 	unho de 2012. 

PAULO A AEDO P LIS 
Prefeit Municipal 

Registre-8c e Publique- Se 

Date Supra 

RENATO 	 TO"Ad 

Secretár 	 o da 

Secretaria ,é 	miáistração 

141k 



PAULO A 
Prefeit 

\\ 

RE DO POLIS 
MunicipAl 

PREFEITURA MUNICIPAL Dí ERECRIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de RecursoS }tutanos 
Praça da Bandeira, 354 
Érechit/RS - 99700-000 
rh@erechim.ra.gov.br  

rs. 0 0 2 6 3 5 

Diretória de RH 

PORTARIA No. 1156/2012 

O Prefeito Municipal de Erechit, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe tão conferidas, EXONERA 
o(a) Servidor(a) PATRÍCIA MAGOA bE ARAÚJO, Matrícula 14723, do Cargo em 

Comissão (CC 6) 	
de Chefe da Divisão de Licenciamento e Fiacalização, 

lotado(a) na Sc. MuniC. de Desenvolvimento EcónôMico, a contar de 05 de 

junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de ErkChim, 
junho de 2012. 

Régiatre-se e Publique-se 
Data Supra 

RENATO A 
Secretário 

Secretaria de 
MÁ 

to da 
itistração 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

PG. 0 0 2 6 3 6 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1186/2012 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no usó de atribuiçáes que lhe são conféridaé, EXONERA 

o(a) 	Servidor(a) 	
JAIR LUIZ DALLA VECCHIA, matriáula 14884, do Cargo em 

Comissão (CC 8) de Chefe do Setor de Desmonte e Manutenção, lotado(a) na 

Secretaria Obras Publicas 	
Habitação, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Erechim, RS., 05 de junho de 2012. 

PAULO A FREDO POLIS 
prefeit» Municipal 

Registre-de e Publique- St 

Data Supra 

RENATO 
	4gik R TO 

Secretário •'r 
	

o da 

Secretaria de 
	inistração 

MR 



002637 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1178/2012  

O Prefeito .Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

o(a) Servidor(a) 	
SANDRA ALVES DA COSTA, Matricula 14727, do Cargo em 

Cómissão (CC 8) de Chefe do Setor de Higienização, lotado(a) na Secretaria 

Obra 
d Publicas e Habitação, a contar de 05 de junhó de 2012. 

Prefeitura Municipal de Erecbixs, RS., 05 de junho de 2012. 

\\\? PAULO ALF EDO P LIS 
Prefeito unicipal 

Registre-be e Publique- se 

Data Supra 

RENATO A 

Secretário 
Secretaria dc,AdM 

MR 

da 
intração 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

0 5 2 G 3 8 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1194/2012 

O Préfeitó Municipal dé Erechim, Estado do 

Rio Grande dó sul, nó tia() de atribuiç6es que lhe são Conferidas, EXONERA 
c(a) Servidor(a) MARINES ZANANDREA, Matricula 14849, do Cargo em 
Comiasão (Cd 8) de Chefe Setor de Apoio AbasteciMentó Água, lotado(a) na 
Secret. De Agricultura Abastec.e Seg.Ali, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de EréchiM, RS., 05 de junho de 2012. 

PAULO A FREDO OL/S 
Prefeit Muni ipal 

Registre-se e Publique-se 
Data Supra 

RENATO 
secretárioCk 	 a 

Secretaria de Adm istração 

ME 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

,t 1'. 052639 

 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1170/2012  

O Prefeito Municipal de Erechiffi, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uao de atribuições que lhe éão conferidas, EXONERA 

o(a) 	Servidor(a) 	
ALMIR LETTRARI, Matricula 14778, do Cargo em CoMissão 

(CC 8) de Chefe do Setor de Topografia, lotado(a) na Secretaria Obras 

Publicas e Habitação, a contar de OS de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Erec 	
dé junho de 2012. 

PAULO AL REDO OLIS 
Prefeit MuniCipál 

Registre-rie e Publique-se 
Data Supr 

RENATO 
Secretário 

Secretaria d, 
mit 

AR TO 
o da 

ministração 

  



.„ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@etechim.rs.gov.br  

0 0 2 6 4 0 	I 

Diretoria de RH 

P O R TA R.I A No. 1179/2012 

Prefeito Municipal dê Erechim, Estado do 

Rio 
Grande do Sul, no uâo de atribuições que lhe dão conferidas, EXONERA 

e(a) Servider(a) RODRIGO BIOLO, 	
Matricula 14622, do Cargo em Comissão 

(CC '13) de Chefe do Setor de Controle de Frota, lotado(a) na Secretaria 

Obras Publicas e Habitação, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Ere 	41... 	05 de junho de 2012. 

PAULO »(FEDO POLIS 
Prefei Municipal 

Registre-se e Publique-se 

Data Supra 

RENATO 
secretário 

Secretaria de 
MR 

jup.-to dà 
aministração 



RENATO At 
SeOretário 	1íi3,k6 da 

Secretaria d 	nistração 

,MR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

002641 	I 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1180/2012 

O Prefeito Municipal dé Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, nó uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

o(a) Servidor(a) 	
ZULMIR GILBERTO FREDDO, Matrícula 14791, do Cargo em 

Comissão (CC 6) 	
de Chefe da Divisão de Ruas e Estradas, lotado(a) na 

Secretaria Obras Publicas e Habitação, a contar de 05 de junho de 2012. 

,RS.iO de junho de 2012. 

PAULO A FREDO POLIS 
Prefei o munièipal 

Registre-se e Publique-se 
Data Supra 

Prefeitura Municipal de Erec 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000  

rh@erechiffi.rs.gov.br  

O G 2 6 4 2 
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Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1157/2012  

0 Prefeito Municipal de ErechiM, Estado dó 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuiçães que lhe são donferidaa, EXONERA 
o(a) Servidor(â) MARIO HENRIQUE AiCARDI DA SILVA, Matricula 14843, do 

Cargo eM Comissão 	
(CC 8) de Chefe do Setor de Transpórte, lotado(a) na 

Secretaria Mun. de Cidadania, 
 a contar de 05 de junho dé 20i2. 

junho de 2012. 

PAUL ALPRErf POLIS 
Pref to Municipal 

Registrc- cc c publique-se 

Data Supra 

Prefeitura Municipal de 

RENATO A 
Sééretáti 

Secretaria d 
MR 

o da 
iniatração 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira', 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1173/2012 

0 Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 
o(a) Servidor(a) YHUILSON DIOGO BARBISAN, Matricula 14839, do Cargo em 
Comissão (CC 5) de Chefe da Divisão de Contratos e Cobranças, lotado(a) na 
Secretaria Obras Publicas e Habitação, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal dê Erechim, RS., 05 de junho de 2012. 

PAULO kLFÕ ()LIS 
Prefei o Muni ipal 

Regiatre-Se e Publique-se 
Data Supra 

RENATO A 
Secretário .,n-to da 

Secretaria d ..;N&Éinistração 

MR 



RENATO A 
SeCretário 

SéCretaria de 

MR 

da 
istração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Diretoria de HeCUrS06 HUMMIOS 

Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000  

rh@erechim.rs.gov.br  

• 

1 	 h 
o.  O O 2 6 4 4 

   

Diretõria de RH 

PORTARIA No. 1177/2012,  

Prefeito Municipal de ErechiM, Estado do 

o(a)  
servidor(a) IVANI FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

,  

Cargo em Comissão (CC 8) de Chefe do Setor de Flora 
Secretaria de Meió Ambiente, a contar de 05 de junho 

Prefeitura Municipal de Erec 

PAULO 
Prof 

LFRED POLIS 
e to mun eipal 

*egistre- ee e Publiclue-ae 

Data supra 

Rio Grande do Sul, 	
atribuiCaea gue lhe são no usó de 

conferidas, EXONERA 
Matricula 14868, do 

e Fauna, lotado(a) na 

de 2012. 

RS., 05 de junho de 2012. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000  

rh@erechim.rs.gov.br  

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1175/2012  

O Prefeito Municipal de Erechiffi, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 
o(a) Servidor(a) CLEOMAR ANTONIO BARANOSKI, Matrícula 14106, do Cargo em 
Comissão (CC 9) de Chefe Serv. Infra-estruturà e Logística, lotado(a) na 
Secretária Obras Publicas e Habitação, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Erechim, RS 	
05 de junho de 2012. 

11~ffl  

PAULO ALF EDO PO IS 
Prefeito uniCipal 

RegiÈtré-se e Publique- de 

Data Supra 

RENATO 
Secretãrile 

Secretaria 
MR 

SO 
nto da 

dministração 

4 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

, 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1155/2012  

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

o(a) 	
Servidor(a) VITOR MÁRIO DA SILVA, 	

Matricula 14733, do Cargo em 

Comissão 

	

	
(CC 5) de Chefe Div.Manut.Cont. Máquinas e Equip., lotado(a) na 

Sec. 
Munic. de Desenvolvimento Econômico, a contar de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de 
5 de de junho de 2012. 

..  

PAULO 	FRE ó POLIS 
Prefei o Mu icipal 

Registre-De e Publique- se 

Data Supra 

rechim, 

RENATO 
Secretã 

Secretaria 
MR 

O-S0 
nto da 

dministraçãO 

R 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000  

rh@erechim.rs.gov.br  

0 0 2 6 4 7 
L.  

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1183/2012  

O Prêfeitó Municipal dê EreChim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no usó de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

0(a) 	
Servidor(a) GENESIO DO CARMO, Matricula 14620, do Cargo ein CoMiesão 

(CC 4) 	
de Diretor de Processo e Peseoal, lotado(a) na Secretaria Obras 

Publicas e Habitação, a Contar de 05 de junho de 2012. 

de junho dê 2012. 

PAULO A FRED° OLIS 
Prefeit Municipal 

Registte-ae e PubliqUe-ce 

Data Supra 

RENATO 1TR .50 

Secretário 	nto da 

Secretaria d 	mit:astracã° 

MR 

Prefeitura Municipal de Ere 



POt/S 
icipal 

PAULO 
Prefei 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354_ 
Erechim/RS - 99700-000  

rh@erechim.rs.gov.br  

!

Ps- 	

ci 

 2 E 4 8 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1193/2012  

O Prefeitó Municipal de Erechirt, Estado do 

no uso de etribUiçõeS que lhe sãô conferidas, EXONERA 
ROBERTO ALVES DE MORAES, Matrícula 14771, dó 

6) 	
de Chefe Div.Apoio Cooperat. Associativismo, 

Agricultura Abastec.é seg.À1i a 	
dê 05 de 

de Erechim, RS., 05 de junho de 2012. 

Régiatre-Se e Publique- se 

Data Supre 

Rio 
o(a) 

Grande do Sul, 
Servidor(a) PAULO 

Carge em Comissão (CC 
lotado(a) na Secret. De 
junho de 2012. 

Prefeitura MuniCiPal 

contar 

RENATO A 
Secretári 

Secretaria de 
MB 

o da 
inistração 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rhGerechim.rs.gov.br  

002649 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1174/2012 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 

Rio Grande dó Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

°(a) 	servidor(a) 	
JUAREX ANTONIO MOURA, 	

Matricula 14101, do Cargó effl 

Comissão (CC 9) de Chefe do Serviço de Alnioxarifádo, lotado(â) na 
Secretaria Obras Publicas e Habitacãó, a contar de 05 de junho de 2012. 

Éretéiturts. Municipal de Erechim..,_115., 05 de jufiho de 2012. 

PAULO AL EDO P LIS 
Prefeito unicipal 

Registre- se e Publique- se 

Data Supra 

RENATO A 	TOS 

	

Secretário 	 da 

	

Secretaria de 	nistração 

MR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

O
rnrrn 

L 0.)U 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1147/2012  

CI 
Prefeito Municipal de Eredhiffi, Estado do 

Rio Grande dó Sul, no uso de atribuiçaed que lhe são conferidas, EXONERA 
o(a) Servidor(a) FRANCISCO DA SILVA RIBAS, Matrícula 14673, do Cargo em 
CoMistão (CC 6) de Chefe da Divisão dê Zeladoria, lotado(a) na Secretaria 

Municipal dê Administração, a contat de 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de rechim, RS 	
de junho de 2012. 

PAULO LFRED POLIS 
prefe\Õ Municipal 

Regiatre-deo uDlique-se 
batâ Supra 

RENATO A 
Secretário) 	to da 

Secretaria dê2 ministraçâo 

MR 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira 354 
Erechim/RS - 99700-000  

rh@ereChim.rs.gov.br  

r- 002651 	1 

Diretoria de RH 

PORTARIA No: 1191/2012  

O Prefeito Municipal de Erechiffi, Éstado do 

Rio Grande dó Sul, no usa de atribuições que lhe são Conferidas, EXONERA 

o(a) 	Sérvidor(a) 	
HILARIO POLETTO, Matrícula 14678, do Cargo eM Comissão 

(CC 	Ó) 	
de Chefe Setor Estradas Vic. Ponte 

Ê Hueiros, lotado(a) na Secret. 

De AgriCultura Abastee.e Seg.Ali, a Contar de 05 de juhho de 2012. 

Prefeitura Municipal dê Erec• 	
RS., 05 de junho de 2012. 

PAULO A FR po POLIS 
Preféit Mànicipal 

RCgintre-D0 e publique 

Data Supre 

<7  
RENATO 	CAR TO 

SecrótáriS dj 	o da 

Secretaria dle 	inistração 

MR 



Registre-se e Publique- se 

Data Supra 

RENATO A 
Secretáriox,ju 	da 

Secretaria de,Á ministração 

MR 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

- 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1149/2012  

O Prefeito Municipal de Erechim. Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

o(a) 	Servidor(a) 	
TANISIE MARQUES DE AZEVEDO, Matrícula 14724, do Cargo 

em Cómisaão . (Cé 9) 	
de Chefe do Serviço de Estágios, 	

lotado(a) na 

Secretaria Municipal de AdMinistração, a contar de 05 de junho de 2Ó12. 

junho de 2012. 
Prefeitura Municipal de 

PAULO 
Prefe 

LFRED PILIS 
o Municipal 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos HUMarlOS 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

0 2 6 5 3 

 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1190/2012  

O Prefeito Municipal de Erechiffi, Estado do 

Rio Grande dó Sul, ho uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 
o(a) Servidor(a) GILBERTO LUIZ CAMPAGNA, Mattícula 14664, do CargO em 

Comissão (CC 4) 	
de DiÉetór de Máquinas e Equipamentos, lotado(a) na 

Secret. De Agriáultura Abastec.e Seg.Ali, a contar dê 05 de junho de 2012. 

Prefeitura Municipal de Erechiffi, RS., 05 de junho de 2012. 

PAULO T,FAED• POLIS 

Prefei 	Mun Cipal 

Registre-se e Publique- se 

Data Supra 

RENATO 
Secretário 

Secretaria d 

MR 

o da 
tistraçãõ 



Rio 
o(a) 

Grande do 
ServidOr(a) ALGEMIRO 

Comistão 	(CC é) de Chefe do 
De Agricultura Abastec.e Seq.Ali, 

05 de junhe de 2012. 
Prefeitura municipal de Erechim, RS.,  

11111111r---- 

111"" 

\ 

Sul, no uso de 
NUNES 
Setor 

0 Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 
atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

SOARES, 	
Matrícula 14735, do Cargo em 

Patrulha Agrícola, lotado(a) na Secret. 
a contar de 05 de junho de 2012. 

PAULO 
Prefe 

LFRED POLIS 
O MuniCipal 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursós Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gov.br  

;a) OC, 2654 

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1192/2012  

Regiatre-to e Publique-Ge 
Data Supra 

RENAtO 
secretário 

Secretaria de 
ME 

o da 
nistração 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos HUM.31105 

Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-00(5 
rh@erechim.rs.gov.br  

Diretoria de RH 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@ereChim.rs.gov.br  

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1181/2012 

(t) Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

o(a) Servidór(a) 	GELSON JOSÉ REZENDE, 	Matricula 14830, do Cargo em 

Comissão (CC 6) de Chefe da Divisão de Necrópole, lotado(ar na Secretaria 
Obras Publicas é Habitação, a contar de 05 de junho dei.2012. 

Prefeitura Municipal de Erechiffl, RS., 05 de junho de 2012. 

PAULO LFREDO OLIS 
Prefeito .Municipal 

Registre-se e Publique-se 
Data upra 

RENATO 
Secretário 

Seeretaria de 
MA 

O 
o da 

iniétracão 



PREFEITURA MUNICIPAL DÊ ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rhderechim.rs.gov.br  

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1171/2012 

Rio drande do 9u1, no uso 
o(a) Servidor(a) CLAUDIR 
Comissão (CC 9) de Chefe 
Obras Publicas e Habitação, 

CS Prefeito Municipal de Erechim, Estado do 
de atribuições que lhe são conferidas, EXONERA 

ANTONIO NUNES, 	
Matricula 14699, do Cargo em 

do ServiçO de Medição, lótado(a) na Secretaria 

a coutar de 05 de junho de 2012. 

05 de junho de 2012. 
Prefeitura Municipal de 

- . 

PAULO ALFRE 0 POLIS 
Prefe to Municipal 

Registre-se é Publique- se 

Data Supra 

RENATO 
Secretari 

Secretaria d 

to da 
Miniatração 

MR 



O 2 8 5 8 

PAUL 
Pref 

LFA DO POLIS 
to Muniéipal 

Data Supra 

RENATO 
Secretário 

Secretaria de 
MR 

o dá 
inistração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça dá Bandeira, 354 
Erechim/RS - 99700-000 
rh@erechim.rs.gôv.br  

Diretoria de RH 

PORTARIA No. 1150/2012 

Rio 
ô(a) 
Comissão (CC 6) de Chefe 
Secretaria Municipal de Administração, 

 a contar dê 05 de junho de 20i2. 

Prefeitura Municipal de E 	
e junho de 2012. 

Registre-se e Publique-se 

Grandé do Sul, no uso de 
Servidor(a) LENI EOGO 

em 
na 

0 Prefeito Municipal de Érechim, Estado do 
atribuições que lhe São conferidas, EXONERA 
PESSINI, Matrícula 14/22, do Cargo 

Dividãó BenefíCios e Aposentadoria, lotado(a) 
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— TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
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AJALR 
N°  70044887602 
2011/CIVEL 

PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. 
INOCORRÊNCIA. 
Descrevendo a inicial, suficientemente, os cargos de 
provimento comissionado e o confronto com a Carta 
Estadual, inclusive disposição cuja constitucionalidade 
não foi objeto de reproche pelo Supremo Tribunal 
Federal, acompanhada da legislação guerreada, 
nenhuma dificuldade existe quanto à precisa 
compreensão dos fatos e fundamentos jurídicos do 
pedido, 	corno 	também 	inexiste 	qualquer 

impossibilidade jurídica no pleito. 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARDOS 
EM COMISSÃO. ART. 32, CE/89. ART. 37, V, CF/88. 
PROVIMENTO EXCLUSIVO DOS CARGOS DE 
DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. LEI 
MUNICIPAL NI' 4.420/09, . DE ERECHIM, E NÃO 
OCORRÊNCIA 	DAS 	HIPÓTESES 
CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO CONFORME 
A CONSTITUIÇÃO, • SEM :REDUÇÃO DE TEXTO. 
RESSALVA DOS CARGOS QUE • ATENDEM OS 
COMANDOS CONSTITUCIONAIS. 
O Estado de Direito apresenta COMO principio 

fundamental ' o respeito 	igualdade, traduzindo, 
naquilo que diz respeito aos cargos públicos, na sua 
livre acessibilidade, o que: está posto, com todas às 
letras, ho artigo 20, Constituição Estadual de 1989, em 
simetria - com O que dispõe a Constituição Federal e 
Seu artigo 37, II. 
Por isso, regra é o provimento dós cargos públicos 
mediante• concurso público, abrindo-se exceção 
apenas nas hipóteses que.  a Constituição Estadual, 
artigo 32, deelina em caráter numerus clausus, na 
esteira do que dispõe o artigo 37, V, da Carta Federal, 
é dizer, apenas nas hipóteses de direção, chefia e 
assessoramento, onde presente intensa relação de 
confiança. 
Não ocorrê isso quanto à Maioria dos cargos previstos 
na Lei Municipal n° 4.420/09, .de Erechirn, impondo-se 
a procedência parcial da 'demanda para proclamar a 
inconstitucionalidade de parte do artigo 39, caput, de 
seu parágrafo único e de parte dos Anexos I, II e III, 
com Os alterações introduzidas Pelas Leis nc4.503/09, 
4.608/09, 4.634/09, 4.701/10, 4.798/10, 4.822/10, 
4.850/10, 4.846/11 e 4.946/11. Unânime. 

AÇÃO 	DIRETA 	DE 

INCONSTITUCIONALIDADE ÓRGÃO ESPECIAL 

1 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AJALR 
N°  70044887602 
2011/CíVEL 

N° 70044887602 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

MUNICiP10 DE ERECHIM 

CÂMARA 	MUNICIPAL 	DE 
VEREADORES DE ERECHIM 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial 

do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e 

julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de parte do 

artigo 39, caput, de seu parágrafo único e de parte dos Anexos I, II e III, com 

as alterações introduzidas pelas Leis nos 4.503/09, 4.608/09, 4.634/09, 

4.701/10, 4.798/10, 4.822/10, 4.850/10, 4.846/11 e 4.946/11, do Município 

de Erechim, ressalvado o provimento mediante função gratificada, diferida a 

eficácia da decisão por 06 (seis) meses, a contar da sua publicação. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DESEMBARGADORES LEO LIMA (PRESIDENTE), ARISTIDES 

PEDROSO DE ALBUQUERQUE NETO, MARCELO BANDEIRA PEREIRA, 

2 

PORTO ALEGRE 

PROPONENTE 

REQUERIDO 

REQUERIDA 

INTERESSADO 
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MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA, ARNO WERLANG, 

VICENTE BARROCO DE VASCONCELLOS, MARCO ANTÔNIO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA, NEWTON BRASIL DE LEÃO, SYLVIO BAPTISTA NETO, 

MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA, VOLTAIRE DE LIMA MORAES, 

AYMORÉ ROQUE POTTES DE MELLO, RICARDO RAUPP RUSCHEL, 

JOSÉ AQUINO FLÔRES DE CAMARGO, CARLOS RAFAEL DOS 

SANTOS JÚNIOR, LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO, GENARO 

JOSÉ BARONI BORGES, ORLANDO HEEMANN JÚNIOR, ALEXANDRE 

MUSSOI MOREIRA, ALZIR FELIPPE SCHMITZ, CLÁUDIO BALDINO 

MACIEL E ANGELO MARANINCH1 GIANNAKOS. 

Porto Alegre, 05 de dezembro de 2011. 

DES. ARMINIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA, 
Relator. 

RELATÓRIO 

DES. ARMINIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA (RELATOR) — O 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL propõe ação direta de inconstitucionalidade visando a retirada do 

ordenamento jurídico de par-te do artigo 39, caput, de seu parágrafo único e 

de parte dos Anexos I, II e III, da Lei n°4.420, de 11 de fevereiro de 2009, 

com as alterações introduzidas pelas Leis nos 4.503/09, 4.608/09, 4.634/09, 

4.701/10, 4.798/10, 4.822/10, 4.850/10, 4.846/11 e 4.946/11, todas do 
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Município de Erechim, especificamente em relação aos cargos a seguir 

relacionados: 

I — Gabinete do Prefeito 

Assessor II - Serviços de Secretaria; 

Diretor da Dívida Ativa; 
Assessor I — Assessor Técnico; 
Assessor II — Execução de Obras; 
Chefe do Setor de Relações Sociais; 
Chefe do Sèrviço de lnfraestrutura e LogistiCa; 

Chefe do Setor de Expediente; 

II — Secretaria Municipal de Administração — SMA 

Chefe da Divisão de Controle Patrimonial; 

Chefe do Serviço de Vistoria; 
Chefe da Divisão de Zeladoria; 

- Chefe do Setor de Limpeza e Copa; 
- Chefe da Divisão de Aeroporto; 

Chefe da Divisão de Contrato; 
Chefe da Divisão de Folha dê Pagamento; 

- Chefe da Divisão de Admissões e Dernissões; 

- Chefe do Serviço de Estágios; 
- Chefe da Divisão de Benefícios e Aposentadoria; 

Chefe da Divisão de Compras; 
Chefe da Divisão de Licitações; 

- Chefe da Divisão de AlrnOxarifado; 
Chefe do Setor de Distribuição de Máteriais; 

- Chefe da Divisão Técnica de Informática; 

Chefe do Setor de Telefonia e Recepção; 

Chefe da Divisão de Protocolo; 

- Chefe do setor de Arquivo; 

III — Secretaria MuniCipal da Fazenda — SMF 
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Chefe do Setor de Cadastro Fiscal e Alvará; 

Chefe da Divisão de IPTU e ITBI; 
Chefe do Setor de Cadastro imobiliário; 
Chefe do Setor de Controle da Produção Primária; 

Chefe do Setor de Pagamento; 
Chefe da Divisão de Empenhos e Controle Orçamentário; 

IV — Secretaria de Obras Públicas e Habitação 

Coordenador II — Parque de Máquinas e Obras; 

Chefe do Setor dê Fiscalização; 

Chefe do Setor de Habite-se, 
Chefe do Setor de Editais; 
Chefe do Setor de Contratos; 
Chefe do Setor de Construção Civil; 

Chefe da Divisão de Arquivo; 
- Chefe da Divisão de Topografia; 

Chefe do Setor de Topografia; 
Chefe do Serviço de Medição; 
Chefe da Divisão de Desenho; 

Diretor de Habitação; 
- Chefe do Setor de Lotes Habitacionais; 

Chefe do Setor de Análise de Contratos Habitacionais; 

- Chefe da Divisão de Contratos e Cobranças; 
Chefe do Serviço de Almoxarifado; 
Chefe do Serviço de Logística; 

- Diretor de Oficina e Obras; 
Chefe do Serviço de Lubrificação; 

Chefe do Setor de Peças; 
Chefe do Setor de Higienização; 
Chefe do Setor de Controle de Frota; 

Chefe do Setor de Logística de Obras; 
Chefe da Divisão de Ruas e Estradas; 

Chefe do Setor de Asfalto; 
Chefe do Setot de Calçamento; 

Chefe da Divisão de Iluminação Pública; 
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- Chefe do Setor de Iluminação Externa; 
Chefe do Setor de Iluminação Interna; 
Chefe da Divisão de Necrópole; 
Chefe do Serviço de Manutenção; 

- Chefe da Divisão de Documentação; 
Diretor de Processo e Pessoal; 
Chefe da Divisão de Desmembramento; 
Chefe da Divisão de ProCesso e Análise; 
Chefe do Setor de Auxílio ao Público; 
Chefe da Divisão de Análise Predial; 

Diretor de Saneamento; 
Chefe da Divisão de Vistorias; 

- Chefe do Setor de Ampliação de Redes; 
- Chefe do Setor de Manutenção de Redes; 

Diretor de Britagem; 
Chefe do Setor de Produção e Usinagem; 
Chefe do Setor de Desmonte e Manutenção; 

V — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Chefe da Divisão de Serviços de Terraplanagem; 
Chefe da Divisão de Manutenção e Controle de Máquinas e 
Equipamentos; 
Chefe da Divisão de Licenciamento e Fistalização; 
Chefe da Divisão de Treinamento e Balcão dó Empreendedor; 
Chefe de Divisão de Autenticação; 

VI Secretariá Municipal de Cultura, Esporte é Turismo 

Assessor II; 
Chefe do Setor de Bibliõteca e Museologia; 

- Chefe do Serviço de Coordenação da Biblioteca Municipal Dr. 
Gladstone Osório; 
Chefe do Setor de Coordenação do Centro Cultural 25 de 
Julho; 
Chefe do Sétor de Coordènação do Arquivo e Museu 

Histórico Dr. Juarez Miguel Illa Font; 
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VII — Secretaria de Segurança e Proteção Social 

- Chefe de Divisão de Sinalização; 
Chefe do Setor de Fiscalização de Trânsito; 
Chefe da Divisão de Regularidade Operacional; 

VIII — Secretaria Municipal da Saúde 

- Ouvidor da Rede de Saúde; 

Chefe da Divisão de Transporte; 

Chefe do Setor de Manutenção; 
- Chefe do Serviço de Informática; 

Chefe do Serviço de Recursos Humanos; 
Chefe do Setor de Almoxarifado e Patrimônio; 
Chefe do Serviço de Distribuição de Material UBS; 

- Chefe de Serviços de Tratamentos Fora do Domicilio; 

Chefe do Serviço de Controle e Avaliação; 
Chefe do Serviço de Vigilância Ambiental; 

- Chefe de Equipe de Apoio; 
Chefe do Serviço de Vigilância Sánitária; 

Chefe de Equipe de Zeladoria; 
Chefe de Equipe de Telefonia da Vigilância Sanitária; 
Chefe do Serviço de Vigilância Epidemiológica; 
Monitor do Programa Primeira Infância Melhor; 

IX — Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Segurança 
Alimentar 

- Diretor de Máquinas e Equipamentos; 
Chefe do Setor de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros; 

Chefe do Setor de Patrulha Agrícola; 
Chefe da Divisão de Apoio ao Cooperativismo e 

Associativismo; 
- Chefe do Setor de Apoio ao AbásteCirnento de Água; 
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X — Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

- Chefe do Setor de Fiscalização do Meio Físico; 
Chefe do Setor de Fiscalização do Meio Biológico; 
Chefe do Setor de Coleta, Tratamento e Disposição Final de 
Resíduos Sólidos; 
Chefe do Setbr de Limpeza Urbana; 
Chefe do Setor de Arborização e Jardins; 
Chefe de Equipe de Serviços Externos; 
Chefe do Setor de Flora e Fauna; 

- Chefe do Serviço de Flora; 

XI Secretaria Municipal de Educação 

Coordenador da Divisão de Subalmoxarifado; 
Coordenador da Divisão de Alimentação Escolar; 

Coordenador da Divisão de Obras Escolares; 
Coordenador da Divisão de Transporte Escolar; 
Coordenador do Setor da Frota de Veículos Escolares; 

- Coordenador do Setor de Documentação; 
Coordenador Técnico do Setor de Informática; 

Coordenador do Serviço de Limpeza dos Complexos 
Educativos e Desportivos; 

XII — Secretaria Municipal da Cidadania 

Chefe do Setor Administrativo; 
Chefe do Setor de Transporte; 
Chefe do Setor da Central de Doações; 
Chefe do Serviço de Programas Sócio-Educativos; 

Chefe de Equipe de Apoio; 
Chefe do Serviço de Atendimento ao Usuário. 

Assevera que os cargos em referência e respectivas 

atribuições, não correspondem a funções de direção, chefia ou 

assessoramento, padecendo de inconstitucionalidade material, ante afronta 
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Discorre sobre as características dos cargos em comissão, 

bem como sobre as hipóteses que autorizam a sua criação. Acentua que 

embora muitos dos cargos questionados refiram atividades de execução de 

política governamental, em realidade, sua natureza e posição dentro da 

estrutura organizacional refletem natureza de cargos técnicos. 

Relativamente a cargo de Monitor do Programa Primeira InfânCia, 

acrescenta que, além de não preencher os requisitos para o provimento 

comissionado, está vinculado a programa de duração temporária. Requer á 

proCedência do pedido. 

Não foi formulado pedido de liminar. 

Notificado, o Município de Erechim aduz, preliminarmente, que 

a ação direta ataca genericamente a legislação, sem apontar em que 

consistiria a incompatibilidade das atribuições dos cargos questionados com 

a Constituição Estadual, daí sugerir prejuízo ao contraditório e à ampla 

defesa, a par de inobservância ao art. 282, III, CPC. 

MenCiona háver incoerência na inicial, na medida em que 

impugna determinados cargos, sem se insurgir contra outros que teriam 

atribuições similares. Assinala que O art. 20, § 4°, CE/89 é Objeto de ação 

direta dê inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, não 

podendo amparar a pretensão posta na inicial. No Mais, aduz que á Lei 

Municipal n° 4.420/09 atende aos limites impostos pela Constituição Federal 

(art. 37, V). Postula o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial e, caso 
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superada, pede a improcedência do pedido. Ad cautelam, requer seja 

concedido prazo de 6 (seis) meses para eventual adequação administrativa. 

A Câmara Municipal de Vereadores de Erechirá deixou fluir in 

albis o prato para prestar informações, conforme certificado à fl. 347. 

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-Se pela rejeição da 

preliminar e procedência do pedido. 

É o relatório. 

VOTOS 

DES. ARMINIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA (RELATOR) — No que diz 

com a preliminar de inépcia da inicial, não tem a menor substância. 

A inicial apresenta a devida causa petendi, consistente esta na 

existência de cargos de provimento comissionados sem que se esteja diante 

das hipóteses consagradas na Constituição Estadual, especificadas as 

características básicas e, mais, contendo a referência à lei e seus anexos, 

tudo devidamente acompanhado da respectiva documentação. 

Não fosse a óbvia constatação de que o Município não pode 

ignorar sua legislação, notadamente aquela pertinente aos cargos da sua 

administração, inaceitável a argumentação de que não houve condições de 

defesa. 

10 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AJALR 
N°  70044887602 
2011/CÍVEL 

RS 

CI 2 6 7 

, 

Vale invocar precedente deste Órgão Especial, e ADI n° 

70042640342, FRANCISCO JOSÉ MOESCH, cuja ementa assim discorre, 

no que interessa: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 1.239, DE 
27 DE DEZEMBRO DE 2001, DO MUNICÍPIO DE CONDOR. 
CARGOS EM COMISSÃO. 
I - Não é inepta a petição inicial, pois preenche satisfatoriamente os 
requisitos do artigó 282 do Código de Processo Civil e, por analogia, 
do artigo 3° da Lei Federal n° 9.868/1999, expondo, de forma clara, o 
pedido e a causa de pedir. A exordial, de outra parte, foi instruída 
com ós documentos necessários à propositura dê ação, em especial, 

" cópia da legislação impugnada e ás correspondentes certidões de 
vigência. 

[•••1 

E, do voto, colhe-se a seguinte ManifestaçãO: 

"Calha destacar que não merece guarida a preliminar de inépcia dá 
inicial suscitada pelOs requeridos. 

O artigo 296 do Código de Processo Civil preceitua que: 

Art. 295. A petição inicial será indeferida: 
I - quando for inepta; 
II - quando á parte for manifestamente ilegítima; 
III - quando o autor carecer de interesse processual; 
IV - quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição 
(art. 219, § 59); 
V - quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não 
corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; caso em 
que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de 
procedimento legal; 
VI - quando não atendidas aS prescrições dós arts. 39, parágrafo 
único, primeira parte, e 284. 

Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando: 

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 
II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 

11 
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III - o pedido for juridicamente impossível; 
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (Grifos acrescidos). 

Importa dizer que, no caso sob exame, a petição inicial preenche 
satisfatoriamente os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil' e, 
por analogia, do artigo 3° da Lei Federal n° 9.868/19992, expondo, de forma 
clara, o pedido e a causa de pedir e elucidando, já de início, na peça 
vestibular, que a ação direta de inconstitucionalidade volve-se contra os 
cargos que elenca, quais sejam, Chefe de Departamento, Chefe de Serviço, 
Chefe de Setor, Chefe de Núcleo e Chefe do Serviço de Atividades 
Diversas, tendo, como fundamento, a inobservância aos comandos 
constitucionais que estabelecem que os cargos em comissão destinam-se 
apenas a atividades de direção, chefia e assessoramento (artigos 8 )̀  caput, 

20, caput e §4°, e 32, caput, todos da Constituição Estadual, combinados 
com o artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal). 

A exordial, de outra parte, foi instruída com os documentos 
necessários à propositura da ação', em especial, cópia da legislação 
impugnada e as correspondentes certidões de vigência (fls. 17-25, 29-120). 
Igualmente, ausente qualquer contradição ou incongruência nos 
fundamentos expostos na petição inaugural, tendo sido alegado que os 
cargos impugnados não se revestem dás características de direção, chefia 
ou assessoramento, consubstanciando funções meramente técnicas, 
genéricas e burocráticas, que não se coadunam com as diretrizes 
estabelecidas, pelo ordenamento constitucional, para o emprego de tal 
modalidade de contratação dê servidores públicos. Ademais, ficou 
demonstrado também que o nomen juris dos cargos não basta para revelar 
a sua adaptação aos ditames constitucionais que regulam a criação de 

cargos em comissão. 

Art. 282. A petição inicial indicará: 
- o juiz ou tribunal, a que é dirigida; 

11 - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicilio e residUcia do autor e do réu; 

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 
IV - o pedido, com as suas especificações; 
V - o valor da causa; 
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 

VII - o requerimento para a citação do réu. 
2 Art. 3 .A petição indicará: 
1 - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em 

relação a cada uma das impugnações; 
11 - o pedido, com suas especificações. 
Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por 
advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo 
impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. 

3 
 Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 
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A comprovação, ou não, das alegações vertidas na inicial, de outra 
parte, é questão de mérito, não dizendo respeito aos requisitos formais da 
petição inicial. 

Na mesma linha, é o seguinte aresto: 

ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO 
GENÉRICO. DESCABIMENTO. 
Não calha argumento no sentido da inépcia da inicial, quando 
perfeitamente possível verificar-se qual é a causa de pedir deduzida, 
bem como o pedido formulado, ainda que ao final da peça haja 
apenas genérica menção à procedência da demanda. 
CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DE 
VEREADORES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ART. 29, VI, 
CF/88, COM A REDAÇÃO DA EC 25/2000. CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL, ART. 11, E ANTERIORIDADE ÀS ELEIÇÕES. LEI 
MUNICIPAL DE TAQUARA. DISTINÇÃO ENTRE O MOMENTO DA 
FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS E DA DECLARAÇÃO DA SUA 
EXPRESSÃO MONETÁRIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
Não se podendo confundir o momento da fixação dos subsídios dos 
Vereadores do Município de Taquara com aquele em que 
determinada a declaração da sua expressão monetária, é evidente 
que não há cogitar de ofensa ao princípio da anterioridade, estatuído 
no art. 11, Constituição Estadual. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade N° 70010199917, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Arminio José Abreu Lima da Rosa, Julgado 
em 26/12/2005). (Grifo acrescido).” 

Também não procede argumento quanto a não poder a inicial 

da presente ação direta se amparar, em afronta ao art. 20, § 4
0, CE/89, por 

estar pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal da ADI n° 

1.521-RS, cuja liminar, por sinal, foi indeferida. 

A uma, por não haver pronunciamento definitivo do Supremo 

Tribunal Federal quanto ao tema, corno reconhece o requerido. 

A duas, por estar â pretensão calcada em outros dispositivos 

constitucionais. 
13 
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Rejeito, pois, a prefaciai. 

Passo ao exame da questão nuclear. 

Assim discorre o artigo 32, Constituição Estadual, com a 

redação conferida pela EC n° 12/95: 

Art. 32 - Os cargos em comissão, criados por lei em número e com 
remuneração certos e com atribuições definidas de direção, chefia 
ou assessoramento, são de livre nomeação e exoneração, 
observados os requisitos gerais de provimento em cargos estaduais. 

§ 1° - Os cargos em Comissão não serão organizados em Carreira. 

§ 2° - A lei poderá estabelecer, a par dos gerais, requisitos 
específicos de escolaridade, habilitação profissional, saúde e outros 
para investidura em cargos em comissão. 

Também em outro dispositivo a Carta Estadual cuida de 

reiterar compromisso com a regra geral, inerente ao Estado de Direito, 

quanto à acessibilidade democraticamente conferida a todos, resguardando 

a excepcionalidade daqueles cargos destinados à implementação das 

diretrizes políticas e ao indispensável assessoramento: 

Art. 20 - A investidura em cargo ou emprego público assim como a 
admissão de empregados na administração indireta e empresas 
subsidiárias dependerão de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 
cargos de provimento em comissão, declarados em lei de livre 
nomeaçãO e exoneração. 

§ 4° - OS Cargos em Comissão destinam-sé à transmissão das 
diretrizes políticas para a execução administrativa e ao 
assessoramento. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 12, de 

14.12.95) 

14 
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Disposições estas que não deixam de corresponder à 

incorporação, pelo legislador estadual, de princípios republicanos, para 

utilizar expressão em voga, consignados na Constituição Federal, corno se 

sabe: 

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n° 19, de 1998) 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim 
como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n° 19, de 1998) 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
Cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998) 

(—) 

V - as funções de Confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivõ, ê os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições 
e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessorarnento; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 19, de 1998) 

Ou seja, proclamado, em alto e bom som, como principio 

básico, o da ampla acessibilidade aos cargos públicos, admitindo-se 

restrição apenas excepcionalmente,  nas hipóteses elencadas numerus 

claustis, de (1) direção; (2) chefia; e (3) assessoraniento. 

A excepcionalidade decorre de ser a regra geral o provimento 

dos cargos públicos mediante concurso, em respeito ao principio da 
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igualdade, especificado no denominado principio da acessibilidade dos 

cargos públicos a todos os brasileiros, reconhecendo nosso maior jurista a 

existência de um direito público subjetivo aos cargos públicos (PONTES DE 

MIRANDA, "Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n° 1, de 

1969", RT, II, p. 467). 

Oportuno destacar tanto o cabimento da ação direta, como a 

competência deste Tribunal de Justiça, mesmo sendo a norma invocada da 

Constituição Estadual reprodução de texto constante da Carta Federal. 

Como se sabe, as normas das Constituições Estaduais, em 

face daquelas constantes da Constituição Federal, ora podem apresentar-se 

como (1) de reprodução obrigatória; ou (2) reprodução facultativa; ou, (3) 

meramente remissivas. 

Sabe-se, no ponto, a evolução da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, vindo a aceitar, no âmbito estadual, o cabimento da ação 

direta de inconstitucionalidade e, pois, a competência dos Tribunais 

Estaduais, inclusive quanto à última classe de normas jurídicas, como se 

pode ver na douta análise procedida pelo Ministro GILMAR MENDES, na Rcl 

n° 4.432-TO, de que vale transcrever a parte exponencial da decisão 

monocrátiCa: 

"A questão versada na presente reclamação diz respeito ao 
problema dos limites impostos aos Tribunais de Justiça dos Estados para o 
exercício do controle abstrato de constitucionalidade das leis ou atos 
normativos estaduais e municipais em face da Constituição estadual, o que 
implica a interpretação do art. 125, § 20  da Constituição Federal. De forma 

mais específica, questiona-se, neste caso, se existiriam normas da 
Constituição do Estado-membro que, por sua natureza peculiar, estariam 
excluídas da apreciação do Tribunal de Justiça. A questão ganha relevo 
diante da constatação de que muitas normas presentes nas Constituições 
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estaduais apenas reproduzem dispositivos da Constituição Federal, ou, em 
outros casos, a eles fazem remissão. 

Alega o reclamante que tais normas não podem servir de parâmetro 
para a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos municipais, 
pois dessa forma estar-se-ia conferindo ao Tribunal de Justiça a 
competência para exercer a fiscalização abstrata da constitucionalidade de 
leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal, o que 
configuraria afronta à decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI n° 
508/MG, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 23.5.2003, a qual possui a seguinte 
ementa: 

'EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO 
MUNICIPAL, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
CABIMENTO ADMITIDO PELA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, QUE ATRIBUI COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA 	PARA 	PROCESSÁ-LA 	E 	JULGÁ-LA. 

INADMISSIBILIDADE. 
O ordenamento constitucional brasileiro admite Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade de leis ou atos normativos municipais, em face 
da Constituição estadual, a serem processadas e julgadas, 
originariamente, pelos Tribunais de Justiça dos Estados (artigo 125, 
parágrafo 2° da C.F.). 

Não, porém, em face da Constituição Federal. 
Aliás, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal tem competência 

para Ações dessa espécie, pois o art. 102, I, "a", da C.F. só a prevê 
para Ações Diretas de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual. Não, assim, municipal. 

De sorte que o controle de constitucionalidade de leis ou atos 
normativos municipais, diante da Constituição Federal, só se faz, no 
Brasil, pelo sistema difuso, ou seja no julgamento de casos 
concretos, com eficácia, "inter partes", não "erga omnes". 

Precedentes. 
Ação Direta julgada procedente, pelo S.T.F., para declarar a 

inconstitucionalidade das expressões ''e da Constituição da 
República" e "em face da Constituição da República", constantes do 
art. 106, alínea "h", e do parágrafo 1° do art. 118, todos da 
Constituição de Minas Gerais, por conferirem ao respectivo Tribunal 
de Justiça competência para o processo e julgamento de A.D.I. de lei 
ou ato normativo municipal, em face da Constituição Federal. 

Plenária. Decisão unânime.' 

Ressalto, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal já teve a 
oportunidade de analisar, em sede de reclamação, a questão relativa à 
competência de Tribunal de Justiça estadual para conhecer de ação direta 
de inconstitucionalidade formulada contra lei municipal em face de 
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parâmetro constitucional estadual que, na sua essência, reproduz 
disposição constitucional federal. 

Cuidava-se de controvérsia sobre a legitimidade do IPTU instituído 
por lei municipal de São Paulo, capital (Lei municipal n° 11.152, de 
30.12.91). Concedida a liminar pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, opôs 
a Prefeitura da capital daquele Estado reclamação perante o Supremo 
Tribunal Federal, sustentando que, embora fundada na inobservância de 
preceitos constitucionais estaduais, a ação direta acabava por submeter à 
apreciação do Tribunal de Justiça do Estado o contraste entre a lei 
municipal e normas da Constituição Federal (Rcl. n° 383, Rel. Min. Moreira 
Alves, julgada em 11.06.1992, DJ de 21.05.1993). 

Anteriormente, julgando a Reclamação n° 370, afirmara o Supremo 
Tribunal Federal que faleceria competência aos Tribunais de Justiça 
estaduais para conhecer de representação de inconstitucionalidade de lei 
estadual ou municipal em face de parâmetros formalmente estaduais, mas 
substancialmente integrantes da ordem constitucional federal. Considerou-
se então que a reprodução na Constituição estadual de normas 
constitucionais obrigatórias em todos os níveis da federação "em termos 
estritamente jurídicos" seria "ociosa" (Rcl. n° 370, Rel. Min. Octavio Gallotti, 
julgada em 09.04.1992, DJ de 29.06.2001). Asseverou-se que o texto local 
de reprodução formal ou material, "não obstante a forma de proposição 
normativa do seu enunciado, vale por simples explicitação da absorção 
compulsória do preceito federal, essa, a norma verdadeira, que extrai força 
de sua recepção pelo ordenamento local, exclusivamente, da supremacia 
hierárquica absoluta da Constituição Federal" (Rcl. n° 370, Rel. Min. Octavio 
Gallotti, julgada em 09.04.1992, DJ de 29.06.2001). 

A tese concernente à ociosidade da reprodução de normas 
constitucionais federais obrigatórias no texto constitucional estadual esbarra 
já nos chamados princípios sensíveis, que impõem, inequivocamente, aos 
Estados-membros, a rigorosa observância daqueles estatutos mínimos (CF, 
art. 34, VII). Nenhuma dúvida subsiste de que a simples omissão da 
Constituição estadual, quanto à inadequada positivação de um desses 
postulados, no texto magno estadual, já configuraria ofensa suscetível de 
provocar a instauração da representação interventiva. 

Não é menos certo, por outro lado, que o Estado-membro deve 
observar outras disposições constitucionais estaduais, de modo que, 
adotada a orientação esposada inicialmente pelo Supremo Tribunal Federal, 
ficaria o direito constitucional estadual 'substancial - reduzido, talvez, ao 
preâmbulo e às cláusulas derrogatórias. Até porque, pelo modelo analítico 
de Constituição adotado entre nós, nem mesmo o direito tributário estadual 
pode ser considerado, segundo urna orientação ortodoxa, um direito 
substancialmente estadual, já que, além dos princípios gerais, aplicáveis à 
União, aos Estados e Municípios (arts. 145-149), das limitações ao poder de 
tributar (arts. 150-152), contempla o texto constitucional federal, em seções 
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autônomas, os impostos dos Estados e do Distrito Federal (Seção IV - art. 
155) e os impostos municipais (Seção V - art. 156). Como se vê, é por 
demais estreito o espaço efetivamente vago deixado ao alvedrio do 
constituinte estadual. 

São elucidativas, a propósito, as seguintes passagens do voto do 
Ministro Moreira Alves na Rcl. n° 383: 

"É petição de principio dizer-se que as normas das Constituições 
estaduais que reproduzem, formal ou materialmente, princípios 
constitucionais federais obrigatórios para todos os níveis de governo na 
federação são inócuas, e, por isso mesmo, não são normas jurídicas 
estaduais, até por não serem jurídicas, já que jurídicas, e por isso eficazes, 
são as normas da Constituição Federal reproduzidas, razão por que não se 
pode julgar, com base nelas, no âmbito estadual, ação direta de 
inconstitucionalidade, inclusive, por identidade de razão, que tenha 
finalidade interventiva. 

Essas observações todas servem para mostrar, pela 
inadmissibilidade das conseqüências da tese que se examina, que não é 
exato pretender-se que as normas constitucionais estaduais que 
reproduzem as normas centrais da Constituição Federal (e o mesmo ocorre 
com as leis federais ou até estaduais que fazem a mesma reprodução) 
sejam inócuas e, por isso, não possam ser consideradas normas jurídicas. 
Essas normas são normas jurídicas, e têm eficácia no seu âmbito de 
atuação, até para permitir a utilização dos meios processuais de tutela 
desse âmbito (como O recurso especial, no tocante ao artigo 60 da Lei de 
Introdução ao Código Civil, e as ações dirétas de inconstitucionalidade em 
face da Constituição Estadual). Elas não são normas secundárias que 
correm necessariamente a sorte das normas primárias, como sucede com o 
regulamento, que caduca quando a lei regulamentada é revogada. Em se 
tratando de norma ordinária de reprodução ou de norma constitucional 
estadual da mesma natureza, por terem eficácia no seu âmbito de atuação, 
se a norma constitucional federal reproduzida for revogada, elas, por terem 
eficácia no seu âmbito de atuação, persistem como normas jurídicas que 
nunca deixaram de ser. Os princípios reproduzidos, que, enquanto vigentes, 
se impunham obrigatoriamente por força apenas da Constituição Federal, 
quando revogados, permanecem, no âmbito de aplicação das leis ordinárias 
federais ou constitucionais estaduais, graças à eficácia delas resultante." 
(Rcl. n° 383, Rel. Min. Moreira Alves, julgada em 11.06.1992, DJ de 
21.05.1993) 

A prevalecer à orientação advogada na Reclamação n° 370, restaria 
completamente esvaziada á cláusula contida no art. 125, § 2°, da 
Constituição, uma vez que, anteS de qualquer decisão, deveria o Tribunal de 
Justiça verificar, como questão preliminar, sê a norma constitucional 
estadual não era mera reprodução do direito constitucional federal. 
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De resto, não estaria afastada a possibilidade de que, em qualquer 
hipótese, fosse chamado o Supremo Tribunal Federal, em reclamação, para 
dirimir controvérsia sobre o caráter federal ou estadual do parâmetro de 
controle. 

A propósito, anotou, ainda, o Ministro Moreira Alves: 

"(...) em nosso sistema jurídico de controle constitucional, a ação 
direta de inconstitucionalidade tem como causa petendi, não a 
inconstitucionalidade em face dos dispositivos invocados na inicial como 
violados, mas a inconstitucionalidade em face de qualquer dispositivo do 
parâmetro adotado (a Constituição Federal ou a Constituição Estadual). Por 
isso é que não há necessidade, para a declaração de inconstitucionalidade 
do ato normativo impugnado, que se forme maioria absoluta quanto ao 
dispositivo constitucional que leve cada juiz da Corte a declarar a 
inconstitucionalidade do ato. Ora, para se concluir, em reclamação, que a 
inconstitucionalidade argüida em face da Constituição Estadual seria uma 
argüição só admissivel em face de princípio de reprodução estadual que, 
em verdade, seria principio constitucional federal, mister se faria que se 
examinasse a argüição formulada perante o Tribunal local não apenas --
como o parecer da Procuradoria-Geral da República fez no caso presente, 
no que foi acompanhado pelo eminente Ministro Velloso no voto que proferiu 
-- em face dos preceitos constitucionais indicados na inicial, mas também, 
de todos o da Constituição Estadual. E mais, julgada procedente a 
reclamação, estar-se-ia reconhecendo que a lei municipal ou estadual 
impugnada não feriria nenhum preceito constitucional estritamente estadual, 
o que impossibilitaria nova argüição de inconstitucionalidade em face de 
qualquer desses preceitos, se, na conversão feita por meio dá reclamação, 
a ação direta estadual em face da Constituição Federal fosse julgada 
improcedente, por não violação de qualquer preceito constitucional federal 
que não apenas os invocados na inicial. E como, com essa transformação, o 
Supremo Tribunal Federal não estaria sujeito ao exame da 
inconstitucionalidade da lei estadual ou municipal em face dos preceitos 
constitucionais invocados na inicial perante o Tribunal de Justiça, e tidos, na 
reclamação, como preceitos verdadeiramente federais, mudar-se-ia a causa 

petendi da ação: de inconstitucionalidade em face da Constituição Estadual 
para inconstitucionalidade em face da Constituição Federal, sem limitação, 
evidentemente, aos preceitos invocados na inicial". (Rol, n° 383, Rel. Min. 
Moreira Alves, julgada em 11.06.1992, DJ de 21.05.1993) 

A partir da decisão na Rcl. n° 383 assentou-se não configurada a 
usurpação de competência quando os Tribunais de Justiça analisam, em 
controle concentrado, a constitucionalidade de leis municipais ante normas 
constitucionais estaduais que reproduzem regra da Constituição de 
observância obrigatória. O acórdão possui a seguinte ementa: 

'EMENTA: Reclamação corá fundamento na preservação da 
competência do Supremo Tribunal Federal. Ação direta de 
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inconstitucionalidade proposta perante Tribunal de Justiça na qual se 
impugna Lei municipal sob a alegação de ofensa a dispositivos 
constitucionais 	estaduais 	que 	reproduzem 	dispositivos 
constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados. 
Eficácia jurídica desses dispositivos constitucionais estaduais. 
Jurisdição constitucional dos Estados-membros. - Admissão da 
propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o 
Tribunal de Justiça local, com possibilidade de recurso extraordinário 
se a interpretação da norma constitucional estadual, que reproduz a 
norma constitucional federal de observância obrigatória pelos 
Estados, contrariar o sentido e o alcance desta. Reclamação 
conhecida, mas julgada improcedente.' 

No mesmo sentido, cito a decisão proferida na ADI-Q0 n° 1.529/MT, 
Rel. Min. Octávio Gallotti (DJ 28.2.1997), assim èmentada: 

'EMENTA: É competente o Tribunal de Justiça (e não o Supremo 
Tribunal), para processar e julgar ação direta contra lei estadual 
contrastada com a norma da Constituição local, mesmo quando 
venha esta a consubstanciar mera reprodução de regra da Carta 
Federal, cabendo, em tese, recurso extraordinário de decisão que 
vier a ser proferida sobre a questão.' 

A questão também é objeto de análise da doutrina especializada no 
tema, como se pode verificar nas precisas lições de Leo Ferreira Leoncy 
(Controle de constitucionalidade estadual. São Paulo: Saraiva, 2006, no 
prelo): 

'A despeito de ter outorgado aos Estados o poder de instituírem suas 
próprias Constituições, o legislador constituinte federal quase não deixou 
espaço para que os entes federativoS inovassem nas matérias reservadas à 
sua competência. 

Prova disso é o fato de a Constituição Federal ter previamente 
ordenado, em muitos aspectos, por meio das chamadas normas de 
observância obrigatória, a atividade do legislador constituinte decorrente, 
para o qual deixou como única saída, em inúmeras matérias, a mera 
repetição do discurso constitucional federal, por via da transposição de 
várias normas constitucionais federais para o texto da Constituição 
Estadual. 

Por outro lado, em matérias nas quais a Constituição Federal 
outorgou ampla competência para que o constituinte estadual deliberasse a 
seu talante, com a possibilidade de edição das chamadas normas 
autônomas, este se limitou a imitar o disciplinamento eventualmente 
constante do modelo federal, mesmo quando a ele não se encontrava 
subordinado. 
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O resultado de tal fenômeno é a convivência, nos textos da 
Constituição da República e das Constituições Estaduais, de normas formal 
ou materialmente iguais, a configurar urna identidade normativa entre os 
parâmetros de controle federal e estadual. 

Em vista disso, cabe indagar qual o Tribunal competente para 
apreciar a ação direta de inconstitucionalidade de norma local que afrontar 
tais normas constitucionais repetidas, se o guardião da Constituição Federal 
ou o defensor da Constituição do respectivo Estado-membro. (...) 

(...) Tal questão vem a debate na medida em que, à primeira vista, 
uma vez violada a norma constitucional estadual de repetição, também 

restaria violada, ipso facto, a norma constitucional federal repetida. Dai o 
interesse em saber sob que 'parâmetro de controle se há de questionar a 
legitimidade do ato inquinado de inconstitucional e, resolvido isto, perante 
que Tribunal propor a ação direta correspondente.' 

Delimitado o problema, Leo Leoncy, após analisar á jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, assim conclui seu entendimento: 

'Com o entendimento firmado na ROL 383, ficou assente que os 
parâmetros de controle federal e estadual guardam autonomia entre si, para 
fins de definir o Tribunal competente para se pronunciar acerca da 
inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo local. Assim, se a 
ilegitimidade da norma é argüida em face do parâmetro federal, de questão 
constitucional federal se trata, e o Supremo Tribunal Federal é competente 
para resolver a questão em sede de controle abstrato; por outro lado, se a 
ilegitimidade da norma é suscitada em face do parâmetro estadual, de 
questão constitucional estadual se trata, e o Tribunal de Justiça é que será 
competente para se pronunciar acerca da questão em sede de controle 

abstrato de normas. 

Nesse sentido, desde que proposta a ação direta em face da 
Constituição Estadual, será competente o Tribunal de Justiça, que é o 
guardião do direito constitucional estadual. Com  isso, o que parece definir a 
competência para julgamento de ação direta de inconstitucionalidade é o 
parâmetro de controle adotado (em outras palavras, á causa de pedir 
formulada na petição inicial de ação direta), sendo irrelevante se, no caso de 
controle abstrato em face da Constituição Estadual, o Tribunal de Justiça 
tiver que declarar a (i)legitirnidade de norma perante dispositivos 
constitucionais estaduais que são mera reprodução de normas 
constitucionais federais de observância obrigatória para os Estados. 

Essa orientação já foi diversas vezes reiterada pelo Tribunal, que 
tem ressaltado que lo] § 2° do artigo 125 da Constituição Federal não 
contempla exceção: define a competência para a ação direta de 
inconstitucionalidade, a causa de pedir lançada na inicial; sendo esta o 
conflito da norma atacada com a Carta do Estado, impõe-se concluir pela 
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competência do Tribunal de Justiça, pouco importando que ocorra repetição 
de preceito da Carta da República de adoção obrigatória (RE 177.865, Rel. 
Min. Marco Aurélio, Ementário 1801-13, p. 2509. No mesmo sentido, cf. ROL 
588, Rel. Min. Marco Aurélio, Ementário 1863-01, p. 136; RE 154.028, Rel. 
Min. Marco Aurélio, Ementário 1904-02, p. 415; RE 199293, Rel. Min. Marco 
Aurélio, Ementário 2158-3, p. 563). 

Se assim é em relação às normas de reprodução (normas 
constitucionais federais de observância obrigatória reproduzidas na Carta 
local), com maior razão será para as normas de imitação (normas 
constitucionais federais não obrigatórias imitadas pelo constituinte estadual). 
Presentes na Constituição do Estado-membro por mera liberalidade do 
órgão constituinte decorrente, que o faz no exercício e dentro dos limites de 
sua autonomia constitucional, a impugnação de leis e atos normativos locais 
em face dessas normas de imitação não serve de pretexto para se deslocar 
a competência para processar e julgar a ação ao Supremo Tribunal Federal. 
É que tais normas 'são frutos da autonomia do Estado-membro, da qual 
deriva a sua validade e, por isso, para todos os efeitos, são normas 
constitucionais estaduais' (ROL 370, Rel. Min. Octavio Gallotti, Ementário 

2037-1, p. 56).' 

Logo, a decisão de Tribunal de Justiça estadual que, em controle 
abstrato, declara a inconstitucionalidade de lei municipal em face de norma 
da Constituição do Estado que constitui mera repetição de dispositivo da 
Constituição Federal, não afronta o que decidido na ADI n° 508/MG, Rel. 
Min, Sydney Sanches (DJ 23.5.2003), na medida em que o parâmetro de 
controle, nesse caso, é a própria norma constitucional estadual. 

Feitas essas digressões, é preciso deixar claro que, no caso em 
análise, como se pode aferir nas informações prestadas pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, á ADI n° 1.523 tem como parâmetro de 
controle o art. 69, caput, da Constituição estadual, que assim dispõe: 

'Art. 69. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, aplicam-se ao Estado e aos Municípios as vedações ao 
poder de tributar, previstas no art. 150 da Constituição Federal.' 

O Plenário do Tribunal de Justiça de Tocantins, apreciando o pedido 
de medida cautelar, entendeu plausíveis as alegações do requerente de que 
o Decreto n° 353/2005, que trata da taxa de coleta de lixo no Município de 
Palmas, violaria o referido art. 69, caput, da Constituição do Estado, 
especificamente, o princípio da legalidade como limite ao poder de tributar. 

Como se vê, o art. 69, caput, da Constituição do Estado do 
Tocantins, representa o que a doutrina denomina de norma constitucional 
estadual de caráter remissivo, na Medida em que, para a disciplina dos 
limites ao poder de tributar, remete para as disposições constantes do art. 
150 da Constituição Federal. 
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Sobre a problemática da aptidão das normas remissivas para 
compor o parâmetro de controle em abstrato de constitucionalidade no 
âmbito do Estado-membro, cito novamente as lições de Leo Leoncy 
(Controle de constitucionalidade estadual. São Paulo: Saraiva, 2006, no 
prelo): 

'A elevação da Constituição do Estado-membro a parâmetro único e 
exclusivo do controle abstrato de normas estaduais torna oportuna a 
discussão acerca das normas constitucionais estaduais que podem ser 
consideradas idôneas para efeito de se realizar esse controle. O que se 
quer saber é se tal controle pode ser realizado em face de todas as normas 
da Constituição Estadual ou se, ao contrário, haveria algum tipo de norma 
que, em razão da sua natureza, não pudesse servir de parâmetro normativo 
idôneo. 

Nesse sentido, assume especial relevo a discussão acerca das 
chamadas normas jurídicas remissivas presentes nas diversas Constituições 
Estaduais. 

Em sua grande maioria, as normas jurídicas trazem elas próprias a 
regulamentação imediata da Matéria a que concernem, merecendo, por 
isso, a denominação de normas de regulamentação direta Ou, em fórmula 
mais sintética, normas materiais. Por outro lado, em contraposição à estas 
normas, há outras em que a técnica utilizada para a atribuição de efeitos 
jurídicos a determinado fato contido na hipótese normativa é indireta, 
'consistindo numa remissão para outras normas materiais que ao caso se 
consideram, por esta via, aplicáveis'. Tais normas podem designar-se 
normas de regulamentação indireta ou normas per relationem, sendo mais 
apropriado, entretanto, denominá-las normas remissivas. 

Essa classificação das normas jurídicas em geral aplica-se também 
às normas constitucionais em particular, sendo possível, portanto, proceder 
à distinção entre normas constitucionais materiais e normas constitucionais 
remissivas, 'consoanté encerram em si a regulamentação ou a devolvem 
para a regulamentação constante de outras normas'. Como não poderia 
deixar de ser, fenômeno semelhante ocorre com as normas contidas nas 
diversas Constituições Estaduais. 

É comum o poder Constituinte decorrente fazer constar das 
Constituições Estaduais um significativo número de proposições jurídicas 
remissivas à Constituição Federal. O uso de tais fórmulas acaba por revelar 
Muitas vezes a intenção daquele constituinte de transpor pára o plano 
constitucional estadual a mesma disciplina normativa existente para uma 
determinada Matéria no plano constitucional federal. 

Diante dessa constatação, coloca-se o problema de saber se tais 
proposições jurídicas remissivas constantes das Constituições Estaduais 
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configuram parâmetro normativo idôneo para o efeito de se proceder, em 
face delas, ao controle da legitimidade de leis ou atos normativos estaduais 
OU municipais perante os Tribunais de Justiça dos Estados. 

Uma das dificuldades encontradas radica no fato de que, para se 
revelar o conteúdo normativo da norma estadual de remissão, em face da 
qual se impugna a lei ou ato normativo local, seria necessário valer-se antes 
do(s) dispositivo(s) da Constituição Federal mencionado(s) ou remetido(s). 
Nesses termos, a norma constitucional estadual não possuiria conteúdo 
próprio, por não revelar sentido normativo autônomo. 

(...) Nesta hipótese, a questão que se coloca pode ser assim 
formulada: seria possível impugnar por meio de ação direta, perante 
Tribunal de Justiça, lei ou ato normativo local por violação ao princípio da 
isonomia previsto na Constituição Federal e ao qual, segundo aquela 
proposição remissiva genérica, a Constituição dó Estado-membro faz 

referência? 

O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão no julgamento 
do RE n° 213.120/BA, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 2.6.2000, diante de 
norma remissiva constante da Constituição do Estado da Bahia (art. 149), 
que possui o seguinte teor: 

'O sistema tributário estadual obedecerá ao disposto na Constituição 
Federal, em leis complementares federais, em resoluções do Senado 
Federal, nesta Constituição e em leis ordinárias'. Na ocasião, o Tribunal 
entendeu que tal norma não poderia figurar como parâmetro de controle de 
constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual. O julgado está 
assim ementado: 

'EMENTA: CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE 
DE LEI MUNICIPAL. PRESSUPOSTOS. HIPÓTESE DE NORMAS 
QUE FAZEM MERA REMISSÃO FORMAL AOS PRINCIPIOS 
TRIBUTÁRIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 

A simples referência aos princípios estabelecidos na Constituição 
Federal não autoriza o exercício do controle abstrato da 
constitucionalidade de lei municipal por este Tribunal. 

O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante 
esta Corte só é permitido se a causa de pedir consubstanciar norma 
da Constituição Estadual que reproduza princípios ou dispositivos da 
Carta da República. 

A hipótese não se identifica com a jurisprudência desta Corte que 
admite o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo 
municipal quando a Constituição Estadual reproduz literalmente os 
preceitos da Carta Federal. 

Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar o autor 
carecedor do direito de ação.' 
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Porém, esse posicionamento foi superado no julgamento da RCL n° 
733/BA, na qual o Tribunal, por unanimidade de votos, seguiu o voto do 
Ministro limar Galvão, relator, no sentido de que as normas pertencentes à 
Constituição estadual, que remetem à disciplina de determinada matéria na 
Constituição Federal, podem servir de parâmetro de controle abstrato de 
constitucionalidade no âmbito estadual. No caso, tratava-se do art. 5°, caput, 

da Constituição do Estado do Piauí, que possui o seguinte teor 

'O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua 
competência, a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais que a 
Constituição Federal confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no país'. 

Sobre o acerto desse novo posicionamento do Tribunal, Leo Leoncy 
tece os seguintes comentários, em análise critica da decisão proferida 
anteriormente no RE n° 213.120: 

'Em face de tal decisão (proferida no RE n° 213.120), convém 
perguntar se o uso de normas remissivas pelo constituinte estadual, para 
disciplinar determinada matéria que em outras normas elaboradas pelo 
constituinte federal já teve sua disciplina amplamente formulada, inviabiliza 
a defesa processual daquelas, em controle abstrato, perante o Tribunal de 
Justiça. Para resolver essa questão, é preciso desenvolver um pouco mais á 
noção de norma jurídica remissiva, para, ao final, tecerem-se algumas 
conclusões a respeito. Para isso, far-se-á uso dos conhecimentos 
disponíveis em teoria geral do direito. 

A remissão por meio de proposições jurídicas é um recurso técnico-
legislativo de que o legislador se vale para evitar repetições incômodas. 
Proposições jurídicas dessa natureza 'remetem, tendo em vista um 
elemento da previsão normativa ou a conseqüência jurídica, para outra 
proposição jurídica'. Daí porque tais proposições serem consideradas como 
proposições jurídicas incompletas. 

Consideradas isoladamente, tais proposições carecem de maior 
significado, apenas o adquirindo em união com outras proposições jurídicas. 
Daí se afirmar que as proposições jurídicas incompletas são apenas partes 
de outras proposições normativas. 

Para Larenz, 'todas as proposições deste gênero são frases 
gramaticalmente completas, mas são, enquanto proposições jurídicas, 
incompletas'. Não obstante, tais normas são válidas, são tidas como direito 
vigente, recebendo sua força constitutiva, fundarnentadora de 
conseqüências jurídicas, quando em conexão com outras proposições 
juridico-normativas. 

Esse caráter incompleto das proposições jurídicas remissivas remete 
ainda a urna outra classificação doutrinária. Nesse sentido, outra dicotomia 
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que merece atenção é a relativa às normas autônomas e às normas não 
autônomas ou dependentes, 'consoante valem por si, contêm todos os 
elementos de uma norma jurídica, ou somente valem integradas ou 
conjugadas com outras'. Desse modo, normas autônomas 'são as que têm 
por si um sentido [normativo] completo' e não autônomas ou dependentes 
as que 'exigem a combinação com outras'. 

Uma proposição autônoma 'basta-se a si própria, tem nos seus 
termos todos os elementos necessários para a definição do seu alcance 
normativo'. Por outro lado, uma proposição não autônoma 'não contém 
todos esses elementos', devendo ser conexionada com outra proposição 
jurídica 'para que o comando que nela se contém fique completo'. 

Imbricando uma e outra classificação, é possível afirmar que apenas 
as normas materiais seriam normas autônomas, porquanto as normas 
remissivas, por carecerem dos elementos de uma outra norma jurídica com 
a qual ganhariam sentido se e quando conjugadas, constituem-se, em última 
análise, em normas não autônomas ou dependentes. 

A norma constitucional estadual de remissão, na condição de norma 
dependente, toma de empréstimo, portanto, um determinado elemento da 
norma constitucional federal remetida, não se fazendo Completa senão em 
combinação com este componente normativo externo ao texto da 
Constituição Estadual. 

Essa circunstância, todavia, não retira a força normativa das normas 
constitucionais estaduais de remissão, que, uma vez conjugadas com as 
normas às quais se referem, gozam de todos os atributos de uma norma 
jurídica. É o que se extrai da seguinte passagem de Karl Larenz: 

'O serem proposições jurídicas, se bem que incompletas, significa 
que comungam do sentido de validade da lei, que não são proposições 
enunciativas, mas partes de ordenações de vigência. Todavia, a sua força 
constitutiva, fundamentadora de conseqüências jurídicas, recebem-na só em 
conexão com outras proposições jurídicas'. 

Com isso, se uma norma estadual ou municipal viola ou não uma 
proposição constitucional estadual remissiva, é circunstância que apenas se 
saberá após a combinação entre norma remissiva e norma remetida, que é 
o que vai determinar o alcance normativo do parâmetro de controle a ser 
adotado. Entretanto, uma vez determinado èsse alcance, a anulação da 
norma estadual ou municipal por violação a tal parâmetro nada mais é do 
que uma conseqüência da supremacia da Constituição Estadual no âmbito 
do Estado-membro. Em outras palavras, as conseqüências jurídicas 
decorrentes de eventual violação à proposição remissiva constante da 
Constituição Estadual derivam da própria posição hierárquico-normativa 
superior desta no âmbito do ordenamento jurídico do Estado-membro, e não 
da norma da Constituição Federal a que se faz referência. 

27 



Dts.' ./7,  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AJALR 
N°  70044887602 
2011/CíVEL 

o 1-3 2 E 8 7 

' • 

Assim, se as proposições remissivas constantes das diversas 
Constituições Estaduais, apesar de seu caráter dependente e incompleto, 
mantêm sua condição de proposições jurídicas, não haveria razão para se 
lhes negar a condição de parâmetro normativo idôneo para se proceder, em 
face delas, ao controle abstrato de normas perante os Tribunais de Justiça. 

Essa parece ser a tese subjacente ao entendimento adotado pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ROL 733, por 
unanimidade de votos, seguiu a orientação do Min. limar Gaivão, no sentido 
de que as normas constitucionais estaduais remissivas à disciplina de 
determinada matéria prevista na Constituição Federal constituem parâmetro 
idôneo de controle no âmbito local. (...)' 

Portanto, tal qual o entendimento adotado na ROL n° 383 para as 
hipóteses de normas constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos 
da Constituição Federal, também as normas constitucionais estaduais de 
caráter remissivo podem compor o parâmetro de controle das ações diretas 
de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual. Dessa 
forma, também aqui não é possível vislumbrar qualquer afronta à ADI n° 
508/MG, Rel. Min. Sydney Sanches (DJ 23.5.2003)." 

Orientação esta reiterada naquela Corte. Permito-me, ainda, 

transcrever parte da decisão monocrática, na Rcl n° 9.233/RS, AYRES 

BRITTO, justamente por cuidar de caso em que a ação direta se fundou 

exatamente nos artigos 8° e 11, Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, 

acórdão da relatoria do Desembargador LEO LIMA, normas estas de caráter 

remissivo, em situação bem menos nítida do que aquela relativa ao caso dos 

autos e o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade perante o 

Tribunal de Justiça Estadual: 

"2. Este o relatório. Decido. Fazendo-o, pontuo, de saída, que á 
decisão ora reclamada está motivada na ofensa a dispositivos da 
Constituição estadual. Confira-se: 

Nesta fase de cognição sumária e solução provisória, estou 
convencido que os arts. 2°, parágrafo único, e 3° da Lei n° 3.120 de 30 de 
setembro de 2008, do Município de São Gabriel, os quais prevêem 
respectivamente, o pagamento ao Presidente da Câmara Municipal, de 
verba de representação, equivalente a 40% do valor do subsídio, bem corno 
a ajuda de custo aos vereadores, correspondente ao valor do subsidio 
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mensal, a ser paga, uma no inicio e outro no final de cada sessão 
legislativa, violam frontalmente o disposto nos arts. 8°, caput, e 11, da 
Constituição Estadual, combinados com os arts. 29, inciso VI, 'c', e 39, § 
40, da CF. (grifei) 

3. Observa-se, portanto, que a medida liminar na ADI 70032020505 
foi concedida com fundamento na Constituição do Estado do Rio Grande do 
Sul, pouco importando se tais dispositivos remetem ou reproduzem normas 
da Constituição Federal. Este é o entendimento pacificado neste Supremo 
Tribunal Federal (a exemplo: Rcl 2076/MG, RE 199293 e Pet 2788 AgR), o 
qual a Min. Cármen Lúcia bem sintetizou no RE 529596: 

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacifica quanto 
ao reconhecimento da competência dos Tribunais de Justiça estaduais 
para o controle abstrato de constitucionalidade, quando norma 
estadual ou municipal contrariar dispositivo de Constituição estadual, 
mesmo sendo ela a denominada "norma de reprodução" de dispositivo 
da Constituição da República, de observância obrigatória pelos Estados-
membros. Nesse sentido: [.....'EMENTA. Reclamação. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. - A ação direta de inconstitucionalidade em causa foi, afinal, julgada 
procedente exclusivamente com base em dispositivos constitucionais 
estaduais, ainda que de reprodução de dispositivos constitucionais federais 
de observância obrigatória pelos Estados-membros. - Ora;  esta Corte, 
desde o julgamento da Reclamação 383, por seu Pleno, firmou o 
entendimento de que é admissivel a propositurá da ação direta de 
inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local sob a 
alegação de ofensa a dispositivos constitucionais estaduais que 
reproduzem dispositivos constitucionais federais de observância 
obrigatória pelos Estados-membros - e, portanto, por via de 
conseqüência, seu julgamento por esses Tribunais com base nesses 
dispositivos constitucionais estaduais -, com possibilidade de recurso 
extraordinário se a interpretação da norma constitucional estadual que faz 
essa reprodução contrariar o sentido e o alcance da norma constitucional 
federal reproduzida. Reclamação julgada improcedente." (Reclamação n. 
358, Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 8.6.2001). E, 
ainda: "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI 
MUNICIPAL, PROCESSADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE 
REPRODUZ NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL. ALEGADA 
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Desde o julgamento da RCL 383, Rel. Min. Moreira Alves, entende o STF 
inexistir usurpação de sua competência quando os Tribunais de 
Justiça analisam, em controle concentrado, a constitucionalidade de 
leis municipais ante normas constitucionais estaduais que reproduzam 
regras da Carta da República de observância obrigatória. Reclamação 
julgada improcedente" (Reclamação n. 2.076, Relator o Ministro limar 
Gaivão, Tribunal Pleno, 8.11.2002)." (grifos meus) 
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Com isso, perfeitamente cabível a ação direta de 

inconstitucionalidade e, mais, inquestionável a competência deste Tribunal 

de Justiça para apreciá-la. 

Oportuno, prosseguindo, proceder-se análise geral, quanto ao 

cabimento dos cargos comissionados em nossa ordem constitucional. 

Desde logo, registro não importar a denominação conferida ao 

cargo, sendo fundamental examinar-se seus deveres e respectivas 

atribuições funcionais, sob pena de burla ao principio do ingresso mediante 

concurso público (artigo 37, II, CF/88), obviamente recepcionado pela 

Constituição Estadual (artigo 8°, CE/89). 

Neste Órgão Especial tem-se, reiteradamente, destacado não 

se poder ficar em superficial exame, baseado apenas na nominação 

conferida ao cargo. 

Vale transcrever, pela completa e erudita análise que encerra, 

parte do voto do Desembargador DANÚBIO EDON FRANCO, reportando-se 

ao parecer do Procurador-Geral de Justiça, lançado na ADI n° 70037361664: 

"De tais conceituações, verifica-se que o cargo em comissão 
compreende quatro idéias: 1) a de excepcionalidade; 2) de chefia; 3) de 
confiança; e, 4) de livre nomeação e exoneração. 

Excepcionalidade, porque na administração pública a regra é que os 
servidores ocupem cargos de provimento efetivo, submetendo-se a 
concurso público para admissão, de modo que somente excepcionalmente, 
em número e para situações limitadas, podem ser criados e providos cargos 
em comissão. 
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Chefia, porque os cargos em comissão devem ser utilizados para 
funções estratégicas da Administração Pública, de coordenação, direção e 
assessoramento superior, de modo que o Poder Público possa agir de forma 
una no cumprimento de suas finalidades, sem desvio das metas e padrões 
estabelecidos pelos Agentes Políticos incumbidos da escolha dos 
comissionados. 

São, na verdade, verdadeiros representantes dos agentes políticos, 
que, subordinados às diretrizes e ordens dadas por estes, ficam incumbidos 
de dirigir a máquina administrativa e os demais funcionários. 

Por isso, também é inerente aos cargos em comissão a idéia de 
confiança do agente político para com o comissionado, bem como a 
possibilidade de livre nomeação e exoneração, já que, urna vez perdida a 
confiança ou não sendo bem conduzida a chefia, podem ser livremente 
demitidos, sem a necessidade de processo administrativo. Tal possibilidade 
está contemplada nó artigo 37, inciso II, parte final, da Constituição Federal, 
e repetido pelo artigo 32 da Constituição Estadual, acima citado, o qual 
dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de 
concurso público, salvo quanto às nomeações para cargos em comissão, 
declarados em lei de livre nomeação è exoneração. 

Veja-se que a confiança inerente ao cargo em comissão não é 
aquela comum, exigida de todo o servidor público, mas a especial, essencial 
para a consecução das diretrizes traçadas pelos agentes políticos. Essa 
confiança por último tratada é própria dos altos cargos, em que a fidelidade 
às diretrizes traçadas pelos agentes políticos, o comprometimento político e 
a lealdade a estes são essenciais para o próprio desempenho da função. 

Adilson de Abreu Dallari4, citando Márcio Camrnarosano, bem 
diferencia as situações, explicando: 

Não é, portanto, qualquer plexo unitário de competências que 
reclama seja confiado seu exercício a esta ou àquela pessoa, a dedo 
escolhida, merecedora da absoluta confiança da autoridade superior, 
mas apenas aqueles que dada a natureza das atribuições a serem 
exercidas pelos seus titulares, justificam exigir-se deles não apenas 
o dever elementar de lealdade às instituições constitucionais e 
administrativas a que servirem, comum a todos os funcionários, 
como também um comprometimento político, uma fidelidade às 
diretrizes estabelecidas pêlos agentes políticos, uma lealdade 
pessoal à autóridade superior. 

DALLARI, Adilson de Abreu. Regime Constitucional dos Servidores Públicos. 2ed. São Paulo: RT, 1992. p.41. 
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Celso Antônio Bandeira de Mellos, ao explicar as características dos 
cargos de provimento efetivo, bem explicita o caráter excepcional dos 
cargos em comissão, pois, segundo refere, a torrencial maioria dos cargos 
públicos são os de provimento efetivo, providos por concurso público. 

Somente para essas hipóteses excepcionais está autorizada a 
criação de cargos em comissão, pois estes, sendo de livre nomeação e 
exoneração, afastam a necessidade do concurso público e da estabilidade, 
garantias contempladas nas Constituições Federal e Estadual em beneficio 
da comunidade, para permitir o amplo acesso dos cargos públicos às 
pessoas que preencham os requisitos estabelecidos em lei e a atuação 
impessoal dos servidores, sujeitos apenas à lei, não a pressões políticas. 

Conforme explica Diógenes Gasparini6: 

A estabilidade do servidor público é necessária para o pleno 
desenvolvimento de suas atribuições, sem medo de admoestações 
ou ameaças de seus superiores quando, por motivos técnicos ou por 
razões de interesse público, se negar a cumprir suas ordens ou tiver 
que agir contrariamente á seus interesses. Não é, assim, outorgada 
apenas no interesse do servidor público civil, mas, principalmente, 
no interesse da instituição. 

A possibilidade de criação dos cargos em comissão deve ser, pois, 
limitada, sendo tal limitação a garantia do direito da comunidade ao amplo 
acesso aos cargos públicos e à estabilidade, ambos essenciais à 
impessoalidade da Administração Pública e ao bom funcionamento desta. 

A respeito dó principio da impessoalidade, Hely Lopes Meirelles7  

observa que: 

O principio da impessoalidade, referido na Constituição de 1968 (art. 
37, caput), nada mais é que o clássico principio da finalidade, o qual 
impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim 
legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito 
indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma 
impessoal. 
Esse principio também deve ser entendido para excluir a promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre suas 
realizações administrativas (CF, art 37, § 1°). 
E a finalidade terá sempre um objetivo certo e inafastável de 
qualquer ato administrativo: o interesse público. Todo o ato que se 
apartar desse objetivo sujeitar-se-á a invalidação por desvio de 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. torso de Direito Administrativo. 12ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.270. 

6 
GASPARINI, Diogenes, Direito Administrativo. 7ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 243. 

7  MEIRELLES, Hely LopeS. Direito Administrativo Brâsileira 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 
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finalidade, que a nossa lei da ação popular conceituou corno o 
'fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na 
regra de competência' do agente (Lei 4.717/65, art. 2° parágrafo 
único, "e"). 
Desde que o principio da finalidade exige que o ato seja praticado 
sempre com finalidade pública, o administrador fica impedido de 
buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de 
terceiros. Pode, entretanto, o interesse público coincidir com o de 
particulares, como ocorre normalmente nos atos administrativos 
negociais e nos contratos públicos, casos em que é lícito conjugar a 
pretensão do particular com o interesse coletivo. (Grifo acrescido). 

Dessa feita, não basta, para a adequação constitucional, que o nome 
deste ou daquele cargo remeta a funções que exijam especial confiança: 

necessário é que as atribuições reflitam essa natureza. 

Nesse sentido, os recentes arestos deste Tribunal de Justiça: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 1.023, DE 
03 DE JULHO DE 1990, DO MUNICÍPIO DE HUMAITA. CARGOS 
EM COMISSÃO. É inconstitucional o arl. 19 da Lei n.° 1.023/1990, 
com redação dada por leis posteriores, t70 que se refere ao 
provimento dos cargos de Assessor de Planejamento, Diretor de 
Departamento, Técnico em Educação e/ou Especialista, Dirigente de 
Equipe, Secretário da Junta de Serviço Militar, Coordenador de 
Atividades Culturais, Ofientador de Ensino, Chefe de Turma, Técnico 
de Atividades Culturais, Atendente de Maternal, Atendente da 
Justiça Eleitoral, Monitor de Atividades Extra Classe e Chefe de 
Setor sob a forma de Cargos em Comissão, por afronta aos arts. 
8°, caput, 20, caput e § 4°, e 32, caput, todos da COnstituição 
Estadual, combinados com o art. 37, incisos II e V, dá 
Constituição Federal. As atribuições desses cargos não são de 
assessoramento, chefia e direção propriamente ditas, ou seja, 
funções estratégicas para a Administração Pública, mas sim 
possuem cunho burocrático, voltadas a questões 
administrativas e técnicas, próprias de cargos criados para 
servidores efetivos. Também não se pode depreender a existência 
do vínculo de confiança entre a autoridade que nomeia e o agente 
escolhido para a função, característica essa inerente aos cargos em 
comissão. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade N.° 70029962602, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 
19/10/2009). (Grifos acrescidos). 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE 
GUA1BA. LEI MUNICIPAL, QUE DISPÕE SOBRE OS QUADROS 
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DE CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CARGOS 
EM COMISSÃO. ART. 32 DO CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. São 
inconstitucionais, por ofensa ao art. 32 da Constituição 
Estadual, os dispositivos de leis municipais que criam cargos 
em comissão, para o exercício de funções técnicas, 
burocráticas e de caráter permanente, cujo desempenho está 
absolutamente descom prometido com os níveis de direção, 
chefia e assessoramento, bem como em razão de não 
especificarem ás respectivas atribuições. Vicio formal e material 
de inconstitucionalidade. Precedentes. AÇÃO JULGADA 
PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de lnconstitucionalidade 
N.° 70030248918, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 14/09/2009). (Grifos 
acrescidos). 

É justamente o que não se verifica com os cargos em comissão de 
Diretor de Compras (fl. 199), Diretor de Transporte Escolar (fl. 208), 
Assessor de Atividades de Educação Infantil (fl. 211), Diretor de Inspetoria 
Veterinária (fl. 204), Diretor de Obras, Serviços e Saneamento (fl. 205) e 
Chefe de Oficina (fl. 207), nos quais, sob a nomenclatura de diretor, 
assessor ou chefe foram investidas pessoas em cargos tipicamente 
burocráticos, cujo ingresso não foi precedido por concurso público 

Basta analisar, para tanto, o conjunto das atribuições indicadas para 
que se perceba que não são compatíveis com a natureza do cargo em 
comissão e, portanto, padecem de vício material, uma vez que se tratam de 
atividades permanentes que não se conciliam com o caráter diferenciado do 
cargo em comissão." 

Cumprindo ao Judiciário evitar que o legislador, por recorrer a 

rótulos, maltrate os princípios constitucionais, corno destaca voto do 

Desembargador LUIZ ARI DE AZAMBUJA RAMOS, na ADI n° 

70037396587, a quem não impressionou o mascaramento com rótulos de 

Diretor, Chefe, Assessor ou Coordenador: 

"No caso, como bem salienta o Ministério Público, não basta que o 
nome dos cargos comissionados aparentemente remetam a funções que 
lhes seriam próprias, sendo necessário que ditas atribuições efetivamente 
reflitam essa natureza. 

É o que se flagra na hipótese, onde o legislador municipal, sob a 
denominação de "Assessor, Direto!; Chefe, Coordenador ou Supervisor", 
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pretende encobrir o óbice constitucional, corno se desprezível fosse o 
conteúdo ocupacional do respectivo cargo. 

Orientação esta pacificada neste Tribunal de Justiça, a evitar 

verdadeira burla ao principio do competitório, como se pode ver na ADI n° 

70039479993, Desembargador ARNO WERLANG: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 
QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO. MERA NOMENCLATURA DO 
CARGO EM COMISSÃO SEM ESPECIFICAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES QUE CORRESPONDAM ÀS DE CHEFIA, DIREÇÃO 
OU ASSESSORAMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, V, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 32, CAPUT, DA 
CONSTITUIÇÃO 	ESTADUAL. 	I NCONSTITUCIONALI DADE 
DECLARADA EM PARTE. É INCONSTITUCIONAL A LEI 
MUNICIPAL NA PARTE QUE CRIA CARGO EM COMISSÃO DE 
DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO SEM QUE AS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO CORRESPONDAM A TAIS FUNÇÕES, 
EM VERDADEIRA BURLA À EXIGÊNCIA DO CONCURSO 
PÚBLICO E AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. CONCESSÃO 
DE PRAZO DE SEIS MESES PARA QUE O MUNICÍPIO SE 
AMOLDE À DECISÃO. ARTIGO 27, DA LEI FEDERAL NO. 
9.868/1999. 
REJEITARAM A PRELIMINAR E JULGARAM PROCEDENTE A 
AÇÃO. UNÂNIME. 

Como também, tal qual acima afirmado, ser inegável a opção 

constitucional de abrir a excepcionalidade em apenas três hipóteses — 

direção, chefia e assessoramento, como consta em o artigo 32, CE/89, 

reproduzindo norma do artigo 37, V, CF/88 — em face da especial relação de 

confiança inerente a estas relações funcionais, corno destacado em obra 

clássica (ADILSON DE ABREU DALLARI, "Regime Constitucional dos 

Servidores Públicos", 2a ed., Malheiros, p. 270). 

Magistério similar vai se encontrar em DIOGENES 

GASPARINI, "Direito Administrativo", 8' ed., Saraiva, p. 246: 
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"Os cargos de provimento em comissão são próprios pára a direção, 
comando ou chefia de certos órgãos, para os quais se necessita de um 
agente que sobre ser de confiança da autoridade nomeante se disponha a 
seguir sua orientação, ajudando-a a promover a direção superior da 
Administração." 

E: 

"Mas, por certo, não se pode criar somente cargos em comissão, 
pois outras razões existem contra essa possibilidade. Tal criação, 
desmedida e descabida, deve ser obstada, a todo custo, quando à intenção 
evidente ê burlar a obrigatoriedade dó concurso público para o provimento 
de cargos efetivos. De sorte que os cargos que não apresentem aquelas 
características ou algumas peculiaridades do rol de atribuições, como seu 
titular privar de intimidade administrativa da autoridade nomeante (motorista, 
copeiro), devem ser de provimento efetivo, pois de outro modo cremos que 
haverá desvio de finalidade na sua criação e, portanto, possibilidade de 
anulação." 

Extrapolando tais fronteiras, a criação de cargos em comissão 

corresponde à forma de driblar á exigência do concurso público como via 

óbvia de provimento dos Cargos públicos, tal qual discorre decisão do 

Supremo Tribunal Federal na ADI n° 3.233-PB, Ministro JOAQUIM 

BARBOSA: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.600/1998 
(ART. 1°, CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI 
COMPLEMENTAR 57/2003 (ART. 5°), DO ESTADO DA PARAÍBA. 
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. 
I - Admissibilidade de aditamento do pedido na ação direta de 
inconstitucionalidade para declarar inconstitucional norma editada 
durante o curso da ação. Circunstância em que se constata a 
alteração da norma impugnada por outra apenas para alterar a 
denominação de cargos na administração judicial estadual; alteração 
legislativa que não torna prejudicado o pedido na ação direta. 
II - Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma 
que cria cargos em comissão cujas atribuições não se harmonizam 
com o princípio da livre nomeação e exoneração, que informa a 
investidura em comissão. Necessidade de demonstração efetiva, 
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pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins 
pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso 
público para a investidura em cargo público. Precedentes. Ação 
julgada procedente. 

Acórdão em cujo corpo há oportuna alusão de não destoar o 

trato constitucional constante na anterior Lei Maior, como se constata das 

ADIs n° 1.368-SP, Ministro MOREIRA ALVES e 1.282-SP, Ministro 

OCTÁVIO GALLOTTI. 

A ementa do primeiro destes julgados assim está redigida: 

CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE AGENTES DE 
SEGURANÇA JUDICIÁRIA. - OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 
97 E SEUS PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, UMA 
VEZ QUE A CRIAÇÃO DESSES CARGOS EM COMISSÃO NÃO SE 
COMPATIBILIZA COM A NATUREZA DA FUNÇÃO DE SEUS 
OCUPANTES NEM COM AS CARACTERISTICAS QUE A LEI 
ESTADUAL EM CAUSA CONFERE A ELES. REPRESENTAÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA PROCEDENTE, 
PARA DECLARAR-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 
COMPLEMENTAR N° 291, DE 15 DE JULHO DE 1982, DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. 

E no outro acórdão do Supremo Tribunal Federal, nestes 

termos destacou o Ministro °OTÁVIO GALLOTTI: 

"Assim, a criação de cargos em comissão, em moldes artificiais e 
não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico e 
administrativo, só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da 
exigência constitucional do concurso, erigido em pressuposto de 
acessibilidade aos cargos públicos." 

Por sinal, em doutrina, já se apontava a convivência dos §§ 1° 

e 2° do artigo 97 da Carta revogada, assinalando PONTES DE MIRANDA: 
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"Do art. 97, 	1°, também se tira que os poderes públicos estão 
inibidos de qualquer nomeação para postos de carreira ou isolados das 
repartições administrativas, incluídas as repartições administrativas dos 
corpos legislativo e judiciário, sem o concurso de provas ou o de provas e 
títulos; a falta de um dos pressupostos faz nula, por inconstitucionalidade, a 
nomeação." (Ob. cit., pp. 479-480). 

É dizer, a exceção aberta pelo § 2° do artigo 97 não ensejava 

ao legislador sair criando cargos de provimento comissionado a seu talante, 

tendo de ficar adstrito às limitadas hipóteses em que tal se afigurava viável, 

notadamente em resguardo aos cargos de carreira. 

Justamente esta norma moralizadora, vigente na nossa órbita 

constitucional de muito tempo, quanto a ser regra o provimento dos cargos 

públicos Mediante concurso, finca raizes, acima de tudo, no principio da 

igualdade, a que já se atrelava a própria Constituição do Império, não 

corresponde, está visto, a qualquer novidade constitucional, tal como 

discorre parte da ementa dá ADI-MC n° 2.364-AL, Ministro CELSO DE 

MELLO: 

(...) O CONCURSO PÚBLICO REPRESENTA GARANTIA 
CONCRETIZADORA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 
- O respeito efetivo à exigência dê prévia aprovação em concurso 

público qualifica-se, constitucionalmente, como paradigma de 
legitimação ético-jurídica da investidura de qualquer cidadão em 
cargos, funções ou empregos públicos, ressalvadas as hipóteses de 
nomeação para cargos em comissão (CF, art. 37, II). A razão 
subjacente ao postulado do concurso público traduz-se na 
necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio 
constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, vedando-se, desse modo, a prática inaceitável dê 
o Poder Público conceder privilégios a alguns ou de dispensar 
tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes. 
Doutrina. (...) 
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Depois, necessário, de resto, a descrição das atribuições do  

cargo de provimento comissionado, como posto na ADI n°  4.125-TO, 

Ministra CÁRMEN LÚCIA, exatamente porque "(...) a caracterização de 

determinado cargo dá-se pelas atribuições que lhes são conferidas": 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO 
"CARGOS EM COMISSÃO" CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 50, 

DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 50  E DO CAPUT DO ART. 60; 
DAS TABELAS li E III DO ANEXO II E DAS TABELAS I, II E III DO 
ANEXO III À LEI N. 1.950/08; E DAS EXPRESSÕES 
"ATRIBUIÇÕES", "DENOMINAÇÕES" E "ESPECIFICAÇÕES" DE 
CARGOS CONTIDAS NO ART. 8° DA LEI N. 1.950/2008. CRIAÇÃO 
DE MILHARES DE CARGOS EM COMISSÃO. DESCUMPRIMENTO 
DOS ARTS. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

A legislação brasileira não admite desistência de ação direta de 
inconstitucionalidade (art. 50 da Lei n. 9.868/99). Principio da 
lndisponibilidade. Precedentes. 

A ausência de aditamento da inicial noticiando as alterações 
promovidas pelas Leis tocantinenses ns. 2.142/2009 e 2.145/2009 
não importa em prejuízo da Ação, pela ausência de 
comprometimento da essência das normas impugnadas. 

O número de cargos efetivos (providos e vagos) existentes nos ' 
quadros do Poder Executivo tocantinense e o de cargos de 
provimento em comissão criados pela Lei n. 1.950/2008 evidencia a 
inobservância do princípio da proporcionalidade. 

A obrigatoriedade de concurso público, com as exceções 
constitucionais, é instrumento de efetivação dos princípios da 
igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, 
garantidores do acesso aos cargos públicos aos cidadãos. A não 
submissão ao concurso público fez-se regra no Estado do Tocantins: 
afronta ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Precedentes. 

A criação de 28.177 cargos, sendo 79 de natureza especial e 
28.098 em comissão, não tem respaldo no princípio da moralidade 
administrativa, pressuposto de legitimação e validade constitucional 
dos atos estatais. 

A criação de cargos em comissão para o exercício de atribuições 
técnicas e operacionais, que dispensam a confiança pessoal da 
autoridade pública no servidor nomeado, contraria o art. 37, inc. V, 
da Constituição da República. Precedentes. 

A delegação de poderes ao Governador para, mediante decreto, 
dispor sobre "as competências, as atribuições, as denominações das 
unidades setoriais e as especificações dos cargos, bem como a 
organização e reorganização administrativa do Estado", é 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS. 
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. 
Mostram-se inconstitucionais disposições de Leis Municipais, do 
Município de Horizontina, criando e alterando o quadro de cargos em 
comissão, sem especificar as atribuições de direção, chefia ou 
assessoramento. Afronta aos arts. 8°, 20 e 32 da Constituição 

Estadual. 
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. 

Ou, dentre tantos Outros, na ADI n°  70032608879, 

Desembargadora MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM 

COMISSÃO. 	ATRIBUIÇÕES. 	INCONSTITUCIONALIDADE. 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 
É inconstitucional a lei municipal que cria cargos em comissão 

sem a definição das respectivas atribuições.,. Violação ao artigo 32 da 
Constituição Estadual. Precedentes deste rgão Especial. 

Presentes as razões de segurança jurídica ou de excepcional 
interesse social, deve ser modulada a eficácia da declaração de 
inconstitucionalidade. Hipótese em que, dado o elevado número de 
cargos em comissão e a diversidade das secretarias a que estão 
vinculados, o imediato desligamento dos servidores comprometeria a 
continuidade do serviço público. 
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA 
DECLARAÇÃO. UNÂNIME. 

Bem como na ADI n°  70041143157, Desembargador ALZIR 

FELIPE SCHMITZ: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARTE (ITEM) 2 
DO ARTIGO 2° DA LEI N° 947/82, COM REDAÇÃO DADA, 
SUCESSIVAMENTE, PELAS LEIS MUNICIPAIS N° 1.068/89, N° 
1.309/93, N° 1.435/95, N° 1.545/97, N° 1.738/01, N° 1.994/03, N° 
2.226/05, N° 2.235/05, N° 2.250/05, N° 2.271/05, N° 2.347/06, N° 
2.477/07 E N° 2.697/10, TODAS DO MUNICIPIO DE SÃO 
FRANCISCO DE PAULA. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. 
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO AO 
TEXTO CONSTITUCIONAL. 
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A parte da legislação municipal impugnada que cria cargos em 
comissão sem definir as atribuições que incumbem ao servidor que 
vier a assumir os cargos, viola o artigo 32, caput, da Constituição 

Estadual e fere o principio da legalidade. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PROCEDENTE. UNÂNIME. 

O que não se admite seja sanado Mediante a emissão de 

decreto do Executivo, uma vez, válida a providência, estar-se-ia a contornar 

a necessidade de os cargos comissionados serem vocacionados a 

atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

Vale lembrar a ADI n° 70032609125, Desembargador 

FRANCISCO JOSÉ MOESCH: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 704, DE 15 
DE ABRIL DE 1997, DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO. MOTORISTA 
DO PREFEITO. CARGO EM COMISSÃO. 
É inconstitucional a parte do art. 2° da Lei Municipal n° 704/1997, 
que cria o cargo de Motorista do Prefeito na forma de cargo em 
comissão, sem especificar as atribuições respectivas. A tentativa da 
municipalidade de suprir a omissão através de decreto não tem o 
condão de sanar a inconstitucionalidade. Ademais, é imprescindível 
que os cargos em comissão se destinem às funções de direção, 
chefia, ou assessoramento, funções estratégicas para a 
Administração Pública, das quais se possa depreender a 
existência do vínculo de confiança entre a autoridade que nomeia e o 
agente escolhido para a função, sendo vedada a criação de tais 
cargos para execução de atividade permanente e burocrática. 
Afronta aos art. 8°, caput, 19, caput e inciso I, 20, caput e § 40, e 32, 

caput, todos da Constituição Estadual, combinados com o art. 37, 
incisos II e V, da Constituição Federal. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PROCEDENTE. UNÂNIME. 

Oportuno transcrever, uma a uma, as competências, na dicção 

da Lei Municipal n°  4.420/09, quanto aos cargos de provimento 

comissionado objete) da presente ADI. 

43 



AJALR 
N°  70044887602 
2011/CIVEL 

002701 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RS 

inconstitucional porque permite, em última análise, sejam criados 
novos cargos sem a aprovação de lei. 

Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do 

art. 5°, caput, e parágrafo único; art. 6°; das Tabelas II e III do Anexo 
II e das Tabelas 1, II e III do Anexo III; e das expressões "atribuições", 
"denominações" e "especificações" de cargos contidas no art. 8° da 
Lei n. 1.950/2008. 

Definição do prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da data 
de julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, para 
que o Estado faça a substituição de todos os servidores nomeados 
Aliás, é inerente ao conceito de todo e qualquer cargo público a 
definição de suas atribuições, como está na clássica lição de HELY 
LOPES MEIRELLES ("Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros, 
30a ed., p. 419): "cargo público é o lugar instituído na organização do 
serviço público, com denominação própria, atribuições e 
responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser 
provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei." 

Com efeito, notadamente em relação aos cargos de provimento 

comissionado, a ausência da descrição das atribuições enseja arbitrária 

criação de cargos comissionados, podendo variar ao sabor de quem detenha 

o mando do poder a criação de cargos novos, à medida que variarem as 

atribuições a eles conferidas. 

Sem falar na própria possibilidade de não se verificar atribuição 

alguma, ensejando-se a criação de cargos ocos de todo e qualquer sentido 

de razoabilidade. 

Tem este Órgão Especial, trilhando a orientação do Supremo 

Tribunal Federal, a sua vez, afirmado e reafirmado a necessidade de se 

conter na lei criadora dos cargos comissionados mínima descrição das suas 

atribuições. 

O que pode ser visto no julgamento da ADI n° 70028080869, 

Desembargador LEO LIMA: 	
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O que não é nenhuma novidade. 

Assevera PONTES DE MIRANDA que: 

"O povo sempre olhou de soslaio o funcionário público. A verdade é 
que os defeitos do funcionalismo público são remanescentes do estado 
despótico, monárquico. A Constituição política do Império do Brasil, art. 179, 
§ 14, andou à frente das práticas constitucionais quando inseriu os 
princípios de igualdade no tocante ao acesso (...)." 

Fiel à orientação do Supremo Tribunal Federal, tem sido esta, 

no mais, a reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, por intermédio 

do seu Órgão Especial. 

Permito-me citar a ADI n°  70039512223, de que fui Relator e 

assim está ementada: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGOS EM 
COMISSÃO. ART. 32, CE/89, ART. 37, V, CF/86. PROVIMENTO 
EXCLUSIVO DOS CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E 
ASSESSORAMENTO. LEIS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA DO 
SUL E NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS. 
Sabidamente, á regra geral do provimento dos cargos públicos é o 
corripetitório, assegurando igualdade de acesso, sendo excepcional 
o comissionamento, permitido apenas nas hipóteses de direção, 
chefia e ássessoramento, onde presente intensa relação de 

confiança. 
Não ocorre isÉo quanto à quase totalidade dos cargos previstos no 
Anexo VI da Lei n° 2.081/01, com a redação das Leis nos 2.693/06, 
3.430/09 e 3.600/10, assim como naquelas hipóteses das Leis ric's 
2.495/05, 2.579/05, 2.692/06, impondo-se a procedência parcial da 
demanda, inclusive quanto às Leis n°5 1.118/90, 1.758/97, 2.470/05 e 
2.580/05, estas a evitar efeito repristinatórió indesejado, todas do 
MuniCipio de Santa Bárbara do Sul. 
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(1) Assessor II - Serviços de Secretaria 

- Assessorar a redação de toda a correspondência oficial do 
Gabinete do Prefeito, sob a orientação do Chefe de Gabinete; 

- Coordenar as atividades de redação, registro e expedição dos 
atos do Prefeito Municipal, em colaboração com a Secretaria 
Municipal de Administração e Procuradoria; 
Supervisionar o arquivamento das correspondências, atos e 
publicações originárias do Gabinete do Prefeito; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

Diretor de Divida Ativa 

- Coordenar o recebimento das CDA's remetida pela Secretaria 
Municipal da Fazenda e Procuradoria; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos; 

- Gerenciar e reintimar os devedores inscritos em Dívida Ativa 
objetivando a cobrança amigável, daqueles constantes nas 
CDA'S remetidas pela Secretaria Municipal da Fazenda à 
Procuradoria, precedendo a execução fiscal; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(3) Assessor 1 — Assessor Técnico 

- AsseSsorar o Coordenador, subsidiando-o com materiais 
referentes às demandas apresentadas nos debates das 
Assembléias do Orçamento Participativo; 

- Prestar assessoramento técnico ao Orçamento Participativo e a 
outros órgãos do Município, se solicitado; 

- Supervisionar os relatórios das reivindicações da população; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

44 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AJALR 
N°  70044887602 
2011/CIVEL 

Nu DE 
s. 

- Outras atividades afins. 

(4) Assessor II — Execução de Obras 

- Acompanhar a execução das obras e serviços deliberados 
através do Orçamento Participativo; 

- Apresentar relatórios periódicos de suas observações e coleta 
de dados ao Coordenador do Orçamento Participativo; 

- Assessorar o Coordenador, subsidiando-o sobre o andamento e 
previsão de conclusão das obras; 
Entabular contato direto e contínuo com a comunidade 

prestando informação sobre o andamento das obras. 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 

cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

Chefe do Setor de Relações Sociais 

- Assessorar o Coordenador nas atividades com a população, em 
especial nas assembléias e reuniões; 

- Convocar os membros do Conselho do Orçamento Participativo 
para se fazerem presentes às atividades necessárias para o 
desempenho do mesmo, dando-lhes conhecimento prévio da 
pauta; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

Chefe do Serviço de Infraestrutura e Logística 

Gerenciar o Setor de Infra-estrutura e Logística, viabilizando as 
atividades do Orçamento Participativo com os insumos 
necessários à sua realização; 

- Organizar os espaços para a realização das atividades do 
Orçamento Participativo; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 
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(7) Chefe dó Setor de Expediente 

- Coordenar a utilização e uso do material de expediente, dando 
eficácia na sua utilização. 

- Acompanhar e controlar o material solicitado, orientando a sua 
utilização, evitando desperdícios; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelando pelo 
cumprimento das atribuições; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(8) Chefe da Divisão de Controle Patrimonial 

- Coordenar o cadastramento e etiquetamento dos bens 
patrimoniais do município; 

- Coordenar a distribuição dos bens erri seus respectivos setores; 

- Coordenar a transferência dos bens Móveis, quando estes não 
estiverem mais em condições de uso; 

- Coordenar o levantamento geral dos bens do Município a cada 

12 meses; 
- Coordenar os servidores responsáveis pelo patrimônio em cada 

Secretaria; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Determinar a Coleta de assinaturas do S responsáveis pelos 

bens de cada sètor; 
- Determinar a elaboração de relatórios dos bens, por Secretarias 

ou Setores, para controle; 
- Dirigir veiculo oficiai para exercer atividades próprias do 

cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Orientar todos os setores do Município em relação ao Controle 
Patrimonial; 

- Outras competências afins. 
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(9) Chefe do Serviço de Vistoria 

- Coordenar as atividades de vistoria, estabelecendo prazos e 
procedimentos para a atividade; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Manter o Chefe da Zeladoria informado sobre os procedimentos 
adotados peio serviço de vistoria; 
Orientar a elaboração de relatórios, após a realização das 
vistorias; 
Outras competências afins. 

(10) Chefe da Divisão dê Zeladoria 

Chefiar equipes de execução de serviços básicos de vigilância 
de bens públicos, elaborando e promovendo as ações que 
permitam o aprimoramento dos serviços; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimentei 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, •e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(11) Chefe do Setor de Limpeza e Copa 

Chefiar equipes de execução de serviços básicos de limpeza e 
cope, elaborando e promovendo as ações que permitam o 
aprimoramento dos serviços; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições doS cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
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- Outras competências afins. 

(12) Chefe da Divisão de Aeroporto 

- Administrar os serviços e instalações do Aeroporto de Erechim 
conforme convênio firmado junto ao Governo do Estado e 
INFRAERO; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Promover o controle, manutenção e a conservação necessária; 
- Promover o cumprimento da legislação pertinente ao 

funcionamento do Aeroporto, especialmente no que diz respeito 
ao movimento de passageiros e aeronaves, conforme prevê o 
Departamento de Aviação Civil; 

- Prestar contas relativas à sua função; 
- Supervisionar os serviços de vigilância do Aeroporto; 

- Outras atividades afins. 

(13) Chefe da Divisão de Contratos 

Coordenar, planejar e orientar os serviços da equipe de 
elaboração das minutas e dos contratos administrativos, 
objetivando sua adequação legal; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Coordenar os serviços de expedição dos contratos 
administrativos para as respectivas assinaturas e posterior 
distribuição aos órgãos competentes; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia Ou autoridade superior; 
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- Planejar mecanismos e coordenar o controle dos prazos para 
execução contratual, e supervisionar a elaboração dos termos 
aditivos, em conformidade às instruções técnicas obtidas; 

- Supervisionar o controle exercido pelos gestores dos contratos 
administrativos, coordenando as notificações por inexecução 
contratual e a aplicação de sanções, quando for o caso, 
planejando e coordenando mecanismos de controle, sobretudo 
dos prazos para defesa e recursos; 

- Supervisionar a instrução dos processos administrativos, que 
originam os respectivos contratos, em conformidade com as 
orientações das Assessorias óu da Procuradoria do Município, 
determinando, quando necessárias às devidas adequações ou 
complementações de instrução; 

- Outras atividades afins. 

(14) Chefe da Divisão de Folha de Pagamento 

- Coordenar o fechamento da folha de pagamento, executar o 
resumo, os mapas dos encargos sociais e os lançamentos para 
a contabilidade; 

- Conferir os relatórios e encaminhar os devidos empenhos para 
o setor financeiro da Secretaria da Fazenda, acompanhando o 
fechamento contábil; 

- Controlar a emissão e o encaminhamento aos setores 
competentes, dos relatórios de convênios, dos relatórios 
sindicais, dos relatórios bancários e demais adiantamentos e 
consignações; 

- Conferir o cadastramento de admissões e lançamento de 
vencimentos padrões no cadastro dos servidores; 

- Coordenar a execução dos lançamentos de vantagens e 
descontos dos servidores, férias, rescisões, folhas 
complementares e demais alterações gerais, conferindo e 
confrontando com a folha de pagamento; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições •dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Supervisionar a confecção da folha de pagamento da 
Prefeitura, acompanhando a elaboração dos cálculos, 

r' 
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levantamentos, digitação dos dados, apontamentos das horas, 
adicionais e outras vantagens; 

- Zelar para que os procedimentos de rotina de folha sejam 
cumpridos, e que esta, e os demais encargos trabalhistas e 
sociais, sejam entregues à Secretaria da Fazenda na data 
prevista; 

- Outras atividades afins. 

052709 

• 

(15) Chefe da Divisão de Admissões e Demissões 

- Controlar todas as tarefas relativas do ingresso à admissão, à 
demissão e à movimentação funcional de servidores; 

- Coordenar a execução de procedimentos e rotinas de 
admissão, procedendo no encaminhamento do servidor 
admitido ao exame admissional, encaminhando e 
recepcionando os documentos necessários para contratação; 

- Controlar as admissões e demissões, mantendo atualizados os 
quadros de servidores efetivos, cargos em comissão e inativos; 

- Coordenar a atualização da ficha funcional dos servidores, 
desenvolvendo e implementando rotinas e manuais de 
informações para recadastramento de servidores e alterações 
de documentos, dependentes, instrução, estado civil, endereço 
e outras informações necessárias para manter o cadastro 
funcional atualizado; 

- Coordenar a elaboração dos editais de concurso público e 
demais publicações legais da Diretoria; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Efetuar análise de pesquisas salariais, analisar e identificar as 
descrições sumárias de cargos e vencimentos informando aos 
setores competentes as vagas disponíveis e possíveis, 
alteração do quadro funcional; 

- Supervisionar a elaboração de manual de rotinas trabalhistas 
quanto à admissão, integração, acompanhamento e 
desligamento funcional; 

- Outras competências afins. 
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(16) Chefe do Serviço de Estágios 

- Gerenciar o banco de dados dos estagiários, monitorando os 
prazos de duração dos contratos, renovação e rescisão dos 
mesmos; 

- Orientar a admissão de estagiários, encaminhando-os para o 
processo de seleção de cada secretaria; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

(17) Chefe da Divisão de Benefícios e Aposentadoria 

- Controlar os contratos de consignação, convênios, planos de 
saúde, alimentação, transporte e demais beneficios existentes; 

- Controlar a manutenção de informações junto aos Órgãos de 
Previdência e Aposentadoria, informando aos setores 
Competentes possíveis alterações funcionais; 
Coordenar o encaminhamento dos servidores para atendimento 
médico, odontológico e social, com a documentação 
necessária; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
dás atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, à fim de evitar desvios de função; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefiwou autoridade superior; 
Orientar os contatoS com fornecedores e convenientes 

certificando-se que os mesmos sejam eficientes e supram as 
necessidades dos servidores; 
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- Prestar assistência aos servidores de acordo com a 
necessidade, mantendo um bom atendimento e satisfação nas 
solicitações; 

- Supervisionar as atividades do setor de benefícios e 
aposentadorias da Prefeitura, estabelecendo e desenvolvendo 
programas de assistência, mantendo controle, analisando 
resultados, propondo programaÉ, métodos e políticas de 
benefícios e encaminhando documentos para aposentadorias 
aos servidores; 

- Outras competências afins. 

(18) Chefe da Divisão de Compras 

- Coordenar a pesquisa de preços de produtos e serviços; 
- Assessorar e acompanhar a aquisição de insumos necessários 

para o desenvolvimento das atividades das secretarias; 

- Controlar por relatórios de entradas e saídas às solicitações de 
despesas e o andamento do processo de compras das 
Secretarias Municipais; 

- Supervisionar as informações a serem prestadas sobre as 
cotações de preços, descrições de produtos, entre outras, 
sempre que solicitado, com a maior brevidade possível; 

- Elaborar relatórios para o Diretor de Compras e Licitações; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar às atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras competências afins. 

(19) Chefe da Divisão de Licitações 

- Elaborar os editais de Licitações; 
Enviar os convites sob determinação do Diretor de Compras- e 

Licitações; 
Assessorar o Diretor •de Licitações e Compras nos 

encaminhamentos para á abertura dos processos licitatórios; 
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- Orientar e coordenar todos os atos relativos às licitações 
municipais; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(20) Chefe da Divisão de Almoxarifado 

Coordenar o recebimento das requisições de materiais em 
estoque, realizar entrega e efetuar o respectivo controle; 
Coordenar o recebimento dos materiais e serviços adquiridos 
pelo Município, seu estoque e posterior distribuição, de acordo 
com as requisições, determinando os respectivos registros; 

Coordenar o recebimento, conferência e encaminhamento das 
contas de luz, água e telefone, e informar a Secretaria quando 
do excesso de consumo ou gasto; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Determinar, periodicamente, a informação, às Secretarias, das 
quantidades estocadas de mercadorias, por meio de listagem, 
objetivando maior rapidez no processo de compra e licitações; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras competências afins. 

(21) Chefe do Setor de Distribuição de Materiais 

53 



\1 OP 

,i 	'',P. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 	 ,.. ,.. , .-- 

PODER JUDICIÁRIO 	 H 

:. 	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AJALR 
N°  70044887602 
2011/CíVEL 

Atender às solicitações dos superiores, com presteza e 
disponibilidade; 
Coordenar toda a distribuição de materiais adquiridos pelo 
município; 
Coordenar para que todos os setores efetuem os registros dos 
materiais recebidos; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 

- Determinar e supervisionar a fiscalização e conferência de 
todos os materiais distribuídos pelo almoxarifedõ; 

- Determinar o levantamento periódico dos materiais estocados; 

- Dirigir viaturas; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 

cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Estabelecer padrões e procedimentos, visando à agilização dos 
serviços, conjuntamente com o Chefe da Divisão de 
Almoxarifado; 
Zelar pela efetiva entrega — e em perfeitas condições — dos 
materiais; 
Outras atividades afins. 

(22) Chefe da Divisão Técnica de Informática 

- Acompanhar o desempenho dos equipamentos, 
informando à manutenção qualquer anormalidade; 

- Administrar os projetos, a manutenção e a racionalização 
dos sistemas a serem adotados ou em uso nos 
programas, seqüências de informações, divisão de fases 
de operações, tipos de listagens, etc; 

- Administrar os sistemas de uso de banco de dados, 
instruindo procedimentos operacionais ao pessoal 
subordinado e aos usuários; 

- Assessorar a Gerência do CPD tia seleção de alternativas 
para aquisição ou substituição de equipamentos de 

informática da Prefeitura; 

Rs 
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Coordenar o controle de estoques de materiais do Setor, 
emitindo requisições de materiais e serviços quando 

necessário; 
Coordenar pesquisas junto aos usuários, para levantar as 
necessidades de desenvolvimento de sistemas de 
programas de CPD; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto dos equipamentos de segurança individual; 

Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores 
sob sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de 

função; 
Desenvolver projetos para aquisições de produtos de 
software e para suporte de rede de segurança e normas 

técnicas do CPD; 
Desenvolver manuais de instruções operacionais dos 
programas existentes, próprios e/ou de terceiros, 
desenvolvendo rotinas para aperfeiçoar a estrutura 

existente; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado 
por chefia ou autoridade superior; 
Gerenciár o setor de informática da Prefeitura como um 
todo, abrangendo as Secretarias e todos os seus 

apêndices; 
- Supervisionar o recebimento dá programação de suporte a 

hardware e software, diário, semanal e mensal, cuidando 
pára que os equipamentos (computadores, impressoras, 
drivers, winchesters, atualizações de aplicativos e demais 
hardwares e/ou periféricos) estejam em pleno 
funcionamento e com o material necessário para o 

processamento; 
Zelar pelo ambiente físico do CPD, inclusive quanto à 
segurança e ao funcionamento das instalações elétricas e 

serviços; 
Outras atividades afins. 

(23) Chefe do Setor de Telefonia e Recepção 

- Controlar a correta utilização dos telefones; 
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- Coordenar e prover o bom funcionamento dos núcleos de 
atendimento pessoal e telefônico nas secretarias que 
desenvolvam suas atividades dentro e fora do prédio da 
prefeitura; 

- Coordenar as atividades do atendimento pessoal e telefônico; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores Sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Elaborar e supervisionar o cumprimento da escala de trabalho 
das telefonistas e recepcionistas; 

- Encaminhar á solução para os casos de defeitos do sistema; 

Outras atividades afins. 

(24) Chefe da Divisão de Protocolo 

Coordenar os serviços de protocolo de requerimentos, 
montagem, registro e distribuição de processos; 
Coordenar o catálogo e registro de todas as leis, decretos, 
portarias e ordens de serviço; 
Supervisionar a emissão de certidões de Tempo de Serviço e 
de Aposentadorias e de Alvarás relativos a gavetas e terrenos 
nos Cemitérios; 
Coordenar o trabalho de pesquisa, de busca e juntada de toda 
a documentação pertinente aos processos administrativos, 
encaminhados á Secretaria de Administração; 
Coordenar o registro de todo o trâmite dos processos 

administrativos; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 
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(25) Chefe do Setor de Arquivo 

- Coordenar o trabalho de pesquisa, de busca e juntada de toda 
a documentação pertinente aos processos administrativos, e 
outros documentos, encaminhados à Secretaria Municipal de 
Administração, com fins de despacho final para arquivo; 

- Coordenar e manter atualizado o processo de digitalização dos 
documentos; 

- Coordenar a tramitação dos processos encaminhados para 
Arquivo; 
Coordenar, planilhar, controlar, gerenciar o arquivo dos 

documentos destinados ao arquivo Central, de forma 
organizada e de fácil localização e manuseio; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

(26) Chefe do Setor de Cadastro Fiscal e Alvará 

- Coordenar as atividades de conferência de certidões e 
documentos da diretoria; 

- Coordenar a organização dos registros cadastrais; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades áfins. 
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(27) Chefe da Divisão de IPTU e ITBI 

Coordenar o Cadastro Geral de contribuintes inaugurando a 
inscrição, recebendo e/ou atualizando dados cadastrais; 
Coordenar todo o processo de cálculos, lançamento, emissão e 
entrega de conhecimentos, controle, registro e baixa pelo 
pagamento de tributos municipais; 

- Coordenar a avaliação de bens imóveis para fins de cobrança 
do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis; 

- Coordenar a manutenção e atualização da Planta de Valores 
Venais de Imóveis do Município; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
Determinar o levantamento sistemático de informações sobre o 
mercado imobiliário do Município, a fim de instruir o processo 
de avaliação de imóveis para efeitos do IPTU e ITBI; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Organizar e supervisionar os trabalhos de cadastramento dos 
terrenos e edificações urbanas sujeitos ao IPTU e às taxas de 
serviços urbanos; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

- Outras atividades afins. 

(28) Chefe do Setor de Cadastro Imobiliário 

- Coordenar as atividades de cadastro imobiliário, de IPTU, ITBI, 
Taxas de Prestação de Serviços, Contribuição de Melhoria; 

- Coordenar o processó de cálculos, lançamento, emissão e 

entrega de conhecimentos, controle, registro e baixa pelo 
pagamento de Tributos Municipais; 

- Coordenar as atividades de manutenção e atualização da 
Planta de Valores de Imóveis do Município, com informações 
relativas aos valores praticados; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
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das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(29) Chefe do Setor de Controle da Produção Primária 

- Conferir relatórios cadastrais; 
- Coordenar as atividades do Controle da Produção Primária, de 

acordo com as orientações do Gerente do Setor; 
- Coordenar a distribuição e controle dos talões de produtores 

supervisionando a entrada e saída no sistema informatizado, 
bem como lançamento do protocolo no livro registro; 

- Coordenar os contatos efetuados com os produtores quando se 
fizerem necessárias correções nos talões dos mesmos; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Supervisionar a entregar os talões novos aos Produtores; 
- Supervisionar o recebimento e cadastro do Produtor Primário; 

- Outras atividades afins. 

(30) Chefe do Setor de Pagamento 

- Coordenar os pagamentos em conformidade com á ordem 
estabelecida; 

- Controlar os pagamentos em conformidade com ás dotações 
orçamentárias especificas e conforme determinado por 

legislação; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo Cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
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- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Supervisionar a anulação de empenhos quando necessário; 
- Supervisionar, organizar e conferir as prestações de contas 

devidas à Prefeitura Municipal decorrentes de adiantamentos e 
diárias a servidores; 

- Outras atividades afins. 

(31) Chefe da Divisão de Empenhos e Controle 

Orçamentário 

- Coordenar o recebimento das ordens de compras e solicitações 
de despesas para geração de empenhos ná contabilidade; 

- Coordenar a elaboração de relatórios referentes a empenhos 
das secretarias; 

- Controlar os empenhos de acordo com as dotações 
orçamentárias específicas e conforme determinado por 
legislação; 

- Controlar o correto dumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Supervisionar a anulação de empenhos quando necessário; 

Outras atividades afins. 

(32) Coordenador II — Parque dê Máquinas e Obras 

- Controlar de entrada e saida de materiais e equipamentos do 
Parque dê Máquinas; 

- Coordenar o fluxo de serviços a serem realiZados diariamente; 

Coordenar férias e horas extras; 
Determinar a destinação dos grupos de trabalho conforme a 
necessidade das obras ê dos serviço dê manutenção 
executados pelo Parque de Máquinas; 
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- Dirigir veículos oficiais; 
- Gerenciar o controle de despesas e receitas; 
- Manter atualizado o controle dos bens patrimoniais orientando a 

aquisição de equipamentos, de acordo com a necessidade dos 
serviços; 

- Outras atividades afins. 

(33) Chefe do Setor de Fiscalização 

- Coordenar á redação de relatórios e outros documentos sobre 
as atividades de fiscalização realizadas em sua área de 

jurisdição; 
- Colaborar na elaboração e atualização do cadastro urbanístico 

municipal; 
- Comandar sindicâncias especiais para a instrução de processos 

ou apuração de denúncias e reclamações; 
- Conferir e assinar os documentos de competência do setcr; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar ás atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios dê função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Coordenar a elaboração dê relatório mensal de atividades 
desenvolvidas pelo setor de fiscalização, entregando-o ao 
responsável pela diretoria técnica; 

- Coordenar a elaboração, mensal, da relação de horas-extras 
dos funcionários do setor, encaminhando-a ao responsável 
pela divisão de pessoal; 

- Determinar a prática de todos os atos necessários à instrução 
dos processos instaurados, inclusive despachos interlocutórios; 

- Determinar sindicâncias especiais para instrução de processos 
ou apuração de denúncias e reclamações; 

- Dirigir carros oficiais; 
- Examinar, selecionar e preparar elementos necessários à 

execução da fiscalização externa; 
- Elaborar anualmente a esCala de férias dos servidores do setor, 

encaminhando-a ao responsável pela divisão de pessoal; 

- Formular e propor medidas que visam agilizar e aprimorar os 
Serviços de sua área para torná-los mais eficazes; 
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Inspecionar e orientar obras de construção, prestando 
esclarecimentos, através de instruções, desenhos ou esboços, 
quanto às instalações hidráulicas e sanitárias, internas e 
externas; 
Instaurar processos por infração verificada pessoalmente ou por 
seus auxiliares; 
Inspecionar a execução de reformas em próprios municipais; 

- Inspecionar o trabalho de fiscalização na área sob sua 
jurisdição e comunicar imediatamente ao responsável qualquer 
irregularidade verificada; 

- Organizar e controlar o recebimento, tramitação e devolução de 
processos e demais documentos relativos ao setor de 
fiscalização; 
Organizar coletânea de pareceres, decisões e documentos 
concernentes à interpretação da legislação com relação a 
construções civis e posturas; 
Organizar e supervisionar os plantões de fiscalização e analisar 
os respectivos relatórios sobre os resultados, formulando 
criticas e propondo sugestões para melhor andamento do 
trabalho; 
Planejar, em conjunto com o Secretário Municipal de Obras 
Públicas, orientar, organizar e supervisionar as tarefas 
atribuídas aos fiscais de urbanismo; 

- Supervisionar o atendimento ao público em assuntos relativos 
ao setor, tornando conhecimento de sua solicitação, 
solucionando-as quando possível ou encaminhando-as aos 
órgãos ou pessoas competentes; 
Redigir memorandos, ofícios, pequenos relatórios e demais 
documentos relativos aos serviços de fiscalização executados; 
Formular críticas e propor sugestões que visem aprimorar a 
agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes; 
Prestar, pessoalmente ou por telefone, ótimo atendimento ao 
público e aos colegas, fornecendo-lhes de forma cortês e 
educada, todas as informações de serviço que estiverem ao 
seu alcance e, quando for o caso, encaminhando-os aos 
órgãos ou pessoas competentes; 
Programar a manutenção e conservação das máquinas, 
equipamentos e instalações sob sua responsabilidade, 
repassando esta filosofia aos servidores; 

- Zelar pela limpeza, ordem e aparência do ambiente de trabalho, 
procurando mantê-lo limpo e esteticamente ordenado; 

- Outras atividades afins. 
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(34) Chefe do Setor de Habite-se 

Conferir e assinar os documentos de competência do setor; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessária para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir carros oficiais; 
- Orientar as atividades de fiscalização e vistoria para a 

concessão do "Habite-se"; 
- Organizar os plantões de fiscalização com fins específicos para 

o controle e concessão de "Habite-se"; 

- Outras atividades afins. 

(35) Chefe dó Setor de Editais 

Organizar os controles contábeis e de pagamento e os cálculos 
para os editais de contribuição de melhoria; 
Coordenar a elaboração das descrições técnicas nas licitações 

de pavimentações; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir carros oficiais; 
- Efetuar o controle dos processos de licitação para á contratação 

de obras e serviços públicos, solicitados pela Secretaria 
Municipal de Obras Públicas à Divisão de Compras; 

- Programar serviços junto a outros setores e divisões; 

- Outras atividades afins. 

(36) Chefe do Setor de Contratos 
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- Coordenar, planejar e orientar os serviços da equipe de 
elaboração das minutas e dos contratos administrativos, 
objetivando sua adequação legal; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Coordenar os serviços de expedição dos contratos 
administrativos para as respectivas assinaturas e posterior 
distribuição aos órgãos competentes; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Planejar mecanismos e coordenar o controle dos prazos para 
execução contratual, e supervisionar a elaboração dos termos 
aditivos, em conformidade às instruções técnicas obtidas; 

- Supervisionar o controle exercido pelos gestores dos contratos 
administrativos, coordenando as notificações por inexecução 
contratual e a aplicação de sanções, quando for o caso, 
planejando e coordenando mecanismos de controle, sobretudo 
dos prazos para defesa e recursos; 

- Supervisionar a instrução dos processos administrativos, que 
originam os respectivos contratos, em conformidade com as 
orientações das Assessorias ou da Procuradoria do Município, 
determinando,, quando necessários às devidas adequações ou 
complementações de instrução; 

Outras atividades afins. 

(37) Chefe do Setor de Construção Civil 

- Coordenar a recepção de projetos dê construção residencial e 
de prédios comerciais , industriais e infra estrutura urbana; as 
análises que se impõem e os procedimentos para tal 
estabelecidos; 

- Coordenar á analise dos projetos e o preenchimento do 
formulário padrão, anexo ao processo. 

.- Coordenar a recepção e análise de projetos de inscrição 
cadastral; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dós 
equipamentos dê segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
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necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(38) Chefe da Divisão de Arquivo 

- Coordenar e manter atualizado o processo de digitalização dos 
documentos; 

- Coordenar e organizar planilhas de pagamento de obras 

licitadas; 
- Coordenar a tramitação dos processos encaminhados para 

Arquivo; 
- Coordenar, planilhar, controlar, gerenciar o arquivo dos 

documentos, de forma organizada e de fácil localização e 

manuseio; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(39) Chefe da Divisão de Topografia 

- Acompanhar á execução dos serviços topográficos para 
pavimentação de vias; 

- Coordenar o recebimento e análise de processos relativos a 
serviços topográfiCos e acompanhar o trabalho do topógrafo; 

Coordenar a elaboração de relatórios de acompanhamento dos 
serviços topográficos, de processos de abertura de valas e 
outros de competência do setor; 

- Coordenar os serviços topográficos executados no Distrito 

Industrial; 
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- Conferir os cálculos topográficos necessários; 
- Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, 

orientando os servidores sob sua responsabilidade quanto ao 
uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais vestimentas 
de proteção; 

- Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades 
desempenhadas pelo setor de topografia, bem como do 
consumo de materiais, de combustível, entre outros, 
entregando ao responsável pela divisão; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Determinar o arquivamento das notificações da Corsan, quanto 
à abertura de valas; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Efetuar trabalhos de apoio técnico, quando necessário, fazendo 
vistorias e solucionando problemas cuja competência é do seu 
setor; 
Fazer elaborar esboços, plantas, mapas e relatórios técnicos; 

Organizar e executar os serviços topográficos relativos a 
levantamentos, demarcações, alinhamentos e mediações de 
ruas, terrenos, pontes, entre outros; 
Requisitar material de trabalho sempre que necessário, 

controlando sua correta utilização; 
- Supervisionar a análise de mapas, plantas, títulos de 

propriedade, registros e especificações, estudando-os e 
calculando as mediações a serem efetuadas, para preparar 
esquemas de levantamento de área; 
Solicitar sempre que necessário, o conserto de instrumentos e 
equipamentos sob sua responsabilidade, acompanhando os 
serviços e efetuando teste quando necessário; 

Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

- Outras competências afins. 

(40) Chefe do Setor de Topografia 
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- Acompanhar a execução de demarcações em projetos de 
obras; 

- Buscar manter-se sempre atualizado sobre as novas 
tecnologias de trabalho e orientar os servidores sob sua chefia 
sempre que necessário; 

- Coordenar a análise de mapeamentos, plantas, registros de 
propriedades e ou títulos, sempre com intuito de buscar a 
maneira mais correta e econômica para executar 
levantamentos afins; 

- Coordenar a realização de levantamentos topográficos e •ter 
conhecimento sobre todos os métodos e ou sistemas de 
trabalho (altimetria, planimetria, trigonometria, taqueometria, 
batimetria volumetria e outros afins); 

- Conhecer e manusear com competência e zelo os 
equipamentos e acessórios a sua disposição, tais como: 
Teodolito, Níveis, Medidores Eletrônicos, GPS, etc; 

- Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança do trabalho, 
orientando os servidores; 

- Coordenar a elaboração de relatórios semanais dos serviços 
executados pela equipes externas; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras competências afins. 

(41) Chefe do Serviço de Medição 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, á fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
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Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Dirigir o serviço de medição, orientando os procedimentos a ser 

adotados; 
Monitorar o desenvolvimento das atividades garantindo 

eficiência e diligência na prestação dos serviços; 

- Outras atividades afins. 

(42) Chefe da Divisão de Desenho 

- Interpretar desenhos de plantas; 

- Controlar nível de estoque; 
Coordenar a elaboração de relatórios de atividade e 

encaminhar ao superior; 
- Conferir e assinar documentos de sua responsabilidade; 

Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, •a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Distribuir tarefas para os funcionários, supervisionando a 
execução dos serviços; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Orientar e conti'olar a guarda e á conservação de materiais, 
equipamentos e ferramentas ocupadas no trabalho; 

Solicitar o material de trabalho quando os Mesmos vierem a 

faltar; 
- Outras atividades afins. 

(43) Diretiár de Habitação 

Acompanhar o desenvolvimento dos projetos e programas 

habitacionaiS; 
Apresentar relatóriás mensais das atividades desenvolvidas 
pela Diretoria de Habitação; 
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Exarar despachos em processos administrativos; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessárió, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Dirigir a elaboração de documentos técnicos, pareceres e 
projetos referentes a área habitacional; 
Monitorar o desenvolvimento dos projetos capitaneados pela 
Diretoria de Habitação; 

Outras atividades afins. 

(44) Chefe do Setor de Lotes Habitacionais 

- Orientar o cadastramento dos beneficiários pelos programas 
habitacionais; 
Coordenar a expedição e arquivamento de documentos; 

Elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas; 
-• Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veiculos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Zelar pela boa imagem da administração Municipal; 

Outras atividades afins, 

(45) Chefe do Setor de Análise de Contratos Habitacionais 

- Coordenar a elaboração dos contratos; 
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- Coordenar a análise sócio-econômica em relação aos 
Programas Habitacionais; 
Expedir relatórios atualizados dos trabalhos desenvolvidos; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Zelar pela boa imagem da Administração municipal; 

Outras atividades afins. 

(46) Chefe da Divisão de Contratos e Cobranças 

Acompanhar elaboração de contratos; 
Controlar o montante da divida dos financiamentos 

habitacionais; 
Coordenar parcerias junto a instituições financeiras; 

Dirigir veículos ofiCiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
Chefia ou autoridade superior; 
Monitorar os resultados auferidos através dos procedimentos de 
cobrança; 
Orientar a adoção de procedimentos de cobrança; 

- Supervisionar e controlar Os pagamentos dos mutuários; 

Outras atividades afins. 

(47) Chefe do Serviço de Almoxarifado 

Coordenar o recebimento das requisições de materiais em 
estoque, realizar entrega e efetuar o respectivo controle; 

Coordenar o recebimento dos materiais e serviços adquiridos 
pela secretaria, seu estoque e posterior distribuição, de acordo 
com as requisições, determinando os respectivos registros; 
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Coordenar o recebimento, conferência e encaminhamento das 
contas de luz, água e telefone, e informar a Secretaria quando 
do excesso de consumo ou gasto; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(48) Chefe do Serviço de Logística 

Gerenciar o Setor de Logística, viabilizando as atividades 
através dos insumos necessários a sua realização; 
Organizar os eventos desenvolvidos pela diretoria, alocando os 
equipamentos necessários a sua realização; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Orientar serviços de levantamento e execução de obras civis. 

- Outras competências afins. 

(49) Diretor de Oficina e Obras 

- Controlar a compra de material de consumo, combustíveis, 
materiais de borracharia, lubrificação e manutenção de veículos 
previamente orçados pelo setor administrativo; 

- Controlar serviços terceirizados previamente orçados pelo setor 
administrativo referente às atividades atinentes a esta diretoria; 

- Gerenciar, orientar, coordenar e supervisionar as atividades 
desenvolvidas pela Diretoria de Oficina; 

- Gerenciar e zelar pelo bom andamento dos trabalhos e relações 
humanas na respectiva diretoria; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
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das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

Outras competências afins. 

(50) Chefe do Serviço de Lubrificação 

Coordenar a lubrificação dos veículos da frota da Prefeitura 

Municipal; 
Controlar a lubrificação de óleo diesel das máquinas, zelando 
sempre pela economiCidade; 

- Orientar e fiscalizar os procedimentos de lubrificação dos 

veículos; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 

cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras competências afins. 

(51) Chefe do Setor de Peças 

- Coordenar o levantamento dos serviços terceirizados, quando 
necessários; 

- Coordenar a avaliação dos reparos a veículos e máquinas 
acidentados; 

- Determinar descrição técnica de veículos e máquinas a serem 
adquiridos pelo Município; 

- Coordenar o recebimento de veículos e máquinas novos e 
reformados e adequar no seu devido uso; 

- Determinar serviços e funções, a cada encarregado dos setores 
da Oficina e Manutenção; 
Controlar equipamentos, máquinas e viaturas da Prefeitura 
Municipal de Erechim, zelando para que estejam sempre em 
condição de utilização; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
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das atribuições atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade., a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(52) Chefe do Setor de Higienização 

- Coordenar o serviço de higienização dos veículos, máquinas e 

equipamentos; 
- Orientar o cronograma de atividades do serviço de higienização 

para que os veículos da frota sempre estejam em condições de 
uso, vislumbrando a melhor prestação do serviço; 

Promover lavagem das viaturas, equipamentos e máquinas; 

Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(53) Chefe do Setor de Controle de Frota 

- Controlar e fiscalizar toda frota de veículos (documentação, 

licenciamento, 	seguro 	obrigatório, 	seguro 	total 

padronizado,equipamentos obrigatórios); 
- Monitorar e conscientizar motoristas quanto à adequação de 

conduta e a disciplina no exercício de suas atividades; 

- Acompanhar eventuais acidentes que envolvam viaturas do 
município e posterior encaminhamento à Administração para 
proCedimentos administrativos; 
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- Liberar e controlar combustível; 
- Controlar saídas de todas as viaturas quanto ao horário de 

saída e chegada, motorista, destinação e serviço; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(54) Chefe do Setor de Logística de Obras 

- Dirigir a equipe de logística de obras para em conjunto com as 
demais unidades viabilize as atividades dos setores e serviços 
da Secretaria Municipal de Obras Públicas; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras competências afins. 

(55) Chefe da Divisão de Ruas e Estradas 

- Elaborar e conferir planilhas orçamentárias; 
- Estabelecer um cronograma de acompanhamento das obras 

em andamento, planejando os projetos futuros; 
- Gerenciar a equipe de manutenção das vias, orientando os 

procedimentos a ser adotados; 
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- Orientar e planejar as atividades de manutenção das ruas e 
estradas; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(56) Chefe do Setor de Asfalto 

- Coordenar a colocação e manutenção asfáltica; 

- Supervisionar e orientar a equipe de trabalho; 
- Zelar pela boa imagem da Administração municipal; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(57) Chefe do Setor de Calçamento 

Coordenar a colocação e manutenção de calçamento; 

- Supervisionar e orientar a equipe de trabalho; 

Zelar pela boa imagem da Administração municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
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Controlar as atividades desenvolvidas pelos servido'res sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(58) Chefe da Divisão de Iluminação Pública 

Organizar e executar os serviços de instalação, ampliação, 
manutenção e conserto da rede de iluminação pública; 
Receber determinações de serviços a serem executados e 
promover á competente realização, no prazo determinado; 

- Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas 
e equipamentos e ferramentas utilizadas nó trabalho, a fim de 
mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e 

danos; 
- Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas e 

equipamentos sob sua responsabilidade, acompanhando os 
serviços é efetuando testes, quando necessário; 

- Cumprir e fazer cumprir as medidas dê segurança no trabalho, 
orientando os servidores sob sua responsabilidade quanto ao 
uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais vestimentas 
de proteção; 
Manter controle sobre horário de chegada e saída dos 
servidores sob sua responsabilidade, e da efetiva realização 
dos serviços; 

- Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades 
desenvolvidas pelo setor de iluminação pública, entregando-o 
ao responsável pela divisão de serviços urbanos; 

- Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
- Controlar o correto cumprimento dà carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo Cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar ás atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, á fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veiculos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
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- Outras competências afins. 

(59) Chefe do Setor de Iluminação Externa 

- Orientar, organizar e supervisionar os serviços de instalação, 
ampliação, manutenção e conserto da rede de iluminação 
pública, e dos eletro-eletrônicos da própria Prefeitura; 

- Coordenar o recebimento das ordens de serviço externo para 
execução de trabalhos de iluminação pública, comunicando os 
locais e o tipo de trabalho aos subordinados e controlando sua 
correta execução, no prazo determinado; 
Orientar e supervisionar à guarda e conservação das máquinas 
e equipamentos e ferramentas utilizadas no trabalho, a fim de 
mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e 

danos; 
- Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas 

equipamentos sob sua responsabilidade, acompanhando os 
serviços efetuando testes, quando necessário; 

- Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho 
orientando os servidores sob sua responsabilidade quanto ao 
uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó, e demais 
vestimentas de proteção; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(60) Chefe do Setor de Iluminação Interna 

Orientar, organizar e supervisionar os serviços de instalação, 
ampliação, manutenção e conserto de eletro-eletrônicos dos 
próprios municipais; 
Coordenar o recebimento das ordens de serviço internos para 
execução de trabalhos, comunicando os locais e o tipo de 
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trabalho aos subordinados e controlando sua correta execução, 
no prazo determinado; 
Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas 
e equipamentos e ferramentas utilizadas no trabalho, a fim de 
mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e 
danos; 

- Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas 
equipamentos sob sua responsabilidade, acompanhando os 
serviços efetuando testes, quando necessário; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho 
orientando os servidores sob sua responsabilidade quanto ao 
uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó, e demais 
vestimentas de proteção; 
Elaborar anualmente a escala de férias dos servidores do setor, 
encaminhando-a ao responsável pela divisão de iluminação; 

- Zelar pela limpeza, ordem e boa aparência do ambiente de 
trabalho, procurando mantê-lo sempre limpo e ordenado; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(61) Chefe da Divisão de Necrópole 

- Organizar e executar os serviços de limpeza e manutenção dos 
cemitérios; 

- Coordenar o recebimento das determinações de serviços a 
serem executados e promover a competente realização, no 
prazo determinado; 

- Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas sob 
sua responsabilidade, acompanhando os serviços e efetuando 
testes quando necessário; 

- Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho 
orientando Os servidores sob sua responsabilidade quanto ao 
uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais vestimentas 
de proteção; 
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Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades 
desenvolvidas no setor de cemitérios, entregando-o ao 
responsável pela divisão de serviços urbanos; 

- Fazer escalas de serviço com todos os funcionários disponíveis; 

Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

- Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 

cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras competências afins. 

(62) Chefe do Serviço de Manutenção 

Distribuir tarefas para os funcionários, supervisionando a 
execução dos serviços; 

- Coordenar o recebimento das ordens de serviço e executá-las; 

Gerenciar as atividades de manutenção e conservação dos 
cemitérios; 
Supervisionar a realização de reparos, pinturas, capina e 
higienização dos cemitérios; 
Orientar e controlar a guarda e a conservação de materiais, 
equipamentos e ferramentas ocupadas no trabalho; 
Solicitar o material de trabalho quando os mesmos vierem a 
faltar; 

- Conferir e assinar documentos de sua responsabilidade; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dós 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, 'demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
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Outras atividades afins. 

(63) Chefe da Divisão de Documentação 

Orientar, coordenar e supervisionar os serviços burocráticos 
referentes à frota de veículos da Prefeitura Municipal; 

- Supervisionar o andamento dos seguros da frota; 
- Controlar o correto cumprimento da Carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(64) Diretor de Processo e Pessoal 

- Coordenar, supervisionar e analisar o andamento dos 
processos administrativos, expedientes e requerimentos 
referente ao parcelamento do solo e projetos de Construções; 
Supervisionar o ordenamento de abertura e controle dos 
processos administrativos; 

- Coordenar a administração de pessoal da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e Habitação nas diversas equipes de 
trabalho, em especial as destinadas para os serviços externos; 

- Coordenar a elaboração e supervisionar a realização das 
escalas de trabalho das equipes de obras, especialmente das 
equipes de trabalho externo; 

- Supervisionar as requisições e coordenar a distribuição dos 
vales-transporte das equipes de Obras, controlando as 
informações repassadas à Diretoria de Recursos Humanos; 

- Supervisionar as requisições e coordenar a distribuição dos 
equipamentos de proteção individual é uniformes, para ás 
equipes de obra, Controlando as informações •repassadas à 
Diretoria de Recursos Humanos; 
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- Supervisionar o registro de ponto das equipes de obras, em 
especial as que realizam serviços externos, e controlar as 
informações repassadas à Diretoria de Recursos Humanos; 

Conduzir e coordenar ações que envolvam treinamento e 
aperfeiçoamento do pessoal vinculado à Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e Habitação; 
Realizar diligências funcionais "in loco" nas diversas equipes de 
trabalho, em especial naquelas destinadas aos serviços 
externos; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para a 
regularização junto à Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado e autorizado pela 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras competências afins; 

(65) Chefe da Divisão de Desmembramento 

Coordenar análise de projetos de loteamento e 
desmembramento; 

- Coordenar vistorias em loteamentos para liberação da hipoteca; 

Coordenar confrontações para denominação de ruas; 
Coordenar confrontações de áreas a serem desapropriadas; 

Supervisionar a elaboração de guias para escrituras; 
- Coordenar outras atividades relativas ao setor e a função, de 

acordo com a necessidade do trabalho; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

- Coordenár a emissão de Certidões de Zoneamento, Certidões 
de Execução de Obras ao INSS, Alvarás de Construção, e 
outros documentos competentes; 
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- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Coordenar a elaboração de Projetos, documentos técnicos, 
relatórios, laudos e pareceres referentes as atividades 
desenvolvidas. 

- Outras atividades afins. 

(66) Chefe da Divisão de Processo e Análise 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

Coordenar o recebimento, andamento e encaminhamento de 
processos; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Zelar pela boa imagem da Administração; 

Outras atividades afins. 

(67) Chefe do Setor de Auxilio ao Público 

Garantir o correto fluxo dos procedimentos administrativos com 
a resposta necessária aos expedientes; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, á fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exereer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Orientar e encaminhar o público 
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Zelar pela boa imagem da Administração; 

Outras atividades afine. 

(68) Chefe da Divisão de Análise Predial 

- Orientar com presteza a comunidade, auxiliando na utilização 
dos serviços disponibilizados pela Diretoria de Processo; 

- Coordenar as atividades da equipe visando a maior diligência e 
eficiência no atendimento ao público. 
Coordenar e analisar projetos residenciais e comerciais. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Zelar pela boa imagem da Administração; 

Outras atividades afins. 

(69) Diretor de Saneamento 

- Chefiar, orientar, organizar e supervisionar os serviços de 
construção, manutenção e limpeza de bueiros e galerias; 

- Elaborar projetos para esdoamento de água e esgoto, bem 
como fazer mudanças de rede quando necessário; 
Projetar mudanças de boca de lobo e caixas de captação; 
Chefiar e organizar os serviços de acordo com prioridade, 
emergências e programação pré-determinada; 
Planejar, em conjunto com o Secretário Municipal de Obras 
Públicas, organizar e dirigir as atividades desenvolvidas na 
divisão de saneamento básico e abastecimento, envolvendo os 
setores de saneamento básico; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar ó uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
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Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

Outras competências afins. 

(70) Chefe da Divisão de Vistorias 

- Acompanhar as obras de ampliação e manutenção das redes; 

- Chefiar e organizar as equipes de vistorias orientando o 
cronograma de atividade, de acordo com as prioridades da 
Diretoria de Saneamento; 

- Planejar, em conjunto com o Secretário Municipal de Obras 
Públicas, as atividades desenvolvidas pela divisão de vistoria; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

Outras competências afins. 

(71) Chefe do Setor de Ampliação de Redes 

Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função a, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
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- Coordenar o recebimento de determinações de serviços a 
serem executados e promover a competente realização, no 
prazo determinado; 

- Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho 
orientando os servidores sob sua responsabilidade quanto ao 
uso de botas, luvas, capacetes, guarda-pó e demais 
vestimentas de proteção; 

- Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades 
desenvolvidas pela equipe de drenagem e esgoto bem como 
do consumo de materiais, combustíveis, entre •outros, 
entregando-o ao responsável pela divisão de saneamento 
básico e abastecimento; 

- Organizar e executar os serviços de construção e limpeza de 
bueiros e galerias; 

- Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas 
e equipamentos e ferramentas utilizadas no trabalho, a fim de 
mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e 

danos; 
- Requisitar material de trabalho, sempre que necessário, e 

controlar sua correta utilização; 
Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas, 
equipamentos sob sua responsabilidade, acompanhando os 
serviços, efetuando testes, quando necessário; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

Outras competências afins. 

(72) Chefe do Setor de Manutenção de Redes 

Orientar, organizar e supervisionar os serviços de manutenção 
e conserto de redes de drenagem e esgoto; 

- Coordenar o recebimento das ordens de serviço para execução 
de trabalhos de drenagem e esgoto, comunicando os locais aos 
subordinados e controlando sua correta execução, no prazo 
determinado; 
Requisitar material de trabalho, sempre que necessário, e 
controlar sua correta utilização; 
Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas, 
equipamentos e ferramentas no trabalho, a fim de mantê-los 
em perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 
Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas sob 
sua responsabilidade, acompanhando os serviços e efetuando 
testes, quando necessário; 
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- Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho 
orientando os servidores sob sua responsabilidade quanto ao 
uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais vestimentas 
de proteção; 

- Coordenar á elaboração de relatório mensal de atividades 
desenvolvidas pela equipe de drenagem e esgoto, bem como 
do consumo de materiais, de combustível, entre outros, 
entregando-o ao responsável pela divisão de saneamento 
básico e abastecimento; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(73) Diretor de Britagem 

- Organizar e executar os serviços de britagern e detonação de 
pedras e britas, entre Outras atividades; 

- Coordenar o recebimento de determinações de serviços a 
serem executados e promover a competente realização, no 
prazo determinado; 
Coordenar a elaboração do mapa mensal de apropriação de 
custos com a produção de brita e outras. 
Inspecionar, examinar e determinar o solo local apropriado para 
as detonações, estudando os tipos de rochas ou solo, définindo 
os pontos que devem receber as cargas de explosivos; 

- Requisitar material de trabalho, sempre que necessário, 
conferindo-o no recebimento e controlando sua correta 
utilização; 

- Coordenar a elaboração de relatório mensal de atividades 
desenvolvidas pela Usina de Asfalto com á quantidade de 
material gasto; 

- Elaborar mensalmente a relação de horas-extras dos 
funcionários da equipe e encaminhar ao responsável pelo 
setor; 
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- Supervisionar o recebimento de explosivos e o seu 
carregamento para os locais de detonação de pedras; 

- Supervisionar o recebimento de emulsão fazendo controle de 
entrada e saída; 

- Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, 
orientando os servidores sob sua responsabilidade, 
acompanhando os serviços e efetuando os testes quando 
necessário; 
Coordenar a elaboração e conferir relatórios mensais de 
atividades desenvolvidas pela central de britagem, tais como a 
produção diária de brita, destino •da brita, quantidade de 
materiais gastos, encaminhando-os à divisão de serviços 
viários e de trânsito; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(74) Chefe do Setor de Produção e Usihagern 

Coordenar as atividades e pessoal envolvido na descarga da 
emulsão asfálticá, bem como de análise e exame dos lacres de 
segurança; 

- Coordenar toda a equipe para correta composição é fabricação 
da massa asfáltica; 
Coordenar, a fim de que sejam feitos os exames preliminares 
de laboratório, que assegurem a qualidade do asfalto. 

- Orientar a equipe quando surgirem problema na fabricação do 
asfalto, ou de sua aplicação nas vias; 
Supervisionar os controladores de estoque e compradores, 
buscando, além da eficiência, o controle dos produtos 
estocados, e a adequação dos componentes adquiridos; 
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- Controlar toda a equipe de asfalto em pista, no que se relaciona 
a qualificação do material empregado e a sua correta 
aplicação; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

(75) Chefe do Setor de Desmonte e Manutenção 

Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência 
da Usina de Asfalto; 

- Coordenar o recebimento das ordens de serviços; repassá-las 
aos funcionários da equipe e fazê-los cumprir com exatidão no 
prazo determinado; 
Requisitar material de trabalho, sempre que necessário, 
conferindo-o no recebimento e controlando sua correta 
utilização; 

- Supervisionar o recebimento de Emulsão e acondicioná-lo 
corretamente, fazendo um controle de entrada e saída; 

- Coordenar a elaboração do mapa mensal de apropriação de 
custos com asfalto; 
Coordenar a regulagem das máquinas, para adequá-las ao 
tamanho da brita solicitada; 
Orientar, organizar e supervisionar os serviços dá competência 
da Central de Britagem receber as ordens de serviços do 
responsável, repassá-las aos funcionários da equipe e fazê-los 
cumprir com exatidão no prazo determinado; 
Supervisionar o recebimento de material, fazendo um controle 
de entrada e salda de pedra, fazer Mapeamento das diversas 
classificações de pedra; 

- Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas 
e equipamentos utilizados no trabalho, à fim de mantê-los em 
perfeitas condições de uso, evitando pedras e danos; 
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Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, 
orientando os servidores sob sua responsabilidade, 
acompanhando os serviços e efetuando teste quando 
necessário; 
Coordenar a manutenção geral do Britador e usina de asfalto, 
zelando pelo bom andamento da produção e qualidade do 
material; 

- Providenciar o conserto do Britador ou da Usina de Asfalto e, 
quando necessário, encaminhar ao superior para terceirização; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
carga, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(76) Chefe da Divisão de Serviços de Terraplanagem 

Coordenar a distribuição das máquinas e equipamentos e 
caminhões de acordo com as necessidades de cada setor; 

Supervisionar o uso correto de máquinas, equipamentos e 
caminhões com o objetivo de produzir prestação de serviço 
eficiente com o máximo de economicidade; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
gelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

- Outras atividades afins. 

(77) Chefe da Divisão de Manutenção e Controle de 
Máquinas e Equipamentos 
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Coordenar os serviços de manutenção na oficina bem como 
manter atualizado os livros e formulários de controle de 
máquinas; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

- Outras atividades afins. 

(78) Chefe da Divisão de Licenciamento ó Fiscalização 

Emitir pareceres quanto à localização e/ou instalação de 
estabelecimentos industriais, comerciais ou de prestação de 
serviços no município de Erechim, de acordo com a legislação 
pertinente; 

- Realizar a fiscalização do Mercado Popular, Berçário Industrial 
e venda ambulante de ponto fixo estabelecido, juntamente com 
as demais Secretarias envolvidas; 
Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da Legislação 
Tributária; 

- Examinar e preparar os elementos necessários à execução da 
fiscalização externa; 

- Analisar as repercussões das instruções e normas de 
fiscalização em vigor, aplicando-as e, quando for o caso, 
propondo medidas corretivas; 

- Colaborar para o aperfeiçoamento da Legislação Tributária 
Municipal, propondo medidas que visem melhorar os 
mecanismos de arrecadação; 

- Requisitar o auxilio de força pública, ou requerer ordem judicial, 
quando indispensável à realização de diligências ou inspeções; 

Auxiliar na elaboração de relatórios relacionados ao 
Departamento à fiscalização; 
Desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, 
encaminhamentos, outros) relativas ao exercício do cargo, 
utilizando-se dos meios mecânicos e/ou informatizados 
disponíveis; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
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- Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

- Outras atividades afins. 

(79) Chefe da Divisão de Treinamento e Balcão do 
Empreendedor 

- Orientar, simplificar e agilizar os processos de constituição de 
micro-empresas e empreendedores individuais; 

- Disponibilizar aos interessados as informações necessárias à 
emissão da inscrição municipal e do alvará de funcionamento, 
mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos de 
comunicação oficial; 
Prestar ótimo atendimento ao público e aos colegas, 

fornecendo informações e/ou encaminhando aos órgãos 
competentes; 
Prestar informações acerca do programa de qualificação 
profissional; 
Fomentar junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico ações que visem a inserção de empreendedores da 
área autônoma informal, para que busquem a sua formalidade; 

- Desenvolver ações conjuntas das Secretarias Municipais 
envolvidas no processo de licenciamento, bem como dialogar 
com os órgãos externos à administração municipal; 

- Encaminhar e acompanhar processos junto às Secretarias 
responsáveis, até que os mesmos estejam finalizados; 

- Promover e realizar cursos, palestras, em parceria com 
entidades representativas, para treinamento e qualificação de 
pessoas; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias dó 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

- Outras atividades afins. 

(80) Chefe de Divisão de Autenticações 

- Realizar análise, despachar e autenticar livros mercantis nó 
âmbito da Junta Comercial de sua competência; 
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Zelar pelo cumprimento fiel da legislação federal e estadual a 
que se subordina; 

- Prestar atendimento aos usuários do Escritório Regional, com 
urbanidade; 

- Elaborar relatórios mensais do Escritório Regional; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de proteção individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar providências necessárias para 
regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(81) Assessor II 

Acompanhar e auxiliar estudos e discussões dás manifestações 
artístico-culturais, turísticas e esportivas do município; 

- Auxiliar na organização de eventos e atividades artístico 
culturais, turísticas e esportivas do Município 
Providenciar é orientar os trabalhos de conservação de obras, 
documentos e/ou similares de valor artístico/ cultural /histórico; 

- Apoiar e acompanhar as atividades do Coral Municipal Juvenil; 
Apoiar e acompanhar as atividades turísticas e desportivas; 

Propor e /ou acompanhar atividades de expansão e divulgação 
educativo- culturais, esportivas e turísticas nas escolas 
municipais; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Contrólar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

= Outras atividades afins. 
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(82) Chefe dó Setor de Biblioteca e Museologia 

- Coordenar e supervisionar as atividades de biblioteca, 
objetivando proporcionar uma cultura de fortalecimento de 
hábitos de leitura nas crianças, jovens e adultos; 
Coordenar a promoção do conhecimento da herança cultural, 
apreciação das artes, realizações e inovações cientificas; 

- Coordenar as atividades tendentes a propiciar O acesso as 
expressões culturais das artes em geral; 
Coordenar o fomento do diálogo inter-cultural e favorecer a 
diversidade cultural; 
Coordenar e proporcionar o acesso aos cidadãos à todo o tipo 
de informação comunitária; 
Coordenar a promoção de serviços de informação adequados à 
empresas locais, associações e grupos de interesse; 
Coordenar os trabalhos de utilização, manutenção e 

conservação do material bibliográfico; 
- Coordenar a promoção, manutenção e a ampliação do material 

bibliotecário no Município; 
- Coordenar a organização e supervisão das atividades relativas 

ao Arquivo Histórico do Município; 
- Coordenar o resgate de dados históricos, culturais e étnicos do 

Município; 
Coordenar a execução e divulgação de pesquisas visando o 
resgate da história do Município; 
Coordenar a realização de palestras, exposições, seminários e 
divulgação nos órgãos de imprensa. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 
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(83) Chefe do Serviço de Coordenação da Biblioteca 
Municipal Dr. Gladstone Osório 

- Orientar, organizar e supervisionar as atividades da biblioteca, 
tais como: 

- Proporcionar o fortalecimento de hábitos de leitura nas 
crianças, jovens e adultos; 
Apoiar, tanto a educação individual e autônoma quanto a 
educação formal, em todos os níveis; 
Proporcionar oportunidades para o desenvolvimento criativo 
das crianças e jovens; 
Estimular a imaginação e a criatividade das crianças e dos 
jovens; 

- Promover o conhecimento da herança cultural, apreciação das 
artes, realizações e inovações cientificas; 

- Propiciar o acesso as expressões culturais das artes em geral; 

Fomentar o diálogo inter-cultural e favorecer a diversidade 
cultural; 
Apoiar a tradição oral; 
Garantir acesso aos cidadãos à todo o tipo dê informação 
comunitária; 
Proporcionar serviços de informação adequadas à empresas 
locais, associações e grupos de interesse; 

- Facilitar o desenvolvimento da informação e da habilidade no 
uso do computador; 

- Apoiar e participar de atividades e programas da alfabetização 
para todos os grupos de idade e implantar tais atividades se 
necessário; 

- Coordenar a classificação, catalogação e seleção de material 
bibliográfico; 
Coordenar atividades de leitura, empréstimo, devolução e 
organização de estantes; 
Coordenar os serviços de encadernação e restauração do 
acervo; 

- Coordenar a orientação e assessorãmento aos usuários em 
pesquisa bibliográfica. 

- Promover a manutenção e a ampliação da Biblioteca através da 
aquisição de livros, revistas, periódicos e outros materiais 
bibliográficas; 

- Promover atividades culturais inerentes à Biblioteca, corno: hora 
do conto, contato com escritores etc; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
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das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(84) Chefe do Setor de Coordenação do Centro Cultural 25 

de Julho 

Zelar pela conservação e manutenção do Centro Cultural, 
tomando as medidas necessárias. 
Supervisionar a execução dos serviços de limpeza e arrumação 
nas dependências do Centro Cultural 25 de Julho; 

- Supervisionar a preparação e distribuição de café, chá e 
chimarrão nos dias de eventos; 
Controlar a entrada e saída de pessoas; 

- Supervisionar e quando necessário realizar serviços de limpeza 
nas dependências do Centro cultural 25 de Julho; 

- Manter a conservação e manutenção do Centro Cultural 25 de 
Julho; 

- Preparar o Centro Cultural 25 de Julho para a realização de 
eventos artístico-culturais; 
Percorrer as dependências do Centro Cultural 25 de Julho 
abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como 
ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e 
aparelhos elétricos; 
Orientar e controlar a preparação e distribuição de café, chás e 
chimarrão, nos dias de eventos; 

- Manter controle de estoque de materiais e acessórios de 
limpeza, indispensáveis a execução dos serviços; 
Comunicar ao responsável pela divisão de atividades artístico-
culturais qualquer irregularidade, como quebra e 
deterioramento de materiais e aparelhos; 

- Ajudar na locomoção de mesas, arquivos, armários, materiais e 
utensílios usados no Centro Cultural 25 de Julho; 

- Zelar pela guarda e conservação de objetos necessários ao 
exercício de sua função, mantendo-os sempre em ótimas 
condições de uso; 
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Prestar atendimento ao público: informações, vendas e 
recebimento de ingressos; 
Zelar pela manutenção e conservação das dependências físicas 
(interna e externa) 
Acompanhar a utilização dos espaços e equipamentos quando 
das apresentações; 
Coordenar e acompanhar os serviços de manutenção; 

Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimentó 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitadO, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras competências afins. 

(85) Chefe do Setor de Coordenação do Arquivo e Museu 
Histórico Dr. Juarez Miguel lula Pont 

Orientar, organizar e supervisionar as atividades relativas ao 
Arquivo Histórico, tais como: coleta, ordenamento, 
classificação, conservação e divulgação dos documentos e 
fotos históricas; 
Coordenar o resgate de dados históricos, identidade Cultural 
das diversas etnias formadoras do nosso povo; 
Possibilitar contatos permanentes com pioneiros do município, 
para ampliação dos acervos; 

- Coordenar a atualização das guias de controle dos acervos; 

Coordenar, executar e divulgar pesquisas visando o resgate da 
história de nossa terra e nossa gente; 
Promover atividades de cunho Cultural que colaborem com á 
divulgação do acervo; 
Atender ao público em assuntos relativos ao Arquivo Histórico, 
orientando e assessorando nas pesquisas. 

- Tornar acessível ao público o conhecimento de dados, através 
de palestras, exposições, seminários e divulgação nos órgãos 
de imprensa. 

- Promover exposições de fotografias de fatos históricos; 
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- Promover o enriquecimento da história oral, através de 
entrevistas com pioneiros, gravadas em fitas K7, VHS e CDs. 
Receber e promover a ampliação do acervo documental e 
fotográfico através de doações; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sób sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(86) Chefe de OlvisãO de Sinalização 

Planejar as atividades desenvolvidas quanto aos serviços de 
pintura e sinalização de transito; 
Coordenar o atendimento ao publico em assuntos relativos aos 
serviços de pintura e sinalização de transito, tomando 
conhecimento de sua solicitação, solucionando-as quando 
possível ou encaminhando-as aos órgãos ou pessoas 
competentes; 
Organizar é controlar o recebimento, tramitação e devolução de 
processos e demais documentos relativos aos serviços de 
pintura e sinalização de transito; 
Fazer executar e dirigir os serviços de sinalização, demarcação, 
e controle do transito, através da construção de lombadas, 
sonorizadores, colocação de placas, e instalação de 
semáforos, etc; 
Conferir e assinar documentos; 

Elaborar e conferir relatório mensal das atividades 
desenvolvidas, encaminhando-o ao Secretário Municipal de 
Segurança Pública e Proteção Social; 
Zelar pela manutenção e conservação das maquinas, 

equipamentos e instalações sob sua responsabilidade, 
mantendo-os sempre em ótimas condições de funcionamento; 

Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

97 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

-1 1. 

AJALR 
N°  70044887602 
2011/CIVEL 

RS.  

O O 2 7 5 7 
• 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providencias necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras competências afins. 

(86) Chefe do Setor de Fiscalização de Trânsito 

Executar a fiscalização do trânsito, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis, por infrações de circulação, 
estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito; 
Coordenar a fiscalização de táxis, de transporte escolar e de 
transporte coletivo, público e particular; 

- Orientar, Coordenar e supervisionar a sinalização de trânsito; 

- Supervisionar, orientar e coordenar os serviços das equipes de 
agentes de trânsito, fiscais de transportes de passageiros e 
operadóres de rádio e telefonia, além de elaborar escalas de 
serviço; 

- Promover e operacionalizar a segurança do trânsito; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dós 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providênciaS necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior 

- Outras competências afins. 

(87) Chefe da Divisão de Regularidade Operacional 

- Auxiliar o Diretor da Diretoria dê Trânsito na fiscalização quanto 
as atividades de autuação e aplicação das medidas 
administrativas cabíveis, por infrações de circulação, 
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estacionamento e parada previstas no Código de Transito 
Brasileiro, no exercício regular do Poder de Policia de Trânsito; 
Supervisionar e coordenar, orientado pelo Diretor da Diretoria 
de Trânsito os serviços do chefe do Setor de Fiscalização de 
Trânsito,do Chefe do Setor de Administração, Ensino e 
Estatística, os serviços das equipes dos Agentes Fiscais de 
Trânsito, de agentes de trânsito, fiscais de transportes de 
passageiros e operadores de radio e telefonia; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, à fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providencias necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 

cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras competências afins. 

(89) Ouvidor da Rede de Saúde 

Acompanhar as internações dos pacientes seus contratos com 
médicos, quando solicitado; 
Acompanhar as internações e alta, verificando sua 

regularidade; 
Adotar procedimentos para melhor receber reclamações e 
sugestões; 
Encaminhar a alteração •de procedimentos, vislumbrando 

melhor atender a comunidade; 
- Prestar orientação aos pacientes sobre os direitos que 

possuem; 
Remeter ao Prefeito Municipal, ao Secretário Municipal da 
Saúde e a Direção da Fundação, quando for o caso, relatórios 
sobre as irregularidades constatadas e sugestão de novos 
procedimentos a serem adotados, buscando impedir novas 
ocorrências; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade Superior; 
Outras atividades afins. 
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(90) Chefe da Divisão de Transporte 

Supervisionar e coordenar os serviços de transporte da SMS; 

- Dirigir ambulâncias e veículos da SMS, quando necessário; 
Supervisionar, diariamente, as condições gerais dos veículos 
sob sua supervisão, observando todos os itens principais; 
pneus, água do radiador, bateria, nível e pressão do óleo, 
amperímetro, sinaleiras, freios, embreagem, direção, faróis, 
combustível entre outros; 
Comunicar aos superiores ocorrências havidas; 
Zelar para que as viaturas estejam mecanicamente sempre em 
ordem e em condições de uso, especialmente no que diz 
respeito aos itens fundamentais de segurança; 
Providenciar para que a documentação dos veículos em ordem 
e sempre atualizados; 
Providenciar pequenos reparos que não exijam especialização 
(troca de pneus, por exemplo); 
Quando em viagem, adotar todas as medidas necessárias à 
prevenção de acidentes, especialmente as que visem à 
segurança dos passageiros, transeuntes e dos outros veículos; 

- Coordenar o preenchimento de formulários, mapas, etc; 

Encaminhar viaturas à oficina de mecânica e manutenção; 

Realizar escalas de motoristas e de veículos; 
- Supervisionar a manutenção de registro de movimentos de 

veículos diário e atualizado; 
Providenciar o transporte de material e/ou equipamentos para 
as Unidades Básicas; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(91) Chefe do Setor de Manutenção 
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Supervisionar e acompanhar todas as obras relacionadas às 
Unidades Básicas de Saúde, como construção, reforma e 
ampliação, em conformidade com as orientações e normas 
técnicas do Ministério da Saúde; 
Supervisionar os serviços de zeladoria dos bens e patrimônio 
público das unidades; 
Providenciar o provimento das UBSs de material necessário 
para o bom funcionamento dos setores; 
Manter supridas e abastecidas todas as unidades de Saúde, 
com material de expediente, e medicamentos que forem 
solicitados pelo Coordenador da Unidade; 
Controlar a manutenção dos equipamentos e materiais 

permanentes das UBSs; 
Manter controle sobre o estoque de material e impressos para 
fornecimento as UBS's e setores da Secretaria; 

- Encaminhar as solicitações de compras de insumos 
necessários ao funcionamento das UBS's e Secretaria; 

- Manter contato direto com a gerência para efetivar a solução de 
problemas; 

- Trabalhar em consonância com todos os setores da Secretaria, 
dando suporte de suprimento de materiais necessários; 

Coordenar o recebimento e guarda de materiais, equipamentos 
destinados as Unidades Básicas e Secretaria de Saúde; 

- Coordenar a distribuição de materiais e equipamentos para a 
rede básica conforme solicitação dos setores; 

- Controle de estoque e encaminhamento de solicitações para 
compra de material de consumo e expediente; 
Controlar e encaminhar a manutenção e consertos dos 
equipamentos, reformas e materiais permanentes das 
Unidades Básicas e setores da secretaria; 

Providenciar pequenos reparos; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 
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(92) Chefe do Serviço de Informática 

- Acompanhar, orientar e supervisionar o trabalho de atividades 
de informática. 

- Coordenar o suporte de Informática. 
- Oferecer assessoria de software e hardware. 

Coordenar e orientar os servidores que atuam na área. 

Fornecer dados e informações da Rede inerentes à função. 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidoreá sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(93) Chefe do Serviço de Recursos Humanos 

Acompanhar e implantar medidas que complementem e 
harmonizem ações na resolução de problemas e conflitos; 

- Propor ações de integração de pessoas com vistas a assegurar 
o funCionamento regular do órgão e o entrosarnento com o 
órgão afim da Prefeitura; 

- Coordenar a atualização das informações relativas à vida 
funcional com acompanhamento permanente dos 
assentamentos dos servidores da Secretaria; 

- Organizar e atualizar dados, gráficos, informações, 
memorandos, observando os limites das atribuições e 
competências; 

- Analisar e dar parecer em ações (proceSsos) relativos à vida 
funcional e progressão dos servidores da Secretaria; 

- Estudar, interpretar e coordenar as ações relativas à avaliação 
do servidor público, quando necessárias; 

- Fornecer dados e informações da Rede inerentes à função; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
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das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto à Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(94) Chefe do Setor de Almoxarifado õ Patrimônio 

- Controlar o estoque e a necessidade das compras; 
- Dirigir o arquivo e controlar documentos recebidos e expedidos; 
- Controlar entrada e saída de equipamentos e/ou material de 

consumo; 
- Manter a organização do sub-almoxarifado da Secretaria; 

- Manter o controle patrimonial da Secretaria; 
- Receber, estocar e distribuir de forma correta os materiais de 

consumo e demais materiais afins, quando se fizer necessário, 
armazenar; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual. 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(95) Chefe do Serviço de Distribuição dó Material UBS 

- Auxiliar no controle do estoque e a necessidade das compras; 

- Auxiliar no arquivo e controlar documentos recebidos e 
expedidos; 

- Auxiliar no controle entrada e saida de materiais; 
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Manter a organização do almoxarifado da Secretaria; 
- Receber, estocar e distribuir de forma correta os medicamentos 

e quando se fizer necessário, armazenar; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(96) Chefe de Serviços de Tratamentos Fora do Domicilio 

Coordenar o agendamento de consultas, exames e cirurgias 
não disponíveis no município pelo SUS, através da Central de 
Marcação de Consultas, em Porto Alegre ou outro local 
indicado pela li a CRS; 
Coordenar o agendamento e encaminhamento de internações 
em hospitais psiquiátricos; 
Coordenar os encaminhamentos ao Albergue Municipal de 
Porto Alegre; 
Supervisionar a abertura de processos para procedimentos 

especiais; 
Providenciar visitas domiciliares; 
Promover a viabilização de tratamentos em hospitais de 
referência a nível regional e estadual; 

- Coordenar o encaminhamento de internações para Clinicas ou 
Hospitais, para tratamentos específicos conveniádos com a 
Secretaria Municipal de Saúde; 

- Viabilizar visitas assistenciais e psicológicas para pacientes 
envolvidos em procedimentos especializados; 

Coordenar o agendamento de exames e consultas 
especializadas eletivas referenciadas pela rede básica 
municipal ao serviço privado conveniado com a Prefeitura; 
Controlar e organizar a demanda de serviços terceirizados, 
contratados ou credenciados pela Secretaria; 

- Encaminhar Laudos de exames de média e alta complexidade 
para serem autorizados na 11a CRS; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
Servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim dê evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
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Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade Superior: 

Outras atividades afins. 

(97) Chefe do Serviço de Controle e Avaliação 

- Coordenar o agendamento de consultas, exames e cirurgias 
pelo SUS, no município. 
Coordenar o agendamento e encaminhamento de internações 
em hospitais psiquiátricos; 

- Supervisionar a abertura de processos para procedimentos 
especiais; 
Providenciar visitas domiciliares; 
Promover a viabilização de tratamentos em hospitais. 

- Coordenar o encaminhamento de internações para Clínicas ou 
Hospitais, para tratamentos específicos conveniados com a 
Secretaria Municipal de Saúde; 
Viabilizar visitas assistenciais e psicológicas para pacientes 
envolvidos em procedimentos especializados; 

Coordenar o agendamento de exames e consultas 
especializadas eletivas referenciadas pela rede básica 
municipal ao serviço privado conveniado com a Prefeitura; 

- Controlar e organizar a demanda de serviços terceirizados, 
contratados ou credenciados pela Secretaria; 

- Encaminhar Laudos de exames de média e alta complexidade 
para serem autorizados na 11a CRS; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade Superior: 

- Outras atividades afins. 

(98) Chefe do Serviço de Vigilância Ambiental 
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Orientar os agentes/servidores nos setores de pragas, 
simulídeos, programa de combate a dengue e controle de 
qualidade da água. 
Supervisionar a execução das atividades exercidas; 

- Planejar e organizar ações relacionadas aos setores; 
Dirigir veículos para exercer atividades específicas do cargo, 
desde que devidamente habilitado e autorizado por chefia ou 
autoridade superior; 

- Realizar outras atividades afins; 

(99) Chefe de Equipe de Apoio 

- Coordenar e supervisionar a organização geral de toda 
documentação do serviço de vigilância de saúde ambiental; 

- Propor, em conjunto com sua equipe de trabalho, normas e 
métodos de trabalho na área de apoio do serviço de vigilância 
de saúde ambiental. 
Coordenar estudos e propor técnicas de planejamento de apoio 
dos serviços de vigilância ambiental; 
Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios 
com entidades públicas e privadas, no que diz respeito aos 
serviços de saúde ambiental; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(100) Chefe do Serviço de Vigilância Sanitária 

- Orientar os guardas sanitários nas suas funções; 

Supervisionar a execução das atividades exercidas; 

Planejar e organizar Ações relacionadas aos setores; 

106 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1)/2 
,.1'. 

:>• 

O Ei 2 7 6 5 

--- , 
AJALR 
N°  70044887602 
2011/CIVEL 

Dirigir veículos para exercer atividades específicas do cargo, 
desde que devidamente habilitado e autorizado por chefia ou 
autoridade superior; 
Realizar outras atividades afins; 

(101) Chefe de Equipe de Zeladoria 

Orientar as zeladoras na higiene e limpeza de todos os setores 
da Secretaria Municipal de Saúde; 

- Supervisionar o uso e limpeza dos uniformes; 
Orientar as zeladoras quanto ao uso correto dos produtos de 
limpeza e higiene; 
Providenciar os consertos e a manutenção da rede elétrica e 
hidráulica e outros, dos setores da Secretária Municipal de 
Saúde; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para a 
regularização, junto á Secretaria Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(102) Chefe de Equipe de Telefonia da Vigilância Sanitária 

Controlar a correta utilização dos telefones; 
- Coordenar e prover o bom funcionamento dos núcleos de 

atendimento pessoal e telefônico nos setores da Vigilância 
Sanitária; 
Coordenar as atividades do atendimento pessoal e telefônico; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função; 
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- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Elaborar e supervisionar o cumprimento da escala de trabalho 
de telefonistas e recepcionistas lotadas no setor; 

- Encaminhar a solução para os casos de defeitos do sistema; 

- Outras atividades afins. 

(103) Chefe do Serviço de Vigilância Epidemiológica 

Supervisionar a investigação, notificação e registro das doenças 
de notificação compulsória (meningites, sarampo, coqueluche, 
tétano, hepatite virais, dengue, toxoplasmose, hantávirose, 
leptospirose, febre amarela, difteria, paralisia flácida aguda...); 

Coordenar as ações visando à prevenção através de atividades 
educativas assim como investigar e tratar os casos existentes 
de Tuberculose, Hanseníase, Malária e outras doenças e 
agravos; 
Controlar e distribuir a medicação da tuberculose e da 

Hanseníase; 
Determinar a investigação de doenças transmitidas por 

alimentos; 
- Coordenar a atualização dos registros de pacientes; 

- Realizar relatórios para serem encaminhados ao nível central; 
- Assessorar técnica e operacionalmente os Coordenadores de 

UBS, para o desenvolvimento de ações específicas; 
- Promover em conjunto com as assessorias, gerência e 

coordenação as pactuações inerentes à vigilância 
epidemiológica; 

- Manter contato constante com hospitais e clínicas, para o 
atendimento de pacientes que necessitem de suporte e ações 
de vigilância epidemiológica; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 
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Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

- Outras competências afins. 

(104) Monitor do Programa Primeira Infância Melhor 

Planejar o Programa Infância Melhor Município; 
Coordenar e participar dos cursos de formação e atualização 
propostos pelo Grupo Técnico Municipal e Grupo Técnico 
Estadual; 

- Coordenar as tarefas solicitadas pelos Grupos Técnicos 
Municipal e Estadual. Planejar a capacitação e orientar o 
trabalho dos Visitadores que atuam com as famílias; 
Assessorar, acompanhar e avaliar o trabalho dos Visitadores 
junto as famílias; 
Coordenar a atuação e intervenção das atividades junto ás 
famílias; 

- Mobilizar os recursos da .comunidade, em apoio ao trabalho dos 
Visitadores; 

- Coordenar a distribuição do tempo dos visitadores de maneira 
eficaz para consecução dos objetivos do Programa Infância 
Melhor; 

Promover as vias institucionais equivalentes de 
desenvolvimento integral dá criança na comunidade; 

Sensibilizar os integrantes da comunidade quanto a 
necessidade de proporcionar ás crianças um melhor 
desenvolvimento; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária bem como o 
cumprimento das atribuições do S servidores sob sua 

responsabilidade; 
- Dirigir veículos oficiais para o exercício das atividades próprias 

do cargo, desde que devidamente habilitado; 

- Outras atividades afins. 

(105) (Diretor de Máquinas e Equipamentos 

- Coordenar o sistema de controle e informação do tempo 
dê utilização das máquinas para fins de pagamento; 

- Coordenar a distribuição das máquinas equipamentos e 
caminhões de acordo com as necessidades dos setores 
de estradas vicinais, patrulha agrícola, pontes e bueiros; 
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Coordenar os serviços de manutenção na oficina bem 
como manter atualizado os livros e formulários de controle 
de Máquinas; 

Supervisionar o uso correto das Máquinas, equipamentos 
e caminhões com o objetivo de produzir prestação de 
serviço eficiente com o máximo de economicidade; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado 
por chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

(106) Chefe do Setor de Estradas Vicinais, Pontes e 
Bueiros 

- Orientar, organizar e supervisionar os serviços de construção, 
manutenção de bueiros, galerias, pontes e manutenção das 
estradas vicinais; 
Coordenar o recebimento das ordens de serviço para execução 
de trabalhos; 
Requisitar material de trabalho, sempre que necessário e 
controlar sua correta utilização; 
Orientar e supervisionar a guarda e conservaçáo dás máquinas 
e equipamentos e ferramentas utilizadas no trabalho, a fim de 
mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e 
danos; 

- Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho 
orientando os servidores sob sua responsabilidade quanto ao 
uso de botas, luvas, Capacete, guarda-pó, e demais 
vestimentas de proteção; 
Informar o número de horas-máquinas e equipamentos; 
Manter o controle sobre o horário de chegada e saída dos 
servidores sób sua responsabilidade; 
Emitir relatório das atividades desenvolvidas conforme 

solicitado; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das átribuições dos Cargos e fiscalizar o uso corretó dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
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- Zelar pela boa imagem da administração municipal; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 

cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(107) Chefe do Setor de Patrulha Agrícola 

Coordenar os trabalhos da patrulha agrícola; 
- Coordenar o recebimento das ordens de serviços para 

execução dos trabalhos; 
- Zelar pela conservação e manutenção das máquinas e 

equipamentos; 
Fazer o controle das horas-máquinas e horas-caminhão; 

Vistoriar e orientar os serviços das máquinas e equipamentos; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, 
orientando os servidores sob sua responsabilidade quanto ao 
uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais vestimentas 
de proteção; 
Emitir relatórios sobre as atividades desenvolvidas conforme 
solicitado; 
Informar o número de horas-máquinas e equipamentos, quando 
da execução de trabalhos dentro da propriedade; 
Manter o controle sobre o horário de chegada e saída dos 
servidores sob sua responsabilidade; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias pára 
regularização, junto a secretaria Municipal de Administração; 

Zelar pela boa imagem da administração municipal; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias dó 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- 	Outras atividades afins. 

(108) Chefe da DivisãO de Apoio ao Cooperativismo e 
Associativismo 
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Fomentar através de palestras, reuniões e oficinas, 
experiências cooperativistas; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

Chefe do Setor de Apoio ao Abastecimento de Água 

Gerenciar atividades de desenvolvimento e qualificação do 
abastecimento de água no meio rural; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

Chefe do Setor de Fiscalização do Meio Físico 

Orientar a execução das tarefas de fiscalização do meio físico; 

Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes à 
área de atuação; 
Coordenar os serviços de fiscalização e inspeção; 

- Assessorar á elaboração e controlar a emissão de relatórios de 
desempenho do setor e de seus auxiliares; 
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- Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividades do 
setor e seus auxiliares; 

- Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(111) Chefe do Setor de Fiscalização do Meio Biológico 

- Orientar a execução das tarefas de fiscalização do meio 
biológico; 
Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes à 
área de atuação; 
Coordenar os serviços de fiscalização e inspeção do meio 
biológico; 
Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de 
desempenho do setor e de seus auxiliares; 

- Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividades do 
setor e seus auxiliares; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 
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(112) Chefe do Setor de Coleta, Tratamento e Disposição 
Final de Resíduos Sólidos 

Orientar nas execuções das tarefas relacionadas à coleta, 
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos; 
Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes á 
área de atuação; 

- Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de 
desempenho do setor e de seus auxiliares; 
Supervisionar o serviço de coleta de lixo, bem como conferir os 
quantitativos de coleta de lixo recolhidos por empresa 
terceirizada e encaminhado pelo encarregado do setor; 

- Elaborar e cobrar a execução de cronograma de atividades do 
setor e de seus auxiliares; 
Coordenar os trabalhos no aterro sanitário, respeitando as 
Legislações Federal, Estadual e Municipal; 
Operacionalizar a organização dos trabalhos no Aterro 

Sanitário; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(113) Chefe do Setor de Limpeza Urbana 

Organizar e executar serviços de varrição e coleta de lixo nas 
ruas e logradouros públicos; 

- Coordenar o recebimento das determinações de serviços a 
serem executados e promover a competente realização, no 
prazo determinado; 

- Determinar os trechos a serem seguidos para varrição das ruas, 
comunicando-os aos garis e controlando sua correta execução 
no prazo determinado; 
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- Determinar os trechos a serem seguidos pele coleta de lixo 
comunicando aos motoristas dos caminhões coletores e 
controlando sua correta execução no prazo determinado; 
Requisitar material de trabalho, sempre que necessário e 
controlar sua correta e permanente utilização; 
Manter controle sobre lixeiras fixas e móveis, zelando pela boa 
conservação e comunicando ao gerente do setor quando da 
necessidade de novas aquisições; 
Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas 
e equipamentos utilizados, a fim de mantê-los em perfeitas 
condições de uso, evitando perdas e danos; 
Solicitar sempre que necessário, o conserto de máquinas, 
equipamentos, sob sua responsabilidade, acompanhando os 
serviços efetuando testes quando necessário; 

- Acompanhar e conferir os quantitativos de lixo recolhidos por 
empresa terceirizada; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança do trabalho 
orientando os servidores sob sua responsabilidade quanto ao 
uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais vestimentas 
de proteção individual; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios dê função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(114) Chefe do Setor de Arborização e Jardins 

- Orientar, organizar e supervisionar serviços de plantio, 
adubação de árvores, flores e gramas em praças, parques e 
jardins e demais logradouros públicos; 

- Receber as ordens de serviço para execução de trabalhos em 
praças, parques e demais áreas públicas, comunicando aos 
subordinados e controlando sua correta execução, no prazo 
determinado; 
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Orientar e supervisionar a guarda e conservação de máquinas e 
equipamentos utilizados no trabalho, a fim de mantê-los em 
perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 
Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas e 
equipamentos sob sua responsabilidade, acompanhando os 
serviços e efetuando testes; 
Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança do trabalho 
orientando os servidores sob sua responsabilidade quanto ao 
uso de botas, luvas, capacetes, guarda-pó, e demais 
vestimentas de proteção; 
Elaborar relatório mensal de atividades desenvolvidas pelo 
setor, entregando-o ao responsável pela divisão de serviços 
urbanos; 

- Elaborar mensalmente a relação de horas-extras dos 
funcionários do setor, encaminhando-a ao responsável pela 
divisão dos serviços urbanos; 
Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras competências afins. 

(115) Chefe de Equipe de Serviços Externos 

- Orientar nas execuções dos trabalhos relacionados a parques e 
jardins; 
Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes á 
área de atuação; 

- Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de 
desempenho do setor e de seus auxiliares; 
Elaborar O cobrar a execução de cronograma de atividades do 
Setor e de seus auxiliares; 

- Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 

- Controlar ó correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
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das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais pára exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(116) Chefe do Setor de Flora e Fauna 

Planejar, chefiar e coordenar a produção da flora e da fauna; 

Coordenar o controle funcional dos servidores do horto-florestal; 

Planejar e coordenar o cronograma de atividades previstas; 

Repassar aos subordinados todas as necessidades pertinentes 
à manutenção do Horto Florestal e emitir relatórios de controle; 

Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 

cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(117) Chefe cio Serviço de Flora 

Coordenar a produção de mudas, flores, olerícolas, árvores e 
húmus; 

-• Coordenar pela produção de rãs, peixes e aves de corte e 
postura; 

- Responsabilizar-se pelo controle funcional dos servidores do 
horto-florestal; 

- Manter o Cronograma de atividades previstas; 
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Repassar ao chefe do setor todas as necessidades pertinentes 
à manutenção do Horto Florestal e emitir relatórios de controle; 

Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração. 

Zelar pela boa imagem da Administração Municipal; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(118) Coordenador da Divisão de Subairnoxarifado 

Coordenar o recebimento, organizar a distribuição e fixar o 
calendário de entrega de produtos, equipamentos e material de 
expediente às unidades escolares e Secretaria Municipal de 
Educação; 
Coordenar e Supervisionar os registros de entrada e saída de 
produtos através de planilhas de controle; 

- Elaborar relatórios que ofereçam dados de controle e de fluxo 
de saída de produtos e equipamentos; 
Zelar pela guarda e conservação dos produtos, observando as 
condições de higiene, clima e salubridade necessárias ao bom 
armazenamento dos mesmos; 
Acompanhar e coordenar - caso solicitado• pela chefia - a 
devolução/troca ou similar, sempre que produtos e/ou 
equipamentos não corresponderem ao solicitado; 
Manter um canal direto de diálogo e comunicação com todos os 
setores da Secretaria Municipal de Educação e unidades 
escolares, construindo com os mesmos uma rotina de trabalho 
referente à entrega de materiais e/ou equipamentos; 
Providenciar para que o ambiente esteja sempre organizado; 

Elaborar as solicitações de despesas, empenhos e autorizar o 
pagamento de compras referentes ao seu setor; 

- Manter o controle sobre o trâmite de solicitações das compras 
efetuadas. 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
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das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(119) Coordenador da Divisão de Alimentação Escolar 

- Coordenar o processo de distribuição dos produtos de 
alimentação escolar para as escolas junto aos distribuidores; 

- Coordenar e orientar o preenchimento de planilhas de controle 
de recebimento e distribuição dos produtos de alimentação 
escolar, junto aos responsáveis pelo recebimento nas unidades 
escolares; 

- Elaborar documentos e emitir relatórios; 
Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino 
inerentes à função; 
Manter controle sobre o trâmite de pedidos de compras desde 
sua solicitação (análise e aprovação dos produtos, licitações, 
elaboração de Solicitação de Despesas, empenhos, 
pagamentos) até o recebimento dos produtos; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto à Secretaria Municipal de Administração. 

- Outras competências afins. 

(120) Coordenador da Oivisão de Obras Escolares 

- Gerenciar, organizar e supervisionar as equipes afins: 

- Coordenar a elaboração e execução e supervisionar os 
trabalhos na área de projetos e obras; 
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- Coordenar, supervisionar despachos em processos vinculados 
às áreas de construção e obras, e cobrança de contribuições 
de melhorias; 

- Coordenar e elaboração de orçamentos; 
- Coordenar a execução de obras públicas exercendo rigorosa 

fiscalização; 
- Distribuir diariamente as atividades do setor pelos servidores a 

ele vinculados; 
- Orientar e controlar a guarda e conservação das máquinas, 

equipamentos e ferramentas utilizadas no trabalho, a fim de 
mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e 
danos; 

- Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas e 
equipamentos sob sua responsabilidade, acompanhando os 
serviços e efetuando testes, quando necessário; 

- Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, 
orientando os servidores sob sua responsabilidade quanto ao 
USO de botas, luvas, capacetes, guarda-pó e demais 
vestimentas de proteção; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função é, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(121) Coordenador da Divisão de Transporte Escolar 

Estudar e propor alternativas de oferta do Programa de 
Transporte Escolar dentro dos limites da Lei; 

Avaliar e supervisionar róteiros realizados; 
Organizar e manter atualizados dados, gráficos e informações; 

Acompanhar Processos Licitatórios, elaboração de Solicitação 
de Despesas e autorização de pagamentos, oferecendo apoio 
e informações pertinentes necessárias à sua realização; 
Organizar documentos de controle do uso do Sistema de 
Transporte; 
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Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino 
inerentes à função; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 
Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

(122) Coordenador do Setor da Frota de Veículos 
Escolares 

Verificar a situação dos veículos da frota; 
Providenciar os encaminhamentos para manutenção, 

conservação e revisão dos veículos; 
Controlar a prestação de serviços realizados nos veículos; 

- Analisar e arquivar os relatórios de percurso dos veículos; 

Emitir relatórios e planilhas de controle; 

- Organizar os documentos de habilitação dos veículos 
Encaminhar os motoristas para capacitação e formação 

correspondentes; 
- Controlar a carga patrimonial da frota; 
- Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino 

inerentes à função; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras competências afins. 
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(123) Coordenador do Setor de Documentação 

Coordenar o atendimento à comunidade escolar da expedição 
de documentação referente à vida escolar dos estudantes; 
Coordenar o recebimento, seleção, guarda e armazenamento 
de documentação recebida e expedida pelos setores da 
Secretaria e demais órgãos, instituições e entidades; 
Orientar as Escolas sobre a documentação e vida Escolar dos 
estudantes; 

- Coordenar a seleção, ordenamento e preparo do acervo como 
documentação permanente; 
Coordenar o fornecimento de dados e informações do Sistema 
Municipal de Ensino inerentes a função; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

(124) Coordenador Técnico do Setor de Informática 

- Acompanhar, orientar e supervisionar o trabalho de atividades 
de laboratórios de informática com estudantes e ou 
comunidade; 
Coordenar o suporte aos laboratórios de Aprendizagem de 
Informática; 

- Oferecer assessoria de software e hardware, aos laboratórios 
de informática; 
Coordenar e orientar professores e ou monitores que atuam nos 
laboratórios; 
Fornecer dados e informações do Sistemá Municipal de Ensino 
inerentes à função; 

- Apoiar á elaborar proposta de Informática EduCativa para as 
escolas e SMEd; 
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Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(125) Coordenador do Serviço de Limpeza dos Complexos 
Educativos e Desportivos 

- Organizar e supervisionar a rotina de serviço que contemple a 
limpeza e manutenção das dependências dos Complexos; 

- Requisitar material e equipamentos necessários à execução 
das tarefas pertinentes; 

- Manter controle sobre a utilização racional de água e energia 
elétrica; 

- Usar e fazer usar equipamentos que visem à prevenção de 
acidentes, cumprindo as normas de segurança do trabalho; 

- Fornecer dados e informações do Sistema Municipal de Ensino 
inerentes à função; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, á fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(126) Chefe do Setor Administrativo 
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- Acompanhar e controlar o material solicitado, orientando a sua 
utilização, evitando desperdícios; 

- Controlar o estoque e a necessidade de compras; 
- Dirigir o arquivo e controlar documentos recebidos e expedidos; 

Controlar a entrada e saída de equipamentos e/ou material de 
consumo; 
Receber, estocar e distribuir de forma correta os materiais de 
consumo e demais materiais afins que se fizer necessário 
armazenar; 
Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelando pelo 
cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso 
correto de equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado e, autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(127) Chefe do Setor de Transporte 

Verificar a situação dos veículos da frota 
Providenciar os encaminhamentos para manutenção, 

conservação e revisão dos veículos; 
- Controlar a prestação de serviços realizados nos veículos; 

Analisar e arquivar os relatórios de percurso dos veículos; 

Emitir relatórios e planilhas de controle; 
Controlar a planilha das atividades desenvolvidas pelos 

motoristas; 
- Organizar os documentos de habilitação dos veículos; 

Encaminhar os motoristas para capacitacão e reciclagens 
correspondentes; 
Controlar a carga patrimonial da frota; 

- Fornecer dados e informações da Rede inerentes a função 

Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
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Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras competências afins. 

(128) Chefe do Setor da Central de Doações 

- Controlar o recebimento e distribuição das doações feitas 
através do Setor Central de Doações; 

- Supervisionar a execução da distribuição de doações de forma 
a atender as necessidades de toda a comunidade carente, em 
especial da população atendida no Albergue Municipal; 
Monitorar e realizar diretamente o levantamento de informações 
acerca das necessidades mais urgentes, a fim de atendê-las 
com prioridade; 

- Buscar recursos e/ou parcerias no intuito de arrecadar maiores 
contribuições/doações para o Setor, direcionando-os correta e 
igualitariamente na melhor forma possível; 
Controlar á correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, sê 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras atividades afins. 

(129) Chefe do Serviço de Programas Sócio-Educativos 

Auxiliar no eneaminhamento e preenchimento dos documentos 
de inclusão e desligamento dos adolescentes ao Programa; 

Controlar a freqüência dos adolescentes nas oficinas e ensino 
regular, encaminhando quando necessário aos setores 
responsáveis; 
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- Organizar e destinar os pedidos de material didático e de 
consumo solicitados pela equipe de trabalho do PSE; 

- Acompanhar o trabalho técnico e auxiliar nos encaminhamentos 
necessários; 

- Manter a organização do trabalho e o cumprimento das metas; 
- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 

servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual. 
Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 

Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

(130) Chefe de Equipe de Apoio 

Orientar nas execuções dos trabalhos relacionados ao apoio da 
secretaria da cidadania; 

- Coordenar e exigir, de seus auxiliares, os serviços pertinentes 
área de atuação; 

- Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de 
desempenho do setor e de seus auxiliares; 
Elaborar e cobrar a execução de cronograrna de atividades do 
setor e de seus auxiliares; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; 

- Controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração. 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

Outras competências afins. 

(131) Chefe do Serviço de Atendimento ao Usuário 
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Coordenar o cadastro segundo os critérios para entrega de 
cestas básicas, passagens, leite especial e leite comum; 

- Coordenar a confecção da cadeirinha de transporte urbano 
para idosos; 
Coordenar o encaminhamento para recebimento de segunda 
via de certidão, fotografia, benefícios da previdência social e 
óculos; 

- Supervisionar o preenchimento de formulários BPC após 
encaminhamento do Serviço Social; 

- Controlar o correto cumprimento da carga horária dos 
servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo cumprimento 
das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual. 

- Controlar ás atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua 
responsabilidade, á fim de evitar desvios de função e, se 
necessário, demandar as providências necessárias para 
regularização junto a Secretaria Municipal de Administração; 

- Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por 
chefia ou autoridade superior; 

- Outras atividades afins. 

Corno se vê, a totalidade dos cargos comissionados não 

representa senão o exercício de funções burocráticas ou técnicas, não 

impregnadas com á realização das linhas administrativas fundamentais, às 

quais representam agentes estrategicamente colocados, torno se dá quanto 

à chefia e direção, ou, ainda, correspondendo a assessorias exteriorizando 

quadro de nítida confiança entre o assessorado e o assessor. 

Aliás, indício veemente da ausência de direção ou chefia está 

na atribuição para dirigir veículo quando houver autorização "do chefe ou 

autoridade superior". 

Mas, que diretor ou chefe é este que carece de autorização do 

chefe ou de autoridade superior para a prosaica direção de veículo? 
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Este chefe que tem chefe, este diretor que tem diretor ou 

autoridade a ele superior, até para autorização de menor dimensão, a outra 

coisa não corresponde senão à casos de função gratificada. 

No ponto, exatamente por se ter invocado os cargos de 

Assessor de Desembargador, oportuno destacar que no Tribunal de Justiça, 

todos os cargos de direção e chefia, fora o do Diretor-Geral são providos por 

funcionários do quadro já de algum tempo. 

Aliás, a legislação do Município de Erechim esmerou-se em 

driblar a regra do provimento dos cargos Mediante competitório. 

Com efeito, salvo razões do além, qual o critério jurídico ou de 

alguma rázoabilidadê, para ser comissionado o cargo de Chefe da Divisão 

de Necrópole? 

Ou, ainda, com tOdo o respeito que merecem tais atividades, 

mas alguérn pode aceitar Como cargo comissionado aquele que corresponde 

a cadastrar e etiquetar bens do Município, como se dá quanto ao Chefe da 

Divisão de Controle Patrimonial? Ou a de coordenar ás atividades de 

conferência e certidões e documentos da diretoria, tal qual ocorre quanto ao 

Chefe do Setor de Cadastro Fiscal e Alvará? 

E por ai seguem àÉ excentricidades em termos de cargos 

Comissionados, como, ainda exemplificando, o que se dá quanto ao 

Coordenador do Setor da Frota de Veículos Escolares, a que se destina a 
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função de verificar a situação dos veículos da frota. Sem falar no Chefe do 

Setor de Limpeza e Copa ou do Chefe dó Setor de Relações Sociais. 

Também quanto aos cargos de assessor (nos 1, á, 4 e 81), 

infere-se inexistir relação de confiança a justificar o provimento 

comissionado. 

Oportuno, aliás, o confronto dos cargos comissionados de 

assessoria atacados pela presente ação direta e aqueles referentes à 

assessoria de Juízes, acrescente-se, dos Desembargadores. 

A qualquer um apresenta-se Ser inerente à assessoria dos 

magistrados a relação de indeclinável confiança, que se espelha, 

notadamente, ná elaboração de projetos de decisões e, mais, a ciência do 

que será decidido pelo assessorado. 

Aqueles que labutam na área jurídica não ignoram o relevo dê 

tais responsabilidades, assim como as consequências do uso indevido das 

atribuições contempladas aos assessores dos magistrados. 

E há uma amazônica diferença entre deter informações sobre o 

que pode repreSentar à definição dá vida das pessoas e, como no caso do 

Assessor I — Assessor Técnico (o nome já diz tudo) ou o Assessor II — 

Execução de Obras, mero auxilio de conhecimento técnico, que dispensa 

qualquer relação de confiança. 
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O que se dá também quanto ao Assessor II — Serviços de 

Secretaria, já aqui presente conteúdo ocupacional meramente burocrático. 

Situação símile, conclua-se, relativamente ao Assessor II (item 81). 

Ultime-se aludindo a nenhuma razão das informações 

municipais, quanto à similaridade dós cargos de Chefe da Divisão de ISS, 

Fiscalização e Alvarás e Chefe dê Divisão ICMS e Produtores Rurais 

relativamente ao de Chefe da Divisão de IPTU e ITBI, este último alcançado 

pela presente ação. 

EM realidade, nenhum dos três cargos justifica provimento 

comissionado. 

E a circunstância de a presente ação direta não ter atingido os 

dois primeiros não livra o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que 

previu o provimento comissionado do cargo de Chefe da Divisão de IPTU e 

ITBI. 

Houvesse 	pedido, 	caberia 	ser 	declarada 	a 

inconstitucionalidade dos dois cargos acima aludidos. 

Com isso, estou em tejéitar á preliminar e julgar procedente o 

pedido, para declarar a incOnstitucionalidade de parte do artigo 39, caput, de 

Seu parágrafo único e de parte dos Anexos I, II e III, Com as alterações 

introduzidas pelas Leis n's 4.503/09, 4.608/09, 4.634/09, 4.701/10, 4.798/10, 

4.822/10, 4.850/10, 4.846/11 é 4.946/11, do Município de "Erechim, 

ressalvado provimento Mediante função gratificada. 
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Na esteira da orientação firmada por este Órgão Especial, 

considerando situações consolidadas, estou em diferir a eficácia da presente 

decisão por 06 (seis) meses, a contar da sua publicação. 

DES. MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA (REVISOR) 

De acordo com o eminente Relator. 

TODOS OS DEMAIS DESEMBARGADORES VOTARAM DE ACORDO 

COM O RELATOR. 

DES. LEO LIMA - Presidente - Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 

70044887602, Comarca de Porto Alegre: "À UNANIMIDADE, REJEITARAM A 

PRELIMINAR E JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A 

INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DO ARTIGO 39, CAPUT, DE SEU 

PARÁGRAFO ÚNICO E DE PARTE DOS ANEXOS I, II E III, COM AS 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS MS 4.503/09, 4.608/09, 

4.634/09, 4.701/10, 4.798/10, 4.822/10, 4.850/10, 4.846/11 E 4.946/11, DO 

MUNICÍPIO DE ERECHIM, RESSALVADO O PROVIMENTO MEDIANTE 

FUNÇÃO GRATIFICADA, DIFERINDO A EFICÁCIA DA PRESENTE DECISÃO 

POR 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA SUA PUBLICAÇÃO." Não participaram 

do julgamento, por motivo justificado, os Desembargadores Danúbio Edon 

Franco e Gaspar Marques Batista. 
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CONTRÁTO ADMINISTRATIVO ri° 003/2010 

PROCESSO n° 3230/2009 - CONCORRÊNCIA N° 001/2009 

SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - 

Contrato Administrativo que fazem entre si corno: 

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE ERECNIM, Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o'. 

87.61.477'O0'-20, neste 	representade,:c.orn .amparo no Darreto n° 3:326 de 06 de Janeiro de 2009. neto seu Secretário 

Municipal de Administração. Senhor GERSON LEANDRO BERTI. brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado nesta 

cidade. 

CONTRATADA - CONEXÃO 8 ASSESSORIA .E PUBLICIDADE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 

sob n°  02.160.437/0001-18, com sede na Rua Nelson Ehelers, 98, sala 31. Bairro Centro, Cidade de Erechirn-RS. neste ato 

representada por sua proprietária, Senhora MARLI ROSELI NEHRING BERTOTTI, brasileira, casada. jornalista. inscrita no CPF 

sob n° 466.042.860-53, RG n° 7036732217. residente e domiciliado na Rua Primo Badalotti, 475, Bairro Celamim, nesta cidade. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 - DO OBJETO: 

1.1. Contratação de Agência de Propaganda para a prestação de serviços publicitários, incluindo o planejamento, a criação, a 

produção e a veiculaçâo em midia de diversos atos administrativos, campanhas publicitárias/informativas e eventos municipais, 

envolvendo as atividades do Governo Municipal. 

2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
Executar os serviços de acordo com as programações estabelecidos pela Coordenadoria de Comunicação do Municipio. 

Submeter previam" 	, as contrafações inerentes ao objeto do edital da Concorrência n°001/2009 e presente contrato á 

aprovação do 	 Prefeito e Coordenadoria de Comunicação. 

Suhm^' previamente todos os trabalhos elaborados à apreciação da Coordenadoria de Comunicação, para aprovação e 

do veiculo a ser divulgada a,Matéria. 

Apresentar ac finai de cai:fs met; denisiisiralives odSCun:cii.tos fiscais rnfer3ri.:eis 3 prestac.5n:i'ile cen.riçcs ealizdn riiirrintc 

mês, fazendo acompanhar os documentos fiscais e demonstrativos das publicações veiculadas no órgãos de comunicação no 

més de referência, além do material produzido, como DVD's. fotos, etc. 

Responder pela correção e qualidade dos serviços, ainda que executada por terceiros, observadas as normas éticas e 

técnicas aplicáveis. 
Arcar com os recursos materiais e humanos necessários à execução dos serviços, assumindo integral e excltniva 

responsabilidade.  por todos e quaisquer encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistaS e previdenciários. 

Responsabilizar-se por qualquer infração ao direito de uso de idéias, métodos ou processos legalmente protegidos, 

respondendo por eventuais indenizações. 

Responder pelos eventuais danos causados ao Município e a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo seus ou de seus 

prepostos, na execução dos serviços contratados, cumprindo-the. quando envolvidos terceiros, promover, em seu próprio nome e 

a suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias. 

Transferir para o Município de Erechim, por prazo indeterminado todos os direitos comerciais relativos aos produtos de 

comunicação e outros abrangidos pelo objeto do edital da Concorrência n° 001/2009 e presente contrato. incluídas as peças 

publicitárias. imediatamente após a conclusão, ficando vedada a comercialização pela CONTRATADA. 	 -'^ 

fx/ - 

(, 
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j) Não ceder ou transferir os serviços, objeto do edital da Concorrência n°  001/2009 e contrato, total ou parcialmente, a qualquer 

pessoa tísica ou juridic,a, nem subcontratar total ou parcialmente os serviços dele decorrente, sem a prévia autorização do 

Município de Erecnim. 

3 - ATIVIDADES PUBLICITÁRIAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA CONTRATADA: 

Criação de Programas de Televisão, contendo informações da Prefeitura Municipal: 

Criação de Programas de rádio (AM-FM), para divulgação de eventos e prestação de contas das atividades dos setores da 

Prefeitura: 
Criação de Informativos Impressos, prestando corrias à população das ações do Governo, conforme determina a Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 
Elaboração de folders, convites, anúncios•,ern jornais e revistas. Internet, outdoors, dos programas relacionados com as 

políticas Obticas; executadat, peio Cçvenio rvitir.:c;pal,,
tervic.crar.: oPrtazes..fsixas. banners infermatÁvoS das datas comemorativas 

e eventos de interesse público; 
Elaboração de yingle e vinhetas para Programas Institucionais em rádio e televisão: 

Elaboração de acervo da memória digital, em OVO ou fitas magné(icas, dos atos realizados pelo Governo Municipal: 

Criação de logomarcas para setores e campanhas da Prefeitura, 

Elaboração de material impresso ou eletrônico com datas comemorativas e eventos de interesse público; 

I) Produção dos programas de TV e comerciais do Governo Municipal a serem veiculados no meio de comunicação; 

Elaboração dos orçamentos para campanhas realizadas pela Prefeitura Municipal, nos meios de comunicação social, bem 

como responsabili-zação pelo pagamento das mesmas; 

Planejantento estratégico de Comunicação dos programas e ações 

I) Estudos e pesquisas que servirão de base para as intervenções de comunicação; 

m) Avaliação das ações de mobilização e comunicação. 

4• OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
O CONTRATANTE se compromete a efetuar os pagamentos nos termos estipulados no edital da Concorrência n° 001/2009 e 

contrato. 
Fornecer à CONTRATADA, em tempo oportuno. os dados, informações e documentos de que necessitar para o desempenho 

do objeto contratado. 
Autorizar previamente a elaboração de qualquer projeto relacionado com o objeto do contrato e fiscalizar e controlar sua 

execução. 
Fiscalizar e controlar a execução do presente contrato, zelando para que se observem as diretrizes da politica de comunicaçãO 

social do Municipio e das tabelas de preços a que se sujeita a prestação dos serviços. 

Realizar a contratação dos serviços gráficos (fornecedores gráficos), pertinentes ao objeto do presente contrato' 

5- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
5.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado. a 

critério das partes, nos termos do art. 57. inciso II, da Lei Federal n°8.666/93. 

6 - CONDIÇÕES pç PAGAMENTO: 
6.1. O desconto concedido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em relaçáo á tabela do Sindicato das Agências de 

Propaganda do Estado do Rio Grande do Sul, será de 25% (vinte e cinco por cento). 

6.2. O desconto concedido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE. em relaçãp ao comissionarnento/agenciamento junto aos 

veiculos de comunicação, no que tange às suas tabelas, será de 5% (cinco por cento). 

6.3. O pagamento será efetuado em parcelas, mediante apresentação de fatura acompanhada de documentos e/ou midia que 

comorovem a 
execução dos serviços de publicidade, veiculação e de terceiros previstos no edital da Concorrência n°001/2009 

contrato, bem como da Tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Rio Grande do Sul. Portr
,..nto, será pago 

diretamente a CONTRATADA os valores correspondentes a publicidade. veiculação e terceirizados (com base na tabela do 

Sindicato). 
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6.4. O pagamento será efetuado no 300  (trigésimo) dia subseqüente a contar da confirmação dos serviços pelo Municipio. Se o 

término deste prazo coincidir com dia sem expediente na Prefeitura Municipal, considerar-se
-á como vencimento o primeiro dia 

útil imediato. 
6,5. Não haverá pagamento de tributos e outros encargos por parte da CONTRATANTE. 
6.6. Quando o pagamento for feito por hora trabalhada, um servidor da Coorcienadoria de Comunicação deverá acompanhar o 

serviço e atestar o tempo efetivamente trabalhado. 

7 — EMPENHO DA DESPESA: 
7.1. No ano de 2010, as despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária abaixo discriminada, e se o contrato abranger 

outros exercícios, a cada ano será expedida nova Nota de Empenho comas quantidades e valores referentes àquele Exercício, 

que será empenhada na Dotação Orçamentária correspondente. 

CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS 09.01 1 09;02.) 10.01 / 06.C1 C..01 1 98.02 / 14,01 / 02.01 I 05.01 I 11.01 1 11.05 ( 12.01 I 

15.01 1 07.01. 
PROJETOS/ATIVIDADE 	2.039 / 2.043 / 2.045 I 2.046 / 2.054 / 2.014 / 2.026 1 2.037 I 2.023 (2.011 (2.020 / 2.105 / 2.007 I 

2.005/ 2.003 /2.012 / 2.013 / 2.066 2.116 1 2.074 I 2.077 1 2.079! 2.109. 

ELEMENTO DESPESA = 3300.39.92. 

8- FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
8.1. A fiscalização dos serviços será feita pela COordenadoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Erechim. 

8.2. São prerrogativas do CONTRATANTE: 
proceder a mais ampla fiscalização sobre a fiel execução dos serviços, objeto deste contrato. sem prejuízo da 

responsabilidade da CONTRATADA; 
avaliar a qualidade e execução dos serviços, emitindo o termo de aceite dos serviços contratados, podendo rejeitá-los no 

todo ou em parte. através de documento formal, fazendo constar o motivo e a fundamentação: 

exigir cumprimento de todos os itens do edital da Concorrência n' 00112009 e contrato segundo suas especificaçõeS; 

é assegurado à fiscalização o direito de solicitar a substituição de qualquer funcionáno vinculado à CONTRATADA que 

apresente comportamento incornpativel com os serviços que constituem objeto do edital da Concorrência n° 001/2009 e 

contrato. 

9 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
9.1. Todo o serviço a ser prestado pela CONTRATADA deverá ser precedido da apresentação de projeto, dos orçamentos, 

custos de produção ou outras despesas, para o Gabinete do Prefeito. 
9.2. Os serviços serão executados pela CONTRATADA com o fornecimento de toda a mão-de-obra. material e equipamentos 

necessários, sendo permitida a contratação de fornecedores de bens e serviços auxiliares da propaganda. necessários ao 

cumprimento do objeto licitado. desde que previamente submetido á anuência do Gestor do contrato ou do Gabinete do Prefeito. 

Nessa hipótese, a CONTRATADA será responsável pelo gerenciamento do contrato. pela Administração dos suprimentos de 

bens e serviços dos terceiros fornecedores, pela integral execução dos serviços dos terceiros fornecedores e pela integrai 

execução dos serviços que competirem a CONTRATADA (Agência). 
9.3. Os serviços subcontratados, autorizados pela Administração, obrigatoriamente deverão ser prestados por empresas ou 

profissionais autónomos inscritos e regulares, junto ao "cadastro de fornecedores do Município". 
9.4. Será vedada a subcontratação de empresas Ou profissionais autónomos, cujo titular ou sócio participe do capital da Agência 

. 9.5. Todo material produzido pela CONTRATADA e pago pela CONTRATANTE será de propriedade da Prefeitura ficando sua 
de Publicidade CONTRATADA. 

utilização sujeita ás determina95es da legislação de direitos autorais 

9.6. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas de regência do certame. 

10— DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capitulo IV — Das Sanções 

Administrativas da Lei 8.666/93. 
10.1. Caso a CONTRATADA se recuse a prestar os serviços conforme o contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o 

descumprirnento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente 
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advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 	• 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

declaração de inidoneidacte para licitar ou contratar com a Administração Rúbliw 

10.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, ate o 

vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 

10.1.2. Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades. passíveis de saneamento, notificará a 

CONTRATADA para. em prazo determinado, proceder às correções necessárias. Se. findo o prazo estabelecido pela 

fiscalização, as Irregularidades não forem sanadas, será considerada a inadimplênda contratual. 

10.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 9.1, sem prejuízo 

da aplicação dó contido no subitem 10.2. 

10.1.4. A sanção oe advertência será aplicada. por erito case a inedirnolencia ou irregularidade cometida pela 

CONTRATADA acarrete conseqüências de pequena monta. 

10.1.5. Pela inexecuççio total da obrigaçáo, a CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa do 10% (dez por 

cento) sobre o valor global do contrato. 

10.1.6. Em Coso de Inexecução parcial da obrigação. podara ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

global do contrato. 

10.1.7. No caso•de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à Administração, 

será aplicado ao licitante a sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

10.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de 

Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no subitem anterior. 

10.2. As multas devidas e/ou prejuizos causados às instalações da CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos 

valores a seiern pagos, recolhidos em conta especifica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

10.2.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 

notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 

10.3. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique á CONTRATADA 

as demais sanções previstas no subitem 10.1. 

10.4. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumentc contratual será precedida de processo administrativo, 

mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

11 -00 GESTOR 00 CONTRATO: 

11.1. Será gestora do presente contrato, a Senhora FERNANDA MUNARETTO ZANARDO, nos termos do art. 6°  do Decreto 

Federal n° 2.271 de 07 de julho de 1997, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução. 

procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parametro os 

resultados previstos no contrato. 

DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO: 

12A. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA N°  001/2009, ao qual 

vincula-se, bem como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como se 

transcrito fosse e respectivos anexos do Processo Administrativo n° 3230/2009. 

DA COBRANÇA JUDICIAL: 

13.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, 

titulo executivo extrajudicial. ressalvada a cobrança direta. mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possivel. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 003/2010, PÁ d--.;"V 
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Estado do Rio i3rande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
raça da Bandeira, 354 
Fono: 54 520 7000 

' -• 	99700-00t) Ui:chim- RS 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
14.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a ipteligencia das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o 

auxilio da Legislação Civil, aplicável aos contrato S do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz 

respeito a obediência dos principios que norteiam a Administração Municipal. 

14.2. A Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores regerá as hipóteses não previstas neste contrato. 

DA RESCISÃO: 
15.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da 

Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

16 - CO FORO: 

16.1. As partos ele.geni d. 	
oon acordo, c Foro da Comerca de Érechim p.Rr? R soll!ção dos conflitos eventualmente 

decorrentes da presente relação contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-RS, 08 DE JANEIRO RE 2010. 

---"*.-- 	 CNPJ N° 02.140.437/0001-18GERS N LEANDRO BERTI 	 CONEXÃO  B ASSESSORIÀ E PU LICIDADE LTDA 

—à/  r. • 

Secretário M àicipal.cle Administração

1t 	,\ Ç:)..) 

1 	•Ck," 'T N't:À.: e .(:) .',--..i 
FERNANDA MUNARETTO ZANARDO 

Gestora do Contrato 

TESTEMUNHAS: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°003/2010, PÁG. 5 
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assessoria & publicidade 

Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

Nota Fiscal de Serviço ..Série T 
CNPJ: 02.160.437/0001-18 	-15, fi_ • 	• 	- 	, 	c),A fl ,r , 
Inscr. Mun.: 31.311/15.969 	•-i J O 

13 VIA 	• 	0 0 2 7 9 7 
, 	

(It' 
Nat. da Oper.: 

Fone/Fax: (54) 3321-9633 Via de Transp.: 

Rua Nelson Ehlers, 98- Sala 31 	- Centro - CEP 99.700-000 - Erechirn - RS Data da Emissão: 125 	0 ji  /2(2,_W 
2 	 Usuário ou Destinatário 

•••": 	• N „,„„ i 	„<:-1,,fre-?,e0,7 	/7-2 ii->il ,- ,i f  

Endereço: 	ly;f‘?7:---"9 	,A0 {-, -/.1  

Município: 	~-e-C'''' 	 Es125 ,L.:,:=7±,.,--)---7 

CNPJ. 	? z,./.3t-,2:?i2cte)/. 2() - 	1 E - 	 1 M - 

CWANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. TOTAL 	R$ 

Uni A 

„U rni?-71),0)- 	Alt1/4(4-:e.--f7.e" _ 7a,49e  ,?.Ç53 e õ i 
. 	Cr-  ' • 	• ; 2,g ,5- _____ ,.. 	;,-7  A l‘i A"-• OX'Pri; 5'51,0 

i 

— 

- - 	— 

_ 
_ 

TOTAL R$ 2.:321c 
Imposlo sobre serviço incluído no preço à aliquota de 

GRA,FOI.L9f doou, e. Ind Gral. 1.555 	Irono!Fax. 1540 3522 1106 - 0 Sedney Guelra, 305 	Erocler9 -175; 	CNPJ: 93.630 788/0001-09- 

Aer-P9 985.52000/10 25,3 2,426 e 3.000 12!10 
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Para se ter orgulho de urna grande história, 
basta que seu povo a conheça. 
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Governo municipal realiza festa do Orçamento 
Participativo 
02/11/2011 18:17:38 

Desde a implantação do Orçamento Participativo em 2009 até agora, mais de 14 mil pessoas participaram 
das mais de 270 reuniões. 

Mais de mil delegados foram eleitos e 110 obras concluídas e entregues pelo governo, em resposta às 
demandas e prioridades eleitas pelas comunidades. O coordenador do Orçamento Participativo Jorge 
Psidonik destaca o empenho da equipe do OP, e também da assimilação da comunidade quanto a 
importância da participação nas assembleias. TE muito interessante analisar a mobilização popular durante 
todo esse tempo em torno das reuniões do 0.P, hoje temos um número muito superior de pessoas que 
participam e que debatem os problemas de cada bairro com autoridade e autonomia, de quem realmente 
ajuda a construir uma cidade mais plural e democrátical., explicou Psidonik. 

Até agora foram realizadas 26 obras de calçamento e pavimentação; construção de três praças, aquisição de 
seis terrenos, 57 auxílios à obras de infraestrutura para diversas áreas bem como obras junto à associações de 
moradores e ginásios de esporte na reforma, construção, auxílios para materiais, ampliação e etc; e no meio 
rural foram realizadas mais de 14 obras de abastecimento de água, canalização, poços artesianos e outras 
melhorias para as comunidades rurais. 

No próximo domingo (6) será realizada uma grande festa que começará às 9h na Associação de Moradores 
do Bairro Atlântico, com a presença do prefeito Paulo Polis e da vice-prefeita Ana Oliveira, secretários 
municipais, vereadores, delegados do OP e comunidade em geral. 

Na parte da manhã acontecerá uma missa seguido da apresentação das finais do torneio de bocha entre as 
quatro regiões classificadas do OP. Paralelamente a isso iniciarão os jogos de futebol de areia sub 13 e sub 
15. será realizado também um jogo de futebol comemorativo entre delegados do Orçamento Participativo e 
integrantes do governo municipal, tal partida será transmitida por um sistema de rádio - a Rádio OP -, que 
terá a cobertura da equipe de esportes cia Rádio Difusão. Antes do almoço uni vídeo institucional será 
apresentado, mostrando as principais obras realizadas até agora pelo OP. 

Ao meio dia será servido churrasco aos presentes, durante o almoço várias apresentações culturais serão 
realizadas. Após o almoço será realizado um grande show com a banda nativista Os Monarcas, após 
ocorrerão as finais do campeonato de futebol sete sub-15. Várias tendas de terapias integrativas e 

littp://www.jornalboavi sta.com.brisite/print.php?i  d=9114 	 26/2/2013 
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nü 2 8 0 1 complementares também ocuparão espaço na festa juntamente com várias atrações e muitas surpresa,:.s:. No .....:_„ 
fiffi'da tarde serão realizadas as premiações de todos os campeonatos e,torneios disputados. 

Para o prefeito Paulo Polis, nessa é a grande festa da democracia popular, esperamos a presença de todos 
que estão ajudando a construir uma cidade melhor, com mais oportunidade, emprego, renda, qualificação 
profissional, educação, saúde e habitação. Com  toda a certeza, estamos escrevendo um importante capitulo 
na história de Erechim, um capitulo de união cooperação e democracia3, disse. 

^ • - -1- 	 ^ _,•- • 	̂ -• 

Site produzido por: agell eine nativa. ncl.br  
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Cerca de 2 mil pessoas compareceram na festa dos 
delegados do Orçamento Participativo 
08/11/2011 13:03:42 

O complexo esportivo cio bairro Atlântico recebeu no último domingo (7), cerca de 2 mil pessoas dentre as 
quais 500 delegados do Orçamento Participativo, para comemorar as mais de 11.2 obras concluídas e 
entregues pelo OP num total de R$ 10 milhões. A promoção do evento ficou por conta dos delegados do OP, 
e a operacionalização teve o apoio das associações de moradores em parceria com a prefeitura municipal. 

Logo cedo, a partir das 8h o prefeito Paulo Polis e a vice-prefeita Ana Oliveira, recepcionaram todas as 
comunidades na entrada do complexo esportivo do bairro Atlântico, após a. celebração de urna missa. Foi 
realizado ainda pela manhã um jogo festivo de futebol entre membros do governo municipal e delegados do 
OP. Os delegados por mais um ano levaram a melhor, vencendo o jogo por 5 a 3. 

Após o término da partida festiva, as pessoas se dirigiram até as mesas do ginásio onde o coordenador do OP 
Jorge Psidonik, saudou a todos os núcleos presentes e apresentou um vídeo sobre as obras entregues . Em 
seguida a vice-prefeita Ana Oliveira falou aos presentes e destacou o empenho, a dedicação e a 
participação de todas as comunidades nas assembleias do OP, isso mostra que uma comunidade unida é 
essencial para os avanços de uma cidade que cresce com a participação popular .1, disse a vice-prefeita. 

! 

Já o prefeito Paulo Polis realizou um discurso revestido de emoção, falando que ...!as principais obras desse 
governo estão nas pessoas que constroem diariamente essa relação democrática, plural e que andam para 
frente, estamos juntos escrevendo um capítulo importante e lindo na história de Erechim, esse legado 
ninguém nos tira e essa conquista é de todos vocês!_i. 

Em 2009 o governo Polis iniciou um processo de estruturação desse mecanismo que aproxima a população 
das ações do governo. Desde a sua implantação até agora, mais de 14 mil pessoas participaram das mais de 
270 reuniões do OP. Mais de mil delegados foram eleitos e 110 obras concluídas e entregues pelo governo, 
em resposta às demandas e prioridades eleitas pelas comunidades. 

Até "agora foram realizadas 26 obras de calçamento e pavimentação; construção de três praças, aquisição de 
seis terrenos, 57 auxílios à obras de infraestrutura para diversas áreas bem como obras junto à associações de 
moradores e ginásios de esporte na reforma, construção, auxílios para materiais, ampliação e etc; e no meio 
rural foram realizadas mais de 14 obras de abastecimento de água, canalização, poços artesianos e outras 
melhorias para as comunidades rurais. 

Após o almoço o grupo nativista .0s Monarcas deu início à festa que agitou os convidados durante a 
tarde. Campeonatos de bocha, futebol sete sub-15, futebol de areia sub 13 e sub15, também foram definidos 
durante a tarde. 

Na bocha os campeões foram da comunidade Coan, seguidos pelo bairro São Cristóvão e bairro Esperança. 

Intp://www.jonialboavista.com.brisite/print.php?id=9217 	 26/2/2013 
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No futebol sete sub-15 o titulo ficou com o time do São CristávãO, seguido pela comunidade Coan, 
Presidente Vargas e Estevam Carraro. No futebol de areia sub-15 o título ficou com o bairro Atlânticii e o 
vice-campeonato com o Aldo Arioli, na categoria sub-13 o bairro Atlântico mais uma vez foi o grande 
vencedor, derrotando o Parque Lívia na final. 

Site produzido por: a2enciacriativa.net.br  
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ANEXO VI 



01-. Da Receita dos MUrtICIPIOS 

.Art. 1-56 - Compele aos Municipios insatuir impostos 

sobre: 

1- propriedade predial e territorial urbana: 

II - transmissão inter vivos, a qualquer titulo, por ato 
onerOso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão lisica, e de direitos reais sobre imóveis, 
exCelo os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição; 

III - serviços de qualquer natureza, não 
compreendidos no art. 155. II, definidos em lei 
complementar .  

Da  Repartição das Receitas Tribigárias  

c Art. 158.. Pertencem eOs MuniçlPior  
- o produto da arrecadação do imposto do União sobre renda 

a proventos de qualquer nature2a, incidente ria fonte-576) Fe 
rendimentos pagos. a qualquer [dolo, por eles, suas autarquias 
e pelas fundações que rnstituirem e mantiverem; 

- cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente 
aos imóveis neles st uados, CABENDO A totalidade na 
hiporase da opção a que se refere o art. 153, § 
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre a pto_Eledsde de veículos 
automotores licenciados ore seus tenitOnos; 
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre operações relativas â CP-C1.11300 de 
mercadoras e sobre prestações de serviços cle transporte 
Interestadual o intermunicipal ode comunicação -1C111$  

VIOSCHETTA 
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CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA. 

Município: Erechim - RS 

Período: Abril12011 

Palestra: Administração Tributária 

01 - Da Receita dos Municípios 
02- Do Retorno do ICMS 
03 - Do Programa de Integração Tributária 
04- Da Administração Tributária 
05 -Da Substituição Tributária 
06- Do Serviço de Transporte 
07 - Do Simples Nacional 
08- Da Refomia Tributária 
09 - Dos Precatórios 
10- Do Planejamento Tributário 
11 - Do Imposto Sobre Serviços - ISS 
'12- A importãncia das Ações Municipais 

Tributos de Competência dos Estados: 

010MS 
IPVA 
ITCD 

Tributos de Competência dos Municipios: 

c IPTU 
ISS 
ITBI 

Parágrafo único. As parcelas de receita 
pertencentes aos Municipios, mencionadas no 
inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes 
critérios: 

I - três quartos, no mlnimo, na proporção 
do valor adicionado nas operações relativas à 
circulação de mercadorias e nas prestações de 
serviços, realizadas em seus territórios: 

II - até um ciparto, de acordo com o que 
dispuser ler estadual. 

1 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 612 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
consultoria@vmoschetta.com.br  - CNPJ: 05.965.663/0001-64 
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§ 30 Sempre que solicitado pelos Municipios, ficam os 
Estados obrigados a autoriza-10 a promover a verificação de 
que tratam o Câpul e o § 1° deste artigo, era 
estabelecimentos situados tora de seus territórios 

§ 4° O disposto no parágrafo antenor não prejudica a 
celebração, entre os Estados e seus Municípios e entre 
estes, de convénios para assistência mútua na fiscalização 
dos tributos e permuta de informação. 

Composição do Maior Adicionado 

Produção Primária  

SITAGRO itholiMp das NFP e clücumentos de hqutcla,,dal 

GMA 	0 -.o. uns 

ANEXO 01 - 	 pffla CMCISTER. e COMÉRCIO. 

2 

MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

ArL 3° 	25%. do produto da_ arrecadação do !COAS serão 
creditados, pelos Estados, aos resTiecfivos Municípios conforme 
e7s—i-eV3i Re. critérios. 

§ 10 O valer adicionado correspondera, para cada Município, ao 
valor das mercadorias saldas acrescido do valor das prestações de 
serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, 
rim cada ano dol 

§ 2° O Estado apurará a relação percentual entre u valor 
adicionado em cada Município e o valor total do Estado, devendo este 
índice ser aplicado para a entrega das parcelas dos Municípios a partir 
do primeiro dia do ano imediatamente seguinte 00 02 apuração 

§ 4° O índice referido no parágrafo anterior corrt • _dera 
média dos índices apurados no dois anos clvis-TiriedlataniZtaa 
antonores ao aa aporesig. 

g 50 Os Prefeitos Municipais, es associações de Municípios e 
seus representantes terão livre acesso as informações e documentos 
utilizados pelos Estados no calailo do valor adicionado, sendo 
vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou 
impedir aqueles no acompanhamento dos calailos.  

Art. 6° - Os Municiplos poder-Ao verificar os documentos 
fiscais que  nos termos da lei federal ou estadual, devam 
acompanhar as mercadonas em operações de que participem 
produtores, industnas e comerciantes estabelecidos ern seus 
territórios; apurada qualquer irregularidade, os agentes 
municipais deverão comunica-ta à repartição estadual incumbida 
do cálculo do indica de que bulam os §§ 3° 84° do art. 30 desta 
LC assim corno à autoridade competente. 

§ 1° Sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações a 
que estiverem suledos por lei federal ou estadual, os produtores 
serão obrigados, guando solicttados, a irlf0fillin, às autoridades 
municipais, o valor e o destino das mercadorias que tiverem 
orodumdo. 

g 2° Fica vedado aos Municípios apreender 
mercadorias ou documentos, Impor penalzdade ou -ECEW 
quaisquer  taxas ou mnolumenios em razão da verificação de 
que (rala oae ardo°. 

02 - Do Retorno do ICMS 
Composição do indioe 

75% - Valor Adicionado 

7% - População 

7% - Área 
5% - Propriedades Rurais 
3,5% - Produtividade Primaria 

2,0% - VAF 'per capita"- inverso 

'1% - Inverso da Evasão Escolar 
'1% - Inverso da Mortalidade Infantil 
0,5% - Programa Integração Tributária -"PIT" 

= Estão sendo substituídos pela VAF 
Percapita, na proporção de 20% ao ano. 

Av. XV de Novembro, 	- Sala 612 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
consuitoria@vmoschetta.con-Lbr - CNPJ: 05.965.663/0001-64 



03 Prodrarna de inte_graçãe  
Tributária — "pir" 

0,5 % (zero virgula cinco por cento) do retomo do 
ICMS dos Municípios é com base no PIT. 

Conforme o porte do Município o retorno do ICMS 
poderá representar até 5%. 

3 
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CONSULTORIA. TRIBUTÁRIA LTDA. 

               

               

               

               

               

               

               

               

   

Indústria; Comércio e Serviços 

   

O bom desempenho do "VA" está vinculado à: 

Agregar valores  -Pancipainne,ne na 11~na 

Busca daqueles valores omitidos - Naormta  

de NI,  e. Sobtaturarnento 

   

            

    

GMB. 
ANEXO lAIM-co,rmsv prod 05  

•• ANEXO II - 1,ansptate; Enelp:1Elêtrea 

32% - os FD:UtAMenIG anual na SWPIES NACIONAL ,ntl. 87 
12.5) 

     

          

          

Ações que impactam e qualificam o retomo do 
ICMS 

1-Manter funcionários competentes; experientes, e 
treinados; 

2-Responsabilidade na entrega do Talão de NÉP: 

3-A digitação da totalidade das operações; 

4-Conferência e acempanhamento, pernianente, da 
digitação do SITAGPO; 

5-Verificar as inconsisténcias apresentadas na 
digitação - SITAGRO e, corrigi-las: 

6 - Liberação de alvará vinculado a apresentação de NF 
da aquisição dos materiais de construção 4mediarae . 

munida" 
- Comparar a produção primária de um ano corri a do 
ano anterior; 

8 - Verificar a correlação entre a produção primária 
informada e a, efetivamente, produzida no municipio; 

9- Acompanhar a atividade econômica dos contribuintes - 

INUÚSIRIA e COMO,C,O. 

10 	Manter um controle de fretes de contribuintes e 
conferir, na INTERNET, o ANEXO 2 - dos traMP....r. ,09. 

após 15)03.00 cada exeleicio; 

11 - Baixar e verificar GlAs entregues; 
Contatar omissas na entrega da GlAt 
Campanhas rnassJvas de incentivos à emissão de NF; 

14 - Campanhas de esclarecimento junto aos produtores rurais, 
quanto a de apresentar o Talão de NFP; 

IS- Premiaç.ão à conSumidores; 
16- Turmas Volantes Municipais; 
17 - Cadastro individual da produção de cada produtor rural, 
18- Programa educaclenal fiscal: 	• 

projetos educacionais, rolderes. cartilhas, cartazes, que 
vise a conscientzação fiscal. na  rede municipal de ensino. 

professor é o grande aliado; 
mudar a cultura; 
a comunidade ser parceira. 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 612 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
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Pontuação das Ações Municipais 

Programa de Educação Fiscal; 
incentiv0 à Emissão de Documentos Fiscais; 
Disponibifizaçâo de equipamentos para o Auto-
atendimento Eletrônico ao Contribuinte: 
Gestão de Informação ao Setor Primário: 
Programa de Combate a Sonegação: 
Participação de funcionários municipais em 
treinamentos: 
Base de dados do 1PTU e do mau. 

O Prefeito Municipal atestará em um oficio a 
comprovação de todas as ações que serão 
analisadas pela APET/DRP e em outro oficio a 
comprovação de todas as ações que serão 
analisadas pela DT1F/CRP. 

O que fazer para melhorar o Retomo do 1CMS 

4 

Pontuação Individual dos Municipios 

   

Serão publicados até 30 de abril e 31 de outubro 
de cada ano. 

MOSCHETTA 
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CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

— 

APET - Assessoria de Promoção e Educação 
Tributária 

DT1F - Divisão de Tributação e Informação Fiscal 

   

Comprovação das Ações Municipais 

 

     

 

Até 31 de agosto, relativamente ao 1° semestre 
do ano corrente; 

Até 28 de fevereiro, relativamente ao 20 semestre 
do ano anterior. 

 

     

Av. XV de Novembro, 78- Sala 612- Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
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Funcionamento das Turmas Volantes Municipais 

Criação. composição e atuação das TVs 
Municipais: 
CVT — Comunicação de Verificação no Trânsito: 

Termo de Carga da CO.; 

Do beneficio recebido pela atuação das r/s; 

Disposições gerais. 

Campanhas de Incentivo à emissão de Notas 

Fiscais 

Lei Municipal instituindo premiação. pela 
apresentação de notas fiscais do comércio e 
Indústria local; Produção Primária; Pagto. de ISS; 
Pagto. de IPTU. 

Lei Municipal concedendo 'horas máquinas: 
material escolar, sementes: adubos. etc.' . no 
caso de apresentação da Produção Primária. 

Programa de Educação Fiscal nas Escolas 

Municipais 

,y•- 

MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA. LTDA. 

i 	• 
e 
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Conscientização dos: 

Produtores Rurais: 

Empresários: 

Comunidade em geral. 

        

    

Outras Ações 

  

        

Desenvolver as ações contidas na Lei; 
Regulamento e Instrução Norrnativa. 

Acompanhar a Produeãto Primária, caso a caso  

eÈ verificar, sabendo da sua área e sua 
produção, se o que apresenta de NF condiz 
com a realidade. Ex.: Leite, Erva-mate, Feijão. 

Acompanhar, ano a ano, o Valor Adicionado do 
Comércio e Indústria.  
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Mostrar à população e Setor Primário que a 
contrapartida em Saúde, Educação, Transporte 
Escolar e outros benefícios, clependem do 
Retorno do ICMS. 

Auxiliar no Retomo do ICMS; 
Formar cidadão mais consciente: 	mais 
responsável: 
Melhora o conhecimento e a auto-estima das 
pessoas, ao se sentirem inseridos em um 
processo de desenvolvimento. 

A Importância do trabalho 

ftlunictpios Pertencentes a Associação dos 
Mainicipios do Alto Uruguai - ANIAU 

Exercido 
Percentual 
de Retorno 

Acréscimo 
Real 

2008 2,608631% - _ 

2009 2,740941% 5,07% 

2010 2,8640830/O 4,49% 

1 Arrecadação la-15/mes R$ 1.300.000.000 

2 25% Municiraos/a,és RS 325.000.000 

3 2,60%1 mês • Ano/2008 R$ 8.478.000 

4 2,74%/m8s - Ano/2009 R$ 8.908.00-0 

5 2,87%/més - Ano/2010 R$ 9.308.000 

6 2008/2009 - R$ 430.000/mês R$ 5.160.000/an0 

7 2009/2010 - R$ 400.000/mês 5$ 44300.000/ano 

04 - Administração Tributária 

É 	a competência, poder e conduta das 
Autoridades Administrativas encarregadas da 
Fiscalização; do Lançamento; e da Arrecadação 
do Crédito Tributário, nesta incluida a sua 
inscrição em Divida Ativa. 
È  gerenciamento dos negócios públicos da 
tributação. 
Toda a Administração Tributaria subordina-se ao 
principio da legalidade. 
Fiscalização; 

:õ Arrecadação/Cobrança; 
õ Divida Ativa; 

Certidões Negativas. 

MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA. 

Para os Adminisixadores Municipais e 
Co unidade 

Conhecer e entender o processo de Retorno do 
ICMS; 
Outras Lideranças Municipais devem entender o 
processo; 
Desenvolver  ações efetivas de: 

t Campanhas; 
Controles; 
Conscientização; 
Educação Fiscal nas Escolas Municipais. 
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07 -- SIMPLES NACIONAL 

Disposições preliminares: 
Da definição de ME e EPP 
Da inscrição e Baixa; 
Das vadações ao ingresso no Simples Nacional; 
Do recolhimento dos tributos; 
Dos créditos; 
Das obrigações fiscais acessórias; 
Da exclusão do Simples Nacional; 
Da fiscalização; 
Dos acréscimos legais; 
Do processo administrativo fiscal; 
Da fiscalização orientadora. 

MOSCHETTA 
0 O 2 8 1 1 	" 

r". 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

Substituição Tributária 
. o que é? 

Como funoona? 

Servin,p  de  Transportes 
Como é a tributação no: 

Transporte Municipal; 
°Transporte Miei-municipal; 
n Transporte Interestadual; 

Transporte Internacional. 

   

A Irnportãncia da Administração Tributária 

 

   

Outras Observações do 
Simples Nacional 

Pode-se considerar que é um novoimposto; 

No RS 80% dos contribuintes estão no SN; 

Estado e Municipios perderam alguns controles — 
a expectativa é ver como ficarão as obrigações 
acessórias. 

Haverá uma administração compartilhada na: 
°Arrecadação 
c Fiscalização 

Cobrança 
Consulta 
DemaiS procedimentos 

Pontos.positivos 
c Facilidade na abertura de empresa 
°Entrada única de dados cadastrais 

Obrigações Acessórias unificadas 

08- Ref ema Tributária 

O Projeto muda a eStrutura tributaria 
A carga tributaria esta muito concentrada em 
quem paga. 
Aumentar a base tributária 
O Sistema Tributário é complexo e caótico. 
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Reforms Tribtrtéria PEC n". 233108 

Institui um  novo ICMS que passaria a ter 
:ogrslacão  única, com aliguotas uniformes e, 
cobrado no Estado de destino das 
mercadorias. 
Cria um rundo de Equalização de Recettas 
para compensação aos Estados. 

Penaliza estados que concederem Incentivos 
fiscais de forma irregular, havendo suspensão 
de repasses do Fundo de Participação dos 
Estados. 

09— PRECATÓRIOS 

O que são? 
São requisições de pagamentos de divida  
pública que se encontram disciplinadas, 
unicamente, na CF 
São revestidas de liquidez e cérteza e com  
exigibilidade no seu vencimento. 
Acontece que os entes públicos não honram 
como pagamento. Gerando a INSEGURANÇA 
JURIDICA. Assim, surgem as alternativas: 

oA figura da COMPENSAÇÃO. 

MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

A Reforma Tributaria tem corno objetivo: 

A simplificação do Sistema Tributário; 

is O fim da Guerra Fiscal; 
A implementação de medidas de desonerações 
tributárias; 

A correção de distorções; 
A melhoria ria qualidade das relações federativas. 

Ainda o novo ICMS estabelece: 

As aliquotas serão definidas pelo Senado ou pelas 
governadores; 
Alem da aliquota padrão, haverá outras etiquetas,- para 

mais ou para menos 	dependendo da selelividade dos 
produtos; 
O imposto pertencerá ao Estado de destino das 
Mercadonas, mas 2% sempre pertencerá ao Estado de 
Origem, 
Poderá o Estado de Origem cobrar rodo o ICMS, mas 
atrevas de urna Cárnare de Compensação. transferirá ao 
Estado de Destino; 
Os benelicios fiscais, achados pelo colegiado, deve ser 
undonne em todo o pais, 
O ICMS terá regulamentação ártica, sendo vedaria à 
~-WS-orme Estadual, salvo se autorizado pelo Orgão 
Colegiado. 

10 —  Plandaynento Tributário 

0 Denomina-se Planejamento Tributário :o 
estudo feito preventivamente, ou seja, antes da 
realização do fato administrativo, pesquisando-se 
seus efeitos jurídicos e econômicos e as 
alternativas legais menos onerosas. 

e "O Plaratnento Tdbutirdo O o cOoldnto do condutos comlusives ou 

onrissIvas da pessoa físico oe_2.1L_Mtlito realizadas antes ou depois da 
ocorra,clo do foto gerador. destinadas e reduzir mitigar tronsfedr ou 
Wstaaror Wel e fiFdarnente or. Ônus dos trIbutos.'.  

  

Os entes públicos defendem yue: 
a A compensação desrespeita a ordem dos 

precatórios; 
Necessita de rei local que autorize a 
compensação. 

o. Os devedores de impostos defendem que: 
No momento que o Estado não pagou, sequer, 
de fornia parcelada r•ir na sr cri, então, ao 
menos. coMpensar 
O crédito é um direito patrimonial e, sendo 
assim é um direito fundamental: não 
necessitando, portanto, de lei autorizativa. 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 612 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
consultoria@vmoschetta.com.br  - CNPJ: 05.965.663/0001-64 



002813 

importância e Necessidade do Planejamento 
Tributário 

O primeiro é o elevado ônus fiscal incidente no 
universo dos negócios. O outro é a consciência 
empresarial do significativo grau de 
complexidade sofisticação, alternância e 
versatilidade da leqislação pertinente. 

MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

Evasão Fiscal 

"toda e qualquer ação óu omissão tendente a 
elidir, reduzir ou retardar o cumprimento da 
obrigação tributária"... COMO 'fuga ardilosa, 
dissimulada, sinuosa, furtiva, ilícita, a um dever 
Ou obrigação". 

Cisão Fiscal 

"é a economia tributária resultante da adoção da 
alternativa legal menos onerosa ou lacuna da lei. 
É legitima e licita, pois é alcançada por escolha 
feita de acordo com o ordenamento juriclico." 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
"ISS" 

 

   

11 — ISS e Substituiffl o Tributária 

Tem-se que a Substituição Tributária ocorre 
quando uma pessoa diversa do destinatário 
constitucional tributário assume, por força de lei. 
a condição de sujeito passivo ria relação jurídica 
tributária, o que somente é viável, do ponto de 
vista constitucional. 

Expressões contidas na Lista Serviços da LC N°. 
115í0 3 

a)mencionam as expressões 'Congêneres  
'auxiliares e 'semelhantes' que não se 
justificam na tipicidade cerrada; 

b) a utilização de vocábulos 'quaisquer' 'malquer 
natureza' e 'qualquer espécie, confere 
amplitude a especificas serviços e demanda a 
utilização de método analógico. 
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O exame detalhado da mencionada lista revela 
que, no âmbito da incidência tributária (IR - 
ICMS - ISS). existem diversos serviços • 
controvertidos, tais como; arrendamento  
mercantil; bancos; empreitada industrial; 
factoring; gráficas; instalação e montagem; 
pianos de saúde; propaganda e publicidade 
visual.  cooperativas; Leasing. cartórios; 
telefonia; outros. 

ISS - Resumo 
" 

O ISS é um imposto Cumulativo. 
O ISS é um imposto com dificuldade de  
aplicação prática. 
A 1C somente lista serviços, mas não define o  
Que é serviço. 
O ISS tem como FG a prestação dos serviços 
constantes na lista, ainda que não se constituam 
como atividade preponderante; 
A incidência do ISS não depende da 
denominação dada ao serviço prestado, 
O ISS não incide sobre as exportações de 
serviços, 

MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

^ 

O ISS será devido no local do estabelecimento do 
prestador, exceto quanto aos itens I a XXII, que será 
devido no local' 
Contribuinte do ISS á o prestador do serviço; 
Mediante lei, os Município poderão instituir á ST; 
A Base de Cálculo do imposto é o preço do serviço; 
Aliquotas: minima 2% e máxima 5%: 
Prestação de serviço, para fins de ISS, á preetação 
jurídica de 'FAZER": 

or É juridicamente impossivel que unia mesma prestação 
fim enseje a incidência cumulativa do ISS e do ICMS; 

a o O destinatário constitucional tributário do iSS é o 
prestador de serviço; 
O destinatário constitucional da Si', quanto ao ISS, é o 
tomador do serviço; 
Os descontos concedidos si o preço até o momento da 
prestação do serviço, reduzem a BC: 
Os descontos concedidos após a prestação do serviço, 
não reduzem a BC; 
Os encargos de operações de crédito, financeiras ou 
não financeiras, não integram a BC; 
A Lista de Serviços, sob o aspecto jurídico, não é 
laxativa, nem exaustiva, bem como descabe falar em 
sua interpretação analógica, restritiva ou limitada; 

Na Construção Civil 1,,,r) incide o ISS sobre o todo éiré,...,r, 

A ST é instrumento adequado para a ftscalidação dos serviços no 
território do Municipio; 
As aliquotas minimas e máximas do ISS objetivam a contensão da 
chamada 'Guerra Fiscal': 
O tato de uma atividade não constar na lista jamais poderá impedir 
a tributação por meio do ISS; 

•0 Contrato é importante para se verificar o acordo entre as panes, 
definindo assira se ha inddênda ou não de ISS; 

1- Incidência  de ISS  - casos da lista; 
2- IncldNiein de ISS e ICMS  - casos ria lesta- canse,. 
3 - Incidência de /Ctr15-  casas nàer corWan. NI M.41; 

Consbluição do Crédito Tributário 

Lançamento e Modalidades 

Hipóteses de Alteração do Lançamento 
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CONSULTORIA'  TRIBUTÁRIA LTDA. 

    

Prescrição e Decadência 

 

    

12 - Ações Municipais/Importância 

A importância de se entender a origem da receita 
municipal; 

E, também, saber da importância do trabalho 
desenvolvido pelos Agentes Municipais; 

As ações municipais reverterão em beneficios à, 
própria, comunidade. 
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CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

OS - VISÃO DE COGÃO PÚBLICO 

É um Ente ABSTRATO 
Ouern é o Municipio'? 

Mudanças x Resistências 

NecesSidade de Gestão em todos os 
níveis de organizaçêo 

1-O Governo é urna organização de 
serviços ao povo que deve ser gerenciada 
como qualquer empresa. 

2 - EM todos os mveis de organização 
inclusive no Público, deve-se ter FOCO 
no Financeiro: no Cliente, no Funcionário 
e na Sociedade Isto é raro mas é como 
deve ser. 

3 - O Setor Público de,ve  

trabaWar com Metas 

promover a ;vieritrocacia. 

*ter a cultura do enfrentamento dos fato 

ter a cultura do Alto DesemPenho  

')4 - As METAS devem ser suficientemente 
' 	desafiantes, de tal modo a forçar a busca de 

conhecimento no,io 

- A Vitória de urna organização e algo 
deselacio por todos e quando acontece e 
uma grande fome de aiegna e satisfação 

O Muricipio quer e precisa da F-arcera 

  

O Município quer e precisa evoluir 
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MOSCHETTA 
CONSULTORIA TRIBUTÁR1A LTDA. 

PLANEJAMENTO de AÇÕES da SECRETARIA MUNCIPAL da FAZENDA 

Supervisão: Secretário Municipal da Fazenda e equipe 

Aplicação: Diretoria de Tributos e equipe 

Período: 2010; 2011 e 2012 

ErechirniRS  

01—  RECADASTRAWIENTO dos CONTRIBUINTES 

- Acompanhar; 

- Analisar eventuais dificuldades; 

- Analisar, antecipadamente, eventual prorrogação; 

- Estar preparado para trabalhar, após O recadastramento, somente com os 

recadastrados; 

- Analisar qual é o Momento para baixar de ofício, os não recadastrados. 

02—  GUIA de INFORMAÇÃO e APURAÇÃO do ISS "GtA/iSS"  

- Decreto da GIA/ISS — Elaborar com Moschetta e Planejamento; 

Ampla divulgação sobre a obrigatoriedade da entrega da GlA; 

Verificar o andamento da implantação com a SYSTEM e DTI. 

03 — CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 

- Acompanhar a implantação dos trabalhos; 

- Definir os responsáveis pelo controle e cobrança; 

- Avaliar os resultados. 
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CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

 

04 —  ALVARÁ  

- Acompanhar a implantação do novo sistema; 

- Acompanhar com a SYSTEM, DTI e OBRAS; 

INSCRIÇÃO de CONTRIBUINTES pela JUNTA COMERCIAL 

- Acompanhar a implantação; 

- Fazer entrar em vigor em Jan/2012. 

TAXA PROPORCIONAL da VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

- Acompanhar, com Moschetta, alterações do CTM; 

- Após alterações na lei, contatar com setor para implementar novo sistema. 

IPTU RECADASTRAIVIENTO dos IMÓVEIS 

- Avaliar o andamento dos trabalhos; 

- Mensurar os trabalhos. 

08 - ITBI 

- Elaborar planilha de valores para efeitos de estimativas; 

- Dinamizar o atehdimentó — Mais pessoas; 

- Rapidez no atendimento; 

- Avaliar e mensurar os trabalhos. 

09—  SECRETARIAS de OBRAS e FAZENDA 
2 
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13 — ATENDIIVIENTO  ao PÚBLICO  no IPTUJIBIe SETOR DE CO 

- Avaliar o sistema de atendimento; 

3 
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CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA.. 

Cobrar IPTU, se for o caso, de imóveis sem HABITE-SE; 

Avaliar a situação com OBRAS. 

10 —  COBRANÇA e DÍVIDA  ATIVA 

Verificar o andamento dos trabalhos; 

Intensificar os trabalhos para implantar as FASES DE COBRANÇA; 

Reunir-se com a SYSTEM (Yun) e Setor de Cobrança para implementar as FASES. 

11— CAMPANHA de INCENT VO à EMISSÃOde NOTAS FISCAIS 

- Agilizar os trabalhos; 

- Reunir a comissão; 

- Colocar em prática, imediatamente. 

- Divulgar a campanha; 

- Envolver a Secretaria Municipal de Educação. 

12 — SETOR PRIMÁRIO e  de RETORNO do !CIVIS  

- Reunir-se com o setor; 

- Avaliar desempenho; 

- Aperfeiçoar controles; 

- Integrar, efetivamente, Secretarias da Agricultura e da Fazenda; 

- Analisar resultados. 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 612 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechim - RS 
consultoria©vmoschetta.com.br  - CNPJ: 05.965.663/0001-64 



MOSCHETTA 
0 	2 8 2 1 

CONSULTO TRIBUTÁRIA LTDA. 

- Propor, se for o caso, modificações; 

- Agilizar trâmites de processosrd ,-eterminar prazos). 

INFORMATIZAÇÕES do CADASTRO IMOBILIÁRIO (Fichas Verdesi 

- Avaliar os trabalhos; 

- Verificar o andamento da digitação; 

- Mensurar os resultados. 

ESTRUTURA de PESSOAL 

- Avaliar em toda .a Secretaria da Fazenda a necessidade de pessoal; 

Propor, se for o caso, a nomeação de funcionários; 

Reavaliar a necessidade de realocação/remanejamento de funcionários. 

16 —  AVALIAÇÕES de DESEMPENHO das RECEITAS PRÓPRIAS  

- Avaliar/analisar, com o contador, trimestralmente, a evolução das receitas próprias: 

- ISS; IPTU; ITBI; CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA; TAXAS; DIVIDA ATIVA. 

JUNTA ADMINISTRATIVA de RECURSOS FISCAIS — "JARF" 

- Verificar/acompanhar corno andam os trabalhos; 

- Avaliar desempenho em conjunto com o Presidente; 

- Ver se a estrutura é adequada ou, necessita de melhorias. 

EQUIPAMENTOS 

- Analisar necessidade de equipamentos para a Fazenda; 
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- Propor, se forem o caso, as aquisições. 

FISCALIZAÇÃO do •ISS  

- Definir estratégias de fiscalização; 

- Aperfeiçoar técnicas de fiscalização; 

- Acompanhamento permanente dos principais contribuintes 

RELATÓRIOS GERENCAIS 

- Instituir relatórios gerenciais de produtividade fiscal; 

- Instituir relatórios gerenciais de cada Setor da Secretaria da Fazenda; 

- Remeter, mensalmente, os relatórios à apreciação do Secretário da Fazenda. 

Moschetta donsuitoria Tributária. 
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CONSULTálA TRIBUTARL LTDA. 

AÇOES/2011  
Município de Erechim  

O1-Iss 

01 - Turmas Volantes; 

02 - Plantão Fiscal; 

03 - Remeter 1 via do Auto de Lançamento ao Setor de Cobrança para 

implantar; 

04 - Relatórios só dos contribuintes do ISS — (todos eles); 
- Relatório só dos contribuintes do ISS — (por atividade econômica); 

Relatório só dos contribuintes do ISS — (por ordem decrescente de pgto.); 
Relatório dos contribuintes do ISS — (por categoria); 

- Geral 
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03 - Tomar as iniciativas para que sejam desenvolvidas as ações do PIT; 

2 
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CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

- EPP 
- ME 
- MEI 

05 - Plano de Trabalho de Fiscalização.(para um determinado período). 

02 - ICMS  

01 Ações do PIT — comprovar, semestralmente; 

02 - Desenvolver ações •para integrar com Sec. Agricultura e Sec. da 

Educação; 
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04 - Ações para controle de Setores da Produção Primária. 

03- IPTU e ITBI  

01 - Rever os valores, trimestralmente, para efeitos de Estimativa Fiscal — ITB1; 

02 — Recadastrarnento, para efeitos de cobrança dolPTU; 

03 — Informatizar a.s "Fichas" de IPTU; 

04 — Chefes do IPTU e ITB1, dedicarem mais tempo ao planejamento.  
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OcI COBRANÇA e DÍVIDA ATIVA 

01 - Implantar os Autos de Infração — (implementar em um só item); 

02 - - 'Remeter carta ao sujeito passivo, indicando prazo do pgto.; 

03 - Contatar, (por telefone), os devedores em Dívida Ativa; 

04 - Traçar um Plano, para remessa à Execução Fiscal, conforme CTM.; 

4 
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05 - Implantar um sistema de "fazes" nos andamentos de cobranças (ANEXO); 

05- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

01 - Primeira Instância - A cargo do Diretor de Tributos; 

02 - Modificações de valores por decisões. "Setor de Cobrança é quem altera"; 

06 DIRETOR DE. TRIBUTOS 

01 - Sistema de Informática: 
- Verificar, em cada setor, o que necessita ser melhorado; 
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Cobrar da empresa responsável, as modificações; 
Melhorar a parte pertencente à Fazenda Municipal; 

- Relacionar os casos a Serem resolvidos; 

02 - Participar da elaboração do Plano de Trabalho da Fiscalização do ISS; 

03 - Participar da elaboração do Plano de Ações do PIT; 

04— Participar das ações do ITI31 e IPTU; 

05 — Participar das ações da Cobrança; 

06 - Formulários da Fiscalização, implementar por Portaria do SF ou Decreto; 

07 - Acompanhar/comparar, mensalmente, receita com previsão orçamentária; 
- Elaborar relatórios; 

08 - Instituir, receber e repassar ao SF, relatórios de produções mensais: 
- Autos de infrações por: quantidades; valores; Fiscal; 

Guias de ITBI por: quantidades; valores; 
IPTU por: valores pendentes referente ao exercício; 
Cobrança e Dívida Ativa por: quantidade de parcelamentos concedidos; 
Execução Fiscal por: quantidades e valores encaminhados; valores • 

cobrados; 

09 - Avaliar necessidade ou remoção de pessoal, em cada setor; 
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10 - Estudar e sugerir um "critério técnico" de correção anual da URV; 

11 - Acompanhar estudos de modificações do CTM, em 2010; 

12 - Implantar a GIA Mensal dos contribuintes do ISS, modalidade geral; 
- Buscar modelos em outros Municípios; 

13 - Acompanhar a confecção final do novo desenho da estrutura da Fazenda; 

14 — Acompanhar a instalação da Junta Administrativa de Recursos Fiscais — 

JARF-; 

15 — Rever os casos de isenção de IPTU e Desconstituição; 

16 — Resolver casos de divergências entre Saúde e Fazenda — Alvarás-; 

17 — Reunir Fazenda e Obras — Agilizar fornecimento de inscrição; 

18 — Acompanhar elaboração de um Regulamento de Tributos Municipais; 

19 — Implantar a Nota Fiscal eletrônica; 

20 — Acompanhar a Programa de Incentivo à emissão de Notas Fiscais; 

21 — Acompanhar e regulamentar a Lei do Habite-se. 

7 

Av. XV de Novembro, 78 - Saia 612 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000- Erechim - RS 
consultoria@vmoschetta.corn.br  - CNPJ: 05.965.663/0001-64 



MOSCHETTA 
	

0 0 2 8 3 0 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. 

22 — Acompanhar a implantação do conselho da OLFAR 

07 -- SYSTEM 

01 — Aperfeiçoar ó sistema da Fazenda Municipal 
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MEDIDAS QUE VISAM A MELHORA NA FISCALIZAÇÃO E 
ARRECADAÇÃO DO "ISS"  

Ao setor de "ISS" e Fazenda coma um todo 

Ao ilmo.sr. Secretário Municipal da Fazenda 
MD Sr. Valdemar Artur Loch 
Erechim/RS  

Esta percepção ocorreu com a nossa, breve e recente, 

participação junto aquele órgão fiscalizador, onde estamos iniciando 

trabalhos de assessoria técnica, com o objetivo de se alcançar, cada vez mais 

a eficiência e produtividade, de que tanto as administrações públicas 

necessitam. 
Lembramos que as sugestões, a seguir descritas, não 

esgotam as necessidades e as constatações. Outras medidas, certamente, 

deverão ser tomadas, no decorrer do tempo, além das aqui elencadas, para 
que possamos ter um avanço, permanente, em termos de qualificação, 

eficiência e produtividade. 

Implantação de urna Guia de Informação e Apuracão do "155" 

01— A Administração Tributária Municipal, hoje, não possui 

mecanismos de informações, para saber quanto um contribuinte de ISS,• 

deverá pagar de imposto, pelos seus serviços prestados, no mês anterior. 
É elementar a necessidade de se obter tais informações. E, a 

exemplo de outros municípios de médio e grande porte, bem como as 

Administrações Tributárias Estaduais e Federal, o Município de Erechim, deve 

implantar, imediatamente, através da Legislação própria, a obrigatoriedade 

das informações, por parte dos contribuintes. 
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Basicamente, isto se implantaria, através da entrega, por 

parte dos contribuintes, de uma Guia de Informação e Apuração do ISS, - 

GIM-, mensal. 

Necessidade de contratação de Mentes Fiscais Fazendários e Auxiliares  

02 - Quanto ao quadro de Agentes Fiscais Fazendários 

Municipais, bem como seus auxiliares, em atividade efetiva no exercício de  

fiscalização,  é bastante deficiente, tendo em vista a demanda dos trabalhos, 

bem como a importância econômica que o município representa. 
Aos Agentes Fiscais Fazendários que hoje atuam, 

diretamente, no exercício de fiscalização, entendemos ser necessário o 

acréscimo de, ao menos, 03 (três), para se desenvolver um trabalho de 

fiscalização e acompanhamento dos contribuintes. 
Outro fato, é a importância de cada Agente Fiscal 

Fazendário, estar, verdadeiramente, acompanhado por um Agente Auxiliar 

de Fiscalização. Esta medida fará com que a produtividade de cada Fiscal seja 

aumentada, de forma significativa, pois o Auxiliar Fazendário desempenhará 

aquelas funções mais simples, liberando assim, o Agente Fiscal Fazendário, 

para as atividades mais significativas e de resultados. Assim a dupla de 

trabalho, poderá apresentar resultados bem mais positivos, onde a 

Administração Superior, também, possa aferir resultados, de que tanto 

necessita. 
É relevante, assim, a nomeação de Agentes Piscais 

Fazendários e respectivos Auxiliares. 

Exigência de Nível Superior para ingresso corno Mente Fiscal Fazendário  

03 - Outro fato, é a qualificação dos Agentes Fiscais 

Fazendários que, a nosso ver, deve-sé passar a exigir, no seu ingresso, nível 

de 3° grau. 
Esta necessidade se apresenta, dentre outras, pela 

importância do exercício de fiscalização; pela grande capacidade dos 

defensores dos contribuintes; pela importância econômica de nosso 

município; pela quantidade de estabelecimentos prestadores de serviços; 

pela complexidade da legislação tributária em nosso país. 

2 

Av. XV de Novembro, 78 - Sala 612 - Centro - Fone: (54) 3522-0404 - Cep: 99700-000 - Erechirn - RS 
consultoria©vmoschetta.com.br  - CNPJ .  05.965.663/0001-64 



MOSCHEITA 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA. LTDA. 

Quanto à remuneração, obviamente, entende-se que ela 

deverá ser compatível com o grau de escolaridade exigido e, complexidade 

das tarefas desenvolvidas. Fato este que, no exercício da Fiscalização 

Fazendária Municipal, não temos dúvidas, como já referido, as tarefas se 

apresentam complexas e, exigem escolaridade de nível superior. 
Ao adotar estas medidas, de exigências de escolaridade de 

nível superior, para o ingresso na carreira de Agente Fiscal Fazendário 

Municipal, temos a certeza do salto em qualidade e produtividade que o 

setor de fiscalização obterá. 

Implementação de Planos e Estratégias de Fiscalização  

04 — No que se refere a Plano de Trabalho, no Setor de 

Fiscalização do ISS, constatamos ser necessário implementar outras 

estratégias, além das já existentes. 
Em razão do observado, estamos orientando e transmitindo, 

às Chefias do Setor, bem como ao grupo Fisco, vários mecanismos e 

procedimentos de fiscalização, para que sejam colocados em prática, visando 

assim seu constante aperfeiçoamento, objetivando a melhora na fiscalização 

e arrecadação. Dentre outros, podemos destacar: a-) possuir relatórios de 

informações gerenciais, que possibilitam a indicação de possíveis focos de 

evasão de tributos (sonegação); 1,-) definir, efetivamente, quem fará quais 

atividades. Esta medida serve para evitar dispersão de trabalhos e perda de 

produtividade; c-) distribuir a força de trabalho de fiscalização, de forma 

eqüitativa, quanto aos casos de "grandes contribuintes"; "médios  

contribuintes"; "pequenos contribuintes"; e "casos polêmicos que,  

geralmente, ensejam discussões, tais corno Bancos, Cartórios e outros";  d-) 

acompanhar a evolução de alguns contribuintes, previamente selecionados, 

que representam percentual significativo da arrecadação; e-) desenvolver 

operações presenças nos estabelecimentos. Este procedimento, nada mais é, 

do que desenvolver urna atividade indireta de fiscalização que, resulta em 

aumento de arrecadação, pela presença, efetiva, do Fisco nos 

estabelecimentos prestadores de serviços.; f-) outras atividades que foram 

repassadas à Chefia do Setor de ISS. 
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Entendemos que a Administração Superior, no caso o 

Senhor Secretário da Fazenda, também, deve verificar se tais atividades 

estão, mesmo, sendo desenvolvidas, para o bem de toda a Administração 

Tributária Municipal. 

Parceria com o Governo do Estado para criar Volantes Municipais  

05 — A criação da Turma Volante Municipal, em Convênio 

que deve ser assinado com o Estado do Rio Grande do Sul, é outra medida 

importante, para que se possa, cada vez mais, combater a sonegação de 

impostos. 
Tal procedimento, conforme legislação estadual possibilita, 

inclusive, a contagem de pontos para efeitos de melhoria no retorno do 

ICMS, conforme regulamento em vigor. 
No mais irá atender o "reclamo" do comércio local, dá 

necessidade de combater a venda ambulante ilegal; a venda de produtos 

pirateados e, melhor fiscalizar as feiras itinerantes que, eventualmente, 

possa a vir se estabelecer em nossa cidade. 
O referido Convênio, irá respaldar o exercício da fiscalização 

de mercadorias, por parte dos Agentes Fiscais Municipais, que estarão sendo 

comercializados fora dos estabelecimentos comerciais, locais. 

Colocamos-nos a disposição dessa Secretaria para' outras 

informações que julgar necessário. 

Erech 	21 de sete bro—de 2011. 

Moschetta Consultoria Tributária Ltda., 

Obs. 
Com cópia para  o 
Diretor de Tributos Municipais. 
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REUNIÃO 

Fazenda  Municipal -Erecii.im 

15/01/2010 

01 — ISS 

01 - Turmas Volantes; 
02 - Plantão Fiscal.; 
03 - Remeter 1 via do Auto de infração para Seto.r de Cobrança; 
04 - Relatório só dos contribuintes do 1SS — (todos eles); 

- Relatório só dos contribuintes do ISS — (por atividade económica); 
- Relatório só dos contribuintes do ISS — (por ordem decrescente de pgto.); 
- Relatório dos contribuintes do 1SS — (por categoria), 

- Geral 
EPP 

- ME 
M 

05 - Plano de Trabalho de Fiscalização (para o exercício de 2010). 

02= ICMS  

01 - Ações do PIT — comprovar, semestralmente; 
02 - Desenvolver ações para integrar com Sec. Agricultura e Sec. da Educação; 
03 - Tomar as iniciativas para que sejam desenvolvidas as ações do PIT; 
04 - Ações para controle de Setores da Produção Primária. 

O3- IPTU e ITBI 
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01 - Rever os valores, trimestralmente, para efeitos de Estimativa Fiscal — ITBI; 
02 — Outras ações ... 

04- ÇOI3RANCA e DÍVIDA ATIVA  

01 - Implantar os Autos de Infração— (implementar em um só itetri); 
- Remeter carta ao sujeito passivo, indicando prazo do pgto.; 

02 - Contatar, (por telefone), os devedores em Dívida Ativa; 
03 - Traçar um. Plano, para remessa à. Execução Fiscal; 
04 - Implantar uni sistema de "fazes" nos andamentos de cobranças; 
05 — Outras ações ... 

05.— CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

0:1 - Primeira Instância - A cargo do Diretor de Tributos; 
02 - Modificações de valores por decisões. "Setor de Cobrança é quem altera"; 

06— DIRETOR DE TRIBUTOS 

01 - Sistema de Informática: 
Verificar, em cada setor, o que necessita ser melhorado; 

- Cobrar da empresa responsável, as modificações; 
- Melhorar a parte pertencente à Fazenda Municipal; 

Relacionar os casos a serem resolvidos; 
02 - Participar da elaboração do Plano de Trabalho da Fiscalização do ISS; 
03 .- Participar da elaboração do Plano de Ações do PIT; 
04 - Formulários da Fiscalização, implementar por Portaria do S.F ou .Decreto; 
05 - Acompanhar/comparar, mensalmente, receita com previsão orçamentária; 
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- Elaborar relatórios; 
06 - Instituir, receber e repassar ao SF, relatórios de produções mensais: 

Autos de Infrações por: quantidades; valores; Fiscal; 
Guias de ITBI por: quantidades; valores; 
IPTUpor: valores pendentes referente ao exercício; 
Cobrança e Dívida Ativa por: quantidade de parcelamentos concedidos; 

- Execução Fiscal por: quantidades e valores encaminhados; valores 
cobrados; 
07 - Avaliar necessidade ou remoção de pessoal, em cada setor; 
08 - Estudar e sugerir um "critério técnico" de correção anual da URV; 
09 - Acompanhar estudos de modificações do CTM, em 2010; 
10 - implantar a GIA Mensal dos contribuintes do ISS, modalidade geral; 

Buscar modelos em outros Municípios; 
11 - Acompanhar a confecção final do novo desenho da estrutura da Fazenda; 
12 - Iniciar estudos para implantar o Conselho de Contribuintes; 
13 — Rever os casos de isenção de IPTU e Desconstituição. 

07— MUDANÇAS .no CT.M 

01 - Todos os Setores da Fazenda Municipal, deve se inteirar das 
alterações; 

02 - Discussão das alterações. 
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Odacir 
Marister 

Oleg° 
Claudete 
Vanl 

iodo 
Moschetta 

- Controle Interno 

- Dl] 
- Secretaria de Desenvolvimento 

- Secretaria da Fazenda 
- Secretaria do Planejamento 

- System 
- Consultor Tributário 

Fazenda 
_ - 

Recadastramento dos Contrib- uintes 

Indústria/ Comércio / Serviços 
idição de Chededn enedee,d-eneda pra :05 

Restrições de inclusões e alterações no 

cadastro. 
elteredbes e Inclue,dm, edreente pe, idededn. 

Ágilizar Professos. 
lieuntão com fazenda; Obras; See, 

 AndHeete: Vleptincie ednitene. 

Informatizar 	fichas 	do 	cadastro 

imobiliário. 
Redefinir horário do expediente .externo. 

ttrIf 
too 

Qu_tr s melhorias na.Fpzeflda 

t- Consolidar os patos. do 1PTU e 155. 
1- Consolidar o lançamento do Auto de Infração. 
1- Implantar Fazes de Cobrança, na Divida Ativa. 
2. Relatórios de Contribuintes - ISS - todos. 

4.11.0,P0% per adveleda ecOnereiee 

Retarde. por 
CIA Mensal de grandes Contribuintes do 155. 
O sistema Indicar a correlação entre Receita 

Orçamentária e Receita Contabli. 

1,d 

P " 1 r• 0 5 2 8 3 8 

Ob'etivos 

omissP.0 ESPECtAl_ iNFOW.`1.0:11cp,  Verificar pontos críticos de cada Secretaria; 

Integrar o sistema de Informática; 

Melhorar a qualidade da Informaçâo; 

Definir e propor mudanças. 

à • • 	.a s 
• 	d o so de I 

Fazenda  
Claudete e Ana Paula. 

Obras 
Santollrn; Cleonice; Dirceu e Eng. Fernando. 

istraO 
Sérgio; Charline; Camila; Miriam; Glelce; Marlster. 

Saúde 
Olnel; Jean; VJIllan 

A Mura 
Gerson 

Caren 
Se 	a 

[Pego; [Mica; Danlele; Rosnei; Marcelo. 

Ga blente 
Mar-Inês. 

Procuradoria 
Or. Ceolln. 

Plane amento 
Vanl 

Controle Interno 
Odacir. 

Cidadania 
Fabricio. 

Cultura 
Daniel. 

Desenvolvimento Econômico 
Sr. Valintr; Dlego 
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_ 

Protocolo (5.5r0s) contatará com Secretarias 
para diminuir aberturas de Processos. 

Vincular, no caso de Processo interno de 
funcionários, o Protocolo ao RH. 

Utilizar o Sistema para tramitar os 
proceSSOS. tesa deve ser cum,. onv todas as Secresenesi 

Obras 
- • . 

Lei do Plano Diretor 
Consolidá•la e, colocar na INTERNET 
Quem fará: Planejamento; Administração e 

Obras. 

Diqitalizar o Mapa de Zoneamento 
Quem fará: Obras Meu,  de der...asna) 

Dar tramite dos Processos via Sistema 
Reunia,' com oNallas de ceda 50,,elenn 
Obras ,avo Reunião. ovostracornants.. 

Saúde 
--^,---- .--•--- -•. 

Setor Financeiro 
Necessidade de existir funcionários no Sistema Central de 
Informática, desde as 7:30h e 13:00h - necessidades das 
UBS. 
Acosso, áutorrátiztoc, tcS Salem de :adi: rubriCt. 

VI ilância Sanitária 
Acesso aos Cadastros Tributários; 
Acesso a Cadastro Imobiliário; 
Acesso ao Plano Diretor.  

Entregar, diretamente, os, materiais no subalmosarira d "" 
Prewiro do controle do Almoserifado Central.. 	

.  

iraltes 
E precário o Sistema de: 

Solicitar vaga para [0(‘Settat veie.1.1105 
Solicitar autorização pare dbaSteirglente de COnlbuStiVel. 

Consulta ao Cadastro de Devedores. 

Implantar o Módulo • Rural, para controlar o 

nO de horas Máquinas, e outras situações. 

Um Sisterna Próprio de InforMatica que 
indique, dentre outros: 

na de Monco; 
s. de ono.e-000es: 
nu de <coto.... 
note, de aluo.: 	 • 
ro,  de alunos coro eloceTsided. er...^0.13 
,Unt11.0.1  da merendes ...Ser 
ovoSoos do ory4essor. 
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•• Necessidade de dar encaminhamento dos 

processos - Infonmer/Clentdicar a dderte Inte,esseda - 

ponc.dalmente na 5iinitaria Oe Obras. 

Aperfeiçoar a localização dos destinatários 

dos processo. 

-•-• 

Redefinir formas de ações. 

O 2 8 4 O 

Se _— 

Necessita de um Sistema próprio de Informação e 
Controle. 

veknen Amodadadds; 
Ern.ssio de Multas. 
Controle da Onrninalidede: 
Defesa Ci.; 
knnurson 

PROCON, necessita acesso ao Cadastro de 
Contribuintes e Fornecedores (Compras). 
Colocar em prática o SINDEC - Sistema Nacional de 
Defesa ao Consumidor. 

Procuradoria 

Cada setor deve instruir, de forma 
eficiente, cada processo. 
As secretarias devem assumir mais 
algumas decis5es. 
Todo o despacho em processo dever ser 

fundamentado. 
Deve haver os atos seqüenciais em cada 
processo, principalmente, em doaç5es de: 
• 

sntor de detMenbnid 
regIstro da len.. 

Plane'amento 

Dar seqüência do Sistema Integrado de 
melhorias, que está no Planejamento. 

Secretarias (50cretól,cd) respaldarem as 
melhorias indicadas pela Comissão Especial 
de Informática, onde o Planejamento 
repassará e, o Controle Interno fiscalizará. 

Cidadania 

r0,7. 
	Acesso ao Cadastro do ITPU; 

Acesso ao Cadastro de Contribuintes; 

Informatizar toda a rede de Assistência 

Social. 
Intartna• com ai Ertadadee. 
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Necessita de um sistema próprio de 
Informação e Controle. 

ÂMBITO GERAL 
Mutirão em todas as Secretarias para 
resolução de processos que estão a mais de 6 
meses. 
Celeridade no Trâmite dos Processos. 
Necessidade de Solicitação de Despesas "50" 
via on line. 

• Padronização na codificação dos produtos 
adquiridos. 
Reduzir itens disponíveis para compras. 
Suprir e readaptar os recursos humanos, para 
efetuar as demandas das ações. 

O O 2 8 4 1 
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Desenvolvimento Econômico 

, Necessita de um banco de dados que de 
inforrnações. 

GRUPO GESTOR 
Secretário de Administração. 

.‘ Secretário de Desenvolvimento Económico. 

Secretário de CoordenaçãO e Planejamento. 

Gerente do Controle Interno. 

Comissão de Informática. 

1 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 447/2011 

PROCESSO N° 0880812011 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°188412011 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 25, INCISO II cic ARTIGO 13, INCISO III, DA LEI 8.666(93 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 

Contrato Administrativo que entre si fazem como: 

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 87.613.477/0001-2
0, neste ato 

representado. com 
 amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário Municipal de Administração, Senhor GERSON 

LEANDRO EIERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal da Fazenda, Senhor VALDEMAR ARTUR LOCH, brasileiro. casado, 

funcionário público, ambos residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONTRATADA - MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° 05.965.663/000
1-

64, com sede na Av. 15 de Novembro. 78. sala 413, Bairro Centro, cidade de Erechim-RS, neste ato representada pelo seu proprietário, Senhor 

VALDECIR MOSCHETTA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 253.321.470-15, RG n° 4001760018, residente e domiciliado na Av. Mauricio 

Cardoso, 1092, Bairro Centro. nesta cidade. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 - DO OBJETO - 
1.1. Contratação de empresa especializada em consultoria tributária, a fim de prestar serviço de assessoria e consultoria técnica para a Secretaria 

Municipal da Fazenda, nas áreas de ISS e ICMS, através da Secretaria Municipal da Fazenda, com recursos próprios. 

2- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS' 

2.1. Os seguintes trabalhos deverão ser desenvolvidos pela CONTRATADA: 
Dar continuidade na assessoria e treinamentos dos servidores da Secretaria da Fazenda, para 

que atuem mais eficazmente em suas 

atribuições no que se refere aos tributos municipais: 
Dar continuidade em treinamentos buscando o aperfeiçoamento do conhecimento da legislação tributária municipal. bem como na 

orientação de técnicas de fiscalização; 
Dar continuidade na identificação de possiveis deficiências na fiscalização do ISS e apresentar soluções e orientações para superá-las; 

Dai: 
 continuidade na orientação da ação fiscalizatória e outros procedimentos objetivando o melhor retorno do ICMS ; 

Dar continuidade no serviço de assessoramento na apuração do censo do ICMS, concernente ria análise das Guias de Informação e 

Apuração do ICMS 'GUIAS Modelo 8'; 
Orientar os Funcionários Fazendários responsáveis pela fiscalização da apresentação de documentos que deverão ser apresentados. no 

momento da solicitação de Habite-se, conforme contido na Lei Municipal n.° m4.739/10 e no Decreto Municipal N.° 3.588(10; 

Orientar e assessorar os funcionários envolvidos no desempenho das Campanhas de Incentivos à Ernisão de Documentos Fiscais, para 

que a mesma se torne permanente, inclusive se estendendo às escolas municipais; 
Orientar em todos os setores de Fiscalização e Arrecadação da fazenda Municipal, para que os procedimentos sejam mais célebres e 

eficientes: 
Orientar no sentido de ser realizado um recadastramento dos contribuintes do ISS, para que num futuro próximo para ser implementada a 

obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal Eletrônica Municipal "Nfe", bem como se possa exigir a apresentação. ao 
 menos, dos grandes contribuintes 

do ISS, de Guias de Informações e Apurações de ISS "GlAs" , de forma mensal e anual, objetivando acompanhar com mais eficiência a arrecadação 

dos maiores contribuintes. 
2.2. Os serviços deverão ser prestados junto à sede da Prefeitura ou escritórios da CONTRATADA. conforme necessidade. 

2.3. A CONTRATADA devera apresentar relatórios com a sintese dos resultados e sugestões para melhoria no sistema de arrecadação do ICMS e 

ISS. 
2.4. Os serviços deverão ser prestados direta e pessoalmente pelo sócio gerente, Senhor VALDECIR MOSCHETTA. 

3 - DO PRAZO DE VIGÉNCIA 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°441/2011, PAD, 



   

Estado do Rio Grande do Sul 

NIUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechien — RS 

O 02843 

   

3.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar de 05 de agosto de 2011, podendo ser prorrogado por igual 

periodo, havendo necessidade. 
3.2. O valor do presente contrato será reajustado anualmente pela variação do índice IPC-FIPE, sempre que houver sua prorrogação. 

4-00 PREÇO E DO PAGAMENTO - 
4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de RS 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)mensals, em moeda vigente no pais. 

4.2. Os pagamentos serão realizados até o 5° (quinto) dia útil do mês subseqüente à prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal e 

do atestado de execução satisfatória dos serviços contratados, emitido pela Gestora do Contrato. 
4.1. Haverá retenção previdenciária nos termos da legislação vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da respectiva guia a 

CONTRATADA, assim como, quando for o caso, será retido o imposto de renda retido na fonte, conforme legislação pertinente. 

4.4. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 

penalidade ou inadimpléncia contratual. 

5 - DO GESTOR DO CONTRATO - 
5.1. Será gestora do presente contrato, a Senhora ANA PAULA VARIANI LANDO, nos termos do art. 60  do Decreto Federal n° 2.271 de 07 de julho 

de 1997, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as 

providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. 

6- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - 
6.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
6.2. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE. 

6.3. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidade cometida na execução do contrato. 
6.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado do 

contrato. 
6.5. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas com transporte. taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que 

correrão por sua conta exclusiva. 

7 - EMPENHO DA DESPESA - 
7.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária:: 

CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS = 05.01 

PROJETO/ATIVIDADE =- 2.017 

ELEMENTO DESPESA = 3390.35.01.00 

8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
A aplicação de penalidades á CONTRATADA reger-se-á conforme di estabelecido na Seção II do Capitulo IV - Das Sanções Administrativas da Lei 

8.666/93: 
8.1. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justifidado. ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação 

assumida, sendo-lhe aplicada. isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
8.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento do prazo 

de entrega do objeto, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação. 

8.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), o CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da data limite. 

8.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 8.1, sem prejuizo da aplicação do 

contido no subitem 8.2. 
8.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete 

conseqüências de pequena monta. 
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8.1.5. Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

global do contrato. 
8.1.6. Em caso de ineXecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato. 

8.1.7. No caso de reincidência. ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos á Administração, será aplicado ao 

licitaále_a_s_ançáo_dg suspensão temporária d.e participar em licita_çáo e impedimeatocontratar_com a_Lr._
‘0ministração,_por prazo não superior 

a 02 fcloisLanos, 
8.1.8. Caracterizada situação grave: que evidencie dolo ou me-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuizos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
8.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco Centésimos percentuais) sobre o valor global contratado a titulo de mora, por descumprimento 

de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento Contratual, Independente da notificação 

prevista no subitem 8.1.2. 
8.3. As Multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, 

recolhidos em conta especifica em favor do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 
8.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para 

recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 
8.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções 

previstas no subitem 8.1. 
8.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante o qual se 

garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

9 - DA COBRANÇA JUDICIAL - 
9.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, título executivo 

extrajudiciat, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 

le - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - 
10.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das Cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas como auxílio da Legislação 

Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado è, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito ã obediência dos principios que 

norteiam a Administração Municipal. 

11 - DA RESCISÃO - 
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou Mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da Lei n°8.666/93 e 

alterações posteriores. 

12 - DO FORD - 
12.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da presente 

relação contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-RS, 25 DE JULHO DE 2011 

VALDEMAR ARTUR LOCH 

GERSON LEANDRO BERTI 	
Secretário Municipal da Fazenda 

Secretário Municipal de Administração 

MOSCHETTA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA 
CNPJ n°05.965.66310001-64  

TESTEMUNHAS: 

ANA PAULA VARIANI LANDO 
Gestora do Contrato 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°49312012 

PROCESSO n°. 08249/2012 - PREGÃO PRESENCIAL N°120/2012 

SEGURO DE VEÍCULOS 

- DIVERSAS SECRETARIAS - 

Contrato Administrativo Que fazem entre si como: 

CONTRATANTE — MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob 

n°. 87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, 

pelo seu Secretário Adjunto de Administração, Senhor RENATO ALENCAR TOSO, brasileiro, casado, advogado, 

residente e domiciliado nesta cidade. 

CONTRATADA — GENTE SEGURADORA S/A, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n°. 

90.180.605/0001-02, com sede na Avenida Carlos Gomes, n° 350, Bairro Boa Vista, Cidade de Porto Alegre/RS 

(90.480-000), neste ato representada por seu diretor, Senhor MARCELO WAIS, brasileiro, solteiro, segurador, 

inscrito no CPF sob n° 632.005.380-15, Cl n°. 7009036166 SSP/RS, residente e domiciliado na Cidade de Porto 

Alegre/RS. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 — OBJETO: 

1.1. Contratação de seguros de veículos, através de Diversas Secretarias Municipais, com recursos FUNDEB. 

próprios e ASPS. 

1.2. A contratação se faz necessária a fim de que os veículos deste ente Municipal estejam devidamente 

segurados. objetivando desta maneira uma maior segurança à própria Administração, bem como, aos 

administrados, tendo em vista que os veículos utilizados tanto no perimetro urbano do Município como também 

em viagens. 

1.3. Descrição dos veículos: 
_ _  

LOTE 1: VEÍCULOS LEVES _ 

Item viatura 	• 	Ano Placas 1 	Cod. Valor unitário por 
veículo 

Valor global 
do lote 1 

1 Fiat Palio HLX 1.8 Flex 4pts 	04/05 IMB-5806 A-05 , R$ 184,18 ; R$ 13.000,00 

Parati Surf 1.6 Flex 	2008 110L-9743 + A-108 R$ 219,26 

3 Corsa Sedan 	 2005 IMN-6132 i A-21 R$ 163,45 

_ .. 	. 	. 	_ 	• .. 

4 ' Siena ELX 1.4 	 2009 . IQK-9366 A-129 R$219,26 

5 ; Siena ELX 1.4 	 ; 2009 11QL-0569 A-130 R$ 219,26 
i 

.. , 
6 Corsa Sedan Maxx 1.4 4pts .2008 : I0E-2740 , A 102 : R$ 184,18 

Corsa Sedan Maxx 1 4 4pts 	2008 ,10E-2758 A 103 R$ 184,18 

8 Corsa Sedan Max-  x 1.4 Flex 	2009 , 10Y-8743 A-122 R$ 184,18 
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9 1 Uno Mille Fire 1
1

1

2008 I00-1403 

- 
10 Pick-up Corsa ST , 2002 IKV-4671 

11 Clio Sedan Expression 4 pts .! 2008 :10H-3914 

, 	.. 	...... 	. 
12 Uno Mille Fire 4pts ; 2004 , ILU-2292 

I 

13 Palio Adv Locker 12010 11QM-5330 

._ __. 	•. 	_ 	. 	____ 	.. , 
14 , Palio Adv Locker 2010 I IQN-2740 

. _ 	 ___ 	.. • I ____ .• 	• ._. 

15 Uno Mille Fire 4 pts , 2004 
, 

ILU-2300 

: --1— • ---- 	- 
- 16 Fiat Strada Trekking Flex ' 2005 IMO-7024 

17 Uno Mille Fire 2006 ! IND-6549 

18 Uno Mille Fire 12006 , 1ND-6541 

19 , Uno Mille Fire 2006 IND-6507 

20 Uno Mille Fire 2006 ' IND-6555 

21 Fox trend 2010 10Y-8264 

22 Pálio ELX 1.4 Flex 4 pts : 2008 10R-8223 

• 
. 	..... 	• • 

23 -Uno Mille Fire Flex 4pts l 2008 IIOR-4906 

24 lUno Min 	Fire Flex 4pts I 2006 163,45e INL-9451 

25 ; Palio ED 1.0 1 
i 

G997 	.1 	Q-9427 
1 

. 

26 Celta 1.0 VHC 11/12 IISR-0411 

27 . Uno Mille Fire i 2002 , IKX-8302 

' I 

28 Uno Way 1 O ; 10/11 !1RD-5387 

. 	• • 	_ 	• 

29 , Uno Way 1.0 110/11 IRD-5520 

30 Captiva Sport AWD 3.0 V6 2011 1ISF-4863 

31 ; Uno Mille EX 99/99 ; IIW-3072 

32 Corsa Sedan Maxx 1.8 4pts 2005 IMR-1288 

33 Corsa Hatch Maxx 1.0 Flex 	
1 2008 INY-8055 

34 Prisma Maxx ; 2008 ION-9362 

0 0 2 8 4 7 

	

: A-112 
	

R$ 163,45 

	

A-12 
	

R$ 184,18 

A-106 
	

R$184,18 

_. 	_ 	.. 

	

i A-35 	R$ 135,54 
, 
!... . 

A-132 IR$219,26 

. 

	

A-133 	• R$ 219,26 
1 

	

1—A:36 	. R$ 135,54 

- '- 	- 

	

I A-47 	R$ 184,18 
, 

	

A-88 	. R$ 163,45 

	

; A-89 	• R$ 163,45 

	

, A-90 	' R$ 163,45 

	

A-91 	• R$ 163,45 

	

A-136 	, R$ 287,03 

	

1A-115 	I R$ 184,18 	1 
l 

--; 
A-114 i R$ 163,45 

1 

A-95 R$ 1 

i 
A-63 i R$ 163,45 

• 1 
, : 1 

, A-34 ; R$ 255,14 

_ 
A-16 R$ 137,53 

. 

A-142 ' R$271,08 

_ 	_ 
I A-143 R$ 271,08 

: A-04 R$ 271,08 

A-75 R$ 163,45 

i A-01 
1 
R$ 184,18 

A-96 	R$184,18 

A-110 	R$ 163,45 

_ 
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47 	I Uno Mille Fire 2002 	IKC-0946 	A-06 	R$ 137,53 

45 	i Corsa Sedan Classic Spirit 12005 11MT-0791 	A-31 	R$ 163,45 

1.6 

46 	¡Corsa Sedan Classic Spirit 2005 ; IML-6443 	A-14 	R$ 163,45 

1 1.6 

40 	: Uno Way 1.0 

I 	• 	• 
, 

i_ 
, 	43 1Uno Mille Fire 4pts 	2004 1ILR-0593 	A-84 	R$ 137,53 , 

11 	 . 	 , 	 ,— 	--1- 
44 	Uno Mille Fite 	 2003 , IKW-5231 	i A-09 	R$ 137,53 

110/11 IIRE-1793 	1A-144 R$273,87 

: 	 1 

41 	1Celta 1.0 Flex 
i 	

110/111-IRD-8650 	1A-145 	R$ 255,14 

1  	1 
; 

42 	Livina 1.6 	 12010 1MHJ-5158 	1A-147 	R$ 175,41 
I 
I 	 1 
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35 	: Prisma Joy Econoflex 1.4 	12008 1110-3130 	I A-111 	R$ 163,45 
I 	 1 

.- -- ---------- 	_ 	1 	 1 
i 	36 
	
!Uno  Mine Fite 	 12002 ; IKX-8309 	i A-15 	R$ 137,53 
, 	 I 	• 

37 	. Saveiro 1.6 MI 	 111/12 !ISI-8568 	IA-22 	1 R$ 271,08 

! 	 i 

38 	1 Saveiro 1.6 MI 	 111/12 11SI-3566 	1A-20 	R$ 271,08 

I 	1 	 ! 

1 	48 j Gol Power 1.6 	 2004 1ILD-2594 	A-23 	R$163,45 

1 	 ---1 	
1 

49 	1Uno Mille Fite 	 2004 1IMF-9256 	A-24 	R$ 137,53 

50 	1Uno Mine Fite Flex 	2005 i IMT-0517 	A-Ó2 	R$ 163,45 

1 	 • 	1 	 

51 	
1 
 Peogeot 206 Presence 1.6 2007 !INF-8558 	A-93 	R$ 219,26 

; Flex 	 !  

_ 

39 	; Palio ED 1.0 	 11997 1IGQ-7961. 	I A-68 	R$ 163,45 

	

52 	i Corsa Hatch Maxx 1.4 4pts 2008 	l0H-0032 

	

1 	

A-104 	R$ 184,18 

	

53 	!Corsa Hal& Maxx 1.4 4pts 2008 110H-5386 	A-105 	R$ 184,18 

I 

	

. 	.. 	....____ 	. 	. .. .. 	 .._ 	.. ..._. .. 	_ 

! 

	

54 	elno Mille Fite Flex 4 pts 	2008 1101-2382 	A-107 	R$ 163,45  

_ 
55 : Celta 1.0 Flex 	 10/11 	IRD-8595 	A-146 	R$ 251,15 

i 
1 	 i 

I 

	

56 	Uno Mille Fite 

	

2004 
1

ILQ-7105 	A-83 	R$ 137,53 i  

	

57 	iSiena ELX 1.4 	 12009 11QL-0594 	A-131 	R$219,26 

	

L 	I 

	

58 	1Gol Power 1.6 	 12006 1INF-8555 	A-94 	R$ 338,85 

i i 

	

59 	Parati 1.6 CLI 	 1996 11FQ-2941 	A-134 	R$ 338,85 
i 

1 

	

60 	. Classic LS 	 ; 11/12 I ISF-9536 	A-13 	R$ 295,00 
1 	• 	1 	

1 
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S-10 Colina 	I 2011 I 	ISH-3713 

Boxer 2.8 Furgão 	I 2008 i 	IPB-2713 

9 	S-10 Advantage 2.4 Flex 	2008 	IPB-0733 
4pts 

10 	Gongo K-2500 	-1-  2-011 	MIL-4386 

i 	A-17 R$ 675,31 
I 

I 	A-124 - R$646,86 I 

A-123 R$ 503,91 

A-07 I R$ 675,31 

A-50 R$ 212,53 

R$ 295,15 

I — 
A-45 R$ 212,53 

. 	. 
A-18 I- R$ 675,31 

A-54 : R$ 188,54 

A-11 !R$668:45 
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- 

, 

LOTE 2: ÓNIBUS 
1 	 --, _ 

Item 	 viatura 	---1, - Ano---T 	Placas 	! Cod. 	, Valor unitário por , Valor global i 
veiculo 	do lote 2 

.i _ -- __. __ ._ __. .__.4 ___ I_ __ __L . — 	i 	
* 

Onibus MB 1318 Rodoviário 93/94 % IHO-4619 	10-08 	R$ 1.710,00 	
i 
R$ 2.850,00 i 

_. ,,..... ___, __ ___L__ 
 	 i , 1 

1 	2 	Onibus Mb 1318 Urbano 	• 1992 *, LJA-5082 	0-10 	i R$1.140,00 

	

. 	I 	I 	 I 	I 

	

LOTE 3: UTILITÁRIOS E VANS 	 . 	. 

. Item 	
. 
viatura 	 Ano 	Placas 	' Cod. , Valor unitário por ; Valor global ; 

, 	 I , 	 1 	 veiculo 	do lote 3 	: 

1 	Besta GS Grand 	I 2005 ; IMP-4288 	A-53 	R$ 646.86 	I.  R$ 13.500,00 I 

2 
	

Besta GS Grand 	i 2005 I IMP-7788 	A-85 R$ 646,86 

_ 	. 
3 
	

Ducato Cargo 	2006 	INA-1905 	A-86  R$ 628,69 

4 	Doblo HLX 1.8 	i  10/11 ; 	IRM-5064 	A-149 *, R$ 668,45 
. . .._ ..... 

i-  • 

	

Ducato MC TCA Mic 	i 11/12 . IS0-0403 	. A-30 : R$ 675,31 

I 	i._ . .___ _ ._. 	 __ 

61 Corsa Sedan Classic Spirit 
1.6 

2005 IMO-8951 ' A-48 	R$ 163,45 

62 'Uno Mille Fire I 2006 I IND-6536 . A-87 	IR$ 269,89 
I 

63 Uno Mille Fire i 07/08 ' INZ-8465 A-97 	. R$ 269,89 

1 I 

64 Gol trend 1.0 flex 09/10 -Q-K-86-;1-5-  -- ' 	I - 	-A--1-2i - - i1-R$ 295,00 

_. . 
1  65 Celta LT 1.0 , 11/12 ' ISF-7588 ; A-08 	R$ 255,06  

6 Ducato MC TCA Mis 11/12 i 	ISP-2373 A-33 i R$ 675,31 

11 	Kombi Lotação 	2004 	ILT-0475 

._ 
12 	 Doblo EX 	 2004 	ILV-2673 

13 	Kombi Lotação 	* 2005 	IMO-1711 

14 	Doblo Cargo 1.4 	I 11/12 i 	ISH-3711 

	

_ __ ____ _ . 	.-1-- 
15 	Kombi Lotação 	2003 ! 	ILB-2529 

16 	i 	Doblo Attractive I 11/12 i 	ISF-9609 
_.i. ... 
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17 Besta GS 1998 IIN-7421 	A-74 	R$ 356,51 

18 S-10 2008 	, 10P-0948 	A-109 	R$ 496,71 

19 Mahindra SC3 11/12 ISG-0032 	A-10 	R$ 668,45 

20 Besta GS 	, 2001 	. IKL-8272 	A-03 	, R$ 507,34 

. . 

21 Kombi Lotação Flex 2008 IPF-8425 	; 	A-125 	R$ 267,38 

,- • • 
22 Boxer HDI 2.8 16 lugares 2007 INF-9250 	A-92 	R$ 668,45 

-- 
23 Boxer HDI 330M 	I 2007 10D-4075 	' 	A-98 	R$ 652,00 

.. 

24 Doblo ELX 1.8 Flex 	• 2008 10D-9736 	A 101 	R$ 353,08 

_ 
25 Kombi Furgão 2009 10K-9354 	A-128 	R$ 263,95 

26 Ducato Cargo 	• 2004 ILY-7885 	A-44 	R$ 570,75 

LOTE 5: VEÍCULOS LEVES —CORPO DE BOMBEIROS 
_ —  

Item viatura Ano Placas 	Cod. 	I Valor unitário por . Valor global 	, 
veículo 	do lote 5 	I 

._ 	. 	. 	.... 

Corsa Milenium 2002 IKN-7696 	4261 	R$ 152,47 	 R$ 720,00 

2 GM S-10 	• 2001 IKC-9660 	• 	3869 	R$324,30 

3 Voyage trend-  1.6 flex 	' 09/10 10J-9698 	7727 	R$ 243,23 

2 — DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS - 

2.1. A CONTRATADA deverá emitir a(s) apólice(s) no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, após o 

correspondente pagamento, cobrindo os bens contra prejuízos e despesas devidamente comprovados e 

decorrentes dos riscos cobertos até o valor das importâncias seguradas, de acordo com as normas 

estabelecidas pela Superintendência de Seguros Privados — SUSEP. 

2.2. A CONTRATADA deverá oferecer serviço 24 (vinte e quatro) horas, dentro e fora do Estado do Rio Grande 

do Sul. 

2.3. A CONTRATADA deverá emitir documento que contenha dados do seguro e os bens segurados, coberturas, 

valores contratados (importâncias seguradas), franquias, vigência do seguro e condições gerais e particulares 

que identifiquem o risco, assim como modificações que produzam durante a vigência do seguro alteradas 

através de endosso. 

2.4. A CONTRATADA deverá providenciar a regularização do sinistro porventura ocorrido, tão logo lhe seja 

comunicado pela Prefeitura Municipal de Erechim. 

2.5. A CONTRATADA deverá permanecer como Única e total responsável perante o contratante, inclusive do 

ponto de vista técnico, respondendo pela qualidade e presteza no atendimento, principalmente quando da 

regularização de situações decorrentes de eventuais sinistros. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO IV 493/2012 PÁG. 5 
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2.6. A CONTRATADA deverá atender aos chamados da Prefeitura Municipal de Erechim no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

2.7. Todos os veiculo devem ter cobertura do seguro com serviço de guincho incluído, sem limite de 

quilometragem 

3 — DO PREÇO E DO PAGAMENTO - 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de RS 30.070,00 (trinta mil e setenta reais), em 

moeda vigente no pais, conforme relatório em anexo. 

3.2. O pagamento será efetuado mediante apresentação da PROPOSTA DE SEGURO, contendo todas as 

condições do seguro a ser contratado sendo creditado em conta-corrente, através de ordem bancária. 

3.3. A CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para proceder o pagamento. 

3.4. Havendo erro na PROPOSTA DE SEGURO, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, 

o pagamento será sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não 

ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus ao CONTRATANTE. 

4 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - 

4.1. A vigência do seguro será de 12 (doze) meses, a partir de 01/08/2012, podendo ser prorrogada até o limite 

de 60 (sessenta) meses, havendo concordância entre as partes, ou rescindido, mediante aviso prévio de 30 

(trinta) dias, caso haja interesse das partes. 

4.2. Havendo renovação do contrato, após um ano, este será reajustado pelo indice IPC-FIPE, ou outro que vier 

a substituí-10. 
4.3. Caso a empresa/seguradora não tenha interesse em realizar a renovação do seguros, conforme preceituado 

nos itens 4.1 e 4.2, deverá notificar formalmente o Gestor do Contrato com antecedência minima de 90 (noventa) 

dias antes do respectivo vencimento. 

5 — EMPENHO DA DESPESA - 

5.1. No ano de 2012, as despesas correrão à conta da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s), constante 

do Orçamento Atual e, se o contrato abranger outros exercícios, a cada ano será expedido nova Nota de 

Empenho, com as quantidades e valores referentes àquele Exercício que será empenhada na Dotação 

Orçamentária correspondente 

CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS =02.01 /04.01/05.01/06.01/07.01/08.01/09.01/10.01/11.01/12.01/12.02/ 

12.03/12.04/12.05/13.01/14.01/ 

PROJETO/ATIVIDADE 

2.004/2.614/2.017/2.020/2.02812.031/2.044/2.050/2.067/2.84/2.088/2.089/2.090/2.091/2.092/  

2.095/2.103/2.105 

ELEMENTO DESPESA = 3390.39.69/3330.41.39.03 

— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - 
6.1. A CONTRATADA fica obrigada a entregar/prestar os serviços conforme especificações do edital do Pregão 

Presencial n° 120/2012 seus Anexos I e II, e em consonância com a proposta de preços. 

6.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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6.4. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

6.5. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata correção das deficiências elou irregularidades apontadas 

pelo CONTRATANTE. 

6.6. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou 

quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta sua conta exclusiva. 

6.7. É vedado à empresa CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, a Cessão ou 

transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no presente 

contrato. 

7-- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 

A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capitulo IV — 

Das Sanções Administrativas da Lei 8.666/93 e conforme o Decreto Municipal n° 3.198/07. 

7.1. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado 

o descumprimento total da obrigação assumida, sendó-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração: 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.1.1.Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por 

escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação. 

7.1.2. Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades, passíveis de saneamento, a 

CONTRATADA será notificada para, em prazo determinado, proceder às correções necessárias. Se, findo o 

prazo estabelecido, as irregularidades não forem sanadas, será considerada a inadirnplência contratual. 

7.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 6.1, 

sem prejuizo da aplicação do contido no subitem 

7.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela 

CONTRATADA acarrete consequências de pequena Monta. 

7.1.5. Pela inexecução total da obrigação. o CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

7.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor global do contrato. 

6.1.7. No caso de reincidência, ou em situações quê causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à 

Administração. será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entreqar 

documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

proposta não celebrar o contrato ou instrumento equivalente  falhar ou fraudar a execução do contrato 

comportar-se de modo inidemeo, fazer deClaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de 

licitar e contratar com a Administração Publica pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto  perdurarem os  

motivos determinantes da pu_alção ou até que seja_promovida a reabilitação perante a pipria autoridade que 

aplicou a  penalidade garantida a  prévia defesa, sem prejuízo das multas  previstas em edital e no contrato, e das 

demais cominações legais. 

7.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou ma-fé, será aplicada ao licitante a sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
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aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuizos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

7.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global contratado 

a titulo de mora, por descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no cumprimento de 

qualquer prazo previsto neste instrumento contratual, independente da notificação prevista no subitem 7.1.2. 

7.3. As multas devidas e/ou prejuizos causados às instalações do CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta especifica em favor do CONTRATANTE. ou 

cobrados judicialmente. 

7.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

após a notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 

7.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique à 

CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 7.1. 

7.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de 

processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

8 — DO GESTOR DO CONTRATO - 

8.1. Será gestor do presente contrato, o Senhor RODRIGO BIOLO, nos termos do art. 6° do Decreto Federal n° 

2.271 de 07 de julho de 1997. que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, 

procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo 

por parâmetro os resultados previstos no contrato. 

9 - DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO - 

9.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 

120/2012 ao qual vincula-se, bom como, aos termos da proposta dê preços da CONTRATADA, que faz parte 

integrante desta avença como se transcrito fosse e respectivos anexos do Processo Administrativo 
no 

08249/2012. 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

10.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão 

resolvidas com o auxilio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito 

Administrativo Público, no que diz respeito a obediência dos princípios que 'ladeiam a Administração Municipal. 

10.2 A Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores regerá as hipóteses não previstas neste contrato. 

DA RESCISÃO - 

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize urna, ou mais, das hipóteses contidas nos 

artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

DO FORO - 

12.1 As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos 

eventualmente decorrentes da presente relação contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS, 09 DE JULHO DE 2012. 
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RENATO ALENCAR TOSO 
Secretário Adjunto de Administração 

MARCELO WAIS 
GENTE SEGURADORA S/A 
CNPJ n° 90.180.605/0001-02 

RODRIGO BIOLO 
Gestor do Contrató 

TESTEMUNHAS: 	  
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°494/2012 

PROCESSO rt°. 08249/2012 - PREGÃO PRESENCIAL N° 120/2012 

SEGURO DE VEÍCULOS 

- DIVERSAS SECRETARIAS - 

Contrato Administrativo Que fazem entre si como: 

CONTRATANTE — MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob 

n°. 87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, 

pelo seu Secretário Adjunto de Administração, Senhor RENATO ALENCAR TOSO, brasileiro, casado, advogado, 

residente e domiciliado nesta cidade. 

CONTRATADA — PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Pessoa Jurídica de Direito Privado. 

inscrita no CNPJ sob n°. 61.198.164/0001-60, com sede na Avenida Rio Branco, 1485/09, Bairro Santa Cecilia. 

Cidade de São Paulo/SP — Cep 01.205.001, neste ato representada por seus Procuradores, Senhor ANGELO 

AUGUSTO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, securitário, inscrito no CPF sob n°. 108.762.208-55 Cl n°. 

2.142.418-6 SSP/SP e o Senhor FABIO ALEX COLOMBO, brasileiro, casado, securitário, inscrito no CPF sob 

n°.110.960.738/54 Cl n°. 20.489.208/9 SSP/SP. ambos com endereço comercial à Rua Guaianases, n.° 1238, 

Bairro Campos Eliseos, São Paulo/SP. 

Endereço para correspondência: Rua Guaianases, n.° 1238, 1.° Andar do Lado A, Bairro Campos Eliseos 

São Paulo/SP — Cep 01.205-905.  

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 — OBJETO: 

1.1. Contratação de seguros de veículos, através de Diversas Secretarias Municipais. com  recursos FUNDEB, 

próprios e ASPS. 
1.2. A contratação se faz necessária a fim de que os veículos deste ente Municipal estejam devidamente 

segurados, objetivando desta maneira uma maior segurança à própria Administração, bem como, aos 

administrados, tendo em vista que os veiculos utilizados tanto no perímetro urbano do Municipio como também 

em viagens. 

1.3. Descrição dos veículos: 
_ 

LOTE 4: AMBULÂNCIAS 

Item 

1 

2 

4 

Viatura 

,Besta GS Ambulância 

— — 	-- 
Ambulância Sprinter CD1313 

; 
" Ambulância Sprinter CD1313 

Agrale Furgovan 6000 Amb 

- 
Ducal° 2.8 Amb. SAMU 

Ano 

' 	1999 

": 2008 

2008 

' 2003 

; 2010 

Placas 	Cod. 

IJK-3439 	I A-82 

. 10V-4260 	A-116 

110V-4339 	IA-117 

ILVV-8673 	A-78 

110W-0149 	I A-140 

' Valor unitário • 	Valor global 
por veiculo 	do lote 4 

RO 780,00 

R$ 700,00 

IRS 700,00 ' R$ 9.711,68 

' R$1 590,00 

_ 
; R$ 1.510,00 

, 
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6 Ducato 2.8 Amb. SAMU : 2010 IRE-9267 A-148 R$ 1.642,68 

7 Ambulância Ducato 2.8 i-1-1/12 ISF-6173 A-19 R$ 1.470,00 	I  

--. • - 

8 MB Sprinter Ambulância 12003 , ILK-2894 4601 R$1.319,00 

Item 

LOTE 6: CAMINHÕES - CORPO DE BOMBEIROS 
- 

Cod. 	Valor unitário
1

Valor global Ano 	Placas Viatura , 

j 2007 	' IPD-6711 	. 

por veiculo 	I 	do lote 6 	' 

6409 	R$ 700,00 	; 	R$ 2.400,00 

t . 	___ 

5988 	' R$ 810,00 

0009 	R$ 890,00 

I 

	

__. 	. _ 	. ...... 
Ford Cargo 1317E 

. .. • 	. 	._ 	._ 
. VVV 15.250 	 2005 	i INU-7938 , 

3 	, MB 1418 	 ' 1975 	; AC0-0110 
i 	 I 

_i _ __ __ ___ • • 

2 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS - 

2.1. A CONTRATADA deverá emitir a(s) apólice(s) no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, após o 

correspondente pagamento, cobrindo os bens contra prejuízos e despesas devidamente comprovados e 

decorrentes dos riscos cobertos até o valor das importâncias seguradas, de acordo com as normas 

estabelecidas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

2.2. A CONTRATADA deverá oferecer serviço 24 (vinte e quatro) horas, dentro e fora do Estado do Rio Grande 

do Sul. 

2.3. A CONTRATADA deverá emitir documento que contenha dados do seguro e os bens segurados, coberturas, 

valores contratados (importâncias seguradas), franquias, vigência do seguro e condições gerais e particulares 

que identifiquem o risco, assim corno modificações que produzam durante a vigência do seguro alteradas 

através de endosso. 

2.4. A CONTRATADA deverá providenciar a regularização do sinistro porventura ocorrido, tão logo lhe seja 

comunicado pela Prefeitura Municipal de Erechim. 

2.5. A CONTRATADA deverá permanecer como única e total responsável perante o contratante, inclusive do 

ponto de vista técnico, respondendo pela qualidade e presteza no atendimento, principalmente quando da 

regularização de situações decorrentes de eventuais sinistros. 

2.6. A CONTRATADA deverá atender aos chamados da Prefeitura Municipal de Erechim no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

2.7. Todos os veiculo devem ter cobertura do seguro com serviço de guincho incluído, sem limite de 

quilometragem 

3- DO PREÇO E DO PAGAMENTO - 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 12.111,68 (doze mil, cento e onze reais e 

sessenta e oito centavos), em moeda vigente no pais. conforme relatório em anexo. 

3.2. O pagamento será efetuado mediante apresentação da PROPOSTA DE SEGURO, contendo todas as 

condições do seguro a ser contratado sendo creditado em conta-corrente. através de ordem bancária. 

3.3. A CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para proceder o pagamento. 
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3.4. Havendo erro na PROPOSTA DE SEGURO, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, 

o pagamento será sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não 

ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus ao CONTRATANTE. 

4 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - 

4.1. A vigência do seguro será de 12 (doze) meses, a partir de 29/07/2012, podendo ser prorrogada até o limite 

de 60 (sessenta) meses, havendo concordância entre as partes, ou rescindido, mediante aviso prévio de 30 

(trinta) dias, caso haja interesse das partes. 

4.2. Havendo renovação do contrato, após um ano, este será reajustado pelo índice IPC-FIPE, ou outro que vier 

a substituí-Io. 
4.3. Caso a empresa/seguradora não tenha interesse em realizar a renovação do seguros, conforme preceituado 

nos itens 4.1 e 4.2, deverá notificar formalmente o Gestor do Contrato com antecedência mínima de 90 (noventa) 

dias antes do respectivo vencimento. 

5 — EMPENHO DA DESPESA - 
5.1. No ano de 2012, as despesas correrão à conta da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s), constante 

do Orçamento Atual e, se o contrato abranger outros exercícios, a cada ano será expedido nova Nota de 

Empenho, com as quantidades e valores referentes àquele Exercício que será empenhada na Dotação 

Orçamentária correspondente 
CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS =02.01/04.01/05.01/06.01/07.01/08.01/09.01/10.01/1 1.01/12.01112.021 

12.03/12.04/12.05/13.01/14.01/ 

PROJETO/ATIVIDADE 

2.00412.01412.01712.020/2.028/2.031/2.04412.050/2.067/2.84/2.08812.089/2.090/2.091/2.092/  

2.095/2.10312.105 

ELEMENTO DESPESA = 3390.39.69/3330.41.39.03 

6— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - 
6.1. A CONTRATADA fica obrigada a entregar/prestar os serviços conforme especificações do edital do Pregão 

Presencial n° 120/2012 seus Anexos I e II, e em consonância com a proposta de preços. 

6.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

6.4. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

6.5. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 

pelo CONTRATANTE. 
6.6. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas com transporte. taxas, impostos ou 

quaisquer outros acréscimos legais. que Correrão por conta sua conta exclusiva. 

6.7. É vedado à empresa CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, a cessão ou 

transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no presente 

contrato. 
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7— DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 

A aplicação de penalidades á CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção li do Capitulo IV — 

Das Sanções Administrativas da Lei 8.666/93 e conforme o Decreto Municipal n° 3.198/07. 

7.1. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado 

o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

advertência, por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento dé contratar com a Administração; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.1.1.Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por 

escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação. 

7.1.2. Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades, passíveis de saneamento. a 

CONTRATADA será notificada para, em prazo determinado, proceder às correções necessárias. Se, findo o 

prazo estabelecido, as irregularidades não forem sanadas, será considerada a inadimplência contratual. 

7.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 6.1. 

sem prejuízo da aplicação do contido no subitem 7.2. 

7.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela 

CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta. 

7.1.5. Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

7.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor global do contrato. 
6.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à 

Administração, será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar  

documentação exigida para o certame. ensejar o retardamento da execução de seu objeto não mantiver 

proposta não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, 

ortar-se de modo inidõneo fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de 

licitar e contratar com a Administração Pública, pelo  prazo de até 05 (cinco)  anos, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição  ou até que seja promovida a reabilitação perante a  própria autoridade que 

aplicou a  penalidade. garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais.  
7.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuizos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

7.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global contratado 

a título de mora, por descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no cumprimento de 

qualquer prazo previsto neste instrumento contratual, independente da notificação prevista no subitem 7.1.2. 

7.3. As multas devidas e/ou prejuizos causados às instalações do CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão 

deduzidos dos valores a serem pagos. recolhidos em conta especifica em favor do CONTRATANTE, ou 

cobrados judicialmente. 
7.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

após a notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 
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7.4. A aplicação de multas, bem como á rescisão do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique à 

CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 7.1. 

7.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de 

processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

8 — DO GESTOR DO CONTRATO - 

8.1. Será gestor do presente contrato, o Senhor RODRIGO BIOLO, nos termos do art. 60  do Decreto Federal n° 

2.271 de 07 de julho de 1997, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, 

procedendo aó registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao Seu fiel cumprimento, tendo 

por parâmetro os resultados previstos nõ contrato. 

9 - DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO - 

9.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 

120/2012 CO qual vincula-se, bom como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte 

integrante desta avença como se transcrito fosse e respectivos anexos do Processo Administrativo n° 

08249/2012. 

10 — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - 

10.1. No caso de surgirem dúvidas sobre á inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão 

resolvidas com o auxilio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito 

Administrativo Público, no que diz respeito a obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal. 

10.2 A Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores regerá as hipóteses não previstas neste contrato. 

11— DA RESCISÃO - 
11.1.0 presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma. ou mais, das hipóteses contidas nos 

artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

12 DO FORO - 
12.1 As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechirn para a solução dos conflitos 

eventualmente decorrentes da presente relação contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS, 09 DE JULHO DE 2012. 

RENATO ALENCAR TOSO 
Secretário Adjunto de Administracãe 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS 

CNPJ n°61.198.164/0001-60 
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RODRIGO SIOLO 
Gestor do Contrato 

TESTEMUNHAS: 	  
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No 021/2011 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE 

CARTÕES ALIMENTAÇÃO, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ E A EMPRESA BANRISUL 

Sf.R.VIÇOS LTDA. 
OBJETO Contratação da empresa para o fornecimento de CARTÕES ALIMENTAÇÃO REFEISUL, na 

modalidade de cartão magnético, para os servidores da Prefeitura Municipal de Xangri-Lá. 

VALOR R$ 400,00 (quatrocentos reais) por cartão alimentação. 

l)RAZO VIGÊNCIA 31 de dezembro de 2011. 
AMPARO LEGAL Processo Administrativo no 3224/2011, dispensado de licitação conforme inciso VIII do 

Art 24 da Lei 8.666/93. 

htlplipraiadexangrila.com.br/obras-na-cidade-para-que-obrasi 	
2'2102/201 3 
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Mês/Ano da Assinatura: 

Fevereiro/2012. 

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos 

Contratado. 	NILO HUMBERTO DE SOUZA 

C.P.F.: 	563.876.369-49 

Modalidade: 	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços 

Número da Licitação: 	6/2012 	 Número do Processo: 	6/2012 

Número do Contrato ou Aditivo: 	006/2012 

Fundamento Legal: 	8666/93 

Objeto: 	
O objeto do presente contrato consiste na locação de um imóvel em alvenaria contendo 03 (três) quartos contendo duas suítes, 02 (duas) 
salas e um pálio para estacionamento, localizado a Rua Nelson Dantas, n°45 - Pachecos, neste Município. 

Data da Assinatura: 	02102/2012 

da Publicação no Diário Oficial: 	02/02/2012 

v.,mcia: 	02/02/2012 a 30/06/2012 

Programa de Trabalho: 

Unidade Gestora ! Número: 

Gestão) Número: 

Número do Empenho: 

Valor: 	542.00 	
Forma de Pagamento: 	mensal 

Contratado: 	BANRISUL SERVIÇOS LTDA 

CNPJ. 	92.934.215/0001-06 

Modalidade: 	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços 

Número da Licitação: 	18/2012 	 Número do Processo: 	18/2012 

Número do Contrato ou Aditivo: 	11/2012 

Fundamento Legal: 	8666/95 

Objeto: 	
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de CARTÕES ALIMENTAÇÃO REFEISUL. na 

 modalidade de CARTÃO MAGNÉTICO. 

que serão utilizados pelos servidores públicos municipais do Fundo de Saúde, na aquisição de gêneros alimenticios na rede de 
estabelecimentos comerciais credenciados; em conformidade com a legislação do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), e com 
a Lei Municipal n°096/2010, de 15 de dezembro de 2010. apresentado na forma de um cartão plástico de uso pessoal, exclusi 

ta da Assinatura: 	03/02/2012 

Jata da Publicação no Diário Oficial: 	01/03/2012 

Vigência. 	03/02/2012 a 30/12/2012 

Programa de Trabalho: 

Unidade Gestora) Numero: 

Gestão / Número: 

Número do Empenho: 

Valor: 	57.748,95 	
Forma de Èagamento: 	mensal 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 

EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N" 008/2010 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piratini 
MODALIDADE: Dispensa de Licitação n°008/2010 
BASE LEGAL: inciso VIII, do artigo 24, da Lei 8.666/1993 
OBA ETO: prestação de serviços de fornecimentos de 
CARTÕES ALIMENTAÇÃO REFEIS1.11.„ na modalidade de 

CA RTÀO .M AGN ÉTI CO 
INICIO 1)0 CONTRATO: 07/12/2010 VIGÊNCIA: hum 

ano 
CONTRATADA: BANRISUL SERVIÇOS LEDA 
CNP.I: 92.934.215/0001-06 
VALOR : SEM ÔNUS 

VILSO ,,IGIVELO DA SILVA GOMES 
Prefeito Municipal 

PIRATINI, 01 DE FEVEREIRO DE 2011. 

Publicado por: 
Jean Soares Mendes 

Código Identificador:5A4D80C8  

Matéria publicada no no dia 03/02/2011. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
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http://www.diariomun1cipal.c0m.brifa 11rs1  
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.r.iFENSA OE 1,TCITACAO 
Contratacao de servir:os gerenciamento, administracao, controle e abastecime11ton911- =- 

- .yal ar.raves de cartao combustivel eoffl tarja magnetica. Contratado: RANRISUL SERVICOS 

i1LA. Processo Administrativo no 2898/2010. Base lega]: art. 24, VII, da Lei Federai nó 8.666/9 

:-.razo: 01 (.m1) ano. 
-apao da Canoa, 13 de maio de 2010. 
AMAUPI MAGNOS GERMANO - Prefeito Municipal 

670837 

?7/0?/9013 
hnp://www.radaroficial.e0fl1.b/dt49461 18 
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DISPENSA OC LICITAÇÃO NI 08/2010ISMPOPICCCO. OBJETO' contratação do empresa 
prestação de serviço de adonnisatactio, onotmle e gerenciamento do abastecimento da 

(lota de velcuIns do retinir:imo atfavés de Cartão Magnético ( Cantão Cornbustivel). 

, t.rENCIÃ 12 ,Oozet meses, prorrogavers na forma da Lei 8.666(23. RUBRICA 

(..,SICÃMir til ARIA Elemento 3.3.80.80.01 00 00,0040 0 CONTRATADA: BANRIS'UL 
SFRVIÇOS LTDA. mscrita lo CNPJ(MF sob n 02.934 215/0001-06. TAXA 

nITtálttlISTRATIV4. Grir. (zero pot cento) AMPARO LEGAL-  Atligo 24. inciso VIII, da Lei 

Feriem if 8 666r5  

PREFEITURA ItAUNiCIPAL DE TAPES 

littp://www.jusbrasi1.com.b1/diarios/7218539/dou-secao-3-04-08-2010-pg-181 	22/02/2013 
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MUN:CIPAL DE SANTA MARIA/RS 

,L X,NTPATOS - FEVEREIRO/2010 
b1SENS7 EMRRGENC1AL DE LICITACAO no. 38/2009 - Objeto: Servicos de controle r. 
valor mensal estimativo de R$ 253.000,00. Base legal: Art. 24, Inciso VIII, da 

1' 

ti 	 neNeN, i.viel/LIRCY)5Z 4S 
	 22/02/2013 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS 

NÚMERO DO PROCESSO REFERÊNCIAS DATA 
TRIBUNAL DE CONTAS RS 

11 1111 	111 1 111 11 
000527-0200/11-9 

PROCURAÇÃO 

Processo: 000527-0200/119 	Abertura: 04/01/11 

Tipo: PROCESSO DE CONTAS - EXECUTIVO 

Exercicio: 01/01/11 a 31/12/11 
orgão: PM DE ERECHIM - 46900 

SICM/SIM I/SRPF VOLUME X 

AUDITOR 

DISTRIBUIÇÃO 

PROCURADOR CONSELHEIRO 
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FSTADO DO RIO (..iRANDIT PO SUL 
PRISkITURA MUNICIPAL DL DOM PI-DRITO 

Setor de Licita0es 

EDITAL CONCORRENCIA - RETIFICADO 

Município de Dom PedritoIRS 
Processo n.° 1008/2012 
Modalidade: Concorrência- 3 
Tipo de julgamento: Menor preço - Global 
Objeto: Contratação de empresa de limpeza urbana- varrição e capina 

Edital de concorrência para contratação de empresa 
para execução do objeto constante no item 1. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRITOIRS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a 
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 
09:00, do dia 11 de junho de 2012, no setor de licitações, na Rua Borges de Medeiros, 1169, 20 piso, se reunirá a 
Comissão Permanente de Licitações. designada pela Portaria n.° 756 de 12 de dezembro de 2011 com a finalidade de 

receber propostas para execução do projeto, em regime de Menor preço - Global. 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para Contratação de empresa de limpeza 
urbana. tudo em conformidade com o projeto básico, planilhas e mapa, anexos ao edital. 

DA HABILITAÇÃO: 

2.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n° 01:  

2.1.1 a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do 

Decreto Federal n° 4.358-02. b) Declaração de que visitou e tem pleno conhecimento dos locais onde serão executados os serviços, 

devidamente assinado pelo responsável técnico da empresa. 

2.1.2 HABILITAÇÃO JURIDICA: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. em se tratando de sociedades comerciais, 

e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais. e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. quando a atividade assim o exigir. 

2.1.3— REGULARIDADE FISCAL: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJIMF) compatível com o objeto; 
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se houver, relativo ao domicilio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades (DIC); 
Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais 

expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à divida ativa da União, expedida 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do domicilio ou sede do licitante; 

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos em lei; 

Secretaria Origem: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 
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Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

2.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Indicação dos recursos materiais e humanos de que dispõe para a execução dos serviços licitados; 
h) Registro na entidade profissional competente (CREA) do licitante; 

Comprovação de aptidão -para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, através 
da apresentação de atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da empresa, com 
seu registro na entidade competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, contrato com oljeto compatível em características com o ora licitado. 

2.1.5 	— QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

Certidão Negativa Falência ou Recuperação Judicial/Extrajudicial expedida pelo Distribuidor da sede da 

pessoa jurídica a pelo menos 90(noventa) dias anteriores à data do julgamento do certame; 
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentadas na 

forma da lei, acompanhado do termo de abertura e encerramento devidamente registrados na junta comercial, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo essa capacidade financeira analisada de acordo com os 

índices do Decreto Estadual 36.601/96. Anexo III do Decreto Estadual 36.601 de 10/04/96, nos termos do artigo 3° inciso III e artigo 5', § 1° 

(avaliação de capacidade financeira absoluta). 

Observação 01: é vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser 
atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

Observação 02: Quaisquer declarações falsas ou preenchimento de forma incorreta que impossibilite a análise 

do anexo III do Decreto Estadual 36.601/96 pela Contadoria acarretará a inabilitação. 

A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno pode, além de todos os documentos previstos neste edital. 

2.3 	
As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 2.400,000,00 (dois 

milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também 
apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de 
receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital. 

	

2.4 	
A rnicroempresa e a empresa de pequeno pode, bem como a cooperativa que atender ao item 2.2, que possuir 

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, à 

contar da data em que for declarada como vencedora dó certame. 

	

2.5 	
O beneficio de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, á empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

	

2.6 	
O prazo de que trata o item 2.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
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Administração desde que seja requerido pelo interessado, de forma Motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

2.7 	
A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.4, implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para ,a assinatura do contrato, ou revogar a licitação, 

2.8 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião 
ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou extraídos de sistemas 

informatizados (internet) ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração. 

2.9 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, outorgando poderes ao 
representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 

3— DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Os documentos necessários à habilitação e aS propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação no dia, 
hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente, 

como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 

AO MUNICiP10 DE DOM PEDRITO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.° 0312012 
ENVELOPE N.° 01 • DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

AO MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.° 0312012 
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

4 • DA PROPOSTA: 

O envelope n.° 02 deverá cOnter:  
Proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da 

empresa, mencionando o preço global para a execução do serviço objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos 
todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do 

empreendimento, etc.). 
Planilha de quantitativos e custos unitários. 	• 

Observação 1: O prazo de validade dá proposta é de 60 Dias a contar da data aprazada para sua 

entreg a. Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 

instrumento convocatório. 

5 — DO JULGAMENTO: 

5.1 Esta licitação é do tipo Menor preço - Global e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em 

consideração o Menor preço - Global . 
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5.2 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho serão acrescidos 15% (quinze por 
cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo Municipio, 
deduzidos daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento de 

material e aluguel de equipamentos a serem utilizados na execução do serviço. 

5.2.1 Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos da 
licitante a serem utilizados na execução do serviço, deverão fazer parte do contrato e comprovadas, no momento da 

liquidação da fatura, por documento fiscal. 

5.3 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e 

parágrafos da Lei n.° 8.666/93. 

5.4 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate o sorteio, em ato 

público;  com a convocação prévia de todos os licitantes, 

6— CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

6.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de 
pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 2.2, deste edital. 

6.1.2 	
Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microernpresa e pela 
empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por 

cento) à proposta de menor valor. 

6.1.3 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso 

do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto. 

6.2 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, 

poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de 

menor preço. situação em que será declarada vencedora do certame. 
Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alinea 

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese 
do item 2.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea 

a deste item. 

Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com 
propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova 

proposta, na forma das alíneas anteriores. 

6.3 Se nenhuma rnicroempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as exigências do item 6.2 deste 
edital. será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

6.4 O disposto nos itens 6.1 à 6.3, deste edital. não se aplica às hipóteses em que á proposta de menor valor inicial tiver 

sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 

2.2, deste edital). 

6.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação 

prévia de todos os licitantes. 

7 — CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE: 
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7.1 Somente serão aceitas as propostas cujo preço global, não excedam o valor estimado pelo municipio, incluindo 

neste cômputo o BOI. 

7.2 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como os 

preços unitários efou global superestimados ou inexeqüíveis. 

8 — DOS RECURSOS: 

Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 

parágrafos do art. 109 da Lei n.° 8.666/93. 

9 — DOS PRAZOS: 

9.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 10 (dez) dias, convocará o vencedor para 
assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.° 

8.666/93. 

9.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de 

forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

9.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a 
licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do 
contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com á Administração 

por prazo de 02 (dois) anos. 

9.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 Meses a contar da ordem de inicio de serviço, podendo ser prorrogado, 
a critério da Administração e com a anuência da contratada, por 60 meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.° 

10- DAS PENALIDADES: 10.1 Multa de 0,5% (meio por cento) por dias dè atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o qual será considerado 

inexecução contratual; 10.2 Multa de 8% (oito por cento) nó caso de inexecução parcial dó contrato, cumulada com a pena de suspensão do 
direito de licitar e/ou o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano: 
10.3 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do 
direito de licitar e/ou o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

Obsèrvação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

11 — CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

11.1 O pagamento será efetuado de acordo com prestação dos serviços previstos no cronograma, o qual deverá estar 

acompanhado da planilha de medição, aprovada pelo servidor municipal responsável. 
11.2 Para efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para 

o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço. 
11.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou 
outro indica que vier a substitui-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0.5% ao mês, 

pro rata. 
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11.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria, 

12— DO REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

12.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II. alinea "d", da Lei n° 8.666/93, será concedido reequilibrio 

econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma 

documental, o desequilibrio contratual. 
12.2 No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido reajuste ao preço 
inicialmente proposto, deduzido eventual antecipação concedida a titulo de reequilibrio econômico-financeiro, tendo 
como indexador o IGP-M/FGV ou outro que vier a substitui-lo, em conformidade com a espécie de serviços prestados" 

13 — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

Despesa  
4131  

14— DAS DIPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1 Só terão direito a usar a palavra, rubriCar propostas, apresentar reclamações ou recursos os licitantes ou seus 

procuradóres legalmente constituídos e os membros da CPL; 
14.2 Não serão aceitos à licitação participantes retardatários. 
14.3 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente edital. 
14,4 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e local estabelecidos neste 

edital. 14.5 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros 

documentos. 14.6 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias previstas no 
art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79, da Lei il.° 8.666/93. 
14.7 A empresa vencedora da licitação deverá apresentar ao setor de Planejamento e ao setor de Licitações a ART do 

responsável técnico pela empresa referente ao serviço a ser prestado. 
14.8 Salienta-se que em relação as novas planilhas, houve alteração ne salário, adequando-as a convenção 
coletiva das categorias e estimada como média percentual o valor de 70% referente aos encargos, 
independentemente da classificação ou tipo de empresa que virão a participar do certame. 

Informações serão prestadas aos interessados no horário da 7h30min às 13h3Omin, na Prefeitura 
Municipal de Dom Pedrito, sito a Rua Borges de Medeiros 1169, 2° andar, sala de licitações, onde poderão ser obtidas 

cópias do edital e seus anexo. Site; www.dompedrito.rs.gov.br. 

As atas estarão à disposição dos interessados no site www.dompedritoss.gov.br 
 na guia "ATAS". 

Dom Pedrito, 	09 de maio de 2012. 

Francisco Alves Dias, 

Prefeito Municipal. 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO 
ARTIGO 7° - INCISO XXXIII - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Declaro, com vista ao cumprimento de exigência do Edital de Licitação CP 03/2012, sob as penas da Lei, por 

si 	e 	por 	seus 	sucessores 	e 	cessionários. 	que 	a 

empresa 	  
	  inserir nome, endereço e inscrição no CNPJ] se encontra em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7
0, da 

Constituição Federal. 

[inserir data e local] 

[inserir nome legível do representante legal da empresa, acima do 

qual deverá ser aposta sua assinatura] 
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DE: Setor de licitações 
PARA: Procuradoria Juridica 

Encaminhamos a essa Procuradoria Jurídica, para exame e 

parecer, o Processo Concorrência Pública n° 03/2012- retifiCado- para a contratação de empresa 

para limpeza urbana 

Dom Pedrito, 08 de maio de 2012. 

Setor de Licitações 
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AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°03/2012 

OBJETO: Limpeza urbana- varrição e capina 
ORIGEM: SMOVSP 

O Município de Dom Pedrito torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a licitação na 

modalidade em epigrafe, do tipo menor preço global 
Data de Abertura das  propostas: 1110612012 às 09h, na Sala das Licitações da Prefeitura Municipal. As empresas 
interessadas devem solicitar cópia do Edital e maiores informações junto ao Setor de Licitações , na Rua Borges de 
Medeiros. 11,69, 2° piso, ou pelo fone xx(53) 3243 3177, Ramal 235 ou pelo e-mail edilavargas@domoedrito.rsgov.br 

 

ou tabiele@dornoedrito.rs.gov.br 
 , das 7h30min às 13h3Omin, nos dias úteis. &te. www.dompedrito.rs.gpv.br. 

Dom Pedrito, 09 de maio de 2012. 

Francisco Alves Dias 
Prefeito Municipal 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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Originário da Concorrência Pública n.° 0312012 
Contratação de Empresa para a prestação de serviços de limpeza urbana- varrição e capina 

MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO, pessoa jurídica de direito público interno, com 

CNPJ n°87482535/0001-24, representado pelo sr. Prefeito Municipal FRANCISCO ALVES DIAS, brasileiro, divorciado, 

servidor público, CIC n°141147120/20; residente e domiciliado nesta cidade na rua Rui Barbosa, 1352, e, de outro, a 

empresa 	  com sede na 	 , CNPJ n° 	 , tendo em vista a licitação 

realizada na modalidade Concorrência Pública n° 03/2012, com fundamento na legislação pertinente, celebrou-se o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
segundo as cláusulas e Condições a seguir especificadas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO- 
O presente contrato tem por objeto a contratação pelo MUNICÍPIO dos 

serviços de limpeza urbana- varrição e serviços de equipe padrão a ser executado conforme Projeto Básico, anexo ao 

edital, em regime de empreitada por preço global ; 
OBS: — Para a execução dos serviços contratados, a CONTRATADA quanto ao serviço de varrição deverá apresentar 
funcionários devidamente uniformizados, portando equipamentos de segurança e proteção individual, conforme dispõe 

o Projeto Básicp, 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 
As despesas decorrentes do presente 

contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária 07051545200192242  no elemento de despesa 339039; 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM • 
O presente Contrato teve origem no Processo Licitatório na 

modalidade Concorrência Pública n° 03/2012, com resultado homologado pelo Senhor Prefeito Municipal 

em 	  

4. CLÁUSULA QUARTA —DO PREÇO 
Pela execução dos serviços ora contratados, o MUNICIPIO pagará à CONTRATADA o preço 

certo e ajustado de R$ 	
 mensais, que serão pagos até 05(cinco) dias úteis após apresentação de fatura 

discriminatória, informando valores relativos aos serviços prestados. Sendo o valor total contratado de 

R$ 	
para um período de 60 meses. Devendo as faturas se fazer acompanhar da guia de 

recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, 

A presente contratação vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por acordo entre 
as partes, segundo permissivo legal do art. 57 da Lei de Licitações e desde que presente o interesse público. 

5. CLÁUSULA QUINTA — DA RESCISÃO: 

o presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes 
a qualquer tempo, no caso de descumprimento pela outra das obrigações aqui estabelecidas; 

O MUNICIPIO poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da 

Lei Federal n°8.666/93 (ou outra que venha a substitui-la); 

Parágrafo único: 
da decisão que determinar a rescisão do presente contrato, caberá recurso protocolado ao sr. 

Prefeito Municipal, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a Contar da data do recebimento da notificação administrativa, em 

primeira e única instância. 

6. CLÁUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
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A CONTRATADA ficará responsável civilmente, por qualquer dano que seus agentes ou 

empregados venham a causar ao MUNICiP10 ou a terceiros no desempenho de suas funções. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA —DAS OBRIGAÇÕES: 

7.1 DA CONTRATADA: 

ficará responsável pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais, encargos sociais, taxas ou 
impostos e qualquer outra despesa que vier a incidir sobre os serviços contratados e decorrentes da execução do 

contrato: manter, durante o prazo de vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

que originou o presente contrato; 
prestar serviço adequado, de acordo com as normas técn(Oas aplicáveis previstas em sua proposta, no contrato e na 

legislação pertinente; 
IV)prestar contas mensalmente, através de relatórios, de todos os serviços prestados, além de fornecer informações 

aos órgãos competentes nos prazos estabelecidos; 
V)cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas negociais da contratação; 
VI)cumprir e fazer cumprir a legislação de proteção ambiental vigente, bem como eventuais alterações; 
VII)estar de acordo com a legislação vigente que normaliza o serviço contratado; 
VIII)dispor de equipamentos de segurança necessários a execução dos serviços contratados; 
IX)prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, atendendo às condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança e cortesia na prestação dos serviços; 
X)recolher todos os encargos trabalhistas e previdências decorrentes do contrato desta licitação, inclusive os inerentes 

ao sindicato da categoria; 
Xl)sujeitar-se á fiscalização pelo MUNICIPIO que, a qualquer momento, poderá fazer análise dos serviços prestados, os 
quais devem ocorrer de modo a garantir sua eficiência e eficácia, reservando-se ainda, o direito de recusar o 

recebimento dos serviços, caso não estiveram sendo prestados nas condições contratadas; 
XII)sujeitar-se às alterações determinadas pelo MUNICIPIO, sendo garantido à contratada a alteração contratual 

proporcionalmente aos acréscimos e supressões; 
Se verificado que os serviços não estão sendo prestados a contento, o MUNICIPIO notificará a CONTRATADA, a 

qual deverá regularizar a situação no prazo máximo de 24(vinte e quatro)horas; 
na ocorrência de falta de pessoal, deverá providenciar sua imediata substituição, com vistas a garantir a 

continuidade dos serviços contratados, sem prejuizo ao MUNICIPIO. 

7.2 DO MUNICIPIO: 

Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos neste contrato; 
Comunicar com pelo menos 48(quarenta e oito) horas de antecedência eventuais alterações necessárias ao bom 

desenvolvimento dos serviços aqui contratados; • 
Para fins de cumprimento no disposto do art. 67 e parágrafos da Lei 8.666/93 a CONTRATANTE nomeará 

servidor para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços aqui contratados. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

8.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alinea "d" da Lei Federal n° 8.666/93, será concedido 

reequilibrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada , desde que suficientemente comprovado, de 

forma documental, o desequilíbrio contratual; 
8.2 No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido reajuste ao preço 
inicialmente proposto, deduzido eventual antecipação concedida a titulo de reequilibrio econômico-financeiro, tendo 

como indexado!.  o IGP-M/FGV ou outro que vier a substitui-lo. 
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9.CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município paderà, garantida prévia defesa, aplicar à contratada as 

seguintes penalidades: 

Multa de 0,5°/0(meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 30(trinta) dias, após o qual serà 

considerada inexecução contratual; 

Multa de 8°/0(oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01(um ano); 

Multa de 10°/0(dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão 
do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO FORO 

Eventuais litígios resultantes da aplicação das disposições deste contrato, serão dirimidas perante o Foro 
da Comarca de Dom Pedrito, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 

O MUNICiP10 poderá determinar a paralisação dos serviços por motivo de ordem técnica e de segurança, 
ou ainda em caso de inobservância às determinações, cabendo à CONTRATADA, quando as razões da paralisação 

lhe forem imputáveis, todo ônus e encargos decorrentes. 
Quaisquer erros ou imperícias na execução dos serviços contratados pela MUNICiP10 obrigarão a 

CONTRATADA, a sua conta e risco, corrigir ou refaze-las, sem prejuízo de ação regressiva contra aqueles que tiverem 

Aos casos omissos a este instrumento, aplicar-se-ão as disposições da Lei 8.666193 e demais dado causa. 

ordenamentos aplicáveis à espécie. 
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente contrato em 05 (cinco) vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Dom Pódrito, 	de 	  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratada 

Testemunhas: 

RG 

RG 

PROJETO BÁSICO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO 

E DE EQUIPE PADRÃO 

Francisco Alves Dias 
Prefeito Municipal 



002881 

oi? 
\k{ 

IISTAIRA)0 RI ) CIRANDE DO SLiL 

NEINICIPAL 	DOM REM:FIO 

Setor de Licitações 

Define-se como pintura de meio-fio a aplicação, por meio de trincha ou similar, uma solução de cal 

com fixador, nos cordões de proteção, de forma continua ou não, em cores que destaquem, 

realçando a limpeza, permitindo a melhoria visual, objetivando a segurança tanto de pedestres 

quanto de motoristas. 

3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Serviços de Varrição Manual 

A varrição deverá ser executada nos dois lados das vias e logradouros públicos, inclusive nos 

canteiros centrais não ajardinados. 

Para a execução deste serviço serão necessários: 

06 (seis) varredores no serviço de varrição manual, no período diurno; 

06 (seis) vassouras; 

06 (seis) pás 

06 carrinhos do tipo -
lutocar , com reservatório em fibra de 100 (cem) litros; 

18 sacos plásticos com capacidade para 100 (cem) litros; 

A varrição das feiras livres deverá ser executada alternadamente devendo ser mantidos limpos as 

vias e passeios destes locais, iniciando-se os serviços tão logo as feiras terminem as atividades. 

;Aos domingos e feriados a empresa deverá dispor de 10% de seu efetivo de varrição a titulo de 

plantão. 

Os Funcionários da varrição obrigatoriamente se apresentarão devidamente uniformizados, 

portando equipamento de segurança e proteção individual, conforme se segue: 

Conjunto calça e camisa: 

Boné; 
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Botina de couro; 

Luvas de raspa; 

Colete retletivo; 

Conforme determina a legislação ambiental, todos os resíduos existentes nas vias e logradouros, 

bem como. dos serviços, deverão ser recolhidos e transportados .  até o local de transbordo de 

propriedade da concorrente. 

3.2. Serviços de Equipe Padrão 

3.2.01. Os Serviços de capina, raspação, roçado, limpezas cie coca de lobo, valetas, pintura de meio 

tio e postes serão executadas nas vias do perímetro urbano do município indicado pela contratante. 

3.2.02. Estes serviços serão executados no período diurno, com um total de 20 funcionários, 

divididos em 2 (duas) turmas. 

3.2.03. A equipe padrão será formada por: 

01 (uni) caminhão caçamba de no mínimo 10 ton.; 

01 (um) motorista; 

20 (vinte) operários; 

09 roçadeiras costais a gasolina; 

10 enxadas; 

10 pás de concha; 

10 vassouras; 

4 carros de mão; 

rastilhos. Ibice. 2arfos, etc. 

3.2.04. Os serviços de limpeza urbana através de equipe padrão serão executados nas vias e 

logradouros públicos pertencente à zona urbana do município. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços contemplados neste projeto deverão ser executados em conformidade com os planos 

aprovados pela municipalidade, atendidas as especificações e demais elementos técnicos constantes 

deste Anexo. 

.SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

1.1.Serviços de varrição manual; 

1.2.Serviço de equipe padrão. 

2. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 Serviços de Varrição Manual 

O serviço cie varrição manual consiste na remoção ou retirada de resíduos, que ocorrem nas vias 

públicas, passeios, canteiros de avenidas e logradouros públicos como calçadão e praças. quer sejam 

os resíduos naturais, os resíduos decorrentes do tráfego de veículos, ou os resíduos decorrentes do 

comportamento dos habitantes da cidade, inclusive esvaziamento de cestos de. lixo. Assim sendo. a 

varrição restringe-se à retirada dos resíduos acumulados na faixa junto ao meio fio. 

2.7 Serviços de Equipe Padrão 

Define-se como capina. roçada, raspação a eliminação do mato, capim ou ervas daninhas das vias e 

logradouros públicos, utilizando-se as ferramentas necessárias para melhor execução dos trabalhos. 

bem como o recolhimento dos resíduos gerados. 
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3.2.05. A contratante definirá semanalmente através de um plano de trabalho. locais onde será 

necessária a intervenção das equipes padrão para os serviços de remoção de resíduos em via 

pública, raspagem de meio-lio, capinas de meio-fio, desobstrução de bocas-de-lobo, pintura de 

meio-fio, postes e demais serviços em via pública condizentes e exeqüíveis em conformidade com 

os serviços de limpeza urbana. 

3.2.06. Os serviços deverão ser executados nas sarjetas, meios fios. e faixa de 1,0 (um) metro entre 

o leito das vias e passeios públicos. 

3.2.07. Todos resíduos gerados pelas capinas, roçadas, raspagem, limpeza de boca de. lobo, praças 

deverão 
ser recolhidos diariamente pelo caminhão caçamba e transportado até a área de transbordo 

indicado pelo município. 

3.2.08. A extensão capinada deverá ficar completamente limpa e isenta de qualquer tipo de 

vepetação. assim como a lace superior do meio-fio, devendo incluir os serviços de raspagem e 

varrição, deixando a área preparada para posterior pintura. 

3.2.09. 
Será responsabilidade da contratada, toda a mão-de-obra necessária a boa qualidade dos 

serviços. 

3.2.10. A critério do Município e por ordem de serviços, poderão ser designados servidores de 

equipe padrão para prestar serviços gerais de limpeza em pontos fixos. 

3.2.11. Para o desempenho da execução dos serviços da equipe padrão, será necessário caminhão 

caçamba com capacidade mínima de 20m3  c não mais do que oito (8) anos de fabricação. 

O G 2 8 4 

- 	te- 

4. VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS 
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4.1. A qualidade marca modelo, capacidade e outras características dos veículos que serão 

utilizados nos serviços, devem respeitar as seguintes condições: 

4.1.1. A contratada deverá iniciar os serviços objeto deste contrato com, no mínimo: 

(11 (um) caminhão com capacidade mínima de 10 (dez) toneladas com caçamba basculante dc no 

mínimo 20 In', e não mais do que oito (8) anos de fabricação; 

09 roçadeiras costais a gasolina, e equipamentos relacionados no item 3.2.0.3. 

4.1.2. Todos os veículos a serem utilizados deverão ser obrigatoriamente de cor branca. 

4.1.3. A contratada deverá manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento. incluindo 

o marcador de quilometragem (odômetro). Essa exigência estende-se também aos carros reserva, 

constituindo obrigação contratual a lavagem diária da caçamba e a manutenção da pintura para 

perfeito estado de conservação. 

4.1.4. Os veículos deverão trazer das placas regulamentares, as indicações necessárias ao 

reconhecimento da contratada, o telefone para reclamação e identificação do tipo de serviço que 

realiza, conforme os padrões estabelecidos pela Prefeitura. 

4.1.5 As pinturas dos veículos deverão ser feitas, obrigatoriamente., de acordo com as cores padrão, 

dizeres e logotipos determinados pela Prefeitura, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados 

da data de inicio dos serviços. 

4.1.6 A contratada deverá fornecer todo e qualquer equipamento necessário para o bom 

desempenho do serviço atendendo aos melhores padrões de limpeza. 

4.1.7 A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

manutenção de veículos, prédios e equipamentos necessários ao perfeito cumprimento deste projeto. 
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Dom Pedrito. 29 de fevereiro de 2012. 

José Leonardo Castilhos, CREA 611 32 

Resp. Técnico. 
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DOM PEDRITO 

EQUIPE PADRÃO 
1. MAO DE OBRA ^-__ 

1.1 • MAO DE OBRA DIRETA 

1.1.1 - GARIS 

DISCRIMINAÇÃO 

Salario Normal 
Adicional de Insalubridade 
Sorna 
Encargo Social 
Total Garis 

^ Total do Efetivo 

UNIDADE 	QUANTIDADE 	PRE O UNITÁRIO • SUB TOTAL 	TOTAL 

	

2,6000 	_ 	652,82 

	

652,82 	-130,56 • 
783,38 

	

783,38 	̂ 	54,37 ^ 
1.331,75 •, 

hora 	 220: 
. 	 20 

70, 

homem ' 
— 

20 	26 635,00 	26.635,00 	63,40% 

1,1.2 • MOTORISTAS : 

DISCRIMINAÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO SUB TOTAL TOTAL 1 
I 
Salario Normal hora 

Soma 
Encargo Social 
Total Motoristas ,

To!al do Efetivo 

TOTAL MÃO DE d-BRA ^^^ 

-2 • UNIFORMES E EPI 	̂ 

i 

- 	1 

_ 

5. _ 	: 

homent-- 	' 

- 

220 

70 00' __ 	._._ r 	. 

- 

4.73000 

1.187,84: , 

1' 

1.187.64 
1:187.64 ^ 

831,35 - 
2.018,99 1 
2.018.99 	̂ 2.018,99 i 

28,653,99 	r 

• 4,81%I 

68,20% .  

DISCRIMINAÇAO 	 : UNIDADE QUANTJANO PREÇO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL i 
I 
Camisetas 

. 
Jaquetas 
Calças 
Bermudas 

Banes 

Botina 
Luvas de proteção 

Capas de chuva 

Colete relleruvc 

Total por operário 
Total 

TOTAL UNIF E EPI 

' 

'und 

und 	, 

- 	--. 	- 	- 	•- 

und 	I 	. 
und 

und— 	'- - 

und 
und 

und 

und 

6,00 

—1,00-  - 
2,00 , 
2,00 

-4-,00 ' 

._ 	. 
4.00 • 

12,00 : 

. 	. 
1,00 

1,00 : 

	

21,00 	• 

— 

10.0: 
O — 

30:001  
30,00, 

15.0 
O 

-. 	 3,5 
O 

23,00' 
^ 	 4.1 .  

5 
12.0: 

0 
10.0 

O • 

29,82 

60,00 , 
: 

: 	30,00; 
, 	• ^ 60,00 	. 

-^ 30,00 ' 

14,90 

92,00 ' 
49,80 ^ 

12,00' 

10,00. 

357,80 
626.22 

626,22 ^^ 

3 - EQUIPAMENTOS 



TOTAL SUB TOTAL 

1.883,33 

85,000,00 
2 000 00 

UNIDADE 	QUANTIDADE 	PREÇO UNITÁRIO 	SUB TOTAL 
85.000,00 
19.000,00 

UNIDADE 
und. 
-krn 

DISCRIMINAÇAO 

roçaderras costais 
caçamba 

!otal 

4 - CONSUMOS 

1.156,00 • 	2.75% 1.156 00 

2 
14, 

O 

32.00 

5,60- 

17,0 
I 

3,2C1 
o 
8. 	 3.20- 
O 	

7,20' 72.,
ai 	

5,1, O,' 
0 , 3 

3,50 

10.20•  

20,0, , 79.00 	
1.580,00 • 	3,76%' 

DISCRIMINAÇÃO 

Custo caçamba 
,Depreciação caçamba 	_ 

Valor da depreciação mensal letoc. 
Custo das rocadenas costais 
Depreciação roçadeiras costais 
Valor da depreciação mensal roçadeir-as 

.costais 

Total 

3.2 - REMUNERAÇÃO DO CAPITAL 

UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITARIO 

und 1,00 85.000,00 
80,00 85.000,00 ' 

nt és 69-,00 • És.00-0,00 

und 9,00 
100,00 

2.000,00 
18.000,00 -  
18.00 	

. 
-0,00 més 24,00 

85,000,00 • 
68.000,00 • 

1.133.33 • 
18.0-00,00 • 
1.8.000,00 • . 	. 	. 

750,00 

1.883,33 	4,48%1 

DISCRIMINAÇÃO 

Custo das caçambas 
Custo das roçadeiras costais . 	. 

Tordi 	• 	• 

.3.3 MANUTENÇÃO 

-1-03.000,00 	- 1.442,00 1.442,00 • 	-  

QUANTIDADE 	PREÇO UNITARIO 	SUB TOTAL 	TOTAL 

	

9,00 	 84,00 	756,00 

	

2•.000:-00 	 400.00 • 

	

PREÇO UNITARIO , 	SUB TOTAL 	TOTAL 

	

7, 	 4,20 
0 1  

	

12„ 	 4,80' 
0' 

DISCRIMINAÇAO 

Vassouras 

Pas 

Sacos de lixo 

Enxadas 

'Garfos 

Rastel 

Cadinho de Mão 

Fio de Ndylon 

. Trincha 

1 UNIDADE 
und 

1-Md 

und-- 

und 

Uincl 

und 

und 

und 

Cal und 

Numero de tuncionarios 
'Total 

QUANTIDADE 
0,6 . 

. 	. 
0,4 1  

16-0,0 

und 	- .. 0,4 

TOTAL 

d un _ 	. 
und 

mês 	_ 

_ 4_ 

1,00 • 
9,00 

1,40%1 

PREÇO UNITARIO SUB TOTAL 	TOTAL 

2,1 
O 

0,5 
3 

0,53 

530,00 • 

1,3 

4.1 - CONSUMO VEICULOS 

DISCRIMINAÇÃO 
C oleo diesel / Km rodado - caçamba 

C. mensal Oleo diesel 

Rocadeira,Costal • 

' UNIDADE 	QUANTIDADE 

kni/1 	 4.0 

Km 
- r 

1/h 
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DISCRIMINAÇÃO 

Medicina ocupacional 
_ 

:Alimentação . 

Tolal 

UNIDADE 	QUANTIDADE 	PREÇO UNITÁRIO 

! 	und. 	 21 	 21,0 

.. 	 O 

546 	 6,2!  

,
8 

!TOTAL 

! IMPOSTOS É-TM:AS 

1 

I! 

'TOTAL DE IMPOSTOS 

¡RESULTADO GERAL 

"`'• 	G 2 8 8 9 
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5 , 

	

800,0 	 2,8 

	

, 	 4 

. 

	

. 	 : 

5. TOTAL OPERACIONAL 

6 • DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

1RESULTADO POR EQUIPE 	 • 	UNO 	 676,00 	 42.01342 

8 
2.272,00 r  

. 

2.802,00 ! 
, 

2:802,00 6,67% 

38.143,54 90,79% 

SUB TOTAL 	,. TOTAL 

441,00, 

3.428,88' 

,' 
, 
' 

1 
3.869,88 r, 9,21% 

42.013,42 100,00%1 

100,00%1 42.013,42 ! 

62,15 

C. mensal 'gasolina 
	 h 

Total 
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DISCRIMINAÇÃO 	. UNIDADE i QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIOr 	SUB TOTAL 	TOTAL 

6,: 	 26 	1.560.00 i 

00 	 0,00.1 
1001 	 1.56 	1..560,00 : 

0,00 i 
24 1 	 1.56 	 65.00 

Custo dos lutocares 	 und 

Depreciação lutocares ( 24) 

Valor da depreciação mensal Iutoc, 	mês 

SUB TOTAL • 	TOTAL 

• 60,00 

30,00 l 

40.001 

20,00 2102,00di 

92,00 • 

49,80 . 

• 1-2,00  

10,00 • 

USP 

 

Iii51 AI/0 DO RIO GRANDll Do SI I 
111t,biFEITURA MUNICIPAL DE DOM 111,DRITO 

Setor de Licitações 

VARRIÇÃO 

1- MAO DE OBIZA 

1:1 • MAO DE OBRA DIRETA _ 

11,1 -GARIS 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITAR101 SUB TOTAL TOTAL 

Salario Normal 

1-16ra Extra 	- 

Adicional de Insalubridade 

'Soma 
Encargo Social 

Total Garis 
Total do 'Efetivo 

TOTAL MÃO DE OBRA 

hora 

hora 

homem 

2201 

22 

201- 

70 

, 

2,60 ;. 

3.90 
1  65 

2,82 

9,18 1 

_ 
61 

652,82 i 

85,80 

130,56 1  

869,18 
608,43 

1,477,61 	1  

8165,66 8.865,66 

8.865,66 

83.13% 

83.13%: 

2 • UNIFORMES E EPI 

DISCRIMINAÇÃO : UNIDADE QUANTIANO , PREÇO UNITÁRIO 

Camisetas und 6, 1 
001 0,00'  

Jaquetas und b1,1  3i 
00! -- 0,00 .. 

Calças und - 	2.1  2 

1 	00 1 0,00 ; 

Bermudas und 2, 11  

Éones und 
1: 00! 	; 

4
1 00 1

1 
.0,90 

3,00 1.  

Botina und 21 
00 3,00 

Luvas de oroteçao und 12.-  
00 .. 	_ 4,15 

Capas de chuva und 1, 1 
00 i 2,00 . 

Colete reflexivo 1und 1, 
oo , 

1:  
0.00 : 

'Total por operário 

Total 
00 

325,80 
I 

2 	 162,90 
7,15.;  

'TOTAL UME E.E.PI 

3 - EQUIPAMENTOS 

3.1 • DEPRECIAÇÃO 

162,90 	 1,53%' 



21,84 

Ri 21,84 	 0,20%1 

DISCRIMINAÇÃO 	UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITARIO! 	SUBTOTAL 	TOTAL 

und 	 6, 	 2 	120,00 

00 	 0,00 	
120,00 

Lutocares 
1,13%.  

Medicina ocupacional 

Alimentação 

DISCRIMINAÇÃO 	, UNIDADE , QUANTIDADE ;PREÇO UNITÁRIO. 	SUBTOTAL , 	TOTAL 

126,00 I und. 	1 	
6 	1 

_ 	 . 
und. 	156 979,68 

1.105,68 10,37% 

002892 

Total 

Xel 

	

I Atm) 	1.1l; 	;RA 	I);!. 01; s;!¡:  

	

PREKITLIR ,;\ 	L. 1)1; 1)0M PI-.1)1:113) 
SclOr de Lienagnes 

0,00 
! 65,00 

_ 

-3.2 :REMUNERAÇA0 DO CAPITAL 
r- 

DISCRIMINAÇÃO 	; UNIDADE QUANTIDADE IPREÇO UNITARIO: 	SUBTOTAL 	, 	TOTAL 

und 	: 	6, 	 26. 	1.560,00 

	

00 ' 	 0,00 
% 	

_ 
1,40 	

_ 
, 	 1:661  

. 	. 

.; 

	

- i 	 I 

I 

Custo dos lutocares 

.Remuneração do Capital 

.Total 

.3.3 ;MANUTENÇÃO 

otal 

4-CONSUMOS 

Vassouras 
_ 	. 

PaS 

. Saces-cle lixo 

'Numero de garis 

Total mês 

i5 • TOTAL OPERACIONAL 

• 

i 	und 	1 	1,001 

! und ; 	--1,06 . 

I 	
u 	

i 	11,90 ! 

und 	 6, 	 5I 	324,00 

nd 	i 	240.00
x 	

0,15 I 	 'I 

	

1 
	 36,00 I 

4,00 _. 

. 	I 

9.559,40 

324.00 • 3,04% 

89,63%1! 

DISCRIMINAÇÃO 	UNIDADE! QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO 	SUB TOTAL 	TOTAL 	1 

6,10 

11,90 

6 -.I5ESPESAS ADMINISTRATIVAS 

I °tal 

     

     

   

10.665,08 

  

ITOTAL 

   

    

10.665,08 	 100,00%1 

1

TOTAL POR METRO LINEAR ml 	260000 	10.665,08 0,04101954 

  

¡TOTAL 

!IMPOSTOSÉ TAXAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE 
Paço Municipal "Messias Rolim da Silva" 

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro 
CEP 18170 - 000 - Caixa Postal 243 - PIEDADE - SP 

Tel/fax: 15 3244.8400 e Fax: (15) 32443151 
site: www.piedade.sp.gov.br  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 042/2012 

INTERESSADA: DIRETORIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS 

PÚBLICOS. ' 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR 
SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL EM VIAS PÚBLICAS DO 
MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 232.766,64 METROS 

LINEARES SEMANAIS. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global 

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/08/2012-  às 09:30 horas. 

PREÂMBULO 
A Prefeitura Municipal de Piedade, através do Setor de Compras e Licitações, 
sita à Praça Raul Gomes de Abreu, n°. 200, TORNA PÚBLICO, para 

conhecimento de quantos possa interessar, que fará realizar licitação, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL - Processo n° 3859/2012, do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL PELO SOMATÓRIO DOS ITENS, Objetivando a 
contratação de empresa especializada pára executar serviços de 
varrição e capina manual em vias públicas do município numa 
extensão total de 232.766,64 metros lineares semanais, conforme 
especificações constantes nos Anexos I, II, III e IV, partes 

integrantes do Edital, que será regida pela Lei Federal n°. 10.520, de 17de 
julho de 2002, e nas condições especificas estabelecidas nos Decretos 
Municipais nos. 3075/2000 e 4033, de 07 fevereiro de 2006, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei Complementar 
123/2006 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, para a 

modalidade. 

Os interessados poderão adquirir cópia do presente edital mediante 
pagamento junto à Tesouraria Municipal da importância de R$ 10,00 (dez) 
reais, ou através do envio do comprovante de pagamento do boleto de 
cobrança, encaminhado pela Diretoria de Tributos e Arrecadação após contato 
pelo telefone (15) 3244-8400 - ramais 129, 145 ou 153. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 
convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participar do certame. 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de 14/08/2012 

às 09:30 horas, na Sala de Pregão, localizada no 20  andar, na Praça Raul 

Gomes de Abreu, n.o 200, Centro, em Piedade (SP), e será conduzida pelo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE 
Paço Municipal "Messias Rolim da Silva" 

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro 
CEP 18170 - 000 - Caixa Postal 243 - PIEDADE - SP 

Tel/fax: 15 3244.8400 e Fax: (15) 32443151 
sito: www.piedade.sp.gov.br  

Pregoeiro responsável com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos 

do processo em epígrafe. 

I - DO OBJETO 
1. A presente licitação tem por objeto à contratação de empresa 
especializada para executar serviços de varrição e capina manual em 
vias públicas do município numa extensão total de 232.766,64 metros 
lineares semanais, conforme especificações constantes nos Anexo I, 

II, III e IV do Edital. 
1.2. A presente Licitação é do tipo menor preço global pelo somatório dos itens. 

1.3. O preço máximo que a Prefeitura pretende pagar pela execução total dos 
serviços contratados no período de 12 meses é de R$ 553.854,00 (quinhentos e 
cinqüenta e três mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais). 

Piedade, 01 de agosto de 2012 

RODRIGO DA SILVEIRA CAMARGO 
Pregoeiro Responsável 

ANEXO 1 - Proposta comercial 
PROCESSO no. 3859/2012 - PREGÃO PRESENCIAL n°. 042/2012 

1 - DO OBJETO 

Es ecirica ao: 
ITEM VARRIÇÃO MANUAL DIÁRIA  VALOR MENSAL 	1 

1. Equipe A - Bairro Vila e Nova Olinda 
Setor 1 - 2 varredores 
A 	equipe 	deverá 	permanecer 	nos 

respectivos Bairros semanalmente, onde 
as ruas deverão ser varridas no mínimo 2 
vezes aor semana  

R$ 	  

_. Equipe B - Quintas, CECAP E CDH 
AYRTON SENNA 
Setor 2 - 2 varredores 
A equipe deverá permanecer nos 
respectivos Bairros semanalmente, onde 
as ruas deverão ser varridas no mínimo 2 
vezes por semana 

R$ 	  

3. Equipe C - Bairro Parque da Torre e 
Cotianos 
Setor 3 - 2 varredores 
A equipe deverá pérmanecer nos 
respectivos Bairros semanalmente, onde 
as ruas deverão ser varridas no mínimo 2  

R$ 	  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE 
Paço Municipal "Messias Rolirn da. Silva" 

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro 
CEP 18170 - 000 - Caixa Postal 243 - PIEDADE - SP 

Tel/fax: 1.5 3244.8400 e Fax: (15) 32443151 
- 	ov br -. 

vezes por semana 
4. Equipe D - Bairro Centro 

Setor 4 - 2 varredores 
A equipe deverá permanecer nos 
respectivos Bairros semanalmente, onde 
as ruas deverão ser varridas no mínimo 2 
vezes por semana  

R$ 	  

. Equipe E - Vila Bom Pastor, Butuca e 
Guatarnbu 
Setor 5 - 2 varredores 
A equipe deverá permanecer nos 
respectivos Bairros semanalmente, onde 
as ruas deverão ser varridas no mínimo 2 
vezes por semana 	- 	, 	. . 

R$ 	  

6. 

. 

Equipe F - Jardim Secol, Jardim São 
Bartolomeu e Vila Maria 
Setor 6 - 2 varredores 
A equipe deverá permanecer nos 
respectivos Bairros semanalmente, onde 
as ruas deverão ser varridas no mínimo 2 

semana 

R$ 	  

vezes por 
Equipe G - Vila Amâncio, CDH Marino 
Godinho e CDH Ezequiel 
Setor 7 - 2 varredores 
A 	equipe 	deverá 	permanecer 	nos 

respectivos Bairros semanalmente, onde 
as ruas deverão ser varridas no mínimo 2 
vezes . or semana 

R$ 	  

. Equipe H - Bairro Centro 
Setor 8 - 2 varredores 
A 	equipe 	deverá 	permanecer 	no 

respectivo Bairro semanalrnente, onde as 
ruas deverão ser varridas diariamente no 
mínimo 2 vezes ao dia 

R$ 	  

PREÇO TOTAL GLOBAL 	  R$ 	  
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MUNICIPIO DE ERECHIM — RS 

PROCESSO N° 7776/2011 — PREGÃO PRESENCIAL N° 127/2011 

"PROPOSTA DE PREÇOS" 
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Grupo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIVIINISTRAÇÃO 	Tue0,110 • 

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES — DIVISÃO DE LICITAÇÃO 	;Fts. o o 2 8 9  9 

PREGÃO PRESENCIAL IV' 127/2011 

PROCESSO N° 7776/2011 

PROPOSTA COMERCIAL 

A Empresa TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Cidade de Maravilha, sito 

a Avenida Sete de Setembro n° 211, Sala 106, Bairro Centro, CEP 89874-000, inscrita no CNPJ 

sob n' 72.332.778/0001-09, pelo presente, propõe-se a executar os serviços especificados no 

objeto de Edital Pregão Presencial n° 127/2011, pelo valor mensal de R$ 109.69920 (Cento e 

nove mil, seiscentos e noventa .e nove reais. e vinte centavosl 

Valor do material/meio mecânico: R$ 34.514,94 (Trinta e quatro mil, quinhentos e catorze 

reais e noventa e quatro centavos); 
Valor do serviço/mão-de-obra/Encargos e Benefícios: R$ 75.184,26 (Setenta e cinco mil, cento 

e oitenta e quatro reais e vinte seis centavos); 	• 

Percentual do BDI praticado: 14,60 % (Catorze virgula sessenta por cento). 

Declaramos expressamente de que aceitamos as condições do Editai e que, se 

vencedores da Licitação, executaremos o serviço pelo preço proposto e de acordo com as 

normas especificas vigentes neste Município. 

Nos preços cotados estão inclusos todas as despesas que influam nos custos, tais como: 

despesas com transporte, seguro e frete, tributo.s (impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais 

ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos. 

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da abertura dos envelopes. 

( 

TUCANb OÉRAS E SERVIÇOS LTDA 

Juleide l'nes'D'Agostini 

Sócia Administradora 

RG: 2.030.718 

CM': 589.785.859-49 

Tucono 	 tucano 

Maravilha SC, 22 de agosto de 2011. 
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Tucano 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

VARRIÇÃO MANUAL, CAPINA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  

PROCESSO N°  7776/2011 - PREGÃO PRESENCIAL N° 127/2011 

ANEXO III - PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS 

VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA 

#r Ç", 

tt I( (U10 

MÃO DF OBRA DIRETA 

1.4. 	MOiOltiSI A  

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. R$ UNIT. SUS-TOTAL TOTAL 

-j.iTrarrio Base 
Mês 1 1.100,00 1.100,00 

1.100,00  

r i,CX,:US SOLWIS 
5' 73,45 807,95  

.Sub Total 
1.907,95 

, 
e, Vida e Assistência 24 Horas Més 1 6,03  6,03 

i'ile.ti(ana --: Segurança do "Trabalho Mês 1 10,00 10,00  

Alimentação 	 
Mês 1 6,50 140,40  

I Va;e 
, iValr,  ,ransporte 

Mês 1 1,90 54,08 

' iaml c:ri Motorista 
mês 1 2.118,46 

;TOTAL DO EFETIVO 
HOMEM 2 4.236,92 I 

'e IAr• 	) 	 E RO ADAS 
1.; 	GARISITIURN05, NU 	liritysius, i“.".;-kuurikiii.s 	i-,,,,,,,,_.,  ,..,-, ,.- 	• ...._ 	_• •• 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. R$ UNIT. SUB-TOTAL TOTAL 1 

ii;15,2 .5a.ano 
Mês 1 572,00 572,00 

. .Ao'clonal insalubridade
% - 

20 572,00 114,40  

686,40 

Lricargor. SOCIaiS 
% 73,45 504,16 

Sub total 
1.190,56 

Sesrum de Vida e Assistência 24 Horas Mês 1 6,03 6,03 

, 	.• 
1‘.4e,:;aii•ki ,.., SeGurarm do Trabalho 

Mês 1 12,00 12,00 

Vale Alimentação 
Mês 1 6,50 140,40  

V 4e 	i r arisporte 
Mês 1 1,90 68,28 

Csintribuiçáo Patronal 
Mês 1 1,42 1,42 

crus Serviços Gerais Mês 1 1.418,69 

tro-i-A, DO EFETIVO 
HOMEM . 48 68.097,16 I 

LiVCARREGADC) bERAL . 

DISCRIMINAÇÃO  UNIDADE QUANT. ,R$ UNIT. SUB-TOTAL TOTAL 	1 

'iLirjo lase 	 
Mês 1 1.500,00 1.500,00 

, 

T.5850, "1"8, I 

1.500,00 

Sociak 
% 79,45 1.191,75 

Tr ,!11 lio Salário e Enc.;-agos 
2.691,75 

Vale Ahmentação 
Mês 1 6,50 140,40  

F.ledirina e Segurança do 1rabalho Mês 1 12,00 12,00 

Seguro 24 Violas 
Mês 1 6,03 6,031  

r„. 

luta) de Coletores
Mês 1 2.850,18 

TOTAL DO EFETIVO HOMEM -  - 	,-r ...-r- 



- 'TOTAL 1 

',...,523,81•:( 

• 	'.015CRIMINAÇÃO  7.... 	rts 
'UNIDADE 1CIUANT. 

Munk PKB 6500 
Unidade 1 34.000,00 34.000,00  

vaiar Residual 60%  
Unidade 20.400,00 20 400,00  

Meses/Vida 1) til 
Mês 120 

Deur eciaçao 40%  
Unidade 1 13.600,00 13.600,00 

Depreciação Mensal 40% 

tJF; '111VIDADÊ1 QuANTr; ,k1RUN{T>:', ,SUR3TOTACt,  

Unidade 1 3.000,00 3.000,00 

Unidade 1 1.800,00 1.800,00 

Mês 120 

Unidade 1 1.200,00 1.200,00 
- 

*\ s.• 

77-)  
I c( 	\ 

tucano 

*52M ,SUB:tTOTALN "g?,  TOTAL„£.1 

';-:-;•:113;331 

moo 1 

Cesto Tipo Guarda Corpo 

Valor Residual 60% 

Meses/Vida Util 

Detuectacão 4011, 

Depreciação Mensal 40% 

0 t.0 2 9 0 1 	i 

Tucano 
2 UNIFORMES E FQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

• 
2.1- UNII-URI~ t: EL.tuirt-uvieuf il-/J L1L 1 -- 1,, E ,s,,,, ,,., ., , .........,.... ,_. . 

' ''',,;,' 	+,.. DISCRIMINAÇÃO. 7 •.: 	,;',.':'!'t ;-.24,,..:vNi.JMER.O9pADC?t,E.ATORPE.,... 

' 	- 	- 	• 	c ..-.,--..,.'.,-,:-',4*.k.4,j;,'•:4-$FiJN-6-0NAIIIG.INCIONAR V-1"11À'ÇÃÔ 

-:'.:',IRR,FÇP,TÁ 
';" U N ITÃRI dti 

gA:,),.b.kYDR:n 
j'.,: MENSAL' .; 

Camisetas c/ faixa Refletiva 
48 2 0,13 17,00 212,16 

Calças c/ faixa refletiva  
48 2 0,13 22,00 274,56 

Botinas de Segurança  
48 2 0,13 28,00 349,44 

Capa de Chuva 
48 1 0,08 18,00 69,12 

Protetor Auricular Tipo Concha  48 1 0,08 21,00 80,64 

Pernett as  
48 1 0,08 12,00 46,08 

C5CII105 de Proteção Individual  
48 1 0,08 4,50 17,28' 

Banhada Late).  Luva 
48 1 1,00 3,50 168,00 

Micro Bio 	  Creme  
48 1 1,00 1.3,00 624,00 

Solar Protetor  
48 1 1,00 10,00 480,00 

Boné 
.:ta tt 	48 2 0,13 	3,30 41,18 

ITnTAL PARA -0 EFETIVO":.; 	: , ,;:,'„-:-y":;:t,).n.,--1.tif,,..,:rt-i,ir, ,,HOMEM: 'F',,".;.:43,34nt';);ir`,..-At.;'_.;_',,,tgt,„1.3.-,',,2362,46 - 

2 UNtFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (Motorista) 
_ -DISCRIMINAÇÃ,Ce- 	 130VIERO•DT:IDADE 

FUNÇION RtUNC.1.4ÁR 
-3  

PO ;• FATOR DE,' 

'UTILIZAÇÃO vUNITARI0p.' 

eVALOR 
MENSAL : 

c/ faixa Reiletiva C anusetas 
2 2 0,08 22,00  7,04 

faixa refletiva 
2 2 0,08 22,50 7,20 

Calças c/ 

Botinas de Segurança 
2 2 0,08 32,50 1.0,40 

LOTAI PARA O EFETIVO . ' " •..1•'""7- f.1-,10MEM''t 
r- 24,64 

    

P-2,3 8710  

    

    

VALOR TOTAL MENSAL-ITEM'3,-f".;-Z, 	"''•:•R'4,4ETR- 

  

t11-.1CuLOS E EQUIPAMENTOS 

0EPRILIAÇA0 

Caminhão Multiuso com Carroceria 

Valor Residual 60% 

Meses/Vida UM 

Depreciação 40% 

Depieciação Mensal 40% 

,~ "DISCRIMINAÇÃO 	• _ ;QUANTf. 

1 Unidade 

Unidade 

Mês 

Unidade 

',-;•"-tRS1UNIT:‘¡3. 

110.000,00 

66.000,00 

44.000,00  

ISUB-TOTAL 

110.000,00 

66.000,00 

44.000,00 

1  

84 

1 



o 

t4,;75,viDISCRIMINAÇÂCY' ;UNIDADE! QUANT." R$L1N1T:- 

Garra  
Unidade 1 14.088,00 

Valor Residual 60%  Unidade 1 8.452,80 

Meses/Vida Util  Més 120 

Depreciação 40%  Unidade 1 5.635,20 

Depreciação Mensal 40% 

UNIDADE -:C2U.ANT.1  

Caminhão carroceria Baú  Unidade 1 98.000,00 

Valor Residual 60%  Unidade 1 58.800,00 

Meses/Vida Util Mês 84 

Depreciação 40% Unidade 1 39.200,00 

Depredação Mensal 40% 

' 
."j .  

Roçadeiras  
Unidade 12 1.500,00 

Valor Residual 10%  Unidade 1 150,00 

Meses/Vicia Util 
Mês 36 

Depreciação 90%  Unidade 2 1.350,00 

Depreciação Mensal 90% 

`:. 'UNIDADE 'QUANT.: '1..1?$:UNIT: 

LutocareS 
Unidade 24 395,00 

Valor Residual 10% 
Unidade 1 39,50 

Meses/Vida Util 
Mês 120 

Depreciação 90% 
Unidade 1 355,50 

Depreciação Mensal 90% 

SUBTOTAL ' 

14.088,00 

8.452,80 

5.635,20 

}TOTAL -I 

',46,96 1 

f5U61-TOTAL 

98.000,00 

58.800,00 

39.200,00 
-.j466,67 

I SUBTOTALT, 

18.000,00 
1.800,00 

16.200,00 
t • 	4 O , O O I 

,.SUB-TOTAL 

9.480,00 

948,00 

8.532,00 

TOTAL 

.71,10 

Grupo 

Tucano 

 

1,1.681,87  1 
ALOTOTAUDERREOIAÇA04, '•• 

1! 1 4:- REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO 

4.1 Caminhão Poliguindaste 
A 	"9'.:414 

Custo dos Caminhão com Carroceria  
Remuneração Mensal de Capital 

TOTAL ME.NSAI. 

NIDAOE 

Unidade 

ggy,ANtt  

0,0052 

R$ UNIT..',̀ JSUB-TOTAL 

110.000,00 110.000,00 

TOTAL 

572,00 

4.2 - Mil il K TOTAI—r. --1 
'..-.,..,;,•yre  -oiscRimiNgÁlpa.::544,r  --4, 	1 

,V.,,.,;,.,,,..4:.:, 
',;..LINI,D.ADE. gl.UANT:; 7,".:R6';UNIT:"..9 ;SUB-TOTAL. 

Custo do Munk PKB 6500 Unidade 1 34.000,00 34.000,00  

- 	176,801 
Remuneração Mensal de Capital 

% 0,0052 

TOTAL MENSAL 

4.3 - CCSla lipo L3tiarUd L-01 p u 

;;VeA.DisçRimi.NAÇÃo.;..„. W.,...f, 	- . -Ir 	-I,  ',IINIDApR.. IQUANT.•;! AR$.1'uNg. : SUB-TOTAL' ' - TOTAL,  

Custo do Cesto 	
\N.  , 	/ Unidade 1 3.000,00 3.000,00 

'Rerg:uneração Mensal de Capital 	V, 	i % 0,0052 

T011\1. MENSAL 	 ,'" 15,60 

tucano 



Remuneração Mensal de Capital 

TOTAL MENSAL 

Unidade 

5- IMPOSTOS E SEGUROS 

.."-,i,9415Ç,RIFM\IAOPÃ:CVY4"2Vrrt,r;  

105,00 105,00 

55,00 55,00 

1.700,00 1.700,00 

980,00 980,00 

105,00 105,00  

55,00 55,00 

1.1 
f''') 7 

• 	') 

0,92M

GrUo 

e 

Tucano 
4.4 Garra 

- .: ,,"' '?`..':'.,..', .,,,..-,;,'015tRIly1,1MXÇAOrj,t,±n*.-7,,.":":,?'..,,•.:;-.,st, `,:N mo:Nig,.  1„,9,001',it, ;::::,2,,y-,1501y.09: ;:-§gt.3,,,,T9Tat !., ,-.rT,QT,AÇ C'T"'l 

li Custo da Garra 	 Unidade 	1 	14.088,00 	14.088,00  

Remuneração Mensal de Capital 	 % 	0,0052 

TOTAL  MENSAL 	
.7.,„t(kw7,31261 

4.5 - Caminhão Carroceria Baú 
DISCRIMINAÇAO 

Custo do Caminhão Carroceria Baú 
Remuneração Mensal de Capital 

TOTAL MENSAL 

Custo dos Littocares 

1 

 'Remuneração Mensal de Capital 

TOTAL MENSAL 

Unidade 	1 98.000,00 	98.000,00 

% 	0,0052 

,TQtrANT. 
Unidade 12 1.500,00 18.000,00 

0,0052 

'ffi,NIPA.9E; t4I3SAPJ:P,2 
Unidade 24 395,09 9.480,00 

0,0052 

4.7 - Lutocares 

1 

ALOR,TOTPXCiAi.REMUNERA,ÇAQ'n',5Ç„P'r~fP,~01W~,4'.4.,4„e  

50,60  

Licenciamento 
Emplacamento 	

Unidade 

Seguro Contra Terceiros 	 Unidades 	1 	1.600,00 	1.600,00 

yAt,on  DOS. 
	;i:,~.  • 	6° 1:11  .. 

VALOR: DOSlki p!:py,p,
"rg  

, 

IPVA Caminhão e Coletor 

Seguro  Obrigatório  

Licenciamento 	 

Emplacai-nem:o 
Seguro Contra rerceiros 
IPVA Caminhão e Coletor 
Seguro Obrigatório 

Unidade  
Unidades 

Unidade 
Unidade 

Unidade  
Unidade 
lJnidade  

1. 

1 
1 
1 
1 
1 

krkSIL,U,N1,1"-,rA kS,U,NTO141:2 

1.610,88 

50,60 

1.610,88 

rjr„P;r4.:1 

1 50,60, 50,60 

00,12$?(MOk  

2,05 
Custo de  óleo diesel/Km rodado 

0, 15..51:3;c10',1%  
8.000 

tucano 

TOTAL MENSAL 
‘w7i136'43 

7.130,43 

6 - INSUMOS 
GA ()LEO DIESEL  

I 	 

e. 

4-'1' 

, 

/ 
, 	Z'oe 

'' 

r50-drAKNVI. 
2,30 Km/L_ 

Tuc on Obra,  o Ser veç<, r,  

'..".<,0,CZ.t.ino.,  • . 

1.h 	Roçadeir as 

s. 7: 
Custo das Motoserra 

;11RS'LLINIti.); 0.(8,,TOTAtg Rti.TOTAW"'il 

v4-0TA.M1  

r"t,•1:gr,AL.,?'1 

-49:80:1  



052901 

Tucano 

. 	... 	.--- 	DISCRIMINA00-:,  - :"-.: 	, 	,-D:',  
' 	.:7"'• • 	,' 	T., 	.. 	',; 	r'' 	..'•. 

	

.,. 	• ...N;•. ..:s.,R.rg.,/,,  

' R$ArTik o.  ; 
`,V,•.g'-',..• .' 

f '-..Ç C. ,IN./1:::7"; 
rt''':•'r.'- '',7'.. . 	.$A..é,..,;. 

...P,Isiv.vyê.s,.:. 
4•Vef ••''' 	' :. 	,-; 	. 	. N, 

q$., •< nAl,.., 
--.'.'- y-:-,- , . 

. -"'•.. 	‘... 

:,,,y3:9,1-AL- 
'"-7,iy,5, 	:.: 

:: 	', 	...., ;,•• „,,r, 

Custo Óleo Motor  9,50 0,002000 8.000 0,019000 152,00 

Custo OiP0 Caixa  
10,00 0,001000 8.000 0,01000 80,00 

Custo Oleo Diferencial 6,00 0,001000 8.000 0,006000 48,00 

TOTAL MENSAL 
280,00; 

ars.;tno 	 20 Dos a cada 10.00CKm rodados. 

•••., 10 Ct,  o,  a cada 10.t)00Kot rodadoç; Olso Oderenc,a170 litros a cada 70.000Km rodadoS 

u.3 	PNLUS/KtLIAV/»..)CIN)/Li-uvit,nry r1V-, , L. ,,,,,.., ... 	.........•....- . • 	_ 

- •,.,4 

, 	

'.:0!SCI

"

R I-MI ,N0

. .,,. ,.•, „," ; ` u'. (':“ ,.,,;'';•,:''1'

,"
, 

 

' .: .'

1

"

1

"

D..Á"tC

. ANUAL 

'PIf.ÇO"

.  

Mt
'

e,Cic•l8C'1
'P.''t  „ Á 	u f 

T
- 6A•

a  

.,. 	1' I,. 

pneus  
12 600,00 50.000 1,92 13.824,00 

24 260,00 50.000 1,92 11.980,80 

iRecanagens  

Consertos 
6 10,00 50.000 1,92 115,20 

Al. ANUAL 
,:25.920,00 

',4-i2160,00 1 Tal  .. 

TO1 AL MENSAL 
J__ 12 1 

DISCRIMINAÇKO. r,. 	 ,KM/MS 

Mês 	8.000 	0,20 	60 	izz,,i,11.0;.76020, ,00:00  

Mês 	12 	10,00 	36 	 120,00 

us /oncrcTcQg Ç rnNÇFRTOS - CAMINHÕES 

Caminhões e Caçambas 

Rocadeiras 

IÓTAL MENSAL 

rVIANt.lrEK/5,c) VEICULOS E EQUIPAMENTOS 

8 	KilAiTRIAI, DE USU E Lt.../iNuiviu 

D!SCRIMIN,A00,,?:?,;`.';-;:' ..- 	* 	'.• -grslip/ND.,E: ,QT1PADE 3•4g.spupyr..9.._',SUgliT.OTL," ',4,:‘,4TOTÁL 

Pd de lixo com cabo dobravel unidade 56 13,00 728,00 728,00 

Resteis  
unidade 24 12,50 300,00 300,00 

Vassoura°  
unidade 168 8,00 1.344,00 1344,00 

de Sinalização (Grandes) e rede de proteção Cones  
unidade 20 40,00 800,00 800,00 

Normal Vassoura  
unidade 168 4,72 792,96 792,96 

de Higiene e Limpeza Banhieors Produtos  
unidade 4 200,00 800,00 800,00 

de Lixo Sacos  
unidade 6.000 0,25 1.500,00 1500,00 

de Nylon (rolos 315m) Fio 
unidade 22 112,00 2.464,00  2464,00 

ftY, ..,ir 
unidade 108 12,00 1.296,00 1296,00 

VALOR ANUAL 
10.024,96 

k , a 2 r, r.,  kat:1,1CM 
12 835,41 

9 - DESPESAS DIVERSAS 
tITIOÁriE. `-R$LUNITs'r SUNT,OTAW r'•iT_OTA1.57 

Telefonia Movei e Fixa  1 	unidades 1 J 	200,00 200,00 200,00 

Aluguel Sistema de GPS 
unidades 1 800,00 800,00 800,00 

VALOR MENSAL 
?1,;-1.000,00. 

.k5)0,1  r),_-; 
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' 

 

UCO O 

~as c Se, v ,Ç 	 nn o 	 tucano 

 



  

11QTA ENS4IMACOES:0,,PIV,S,Pt F;15,,ett 04,~5PRifNa-Mmk~ 

l‘.7.:AIARNENS`A15.15A1M22`.~.gffigsg.N.,ELPP"§..Wirl. — 
	

4.R4 

1 y,A R IM E N ..i:k..3.typogi.tã,NIF:0-,13.-m-miensnumfgawgemowne,- 

 

XMIten  

 

KALCIR.IVIENS),SPD'AVC!ESP,ESIAswiszgRsma.fimmar41000;Arw„.  • 
, . 

R.m ç.t)5.g.wArt,ERvAgg'grgt-22grpo'Ns PIKIROCIffro-gi9,C-t~ welMeavgemg3_5M 

I„,ALPRTC:iT,WDOSÍ,I'CUS3g,S.Y0,41:,,E 11 /.1,130STIPS;T:MtfGROXVI:y 9.592'45:251 

mop-wo,9915P1 lyp,LoN:.tp,iWpp,s3pp,..~Tg.lii5~.,q,.s2RIMM:n."2"~ar4M4P~Un. • 

ilggRo.•25EIY..Mkt~~,WW.42-~álL„-0,5,  

'PI s.,F 1-4 R.Pirv.i..g.X1P~.V2,4150,VaRRIPMMIMIMitinn ITWar..0IMM7M,RWMPI 

A 9;:OCINION.W~E~ONVP1 

 

IMPOMPORt!,.,.. 
mEggP.DEgS

.
ENEWar~4,7~0,20WWWV  .4.~..drompronigmfoorovg:gmol 

I  ç of! r45,t~;5?"5245~14  

. 	• 
1P2,g13.43,PMPg)Pf#1~~Cir..~5  

I isso NP,!=',5,-::44:&!?•Mi4',.W.•441~k~1,  

waro !3YO1LMr.q.sSinSAF"e"-~20igaz~tAkVORW~C*754 W~WWWW4F,WIWIP,9';'.§.9 91291 

f I 	• 
! 

neimmalumv~t3gp.mml 

rviaravillls SC, 22 de ágosto de 2011. 

I 

011:ns o ;,,,,icor, tucano „.. 

N 
•• 

• 

,,,,:, 	• 

lv,Pq-Pk?"qTni.M.Er."101.W,J.T)ESPÇsRg`6,"5:tg,OMINI-SYS.C.M..51g  Iffigggi.PW9MPW4g14 

 

P35,M9,E09-,VAt 

 

 

' 

D'É..F'•g AS WS;M:1  bri.ffg:g.k:Pleefflig-Mg15.Íggigi ggeffigg155. e.ge,f4ROMMie.-400,-;SYRICRIANMENr:$0:QW,a1 

I 	t  

TUCANO OBR:AS E . ERVIÇOS-1:TDA-

'1uleidelr'ies D 'Agostini 
'Sócia Achnihistradora 



234 

0 2 9 0 6 
h • 

• 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
PREGÃO PRESENCIA L N". 127/2011. 

PROPOSTA DE PREÇO 

OBJETO: A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a 
dministração,visando a contratação de empresa especializada para realizar serviços de varrição manual, capina de 

meio-flo.iimpeza e hitlienização diária dos banheiros públicos, roçagem mecanizada, com recolhimento e 
transporte dos resíduos resultantes destas atividades. através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com 
recursos próprios. conforme descritos e especificados nos anexos constantes deste Edital. 

ITEM  Serviços VALOR 

1 

Contratação de empresa especializada para realizar serviços de 
varrição manual, capina de meio-fio, limpeza e higienização 

diária dos banheiros públicos, roçagem mecanizada, com 
recolhimento e transporte dos resíduos resultantes destas 

atividades 

RS 110.844.71 

(cento 	e 	dez 	mil 

oitocentos e quarenta e 
quatro reais e setenta e 
um centavos) 

Sendo RS 65.429,28 Mão de obra. RS 24.268,58 material e equipamento 

e 21.146,25 outros 

Que Aceita as condições do Edital e que, se vencedora da Licitação, executará o serviço pelo preço proposto c de 

acordo com as normas especificas vigentes neste Município. 

Prazo de validade da proposta. não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de sua abertura. 

Canoas, 22 de agosto de 2011. 

/ ( 

iCA 10 FLAVIO á S SANTOS 
SÓCIO - GE ./ ENTE 

CONFIDENCIAL SERVIÇO LTDA 
RUA PROTÁSIO ALVES 391 BAIRRO NITEROI - CANOAS/RS 
CEP 92.120-160 - CNPJ: 10.906.308/0001-54 
FONE/FAX: 51 3468-6110 3468-6087 

. 	• 	• 
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ANEXO III' PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO, ESTIMADO, DOS SERVIÇOS DE 

ROÇAGEM, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS, VARRIÇÃO DE VIAS 

PUBLICAS, CAPINA DE MEIO FIO E LIMPEZA DOS BANHEIROS. 

2 9 0 8 

1 	OT..02.P.A 

1 1 - F-cariegado Geral 

L 	 DISCRIMINAÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO 	• SUB-TOTAL 	- SUB-TOTAL 

Salário Normal hora 220 RS 5,50 RS 1.210,00 

PG .. i 	7 17R00 1 

Horas Extras hora 

Adicional de Insalubridade % 

Soma 
RS 1.210,00 

, 
Encargos Sociais % 	 80 	R$ 1.210,00 R$ 968,00 

Total por Encarregado Geral 
R$ 2.178,00 

Total do Efetivo 	 _ homem 	 1 	 R$ 2.178,00 R$ 2.178,00 

1 1 1 Votoostas 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO SUB-TOTAL SUB-TOTAL 	1 

Salário Normal hora 220 RS 4,93 RS .1.096,20 

Horas Extras hora 

Adicional de Insalubridade % 

r-  Soma 
RS 1.096,20 

Encargos Sociais  % 80 	R$ 1.096,20 RS 876,96 

Total por Motorista 
R$ 1.973,16 

Total do Efetivo homem 	1 2 	 R$ 1.973,16 R$ 3.946,32 

'RS 	3.946,32 I 

1 1 2 -(J.)115cii.i nos, noturnos. rocadores e auxiliares lirnpeza CC baiiheiros e roçadas 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE 	• QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO SUB-TOTAL SUB-TOTAL 

Salário Normal hora 220 R$ 2,60 RS 	572,00 

Horas Extras hora 

Adicional de Insalubridade  % 20 R$ 	114,40 

r-- Soma 
RS 	686,40 

1 Encargos Sociais  % 80 	R$ 686,40 R$ 	549,12 

I-  Total por Gari 
R$ 	1.235,52 

i 
Total do Efetivo homem 	1 48 	RS 1.235,52 R$ 	59.304,96 

I RS 	59.304,96 I 

Ll' ,.FORt.1:5 E EQUIPAMENTOS 01 PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE 	. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO SUB-TOTAL 50-TOTAL 

Camisetas unidade 1•5 RS 12,00 R$ 6,00 

, 

,, 

1 

? ,I 

i' 

1 

) 

, 

• 

1/ 
, 

Jaquetas I unidade 1/6 R$ 40,00 R$ 6,67 

1.  Cinto para roçadeiras unidade 1/6 R$ 47,00 RS 7,83 

I Perneiras  unidade % RS 20,00 RS 5,00 

Óculos de proteç5o unidade 1/6 RS 25,00 RS 4,17 

-Calças unidade 1/3 R$ 20,00 R$ 6,67 

I Bermudas unidade 1/3 RS 11,00 RS  3,67 

1---- Bonés unidade 1/5 R$ 5,00 RS 1,00 

Meias unidade 1/3 RS 2,00 RS 0,67 

i-
I Ténis/botina unidade 1/7 R$ 35,00 R$ 5,00 

I Luvas de Proteção unidade 1/6 R$ 5,00 RS 0,83 



unidade 

unidade 

homens I 

Capas de Chuva 

Colete Reflexivo 

Total por operário 

Total para o efetivo 

1/3 	1 RS 	15,00 R$ 	 1,88 

1/9 	1 RS 	12.00 

Si 	RS 	50.71 RS 	2.586,13 

I • ^, 
• 

002909 

RS 	2:586,13  

RS 	 1,33 

RS 	50,71 

5 EOLIP.rt'vIF. 3,1705 

X.1 • Veicules Caminhão tvlultiu3o 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE,. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO. SUO-TOTAL ' 	. SUO-TOTAL.. 

Custo do 	ou stção do veiculo/chassis com carroceria unidade 1 R$ 	160.000,00 R$ 	160.000,00 

Cesto :Ir aquisição equipamentos (munk, garra com 

.atator unidade 1 RS 	80.000,00 R$ 	80 000,00 

Depreciação do chassis (60meses) % 60 'R$ 	160.000,00 R$ 	96.000,00 

Depreciação dos equipamentos (GO meses) % 50 RS 	80.000,00 R$ 	40.000,00 

ipepreciação geral mós 60 RS 	136.000,00 RS 	2.266,67 

RS 2.266,67 

.3.2 Rernuneração do Capital Investido 

L 	 DISCRIMINAÇÃO 	. UNIDADE .. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO ' SUO-TOTAL SUBTOTAL 

!Cesto do veiculo/chassis com carroceria unidade 1 RS 	240.000,00 R$ 	240.000,00 

Remuneração mensal de capital % 0,5 RS 	240.000,00 RS 	1.200,00 

R$ 1.200,00 

3.1 A - VercuIns Coleta Varrição 

I 	 DISCRIMINAÇÃO 	' 	 '' UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO SUO-TOTAL SUO-TOTAL 	. 

'Cc•sto de. aqiiis.ção do veicichassis com cal roceria unidade 1 R$ 	140.000,00 R$ 	140.000,00 

Custo de aquisição baú unidade 1 RS 	40.000,00 RS 	40.000,00 

(more, iaçao do chassis (60meses) % 60 R$ 	140.000,00 RS 	84.000,00 

Depreciação do baú (60 meses) % 50 R$ 	40.000,00 R$ 	20.000,00 

Depreciação geral mês 60 RS 	104.000,00 R$ 	1.733,33 

R$ 1.733,33 

2 2 A - Remuneração do Capital Investido (VARRIÇÃO) 

* 	• 	DISCRIMINAÇÃO 	 1 ' UNIDADE 3, ir QUANTIDADE. 	-',..:.• PREÇO UNITÁRIO 'S  UB-TOTAL • . 	.. 	i SUO-TOTAL.' 

Custo do veículo/chassis com baú unidade 1 RS 	180.000,00 RS 	180.000,00 

Remuneração mensal de capital 5,5 0,5 RS 	180.000,00 RS 	900,00 	  

3 3 - Impostos e Seguros 

I 	
DISCRIMINAÇÃO - 	 ", UNIDADE. -: QUANTIDADE''.  PREÇO UNITÁRIO' SUO-TOTAL. 	• SUO-TOTAL 

irVA unidade 2 RS 	1.700,00 RS 	3.400,00 

5,21,VO unidade 2 RS 	100,00 R$ 	200,00 

'1,c enriamento unidade 2 R$ 	200,00 RS 	400,00 

[I:ieguro contra terceiros unidade 2 RS 	1.900,00 RS 	3.800,00 

,linpostns e Seguros mensais mês 12 R$ 	7.800,00 R$ 	650,00 

, 

3.4 - Consumos 

, 	•DISCRIMINAÇÃO. 3,, 	. 	5, 	",, .• UNIDADE,'. , QUANTIDADE 	• 	.... PREÇO UNITÁRIO SUO-TOTAL- SUO, 	TAL 	. 

Custo do óleo Diesel/ km rodado km/I 2,80 R$ 	 1,95 RS 	 0,70 

RS 	5.571,43 

Ni. 

3 

. 

.. 

o Cust 	Men,alcom óleo Diesel km 8000 R$ 	 0,70 

C. ur óleo cio motor/1000km rodados 1/1000km 8,00 RS 	 6,00 R$ 	48,00 

Custo Mensal com óleo Motor' km 8 RS 	48,00 RS 	384,00 

C. de óleo da transmissão 1/1000km 0,60 R$ 	 6,00 R$ 	 3,60 

Custo Mensal com óleo Transmissão km 8 R$ 	 3,60 RS 	28,80 

C. do óleo hidráulico 1/1000km 8,00 RS 	 6,00 .RS 	. 	48,00 

Custo Mensal com óleo Hidráulico km 8 RS 	48,00 R$ 	384,00 

Custo de graxa/ 1000Km rodados 	_ kg/1000km 2,00 R$ 	 9,00 RS 	18,00 

Custo Mensal com graxa 1000km 8 RS 	18,00 RS 	144,00 

RS 	6.512,23  

3.5 • Manutenção 

UNIDADE 

unidade 

unidade 

DISCRItv1INAÇÃO  

:Cc.,xto co aquisição dos veículos 

Étrsto de aquisição equipamentos 

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO. SUO-TOTAL 

R$ 300.000,00 

RS 	120.000,00 

SUO-TOTAL 

tv 

 



 

• 

     

       

       

Custo est. de  manutenção (Sonos) 

fr,CP.Sdl de manutenção 

  

30 R$ 	420.000,00 OS 	126.000,00 

      

 

mês 60 RS 	126.000,00 R$ 	2.100,00 

i n6  

     

     

3.6 - PfICUS e Câmaras 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO SUB-TOTAL SUB-TOTAL:. 

Cuszo do jogo de Pneus unidade 12,00 RS 	800,00 RS 	9.600,00 

n4 	$ tor„do I 
RS 	2.126,40 	  

Custo jogo cOrnai as aro 20 unidade 12,00 RS 	50,00 R$ 	600,00 

Custodo jogo de protetor de pneus unidade 12,00 RS 	36,00 RS 	432,00 

Custo do  tor:o completo/km rodado km/jogo 40000 RS 	10.632,00 R$ 	 0,27 

Custo Mensal tom Pneus e COrnaras km 8000 RS 	 0,27 

3.7 - Equiparlutos e, Ferramentas Diversas 

- 	DISCRIMINAÇÃO  I 	 . UNIDADE QUANTIDADE- " 	- PREÇO UNITÁRIO .- SUB-TOTAL- 	. 	-. SUB-TOTAL - 

Carrinho de coleta tipo Lutocar Carrinho 24 RS 	250,00 RS 	500,00 

nt 	ri lon az 1 

Roçadeiras Roçadeira 12 RS 	1.800,00 R$ 	1.800,00 

Fio de nylon às rocadeiras (rolos 315 m) Rolo 22 R$ 	100,00 R$ 	183,33 

Pasteis 
Rastc.1 24 R$ 	17,50 RS 	35,00 

Garfos 	  Garfo 108 R$ 	15,50 RS 	139,50 

oá de lb:o com cabo dobrável Pá . 56 R$ 	13,50 R$ 	63,00 

'assoura 40cm Vassoura 168 R$ 	20,00 RS 	280,00  

1Produtos de hvene e limpe2a banheiros Banheiro 4 RS 	200,00 RS 	800,00 

Ládos de li..o Saco 6000 RS 	 0,45 RS 	225,00 

Vassoura normal Vassoura 168 RS 	12,00 R$ 	168,00 

3.8 - Sktensa de GPS e Aluguel 

DISCRIMINAÇÃO 

Ésterna de  GPS e Aluguel 

UNIDADE':  

1 

QUANTIDADE 

1  

PREÇO UNITÁRIO SUB-TOTAL 	•  SUB-TOTAL 	1 

RS 	1.000,00 RS 	3.000,00 

RS 	1.000,00  

4-CUSTOS 

4.1 - Adounistração e lucros 

E- 	DISCRIMINAÇÃO 	  UNIDADE - 	, QUANTIDADE 	- PREÇO UNITÁRIO SUB-TOTAL 	' SU.B-TOTAL 

1 4,7% R$ 	9a697,87 
llucratividade 

I -Foi 41 DOS CUSTOS 
RS 	4.262,80 1 

5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

S.1 • Impostos e Contribuições 

I DISCRIMINAÇÃO 	UNIDADE .  • 	QUANTIDADE 	PREÇO UNITÁRIO 	SUBTOTAL 	SUB-TOTAL 	• -1 

) 
.11S/Cofins/I5SCIN/IR/CSS1 (14,33% Total ) 	1 	 RS 	110.844,71 	RS 	15.884,05 	  

1101 At DOS CUSTOS 	
R$ 	110.844,71 

ca000s, 2,2.de.acOsto de 2  

Ir/ 
.Coio Flavio Quadro dos 9 ,tos 

Sécio Gerente 

, 
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M. I'N LTDA. 
À Prefeitura Municipal de Erechirn/R5 

Ref. Pregão .'resenciai n° 127/2011 

PROPOSTA FINANCEIRA 

Objeto: Contratação de empresa especializada para, realizar serviços de varrição 

manual, capina de meio-fio, limpeza e higienização diária dos banheiros públicos; 

roçagern mecanizada, com .recolhimento e transporte dos resíduos resultantes das 

atividades. 

Proponente: KOLETAR LTDA, inscrita no,,CNP.1 n° 10352008/00001-70, estabelecida 

na Rua DLIQUe De Caxias n2',154 bairro Tarumã Vianião.  RS CEP, n2  94415-580, Fone/Fax 
• 

51 34858026. Por seu ré'pre'sentahte legal, Sergio Jesus,,..Cruz
,  Angelo, sócio gerente, 

ponador da Cl n° 1033754.472: SP RS e CPF n° 63066831000. 

. • 	
' 	, 

Preço dos Serviços: Baseados no.  Pi=ojeío:ISaSico con-for'M 6.Plan'illias em anexo.. 

Preço- Global Men'Sal R$ 104.312,54 	
.(Cento e, Quatro ívlil trezentos e Doze 

Reais e Cinqüenta e quatro centavos), ..• 
b) Planilha de Orçarnento-nlobal, c 4ilúi todos os pte'ços unitários e totais dos 

serviços, mo de-obra 	
.veiculos, encargos sociais, 

, 	 • 
tributários e demais despesapara-exettrçao dos serviços. 

Ir 

Declaração: A empresa ja qualificada; '•pelo seu representante legal, declara 

expressamente, sob as penas da Lei, de que aceitaas condições do Edital e que, se 

vencedora da Licitação, executará o,S-  serviços pelo .preço proposto e de acordo com 

as normas especificas vigenteS'ho'Municipio de Erechim 
	". 

Valiciacte da Proposta: 60 dias a contar do seu conhecimento. 

Casos Omissos: Conforme o edital PP 127/2011. 

Viamão, 22 de agosto de 2011. 

KOLETÁR LTDA.; 
CNPJ: 10.352.0'8100M-70 / 

/ 	 . 

'. 
/; •?-. 

it 	i t ,i 

' :$/óêio-Ger-ente  

‘ / ' 
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P, NU E DF CÁLCULO DO CUSTO, ESTIMANDO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM, RF.COLHIMENT O E TRANSPORTE DOS RESIDLIOS 

VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CAPINA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE BANHEIROS. 
	 Y13. 	r,  2 9 1 3 

- 	DE OiWA 

LI 
nota 	I 	2.20 	4,45 	980,00 	I 

1 	
nora 

 

,.-, .,, - ., ., , :,.,,.•: :,.+:1,. 	 I 	
C 	—ro.„,, i . r• _ 
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.1 

 _,___________— 
T 	'37 	J1—  980,00  

1.930,60 050,60  
' 

hon:err• 	, 
__ 	_ 	 1 950 6:1 
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.—P -- 

ri3 

    

!DIAL 

    

      

 — 
	 UNIDADE 	IWAATIDAIYE .--"IPRÊÇO 	SUB-TOTAL ITOTAL  -- — 

i';:fiscRIMINAÇÁO 
hora 	 220 	420 
hora 	 O 

924,00 
6,30 	1 	0,00 

0,00 _1 
' 

924,00 
"1— 

	

T- 	97 	
t 	024 03 

396,28 
, 	• 

__1„-- 	924,00 1 

	

1.820,28 	I 
hon3en-, ' 320.28 	j 3 640,56-1_1  

3 640 56 I I R$  - 

. 	 . fOI. rflr, :oça(tores e ,!,14i1:711!, empeàza Co banheiros e roçada) 

!eir,011;‘,11NAÇÃCI 	 •

'  SUft-TOTAL ¡TOTAL 
hora 

	

1-77 	
27.0 	2.83 	1. 	022,60 	i 

" • - • " • 	
nora 	 O 	 4,25 	0.0

-------------------- 
• 

. 	, Nir,riRMES E FOUIPAMENTO5 DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

RtMIN AÇÃO 	
.8iiLiADE', : ' Ç.IIIANTIDAISÉ.,,..,,,-

UNITÁN7)-----5-1,17,170TA0TA I. — — ! -- 	 — — 	-- 

1- 	
— 	

. 

i_ 	snIsdade 	 1/2 	8,00 _ 	4 00 	, 
t-----__—_1--- 	

—_—..-1, 

1 	onsrInde 	_..1_ 	30,00 	 5 00 	' 

	

_.4
uni,sade 	 110 	 7,Q(: 	 7 84 	I --, 

1 	4niti ade 	 .. 4 	 I?, O( 	 4 50 

I 	
, 

	

1—  s,n,d3d, 	 1,5 	 25,0C 	1,16 	I 
1-- 

- 	nosdadn 	F_ 	1/3 	20,03  

á 

% 	 622,61., 	t, 	603,112 37 

	

1.220,52 	I 
nornerh 	1 	

48 	1.726,02 ! 58.87 2,96 — 

'58.872,961 

, te:,18:8,,,  

	

! 	
r 	

183 .ti __10,08 --3,33 _- 
,, • 

	

5,011 	j 	

i 
1 ,,Y, 

	

j 	 .'  

	

---4 	
: 

. 	

TL _
. 	 1,1 	

__1.  

--t- 

	

, 	
,.- 	 I 

. 	,.... _. 	••• 	 I 	un!dade 	jr_ 3.— 
, 	c' ,00 	_i  

urloado 	j 
_41.__ 

li.43 	I 
1,3 	 15,0C 	1 

unsdade 	: 	3P3 /3,78 -11 12,03 

	

,
--.1 	 .15 	 

	

t 	homens 	 51 .,,,,'_• 	I43,281—* 	2.307,32. I 

Lfts _„...,•• 2.2o7,37]  

EQUIP,',IV,ENTOS 

' 
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sonniado 	d 	 1 	, 60 000.00 	11 160.000 051 01  

s 
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43.11011,5n) 	1,0 000,03 	, 

I 

1,.:: 5. 07,35,14 Sh0 nsese5 I 	
% 	 57, 	i___ .  Us0.600,110 	

s, 	50.0015051 	, 

j 	—1- 	, I 	101 000,00 1 

. •, • ..• .375 0 ,0,-, k24.V11.,,,,I,t,S Re ,,,,,,. 	
f 	33.000,30 

	

, 	00 	
--1-- 

	

I 	
1±- 

	

.. 6..10005,0 	. j 	0_265,67 —1  
	 -- —..j.— 	---1 

)4 

,1 T.N.PTI• 10.352;00B/0001 -701 

	

. 	g 

4 . 	././77` g / ,7, 	/1•- 

	

,„:t3óC:io-Ge‘ifente 	
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2 .500,00 

T-  1.041,67 

1..041,67j 

TOTAL  

1(2 000.00 

5 000,C.0 

60.000,00 

	---„....- 

,,, sua. TAL 	TOTAL 	Mi O O 2 91  4 
240.000,00 i 

4, • 
1_200,00 

R$ 	..2o0,091 
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',.000,60 

CO 60 
4 

100.6100 

1 	
11 
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50 -4 	
5.000,0.5 

1 1- 	60 

.' 

ICHSCRIMINAÇÃO 

C,:pdal InvestÉdo do rr ,çáo) 

3. 
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.10110,  —e 
'14 

.. 

,TISCRIMINAÇÀO 

....• 

. 	_. 

. 	
. 	

.• 	• 	,, , 	• 	••••• 	• 	.' 116004O6  
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2 	 1 2 
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KOLETARLIDA. 
CNPJ: 10.352,00810001-10 
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VI E:FEITURA MUNICIPAL DE ERECIIIM RIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
1)11:1'iTORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES. 

PROCESSO N. 7776/2011. 
'MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2011. 

Tiro mEN GR PREÇO. 

PROPOSTA FINANCEIRA 

O valor global dos serviços estão cotados conforme planilha de 
custo em anexo e valor global dos serviços é de R$ .102.799,47 
(CENTO E DOIS Mf1_, SETESENTOS E NOVENTA E NOVE 

CENTAVOS) 

Ronda alta 20 de Agosto 2011 

 

)310 12ESIDUOS LTDA. 



h 
% 

% 

o 
o 

87,50 

4,25 
622,60 

622,60 

622,60 
544,78 

1.167,38 

NIÇ 

h 220 

r•••fí$1,,NITÁF,Z.10;•:', 
2,83 

ü)(  

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MENSAIS 

- MÃO-DE-OBRA 

1 - Mão de obra direta 
.1.1 - MotóriStas período Diurno 

?R .PNITÁRIC?:',4.7...NS,f'PRel•/94:1  

Normal alado 
h 220 3,57 785,40 

lor-• 	Extras  
de Insalubridade 

h  o 5,36 

40 785,40 314,16 
1.099,56 

-•-•-a a• 
Social/reserva técnica  % 87,50 997,92 873,18 

motorista 
1.972,74 

._21gl_p_21r 
do efetivo' horneml 2 1 	1.972,74 3.945,48 

'otal 
icluso reserva técnica* 

1.1.2 gari 

; • 	• • 	Disdriminé0:6;''  

Salário Normal 
ioras Extras  
\clicional de Insalubridade  

soma 
Encargos Social/reserva técnica 
fotat_rr motorista 
1- 	'do efetivo' 
nci-ço reserva técnica'  

homemf 	48 	1 	1.167,38 56.034,00 
\\\ 

1.1,3ENCAREGADO 

0N.ID;4  
h 220 

:"tRS-311NITARIO; 
5,50 

+;;.R$;PAROtAl.J,T. 
1.210,00 • 	Distriniinaab 

Normal Salário 
Extras  h O 8,25 

-foras 
de Insalubridade ciicional  

o 1,210,00 
o 

Ndicional noturno 1.210,00 
Sorna 

% 87,50 1.210,00 1.058,75 
Socíais  E.:nc2_1_,g- 	os 

Total )or  motorista  
2.268,75 

Total do efetivo homem) 1 1 	2.268,75 2.268,75 

ncluso reserva técnica.  

1 .1 .4 - Coletor Noturno 
,  

pNity, 	 R-$,:,,PARÇ1AL:7 



220 h 
O 

	

2,86 1 	629,20 

4,29  

	

629,20 1 	251,68  
880,88  

	

880,88 1 	770,77 
1.651,65 

21.471,45 

h 
40 

87,50 

13  -1 	1,651,65 homem 

laric Normal 

ras É- Txtras 
nal de Insalubridade  

ma 
cargos Social/reserva técnica 	 

tal por  motorista- 
daIdo efetivo' 
:luso reserva técnica* 

--------- 
LISTO MENSAL DE MAO-DE-013RA 
-------- 

- Uniformes e Equipamentos de 

(R$/mês) 

Proteção 

u/m 

IndividuE 

ClUANT 
1/8 

)queta__  

arniseta u/m 1/2 
1/9 
1/4 

2 
1/2 
1/2 

on
u/m 

cit. 	. Refletivo 
u"--, -- 	 

u/m 
u/m 
u/m 
u/m ;errnudas 

4ei3s
u/m 

-_ 

1/8 
u/m 

RS/cj 
unid. 

1/6 

48 

;alçado _ 

-. -- 

-otal custo mensal do vestuário  
------:-.- 

úmero de funcionarias 1 
--- - - - 

1.  :'4VALORI 

'R$'1UNITÁR10 '''R$-PARPIAlálr' , 
20,00 2,50 

1,00 6 8,00 

13,00  6,50 

3,00 0,33 

12,00 3,00 

4,40 8,80 

9,50 4,75 

13,00 6,50 

2,80 0,35 

25,00 4,17 
44,95" 
44,90 

,2.156;20 I 

-..-Aisto do chassis 	 R$/unid, 

usto Caiámbas  	RS/unid. 

E- cia ç__.1.9__g.Ps_s_¡_sL60rrles9_.-  %  

3epreciaç_át2  compact.(60meses) 	% 

total  depredação mensal 	 mês 

Discriminaçad 

3.1.2 - Remuneração do Capital Investido 

Diacitrfifnaçãoi!  . 

Custo dos velo. Coletores 
Remuneração mensal de capital  

RS/unid. 

   

tt r  
CUSTO  MENSAL DE MAO-DE-OBRA  (1+: (R$/mês) 

 

  

- EQUIPAMENTOS 

3.1 - Veículos Carretas 

I 	- Depreciação 

gÁl'PA FR 0.I 

2 150.000,00 300.000,00 

120.000,00 40 300.000,00 
60 
60 120.000,00 2.000,00 

2 150.000,00 300.000,00 

0,2  300.000,00 600,00 
OGA 



1.4 - Consumos 

Discrimina âø 

usto do óleo diesel 
usto mensal óleo diesel 

usto óleo de 

;ucto mens 
.) óleo hidráulico/1 

:Listo mensal óleo hid 
;usto mensal com raxa/1000km 
;usto mensal com Graxa 

UNIM 

km/I 

km 
/1000kr 

km 
/1000kr 

km 
/1000kr 

km 

e /1000k 
km 

motor/1000km rod 

.us+-  mensal óleo de motor 
transmissão/1000km 

óleo transmissão c/ 

ráulico 

km 000 

MOUAN-Tt 

2 

O 
40  
60 

tRVUNIT 
80.000,00 

160.000,00 
64.000,00 

tinfPARCIAL,  OfitTOTALity,,,St` 

160.000,00 

64.000,00 
1.066,67 

1:06667 

Discrtmtna ãá 
o ode Gneus 1000x20x16 

Õusto do o o 	m_aras aro 20 

'o o de •rotetor de 
leto/km rodado 

neus e câmaras 

Custo 

Custo 
neus 

Custg j22m 
Custo mensal 

• 
, 

' 

TOTAL DE EQUIPA 

DiSCrtMillação 	.4; .UN 
unid. 

.3 - Impostos e Seguros 

IA 
u ro O 	ató-iío 

;enciamento 

,.uro contra terceiros 
'postos e seguros mensais 

fl$MNIIT RIO, 
1.500,00 

94,15 

32,86 
1.900,00 
7.054,02  

1R$PARC.1At4f 
3.000,00 

188,30 

65,72 
3.800,00 

587,84 

unid. 

unid. 
unid. 
mês 

..-,QUANTA 
2 

2 

2 
2 
12 

4OUANT. , R$ UNIT • RIO 't R$ PARCIAL 00;FAti,  

1,80 2,18 1,21 

3000 1,21 3.633,33 

2 7,50 15,00 

3,0 15,00 45,00 

1,0 8,00 8,00 

3,0 8,00 24,00 

8 6,27 50,16 

3 O 50,16 150,48 

2 9,00 18,00 

3,0 
2 

18,00 54,00 
3.906,81 

3;83` 

1.1.5 - Manutenção 

-justo aquisição chassis 

7,usto 	 actadores 

,usto manut. 60 meses 
n_912[22.2.„ 

unid. 

unid. 

mês 

3.1.6 - Pneus e Câmaras  

UN1D OUANT 

	

unid. 	12 

unid. 
unid. 

km/0.O 30000 

	

km 	3000  

RVUNIT .  RIO 

1.200,00 
68,50 
36,00 

15.654,00 
0,52 

'RVPARCIAL'k,  

14.460,00 
822,00 
432,00 

0,52 
1 565 40 

.0.0TAL'„  

WW1'.1:665.;40' 

12 
12 



  

tEtsngis.Rei6m SitiTArbt.. uANT,i PA 'iiR419NITAR101 

A 	. • 

, 
O U 

- 

CUSTO LOCAÇÃO 

MPAD 
isto da Locaçao  

:USTO MENSAL(1+2+3+4+5) 

)FIN 

)TAL DESPESAS OPERACIONAIS MENSAIS (1+2+3+4) 

- Despesas Administrativas 

Discrimina 
usto adm./financ.+margem 

IJANTIDAD IRVUNIT• RIO, IARSRARC1AM fflititTOTAIMX 

050 00„' 15% 

UANT-IDADIRSWNIT . RIO4, 111$UW,T,OTALIV 	1-.10:rigern 

9,712,50 
3,150,00 

9,25% 
3% 



pREFErru RA MUNICIPAL DE ERECITIM ICS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
DI RETOMA DE COMPRAS E LICITA.ÇÕES. 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES. 

PROCESSO N. 7776./2011. 

MOD,,
\ LIDADE PREGÃO PRESENCIAL. N. 12712011. 

TIPO MENOR PREÇO. 

DECLARAÇÃO 

A Empresa 1.310 RESIDUOS LAVARDA & LAVARDA 
LTDA., diante de seu 

representante legal vem declara que aceita as condições do edital e se vencedora da 
licitação executara os serviços pelo preço proposto e de acordo com as normas 

especificas deste Município licitador. 

Validade da proposta. é de 60 dias a contar de sua abertura. 

Ronda Alta 20 de Agosto 2011. 

, 

B110 12ESIDIJOA LAVARI)A .84 LAVARDA LTDA. 



rt. 0 0 2 9 2 2 

przEverrURA MUNICIPAL DE ERECHIM RIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES. 

PROCESSO N. 7776/2011. 
'MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAI, N. 127/2011. 

TIPO MENOR PREÇO. 

DECLARAÇÃO 

A Empresa TRANSPORTES R.R.MM ltda., diante de seu representante legal vem 
declara que aceita as condições do edital e se vencedora da licitação executara os 
serviços pelo preço proposto e de acordo com as normas específicas deste Município 

licitador. 

Validade da proposta é de 60 dias a contar de sua abertura. 

Vila Maria 20 de Agosto 2011.. 

TRANSPORTES .1UvIlvl LTDA. 

\I 



O O 2 	3 	I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MECHEM R/S 
SECR.ETARIA. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
DIRETORIA. DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 
'DIVISÃO DE LICITAÇÕES. 

PROCESSO N. 7776/2011. 
MODA:LIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2011. 

TIPO MENOR PREÇO. 

PROPOSTA FINANCEIRA 

O valor global dos serviços licitados estão cotados conforme 
planilha de custo em anexo e valor global dos serviços e material 
e equipamentos é de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) 

Vila Maria. 20 de Agosto 2011: 

'.; 	//4. 2 
7/ //, fr.,/2;7  . 

I ./ 	• 	• .• 

1'.R.ANPORTE,S -RIMAM LTDA. 



TRANSPORTE RRM,M LTDA. 

r) f(
1, 

O O 2 92 4 

EftlCtlM 22 DE AGOSTO 2011. 

PROPOSTA FINAI•ICEIRA E PLANILHA DE CUSTO. 

'Mão de obra R$ 59,080,00  

Depreciação R$ 1.954,00  

Seguro RS 977,00 

Adm. 	R$ 1.954,00  
R$ 488,50 
R$ 4.655,00  
'R$ 4.885,00  

R$ 8.988,40  
R$ 1.954,00  

R$ 488,50 
R$ 14.655,00  

R$ 2.931-,00  
R$ 3.289,60 

Valor total da proposta RS 106.000,00 ( cento e sete mil reais) 

I pva 
Comb 
Manut 
Impost 
J 
Assec. 
Lucro 
Vale ai tr 
Div 



PSTAGIÃO 

Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SECRIE',"TARIA MUNICIPAL DE AD 
DIRETORIA DE COMPRAS E LIC 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES. 

ERECIII.M. RIS 
MINISTRA.ÇÃO. 

ITAÇÕES. 

1)1:. 	RVIÇOS 1 Ti) N. 

1 

O O 2 9 2 5 

PROCESSO N. 7776/201'1 . 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2011. 

TIPO MENOR PREÇO. 

PROPOSTA FIN.ANCEIRA. 

O valor -global dos serviços licitados estão cotados conforme 
planilha de custo em anexo e valor global dos serviços e material 
e equipamentos é de R$ 97.441,85 (noventa e sete mil 
quatrocentos e quarenta e um reai.s e oitenta e cinco centavos) 

Vila Maria 20 de Agosto 2011. 

/ 
'ECO VERDE PRESTAÇÃO DE SER \TICOS LTDA. 

(-N 
, 



R$ unitário 

R$ 	2,83 

R$ 	4,25 

R$ 

R$ 	22,60 

R$ Parcial 
R$ 622 ,60 
R$ 
R$ 
R$ 622,60 
R$ 603,92 
R$ 1 226,52 

unidade quantidade 
220 

o 

Total 

R$ 	1.226,52 R$ 58.873,06 
_R$ 	58.873,06 

/ R$ 	1,88 

R$ 	3,07 

PLANILHA DE CUSTOS 

planilha de calculo o custos 

1 - Mã o-de-Obra 

1.1 - Mão-de-obra direta 
Discrlininação 
tsaldo 
ioras 

 

extras 
cionai insalubridade 

tsorna _ 
!erica_rociais 

trotaT por funcionário 
total efetivo 

unidade 	c 
h 
h 

homem 

1!_fac 
h 

uantidade 
220 

R$ unitário 	R$ Parcial 

4.20 	R 	785,40 

#VALOR! 	#VALOR! 

Total 

3 640 00-1 R$ 	• 

	

Total 	1111 

o 
O 

97 

ua"ciade 
220 

0 

R$ 	785,40 

#VALORI 

#VALOR1 

R$ unitário 

R$ 	5,45 

R$ 	8,18 

#VALOR! 
#VALOR! 
#VALOR! 
VALOR! 

R$ Parcial 
R$ 	1.200,00 

R$ 
R$ 	240,05- 

R$ 	1.4,10,05.- 

R$ 	1.395T80 
R$ 	2.836,80 
R$ 2.836,80 

h  

20 R$ 	1200,00 

R$ 	1 440,00 97 

f2$ 	2.836,80 
hI __mem 1 R$ 	2.836,801 

R$ 	65.349,8-6] 

Motoristas período diurno 
. _ 	 _- 

;I.•isc;nroAação _ 
salário 

thoras extras 
!adicional insalubridade 
SOMA 

encar 
ltotal por motorista 
frota/ eletivo 

1.1.2 - Ell.Carregad0  

Discrimtnia-
salário 
horas extras 
adicional insalubridade 
sorna 
encar22.s_ sociais _ 
total por encarregado 
ltota/ efetivo 

ítilS.TO NTE-NSAL DE MÃO-DE-OBRA R$ MES  

2_:_y_nifo
parnentos de Proteção Individual 

DiscrirfliflaÇ .O 
Jaqueta  
Calça 

'boné - 
EcSiJe- Wiet'1;5"..- 

v a 
Capa de chuva 

r? ermudas 
Meias 
Calçado 
Total custo mensal do vestuário 
Número de funcionários  

unidade 
ulm 
u/m 
u/m 
u/m 
u/m 
u/m 
u/m 
u/m 
u/m 
u/M 
R$/cj 
Unid. 

1/8 
1/3 
1/3 
1/6 

R$ unitário 
R$ 	20,00 

R$ 	14,00 
R$ 	7,50 
R$ 	3,00 

	

R$ 	3,75 
0,38 

	

12,00 R$ 	1,33 

R$ Parcial 
	

Total 

R$ 	3,33 - 

R$ 	4,62 

7,00  R$ 	1,75 

R$ 	15,00 

R$ 	9,20 

R$ 	2,00 R$ 	0,67 

R$ 	20,00 R$ 	3,40 

	

R$ 	24,18 

quantidade 
1/6 
1/3 
1/2 
1/8 
1/9 	R$ 
1/4 	R$ 

13 ' 
	

R$ 	24,18 R$ 	
314,40 j 

        

65.664,g] 

      

I R$ 

 

       

!CUSTO MENSAL DE MÃO-DE-OBRA (1+2) R$ MES _ 

 

    



-r_ 

375,00 

R$ Par-Ciai 
24.000,00 

R$ 4,800,00 
65.000,00 
26.000,00  

R$ 375,00 

Total 

R$ 2.4 4  
R$ 360,00 
R$ 700,00 

R$ Parcial 
R$ 1.500,00 

$ 	3.504,44 

Total 

R$ 
	1.500,00 

r  
u 2 9 2 7 

•••• 

3 - EQUIPAMENTOS 

3.1 - Roçadeira 
3.1.1 -12_ereciação 

scriminação 
'rFt;sto-da Roça-deira 
'peei ecia 
Custo do chassis 

IDeprecia ão chassis 

c•—!--gre-- 22-!-- 

unidade uantidade R$ unitário 
R$ 2.000,00 
R$ 24.000,00 
R$ 65.000,00  
R$ 65.000,00 
R$ 	4 500 00 

Total 

unidade 
--km/1 

km 

unidade 
mês 

quantidade 

unidade 
unid, 
unid. 
unid. 
ITrnfo o 

3.1.2- COnSUrT10.5 
----------_—_ 	

--- 

[-.)iscrimina_25___)  
lOusto do óleo diesel _ 

5,11.sto rnensal do CO diesel 

(Custo do Fio --__-- 
1Cal pl_pntura 

3.1.3 - Manutenção 
s cri 

!Custo mensal de manutenseio 

3.1.4 - Pneus e Equipamentos 

st-c.) jo_go de pne,us 1000x20x16  

l_cust2idgo de câmara aro 20 
Custildr J.22Loteitor de EpeUS 

C115t0 ^09220M feto /km rodado 
custo mensal de pneus e câmaras 
Custo com Equip. (Enchada, pá  

1,22 

R$ unitário 
R$ 1.500,00 

R$ unitário 
R$ 1.000,00 

50,00 

RS  

36,00 
6.732,00 

319,00 -1 

R$ unitário 
500,00 

50,00 
60,00 

3.1.5_22_os_ tos e Se ig_n_s_ 

riscrimin_asão 
.IPVA 

(-.191.1r9 Ot2ligatório 
Ilicenciamento 
1..Seguro contra terceiros 
rim --T----- 	 • pos 	e seguros mensais 

4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
{f5iscriminacão 
-(L_stos adm./financ.+rnari 

[-CUSTO MENSÃL (1+2+32:41 R$ 

Em_postos Federa
SQN 

is 

2.300,00 
— 1.200,00 

R$ unitário 
462,70 

R$ Parcial 
12.863,29 

100,00 	R$ 100,00 j 

5.798,4-4 

71.462,70 

Total 

12.883,2-.0 

/ 

13.115,86_ 

unidadeLcuglitidade 
unid. 	1 

-- 1 
unid. 

— 1 
— 12 

Er01AL DE EQUIPAMENTOS--(R$/mês  

Lt OTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS MENSAIS 
1+2+3 

unidade quantidad 
18 

C3S-E-0,2.12.L-0E3f.d_ MENSAL ------- 
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C'() V ERD El PRES TAÇ ÃO DE S E,R.V iços LiDA 

Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM RIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIVIINISTRAÇÃO. 
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES. 

PROCESSO N. 7776/2011.. 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 127/2011. 

TIPO MENOR PREÇO. 

DECLARAÇÃO - 

A Empresa Eco Verde Prestação de serviços ltda., diante de seu 
representante legal vem declara que aceita as condições do edital 
e se vencedora da licitação executara os serviços pelo preço 
proposto e de acordo com as normas específicas deste Município 

licitador. 

Validade da proposta é de 60 dias a contar de sua abertura. 

Vila Maria 20 de Agosto 2011. 

'ECO VERDE PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA. 

/ 



110p:i/expresso.e rechi m. rs.gov.briexpresso Ma 11 1_2(i ndex.plip 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

 

062929 

- - 

     

     

Remetente: 

Para: 

Data: 

Assunto,: ' 

"Cristiano Moreira" <cristiano,moreira@erechim.rs.gov.br> 

"Volnei Empresa Tucano" <operacional@grupotucano.com.br> 

04/Ó5/2.0.1216:'00 

. Re RELATORIOS 

Boa tarde 
Voinei, por gentileza,solicite aos teus operadores para gerar um relatório o mais 
completo possível. Além disto gere umas telas "print Screen" corno imagem, 
para que a auditora do Tribunal de Contas do Estado possa ter noção do 
programa de controle da varrição. 
Pode ser apenas do mês de novembro de dezembro de 2011. Para o ano de 2012 

fica a teu critério. 
Preciso disto para terça da semana que vem. 
Até. 
Abraços. 

Em 04/05/2012.à.ts•-,10:51,..hor$,, 	"Empresa Tucano" 
<operacional@grupotucano.corn.'br> escreveU:' 

Bom dia Cristiano, segue os relatórios em arquivo Word. 

Qualquer duvida me ligue. 

Volnei D Agostini 

22102/20 1 3 10: 
1 de 1 



RD  

Data Início 

11/11/2011 

00:00 

Data Fim 

30/11/2011 

23:59 

Situação 

Veiculo 

Usuário: Volnei D Agostini 
	

Empresa: Tucano Obras e Serviços LTDA / Erechim 

Relatórios 

Relatório Diário - Visualização 

Pesquisar 

227 registros encontrados 

dentificação do Veículo Número RD Hora Início Setor Modelo de Coleta 	 Situação 

01 0000360001 11/11/2011 0:44:29 Varrição manual 	 Fechada 

13 0000360082 11/11/2011 5:10:33 Varrição manual 	 Fechada 

19 0000360083 11/11/2011 5:12:51 Varrição manual 	 Fechada 

23 0000360087 11/11/2011 5:20:03 Varrição manual 	 Fechada 

10 0000360089 11/11/2011 5:21:52 Varrição manual 	 Fechada 

24 0000360090 11/11/2011 5:23:24 Varrição manual 	 Fechada 

12 0000360091 11/11/2011 5:23:37 Varrição manual 	 Fechada 

22 0000360092 11/11/20113:26:59 Varrição manual 	 Fechada 

06 0000360093 11/11/2011 5:28:37 Varrição manual 	 Fechada 

25 0000360094 11/11/2011 5:29:17 Varrição manual 	 Fechada 

04 0000360096 11/11/2011 5:33:20 Varrição manual 	 Fechada 

20 0000360098 11/11/2011 5:35:20 Varrição manual 	 Fechada 

09 Reserva 0000360100 _ 11/11/2011 5:36:22 Varrição manual 	 Fechada 

11 0000360258 11/11/2011 7:16:17 Varrição manual 	 Fechada 

03 0000360808 11/11/2011 22:27:24 Varrição manual 	 Fechada 

P02 0000360828 11/11/2011 23:42:20 Varrição manual ' 	 Fechada 

02 0000360958 12/11/2011 5:42:34 Varrição manual 	 Fechada 

03 0000360959 12/11/2011 5:42:35 Varrição manual 	 Fechada 

11 0000361082 12/11/2011 7:02:57 Varrição manual 	 Fechada 

16 0000361144 12/11/2011 7:40:46 Varrição manual 	 Fechada 

05 0000361355 12/11/2011 11:54:22 Varrição manual 	 Fechada 

15 0000361356 12/11/2011 11:55:20 Varrição manual 	 Fechada 

18 0000361357 12/11/2011 11:55:47 Varrição manual 	 Fechada 

14 0000361359 12/11/2011 11:56:41 Varrição manual 	 Fechada 

07 0000361360 12/11/2011 11:57:15 Varrição manual 	 Fechada 

Página 01 Proximo Mostrar registros por página 



RD 

Data Inicio 

I 11/2011 

[:O0 

Data Fim 

1/2011 

23:59 

Situação 

Veiculo 

Usuário: Volnei D Agostini 	 Empresa: Tucano Obras e Serviços LTDA / Erechim 

Relatórios 

Relatório Diário - Visualização 

Pesquisar 

227 registros encontrados 

I dentificação do Veículo Número RD Hora Início Setor 	Modelo de Coleta Situação 

08 0000361942 13/11/2011 11:45:00 Varrição manual Fechada 

18 0000362030 14/11/2011 3:39:23 Varrição manual Fechada 

020 0000362086 14/11/2011 6:35:41 Varrição manual Fechada 

019 0000362140 14/11/2011 6:59:59 Varrição manual Fechada 

024 0000362145 14/11/2011 7:01:21 Varrição manual Fechada 

012 0000362148 14/11/2011 7:01:48 Varrição manual Fechada 

01 0000362158 14/11/2011 7:04:27 Varrição manual Fechada 

010 0000362166 14/11/2011 7:06:38 Varrição manual Fechada 

021 0000362169 14/11/2011 7:07:20 Varrição manual • Fechada 

013 0000362215 14/11/2011 7:23:57 Varrição manual Fechada 

023 0000362216 14/11/2011 7:24:00 Varrição manual Fechada 

006 0000362217 14/11/2011 7:24:00 Varrição manual Fechada 

11 0000362228 14/11/2011 7:31:03 Varrição manual Fechada 

e 22 0000362230 14/11/2011 7:31:48 Varrição manual Fechada 

e 08 0000362241 14/11/2011 7:41:35 Varrição manual Fechada 

e 14 0000362470 14/11/2011 11:37:41 Varrição manual Fechada 

25 0000362473 14/11/2011 11:43:17 Varrição manual Fechada 

e 07 0000362490 14/11/2011 13:46:29 Varrição manual Fechada 

19 0000362867 15/11/2011 1:26:29 Varrição manual Fechada 

23 0000362968 15/11/2011 6:33:43 Varrição manual Fechada 

10 0000362983 15/11/2011 6:47:22 Varrição manual Fechada 

13 0000363104 15/11/2011 8:12:13 Varrição manual Fechada 

e 06 0000363105 15/11/2011 8:12:13 Varrição manual Fechada 

4 11 0000363153 15/11/2011 8:39:06 Varrição manual Fechada 

a 01 0000363210 15/11/2011 9:53:39 Varrição manual Fechada 

Página 02 Anterior Proximo Mostrar registros por página 



227 registros encontrados 

Identificação do Veiculo Número RD Hora Inicio Setor 	Modelo de Coleta 	Situação 
16 0000363356 15/11/2011 	17:02:18 Varrição manual 	Fechada 
25 0000363519 15/11/2011 22:13:00 Varrição manual 	Fechada 
14 0000363587 16/11/2011 2:48:03 Varrição manual 	Fechada 
06 0000363601 16/11/2011 3:38:54 Varrição manual 	Fechada 
11 0000363623 16/11/2011 5:25:58 Varrição manual 	Fechada 
0: 0000363650 16/11/2011 6:10:54 Varrição manual 	Fechada 

)23 0000363663 16/11/2011 6:22:14 Varrição manual 	Fechada 
20 0000363665 16/11/201.1 6:22:36 Varrição_manual . 	Fechada 
13 0000363669 16/11./2011 6:25:28 Varrição manual 	Fechada 
10 0000363690 16/11/2011 6:37:15 Varrição manual 	Fechada 
19 0000363740 16/11/2011 6:58:46 Varrição manual 	Fechada 
12 0000363829 16/11/2011 7:40:58 Varrição manual 	Fechada 
22 0000364069 16/11/201113:17:34 Varrição manual 	Fechada 
08 0000364221 16/11/2011 	18:18:59 Varrição manual 	Fechada 
10 0000364447 17/11/2011 0:05:55 Varrição manual 	Fechada 
11 0000364545 17/11/2011 5:20:05 Varrição manual 	Fechada 
19 0000364550 17/11/2011 5:30:04 Varrição manual 	Fechada 

- 08 0000364607 17/11/2011 	6:35:19-  Varrição manual 	Fechada 
21 0000364694 17/11/2011 7:17:35 Varrição manual 	Fechada 

p12 00003.64705 17/11/2011 7:24:03 Varrição manual 	Fechada 
06 0000364854 17/11/2011 8:49:06 Varrição manual 	Fechada 
14 0000364957 17/11/2011 	13:41:0.1-- Varrição manual 	Fechada . 
16 000036.5020 17/1:1/201_1 1.6:06.32_ .V.arrição.rnantial —... 	- Fechãda 
25 0000365106 17/11/2011 	183535- . 	:_ - 	---- - - Varrição-- manual- -  -._. - 	_ 	- -Fecha-da 
01 0000365254 17/11/2-011 22:2143... T.- 	.._-__T—V.arriçãó inantial: - I --  - - — 	- 	Fechada 

- ---- Proximo 	- 	- 	- 	Mostrar registros por página Página 03 Antenor 

RD  

Data Inicio 
1 11/2011 

f, 00:00 

Data Fim  
I 11/2011 

Situação 
Veiculo 

CD 

Usuário: Volnei D' Agostini 
	

Empresa: Tucano Obras e Serviços LTDA / Erechim  

Relatórios 
Relatório Diário - Visualização 

Pesquisar 



Pesquisar 

RD 

Data Início 

11/2011 

oo.00 

'Data Fim 

I 11/2011 

23:59 

Situação 

Veículo 

Usuário: Volnei D Agostini 	
Empresa: Tucano Obras e Serviços LTDA / Erechim 

Relatórios 

Relatório Diário - Visualização 

227 registros encontrados 

dentificação do Veículo 

020 

011 

20 

019 

001 

025 

023 

021 

013 

14 

22 

011 

022 

023 

19 

013 

021 

001 

002 

007 

013 

18 

,02 

23 

01 

Página 04  

Hora Início 

17/11/2011 22:47:12 

18/11/2011 5:22:01 

18/11/2011 5:49:29 

18/11/2011 5:51:17 

18/11/2011 6:42:08 

18/11/2011 6:43:21 

18/11/2011 6:49:44 

18/11/2011 6:50:19 

18/11/2011 12:51:51 

18/11/2011 13:24:26 

18/11/2011 19:57:27 

19/11/2011 5:35:05 

19/11/2011 6:20:56 

19/11/2011 6:26:22 

19/11/2011 7:03:36 

19/11/2011 8:22:37 

19/11/2011 9:19:15 

19/11/2011 9:41:51 

19/11/2011 23:40:18 

20/11/2011 5:37:04 

20/11/2011 5:39:14 

20/11/2011 5:40:25 

20/11/2011 6:00:52 

20/11/2011 6:13:23 

20/11/2011 7:13:35 

Anterior  

Setor Modelo de Coleta 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual. 

Varrição manual 

Proximo  

Situação 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Mostrar registros por página 

Número RD 

0000365262  

0000365405 

0000365420 

0000365422  

0000365482  

0000365483  

0000365493  

0000365497  

0000365823  

0000365828  

0000366051  

0000366266  

0000366312  

0000366319  

0000366392  

0000366536  

0000366615  

0000366621  

0000366986 

0000367104 

0000367105  

0000367106 

0000367113 

0000367116 

0000367142 



Empresa: Tucano Obras e Serviços 

Usuário: Volnei D' Agostini 
	

LTDA / Erechim 

Relatórios 

Relatório Diário - Visualização 

227 registros encontrados 

Pesquisar.  

RD 

Á.t5 

CD 

N 
cf—D 

Identificação do Veículo 

021 

008 

020 

025 

011 

004 

005 

05 

012 

011 

015 

018 

20 

23 

004 

021 

007 

08 

014 

001 

14 

13 

11 

r2

7 

3 

Página 05 

Número RD 

0000367199 

Hora Inicio 

20/11/2011 9:10:44 

20/11/2011 11:32:43 

20/11/2011 15:12:57 

20/11/2011 15:15:04 

20/11/2011 20:23:10 

20/11/2011 23:06:47 

20/11/2011 23:34:27 

21/11/2011 0:00:36 

21/11/2011 3:20:24 

21/11/2011 3:59:36 

21/11/2011 5:25:44 

21/11/2011 5:27:48 

21/11/2011 5:54:03 

21/11/2011 6:20:51 

21/11/2011 6:30:32 

21/11/2011 6:38:27 

21/11/2011 11:37:36 

21/11/2011 12:06:24 

21/11/2011 15:24:02 

22/11/2011 7:08:28 

22/11/2011 8:36:15 

22/11/2011 13:20:55 

22/11/2011-14:06-:04 — 

22/11/201120:25:11 

22/11/201121:05:37 

Anterior 

Setor 	Modelo de Coleta 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

- - - Varriç-ão manual 

Varrição manual 

Varrição manual 

Proximo 

Situação 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Mostrar registros por página 

Data Inicio 

0000367226 1 	11/2011 

0000367252 riino 
Data Fim 

0000367253 

0000367291 

0000367299 /11/2011 
1 

0000367301 
23:59 

Situação 

Veículo 

0000367303 

0000367329 

0000367332 

0000367340 

0000367341 

0000367354 

0000367380 

0000367400 

0000367417 

0000367772 

0000367782 

0000367830 

0000368368 

0000368514 

0000368668 

0000368685 

0000368874 

0000368906 



Relatórios 

Relatório Diário - Visualização 

Usuário: Volnei D' Agostini 
Empresa: Tucano Obras e Serviços 

LTDA / Erechim 

Pesquisar 

227 registros encontrados 

dentificação do Veiculo Número RD Hora Inicio Setor 	Modelo de Coleta Situação 

20 0000368982 22/11/2011 23:55:10 Varrição manual Fechada 

18 0000369005 23/11/2011 0:00:06 Varrição manual Fechada 

07 0000369009 23/11/2011 0:03:21 Varrição manual Fechada 

25 0000369018 23/11/2011 0:43:39 Varrição manual Fechada 

11 0000369093 23/11/2011 4:57:39 Varrição manual Fechada 

05 0000369098 23/11/2011 5:28:21 Varrição manual Fechada 

e 20 0000369126 23/11/2011 6:06:59 Varrição manual Fechada 

23 0000369135 23/11/2011 6:12:14 Varrição manual Fechada 

01 0000369248 23/11/2011 7:16:40 Varriç'ão manual Fechada 

03 0000369437 23/11/2011 9:17:40 Varrição manual Fechada 

4 0000369587 23/11/2011 16:18:15 Varrição manual Fechada 

19 0000369633 23/11/2011 17:15:16 Varrição manual Fechada 

e 07 0000369842 24/11/2011 0:01:48 Varrição manual Fechada 

05 0000369844 24/11/2011 0:02:14 Varrição manual Fechada 

03 0000369845 24/11/2011 0:02:22 Varrição manual Fechada 

18 0000369846 24/11/2011 0:02:49 Varrição manual Fechada 

e 01 0000369850 24/11/2011 0:04:58 Varrição manual .  Fechada 

19 0000369877 24/11/2011 1:06:23 Varrição manual Fechada 

e 11 0000369971 24/11/2011 6:06:03 Varrição manual Fechada 

4 06 0000370009 24/11/2011 6:38:25 Varrição manual Fechada 

e 08 0000370018 24/11/2011 6:43:25 Varrição manual Fechada 

14 0000370367 24/11/2011 13:28:58 Varrição manual Fechada 

1 23 0000370606 24/11/2011 20:18:03 . Va-rrição mamã' Féchada.  - 

05 0000370716 25/11/20110:00:49.1.:  =V-arrição Manual Fechada 

07 0000370718 25/11/2011 0:02:18 	- -- -Varrição manual Fechada 

Página 06 Anterior Proxim 	- • Mostrar registros por página 

RD 

Data Inicio 

1-  1112011 — 

1 00:00 

Data Fim 

i 11/2011 

23:59 

Situação 

Veiculo 

C.,_ 



Empresa: Tucano Obras e Serviços 
Usuário: Volnei D Agostini 

	
LTDA / Erechim 

Relatórios 

Relatório Diário - Visualização 	
Pesquisar 

227 registros encontrados 

I dentificação do Veículo Número RD — 	_Hora Início 	_ Setor . 	Modelo de Coleta Situação 

018 0000370720 25/11/2011 0:03:47 Varrição manual Fechada 

019 0000370821 25/11/2011 5:31:22 Varrição manual Fechada 

011 0000370846 25/11/2011 6:01:56 Varrição manual Fechada 

023 0000370855 25/11/2011 6:14:34 Varrição manual Fechada 

008 0000370934 25/11/2011 7:03:59 Varrição manual Fechada 

303 0000371170 25/11/2011 9:04:29 Varrição manual Fechada 

014 0000371225 25/11/2011 12:08:50 Varrição. manual Fechada 

025 0000371552 25/11/2011 22:46:06 Varrição manual' Fechada 

07 0000371583 26/11/2011 0:01:31 Varrição manual Fechada 

03 0000371585 26/11/2011 0:01:45 Varrição manual Fechada 

318 0000371587 26/11/2011 0:02:06 Varrição manual Fechada 

05 0000371589 26/11/2011 0:02:35 Varrição manual Fechada 

011 0000371697 26/11/2011 6:05:18 Varrição manual Fechada 

025 0000371718 26/11/2011 6:26:29 Varrição manual Fechada 

12 0000372210 26/11/2011 17:26:17 Varrição manual Fechada 

0000372422 27/11/2011 0:03:26 Varrição manual Fechada 

01.8 0000372424 27/11/2011 0:04:36 Varrição manual Fechada 

1

5 

07 0000372425 27/11/2011 0:04:56 Varrição manual Fechada 

15 0000372507 27/11/2011 4:10:42 Varrição manual Fechada 

0000372550 04 27/11/2011 6:42:20 Varrição manual Fechada 

003 0000372618 27/11/2011 9:50:47 Varrição manual Fechada 

25 0000372654 27/11/2011_13:34:58.. . , . 	Varricão manyal _Fechada 

23 0000372675 27/11/2011 16:37:31, Varrição manual Fechada 

11 0000372676 27/11/2011 16:41:51 --  Varrição manual Fechada 

p08 0000372688 27/11/2011 18:38:59 Varrição manual Fechada 

Página 07 Anterior Proximo Mostrar registros por página 

RD 

Data Início 

11/2011 

I 00:00 

Data Fim 

I 11/2011 

127.59 

Situação 

Veiculo. 



RD 

Data Início 

I 11/2011 

00:00 

Data Fim 

11/2011 

23:59 

Situação 

Veículo 

Empresa: Tucano Obras e Serviços 
Usuário: Volnei D Agostini 

	
LTDA / Erechim 

Relatórios 

Relatório Diário - Visualização 	
Pesquisar 

227 registros encontrados 

Identificação do Veículo Número RD Hora Inicio Setor 	Modelo de Coleta Situação 

07 0000372711 28/11/2011 0:00:07 Varrição manual Fechada 

03 0000372712 28/11/2011 0:01:07 Varrição manual Fechada 

005 0000372713 28/11/2011 0:03:39 Varrição manual Fechada 

023 0000372769 28/11/2011 6:15:20 Varrição manual Fechada 

11 0000372792 28/11/2011 6:34:01 Varrição manual Fechada 

008 0000372795 28/11/2011 6:37:07 Varrição manual Fechada 

006 0000372873 28/11/2011 7:08:45 Varrição manual Fechada 

025 0000373155 28/11/2011 10:33:52 Varrição manual Fechada 

019 0000373194 28/11/2011 13:18:50 Varrição manual Fechada 

001 0000373512 28/11/2011 22:33:44 Varrição manual Fechada 

018 0000373531 28/11/2011 23:48:41 Varrição manual Fechada 

05 0000373561 29/11/2011 0:00:38 Varrição manual Fechada 

07 0000373568 29/11/2011 1:17:50 Varrição manual Fechada 

019 0000373569 29/11/2011 1:18:59 Varrição manual Fechada 

18 0000373646 29/11/2011 4:16:32 Varrição manual Fechada 

011 0000373703 29/11/2011 6:17:25 Varrição manual Fechada 

001 0000373742 29/11/2011 6:49:08 Varrição manual Fechada 

003 0000374033 29/11/2011 10:23:16 Varrição manual Fechada 

014 0000374093 29/11/2011 13:54:57 Varrição manual Fechada 

023 0000374284 29/11/2011 19:54:52 Varrição manual Fechada 

004 0000374310 30/11/2011 9:11:24 Varrição manual Fechada 

019 0000374320 30/11/2011 9:31:03 Varrição manual Fechada_ 

1011 0000374322 30/11/2011 9:31:47_ __Varrição manual . Fechada ._ . 	, 	. 

23 0000374340 30/11/2011.10:00:46--  - 	Varrição manual Fechada 

315 0000374856 30/11/2011 12:3232 . Varrição manual Fechada 

Página 08 Anterior Próximo Mostrar registros por página 



Usuário: Volnei D' Agostini 
Empresa: Tucano Obras e Serviços 

LTDA Eièchirn- 

Relatórios 

Relatório Diário - Visualização 

227 registros encontrados 

Identificação do Veiculo 	 Número RD 	 Hora Inicio 	Setor Modelo de Coleta 	 Situação 

025 	 0000375079 	 30/11/2011 19:33:50 	 Varrição manual 	 Fechada 

018 	 0000375195 	 30/11/2011 23:04:53 	 Varrição manual 	 Fechada 

Página de 09 	 Anterior 	 Mostrar registros por página 

Pesquisar 
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A srénei rrrCr.cli 1.:o do Cedente 	.27 '. k,  -0140 34-i 	 Noo N Outro. 2 ; 07 ; 3(1))0067W,  

1 Tipo:EXECUÇÃO DA 0135.A. 	 prtrtkipoção Téerl ic R : IN 01VIDUA ; ;PRINCIPAL 

NAU V C-CP.,TV -NR) 	 ", 1ot-is n: NORNIM, 

1 

   

E-I1.11,  .routiv.,,Là.'i .ConN.1,7 
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Crtrteirli: SC65S227 	Protivritmed: M_ACIU WFL 1-1:5 

RN P: 	 Rugcallaciro SIU1nariSt,  

Empresa: LO S. nnEAs E SERVIÇOS AMWENT AIS LTDA. 

Nome: PR Er FxruRA fuNIcIPAL D17 [ri 11N1 

17,,,rlete,:o: PRAÇA DA BANDEIRA 354 

Orlark: FRECII11,1 

 

     

  

E-411,1i! : 	deilt1:13 	rue h 011.1,0,..br 
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Ende, eço dri 01,rx/Ser,Aço: 'PRAÇA DA ') ANUE1R, A .;,53 	
C PriCNP.1: .,:',7  hl  

Cidodr: EREC..1'.11A 	 1"1:lirro: ; 'ENTR( 1 	 CEP: ,9700000 	1 F: RS 

1,Mahidadr: P1131.1C0 	 Dime [1,014o is): 	 Vir Contra to(1,14): , .D2. ?(S 	11orsonirion(RS): 5. 761,0,1 

Data Inicio: 03.'20 .i. 2 	Prev.Fim: 0210 2013 	Custo da obra(11.5): 	..:22.296r,,f0) 

	

1 :: Iram' 	
',. ) i.,11 011 	K NI 

Oper:300 	 Limpeza t: rbanrt 	
:•I <MO 	KA1 

,:r!ad,e,s 	 I De werdo 

,eal 1)-“i0 	
1,1,L11,0, 	 JRI,LI t. 

er0j1,101...Id 	 (.;10,1 n-Gan, 



TI,. O 	2 9 4 O 

CONTRATO DE PRESTAt.ÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE RASTREAMENTO 

Pelo presentp instrumento partutstur e na tgeil:or fi)Inla i :11,eto, de 

Rassystern Comércio, Importação. Exportação e Serviços de Rastreamento Ltda.. 

estortetectea na Rua Helena. 215, ir andar • Vila 	- São Pailo - SP - CEP 

04552-050, ',Isenta no ONPJ sob n." 11.195 783;0401-22 de agora e;n diante 

denornmada simp1osiponte CONTRATADA e, de ,j1;1ll; lado. Tucano Obras e Seviços 

LTDA.. es;:31,Ieda na Avenida 7 de SCIenlbrC, n 2; 1. :,ala 1013 no centrt.:, ne 

- 	- CEP 89814-000 telefone de :.31,1ei3) .;;453 

chips) sue n'• 72.332 17I:I:Ca:101-CI,I 'de agora ent 	 d.,,.n:espytnle 

CONTRA 'f•i,t111, E. es-,tanv•locca•e Aje,tdin me0iaiu as cusa 	a,.a3 5,-Çáo 

.sttrviços :1 S,113er 

1 - DO OBJETO DESTE CONTRATO 

1.1 - Co 1W Obleto da nre,3ente Cr 	aoa lnil.i.taçao no ri, (.1.y ;I:!!:1 	inteMÊ:t 

,1,,P serão eseta....S 	Camclentrad,,,3 nos 6 nexof..: n 

numerados 	31 Runs, a :12 tems! os enai•-.,. 	 , 

,nrassoctavr:..,_ mio podando se,  

erlea 

O nr.dtg,?,rid mencionade ric, item 1.1 seta t:e agnr, 

designado Pa  RASCOL.,-!: 

t .3 	Cunst,tuem lambem objete' dc; pr,,,Or.he 	 mr:ir.,11.3n,: 

t•árniw u.et:esszeior,s aporte.:la tliih7CI5ão do RASCOL.,. 

2 - DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA 

2.' 	A CONTRATADA. 201' eStO. 	 :,;;• a CONTRATANTE 

uso de. s..slem:, RABOoLt.,.,  nas radade,:: 

Anpx0;;,1• detiráeas, em r!oe.,•,,,T:M".,a 	 t.-2e,, 

;rartz.Omentr: !):tho.,tada a di%ponit-i,,v,_:r o RASCOL ,:: 	ase 	 died nn5: 

vali.irr, 



0 0 2 9 4 1 

22 - A CONTRATADA tornerere Nrenrrente rryr 	 Lie 

é: docerneniaçea -Armee 	as e-acueis II,Gess:':;:;;-: pa:9, 

arza?ão durante e período de vigéncio do presente Ctontrnra. 

2.2 - A CONTRATADA obrigR-se. sob as pc:::ns legais. 9 9‘.;inter 	 sig.le 

Sobre torres Os dados documentos. materiais e outras •of(Antações ::oneernante,,  

CONTRATANTE. a. que tenha acesso. estejam oe ntSa reler:cofiadas cr emO oUle're Oesre 

Contam° npealmente omprome;eure 	fa2..er resc;lo oaqu, erlm,patarin.D» 10,10....; os  

preposlofi 

2 4 - Or; s.crour:rs Clecogrites (leste C:091(91.0 Serne re9!;705 	ernpresi.nras 

CONTRATADA 	pennitida terce,rrmqaa nipetese 

aqw ISSUri:d9S pele CONTRATA0A ésteader-se-lro aos tec.-e,r•arl:.s  

, ailzeir. os serviras. desde que ar:len:rade Peta rane atente 

A CONTRATADA asserne r,este are rk• 	 -.re•rata,w 	 , 

Integral resp,rnsaalldacie por qtratrer esper;e 

vier,,,r, a ser rare.arios CONTRATANTE ere rnrk .ra 

<;erviços 	 deeetrani de :.3112,-_,I9C:9 

-CONTRATADA de seus empregadas preposios ealr lercetr.sndes. 

3 - DA EXCLUSÃO DE OBRIGAÇÕES E DAS PROIBIÇÕES OUANTO 

CONTRATADA 

................ 

CONTRATADA. :!"n 

ot: 	 CONTRATANTE 

RASCOL: 

- EexrressaTrente vedada e CONTRATADA. 

rCI9ren9d9 a este Centrertt - 

4  - DAS OBRIGACÕES DA CONTRAI-ANTE: 

CONTRATANTE rec.~-,,..r 	org 

ranliclenrials de 	ri 	i1'; 	JONTRATAD A. 

CONTRATANTE 

RASCOL...y 



r. 0 2 9 4 2 

4.2 • A CONTRATANTE onrica-se a manter em sigilo e .2....c...rrimitoodp rel.-c:vente 

RASCOU- chieto deste Contrato. incnisiva 	prOai.o .astinnem.e. 	 oi:•iinete 

expressamentè a rido ;avelar, aupiicar ou relyednzir. de ee.a.giter forma. per nuaisa,e,  

meie eretao..induelamente. nn :non du 	ptati:: 

4.:•; 	CONTRATANTE obriga-se a adotar tooss esiheoldas 	este!dm 

alcance ocra assegurar que eessoas desautonzaoas. csinarinds a ,iste 

tenham acessoo RASCOL:v e a este Çontiate: cio luesnla fornio oi•Ta-se a adotar 

todAs ar medidas que estejam e seu alr...ance pare a$.50;;;Ilra' rale ar. pessoas 

autorizanas a tOl acesso abstennzirr-se de revelar duplicar ao -eprodloar. 	quaiouer 

le;ma. Oar ona,quer meio direta ao.indirelameme.1,0 tocou+L. 	pa'c o RASCOL4r,  

docunterracr:aa a ele pertinente 

4 4   .g2nt;-. estaheiocide oue 	CONTRA .F ANTE. 	 ••••rir•'¡-• 

lerCa 	rOli. por qualquer meio. a BCSt., ao RASCOL 	lado 

pene, ey.cele quando autorizada. pc, escrito pela CONTRATADA 

4 4 1 e 	disonstc no tern a 	SCI• 	ntio se 	 o .:4•••• 

econStnice; de CONTRATANTE 

àeteriZaeas iitilwaro fRASCOLq 

5 - FORNECIMENTO. MANUTENCÃO E GARANTIA 

7 	- 	. isicl.ne411.) dos esn.ratnenles cstfli 	. 	;Y".3.' .: ,  • ,,,, 	• 

deildaniems ,n•signarici no 	relandc 	S tE•,•!:.:•',•.,t•-  • •; 	 : 

S. 2 • A COWTRAYANTE oeate 5D dec!nra 	 de iltia 

lécir ..:!a CONTRATADA. i•eladsro exclusivamente ar dei,ocomente nntsnia 

. 	oagos re'a CONTRATANTE net,  pene ...ie. :mraoar...,  

oosa..!nnn,andg m:adramert... da CONTRATADA 

A CONTRATADA nreslará sarvines 

RASCOL.::i 



i"  O U 2 9 4 3 	I 

c4teri-se....)net• 	tt uttat ')í' 	idç ,r 	 oNTRATANTE.  

ressalvado c, dispesto ro Unte 5.2. 

5.4- CONTRATADA fornecerÉ É CONTRATANTE boletins lecl(.e• 	fed,ziaiS 'te 'ts".: 

atualizados, a ;tal de assegurar a writinuidad,,  na utl1:7açatt 	RASCOL-1.  

5 5 - 	CONTRATADA St:enreá a CONTRATANTE ,e,r 

ef.e.ada:, 	RA.SC:01...,,' 131 

Pi 	CONTRATADA ferneeterh n CONTRATANTE .st.a. 

ed,....-eendoid 	Seguiu:a e sexta-feira. •.tas o9loci 	 Atives dc, 

	

eu ec e-ri& 'seponek-SraSsystem . con',.5( 	 eu caco de 

st:riam et,  rninçâo ...it?neip cio RASGOU' 

5 6 1 	Ne,. n.peiese de alleraean dei numnro de toietonr iclortitieano 	ite 	an'trin 

ennternevt-t4 se a CONTRATADA a c:-?mun;car e CONTRATANTE 2o: escimo 

reematite y.iatouer ferina comprovada 	sretoco'c, e rink-u 	 dt,,c 

para sisse 

5 - 	CONTRATADA nnc• 	 e RA.SC01.., 	 • 

-rentin 	ar.'..-,sentsr erros. ot„ 	 •rr:s.:;‘,... 

c:ec'ront4 	iO 	eoS et, 	rtie;-st."- 

CONTRATADA e,..n fazem parte do 2rstema. NI ,I. liinnt,tse Ji CONTRATADA 

cornerccre..le •Werceder junto ao ialvieante dos prLit.-irig,n t js. 	 ;.„ 

froneendi-  ti s uris ite.irviços, a Ilr.1 	twe estes 	tets 	 it  

---tuette eo 	t're" 

l.Atir. 	•- 	,es 	 Ç.derd'zieác 	o, CONTRATADA :::orKi,4 

sen..A.. par-ti d CONTRATANTE a d:!itjeccw,,  

ndit-,CAc-,  Par-3 '4'sses 	 'iam:4 se...) 

c.erre.te 

5 5 • A c;ar:1,-cm fefe..rccue aos 

rào 	 é; case a CONTRATADA. 
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ue.•.orrente•• 	 ...¡;•••o 	nade• da CONTRATANTE 

-• A •-•c,ns;C...-cão aos edzuna,:entos 	g,:r•-•411,•:M 	 •:ein 1 •rro,a ••4 

soctMçá., 	p:ozo máximo 	48 noras. To..! -,:vin oia ••••m"-,  

CONTRATANTE, caso cecoem de mau uso cos mosmos Pown 	 do fia-to 

	

rouon 	• 

Pro. cefios do dem 5.1u. z4n.i rar-sE 2 O nrc4,c dos ,-.,14.,,,,,;.arnen:r,s 

C-SUCC.iiiCaCt:rs 	Anexo n`" 2 cc:sle Compilo 

S 	 ctè 	 Z,A= fará 

en:rOya. re'n CONTRATANTE. 	 L.zi CONTRATADA 

ciCiadC., ce San Paia(); e de Dlé. 4, hOras, para onam,  loca!kj4ces, 

5. t:t 3 - 	i'ac;,..,.4d,1 a CONTRATANTE a ,•7,:l'sati2 .,as er;nean..3a1•:.,- ronoS,OS_ 

se fOreM ,:.es :•emettdos 	 ana;goor man: se' an 	•:•flrnendas, 

CONTRATANTE os repect•vos ousm5 

E 1' 	',•• CONTRATANTE 	 •:n• 

Va.'a ..ti'..Ornpantlar 0 	rw 	r,mo.•,-ão 	 7_•,;•• 	4,•• 	•.„ 

Jx--;•na-x; on:,, CONTRATADA 

	

	 o :,•••.:,a, • • •••••• 

ncfoi;c• 

.1 	- 	 .ne::ess_ei•;:..!(: do c einstah;•,..• e 	 ilern sr, 

som q•_:(.: 	po,  gonlquc, 	 r.r.w; CONTRATADA 

rr..neat' a!?ilé!,  de s‘••,•,5-• •.;uearm- •••arc• 

p. 6..• 

G -_,CONDICÕES CORIKRCJAIS 

r. 	 r,An:,-.•neur 

estar., (105:-.-,;n3 	Ane,o rr,  '2 

6.2 • Fa'...ar,•n;:p10: as :•:(AaS1. oevw2io ser m,•,-cas 	"r,,r,;r2. 

e 	r 	CkiS 

erar,,,,,,jet•••• CONTRATAN":"E 	 r, ....... 
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cp 

otrigaç:eo peruunir.3erfr correrpOedenvr. n•lederite protoce,o, 	rdr:i-r,er -rre ennereco: As• 

7 de Seter-clffi,, n-  2 	sara 108 - Cen1ro - Mares»Ine, S0 -  CEP: 8987 1-000 e telefone 

dell' (49 i1'.(-1,64-9'• 87 

7 - VIGÊNCIA DO CONTRATO 

' 	- 	 r v '.?a1e 	sr.n 

estabMr,:jdo no Anexo n' 1 

8 - TRIBUTOS 

8.1 - Os rnburos. que forem ned.,dés em uervorrécerf-.; &era 	d.uluera 	r.•••,,,aerrle. 

Cororarr.s.de  wa 	 dé réntrrIraird.e 

nssur definren r,eia lei ;dl)rr.:fula. crara :Arria crls.n espe.jfrerr. 

- 	:•••••• Ir.r•rrlese •:".e. durante u vigi-,nr'..a do ecnr-filr.). sereno •.•:radr.,s r,oucn-r ';:r1)•dlos 

ncr,:rihcadar,r 	 ;`,05 	 eX!S'tel1t05. emude r.; gurrier.rn,,-4.; drffirritrrr 05 

õth.e.; (1,3c' 	05' o.eços 0'2derãn de cornie..,. 	 frnr 	••:.r.fe 

rd!tr,I.auw. r-• esssrourficaçoes 

9.2 1 - A ,sào de que irnIa o cern S.2 unimn. ner,esrmuraGrerde ,•era ,;;;;e;CI Oe 

Ad'as,dnadc por rodzrs as r;•or.ex 

O 	RE:',;CISÀO 

;;;.,, • 	 CoritratC• 	 reSrcrndrer.. 	..1.arc;r.:e: 

notrtrcração esc,i1n fuá.» cor,  entéced•Jr,c1Ir. ffi 	ce 30 rr.nz, • 

sem ônus r:•uda ,ruaiquer das. .r•••••1.es. oáo dr•es. 	 u•rud.r.., • 

:nddro...raçc:d•s 	cr:rn-roonsaçries. 

. - O 	de :a -0,.:CiSP,c• por EnIrrro;g:a da CONTRATADA.  

or.n Ine 10f1P.-r,  

tljle 	 Cir.',"';.:Vj•:5. 
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PEIr".frldZ., 	CC/NTR.ATANTE 	 •esendir 

.CS etapas •iz`.C 	 Cu,: 

O coei ume 	 lipolesa 

CONTRATAD.A oevo,ve:: à CONTRATANTE tuccs 

CONTRATANTE eenenceraes e ,.;ee se eaç:ent:re 

CONTRATANTE por sun ve.,.• 	 CONTRATADA. 

elant loSalos. ISC505 	 f,15P-enfrer--:::,  que 

po1e , , 	nác, 	 •ek,00: 

- 	 ,e..! este, 	, 

SepLinie h•;;Óte,sev., 

9.5.1 - 	pe(lide 	corte:orca:eC. qidaco 9of 	 ,::as 

po! 1ersewes c:cei •eiaçãc, 	 

atty,e,grn.-?5. peir 	 CONTRATADA 

31  

r.vnedite  

cláus.:1;A: 

	

	sàneie(Jee nate ,st,eulà(às, bg!SWg1(1-..,  na•:4 

:cttenvIricin att,-3ves de C.,ti:.)n) r..?„ 

	

..;••: 	,: rf; 

,Cin,:o •

.::- 

d 	relladot 	 A:"•;L 

!lã:, te.C.;Ilju 

:'Ir:Seint.''.".C.• • 	"0!0:•10 	 r).7 

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

da5.-  parles e.::-.  

sa,,  se cons:.1u: 	 et. 	 ^,en 

,3er 
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so 

• 

13 2 Ê e, essrneevedado a qualquer cas parte.tr ceder 	trorn 	a 

'Iode Ou e:1-  na,ie d,e-;.tos 	obo,;;air ões dor.euen.r.es  oeste Oont:oio. scs:vo se o 

er media:O, •,:revlo e expresso conseetiniente. per (,st.e:O. 	;.•,.31a 

10.3 	O d:sooSto nots1 Anexos 	clevidaire ,ttarneots, 	Glsroortorrl ne:es 

partes. integram este Contrato para todos as hos e direito ,,ge,.• 	ne!e es;:vesse 

;ransc.nto 

10.4 - !eoltd:canor.5 a$ partes tJontratantes, Crit.t 

eventea s 	 exal•JSe5.f.rj 	Illá,l 

exts:enter: 	tjztntrato. se:  à- ,tta,' 

lazer prte ,e,regrante e incdssec.ievo! desie Corir 

pelas rnes:IlaS partes que agone coolus;a!r: 

,,:ouor tempo. arucosrciocje de 

o..a,:erãe(-.5 ;las !,5 

i-ussar. 

desde enoe 

11 • FORO 

11 1 • Fie;.; prjo;.. Furo da Cu:r.area OG.,  São Poule Coc.--,,,! 	s:eeo, 	eNe'eslic de 

Gloalquer euet pOr mais or;Oec,edc: que se p o..r venha a sur, pra 	çoce,s 

uorvfldaP •ictste et:mut:tu., 

12 :p1Sf'OSICDES FINAIS 

12.1 - Cens deando-se o gta.r.r.tt:t avanco 	 ax::.ett::tt.e=t,) 

CONTRATANTE oode.ri. qoo:aue: 	coio•:•.or 3 	 s•-res 'Orenrr,..s !- evet,  

servi,os 	ç:o-dotaçcie oo não desses •,,en.,;ço,r oeto CONTRATADA  

!rr:e;:o ernéno, eodu certo que. onso opte prár 	-10S ,j2VEra 	etettindn ort,to 

cealra;e 	 viável, 	 r:lesmn iostror::e1:0. 

loCe.;$ as t,:pon.f.caçoes necessária,: ttuante à fotttt,a CE ,)"...,,::-;32f4C,  

c.nrrn 	 weços oranprE,G,s o exci,:sóesmutuGe 

12.1.1 - o Oaso 	 A,-.1:vo 	er:1,  

p:'esenle ajt.:sM. 	tornando-se 

a!roa.5, as 

12.2 - 	f,r--sr:r1r egte 	 cONTRAT.Ar 	 .::CC:,[rE 

;'`e,O.rc se' 	 f:ns se ...e..,»ner, 	 rA:*. 



...ernr,c,. 

cr,i(n,»-•-se ci.....1.,oççõs o.,-,-,  . 	
. 

É 

TÜCANÓ OBRAS É gERVW,n, L7 

RA.5.5ySTEm'COmÉRcie, IMPORTA00 ExPORTAcO 

RASTP.E.ÁMÉ:NTO,LTDA.. 

E.E- A 

E per ele....5f3 	 oârt 	 •.,;r.11.r 

;s 	 41: 

;ireser.1".5:, ,n..:2..t(urrwrde; .em.  
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS SERVICOS E PARTE TÉCNICA 

Cons,dertii:A.; operacáo op Sistema do Pasiioesnacc; 	 RASCOLL:. 

modalvincle AS P 	 Sciftwoar PrOvKier) i:•ovi•rà a CONTRATADA' 

Chwilto eqeipainonios: 

' 	-- FoiTieçor pare a CONTRATANTE 24 esiaados dh ISi,e,-idor 

- 0.21, 19 a.reieursos pç seriv3te• 

2-: • ;CMP:',.-r" Z.,  5:51erngcc Rnst:,:gv,iento 	 rz, RAScOL 	patta 

cisi até (j5. leiner'itisuades: 

2.2 - roreacer iafra-es*.riinira de sisioma. nin seo,Loor i,,,:aii/ado em -Data-Conter" 

especiaiizeO,  

2-3 	Disporliti...fer acesso aos '.•'.osi•fi;•.-, da Googie 

RASCOL:;.'" na WEB. 

20.5 	 CONTRATANTE 

- 	.......... 	 RASCOL7., r„,• 	;.iri 	••-• 

- Oca 	•ostictegeái) r,r;9 

A.to:Olentscân o ope.rar;Ao (!r. Sistofns) 

. a $egis,so pepouie.-e,dn à ser c•-•-e.,:•:rc 

.•• 	• 

2 - 	 nui,.,;!es 	:é,,Itreamenco: 

es 	•!.•.4..!os 

- 	 Ssii:.:i•rw • 

_ Oryra e .  o envio e treinerriAnto cr:s rrailcios ere azP 	 •"‘.F, 

data tut, 	!,.:att:n3 
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Opan:r. 	 Conbpj.c: 

O prazo minkr,o wopcs;o á de 12 kdoze)E.I&SÇ,,,,..:,t, 	 2P1 d:e 25.q.!9/2912. 

renovave! 	..•.:,dre,ecord.... ef;;P: as danes pea, 	 aCF.1,:Wa 

coneenp.;nte 'Ze-,e•:'.ce a re:-.:7,vaçac secw senore •;;;;,-.  

obveo nesmas fr.,enakdades :12 c,.:•,•.trittoreis,e,...•,... 

Recufsilc_rq!.,, 	irici!tpe.msave 

Jaz.ar.as  ..:0 	RASCOL?.,.:e...erãn tÉ.r 

cá no Minimo. 	kbps indisperisave cara o F...r.OSSC,  a0 :Cd° 0,, p partes 

SÁstemr: 

ANEXO II — CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

	

CRE,Cp 	 GE PAGA.k.11.k...), 

Locacãb• 

Ece.pareccz: 	 RS 55.e() (01100t1 e cinco rÈn,$% Por di,̀•••“!e 

11abr toiF*••1::,,ec este 	core•az.....! 

R$ G5,00 	21 	 12 ,ne,e,.-.• 	RS 1S.720.130 ;:lezer• • !•: 

i! • OQNDICOES DE PAGAMENTCr 

13 	SaIS. ;g:tais e sucessivas 	RS 	 c..1:^•!1e!)10$ 

sessen:a 

Ç'ORMA E 1,ERIOCaelDi?,Dí; DE P.E-AjJS 

se.:c 	 cpc;:cadc peZ; 

panes. •-hru.k•-se cesc0;0,Jc 	, 
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ce 

2 - Permc:ridci 	iaçjisiacão ca• v po: rea:ustas 	 aocr due 	-icu,  

estipeinda aeiri .................. sera eresenie Centroid a eia aiesindn 	iz.s•ria a nue cis 

ieajustes ocon:nr) no menor peciodo de tempo permiti:10 pc': 

3 — Nada ,mpede. Iddavta. que a quaiquer momento. por consenst,  arida as pnnes 

contratantes e aiendendo a necessidades ndo previstas. seja 	presente Contra:n 

real lalc.arrn de que seja :nnntida aenrrelaçan ;:,rristasa, de S:idoSIN,rr,neraçãe 
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

PRESTAÇÃO 	DE 
	

SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO 

DE 	SOLUÇÃO DE RASTR EA MENTO 

CELEBRADO ENTRE AS PARTES ABAIXO 

QUALIFICADAS. 

CONTRATANTE, TUCANO OBRAS E SERVIÇOS, estabelecida cern 

sede na Av. 7 de setembro, 21 -- sala 106 - Centro, Maravilha-SC. CEP: 

89074-000 inscrita no CNP.) sol? o N,c' 72.332.778/0001.09, dc agora 

em drante denominada simples.,rnente CONTRATANTE. 

CONTRATADA, RASSYSTEM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO. 

EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA., 

na Pua He!ena, 275, 1.7,' angar, Vila /.1tirnpra, São P., 
04.552-050, Inscrita no CNN sob o no 	l95.i0.3;000 	ne!,le ara 

representado pol seu soco gerente, Sr. Perrranuo 

brasileiro, casado,. adminrstiador de empresas, portador r.io PC: o:c' 

16.325.143-5 55P/SP, inscrito nu CPF,8,1F Oti o nr: 0ig,916.518-12 

residente e domiciliado em Sâo Paulo/SI', doravante 

5iniolestnon: CONTRATANN. 
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AJ.: partes CONTRATANTES térn orare si jUstaS e acertadas a celebração 

do presente Termo Aditivo ao Contrato f.le Prestação de Serviço!. 

Especiali7ados de Fornecimento de Soloção de Pastreamento. cardou:1,,  

as seguinte.s Cláusulas e Condicões: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO ANEXO T. - PRAZO DE 

V/GENCIA DO CONTRATO 

IA O presente Termo Aditivo tem corno objeto a aiteração do 

prazo de. vigência do Contrato do sistema RASC01., afim de que SEJA 

RENOVADO POR PERIODO IGUA.1 a 5 (cinco) Meses, .3 2%3,1 

data. 03 de outubro de 20.12 att'i 28 de fevereiro de 20:3 ao a:aze 

inicialmente estipulado no ,Ntiexci 1 do Contrato 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA QUANTIDADE E VALORES 

1.2 SERÃO MANTIDOS TODOS OS EQUIPAMENTOS MINI MT a 

quantidade inicialmente fistinulada no Anexo II.  de Contrato. 

Locação mensal: 

Equipamento MINI MT R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) p.a, ,,,,dade. 

Valor total para este periodo contratual: • 
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R$ 6500 N 24 un'tdOde.5 	5 nie7CS 	RS 	7.800,00 ,ore 

oitocentos reais) 

TotalizanCo R$ 7.$00,00 (set rnil e oitocentos reais) 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS 

CLÁUSULAS 

Ficam mantidos, integralmente, as cláusulas não diteradas, 	seu tOr.10, 

Cn, em norte, polo presente Aditivo Contratual. 

E, por estarem tostas e aCordodas filmam o presente ...mi 112 

de iqual I(J171," 	forma, na preseni:á (lrs. testei-minlias 	os r;no:.•• .1 

tudo presente..., tombem o subscrevem. 

fs.,.,0 auto, 1)1 de outubro do 2012 

f 	
'1)7 k 	) 

j 
4  ,..,.ONTRATANTE 

\Tii+0-0.I.IRAS E SERVIÇOS 

CONTRATADA 

RASSYSTEM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA. 
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Testemunhas: 

• 	 _.. 

i\k'''.L.=• 
	

• 
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N° 01/2012AC 

 

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO(S) 
E/OU INFORIVIAÇÃO(ÕES) 

  

   

UNIDADE AUDITADA 

EXECUTIVO MUNICIPAL DE ERECHEVI 

  

SIMBOLOGIA: 
I° VIA — UNIDADE AUDITADA 

r VIA — TRIBUNAL DE CONTAS 

  

PRAZO PARA ENTREGA DE SOLICITAÇÃO 

11/05/2012 

Oriff ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
i TRIBUNAL DE CONTAS 

DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

Observação: 
As informações, inclusive as relativas a eventual inexistência de algum documento, 

devem ser feitas por escrito. 

Com base nos termos dos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal, artigos 70 e 
71 da Constituição Estadual e artigo 33,§§ 1° e 2°, da Lei n° 11.424, de 06-01-00, requisitamos 

o(s) documento(s) e/ou informação(ões) abaixo: 

Çl

1) Com relação ao Processo n. 7776/2011 relativo ao PP n. 127/2011 solicita-se: 
Ca Apresentar a comprovação da realização da pesquisa de preços. .,,,,  

i , Apresentar a ART do projeto básico, dos orçamentos e da execução dos serviços (item 

13.3 do Edital) 
rn< 

 c)Informar o endereço das instalações onde se encontram lotados os funcionários, 
equipamentos e ferramentas necessárias a execução do objeto descrito no projeto básico (item 4 — 
Instalações do Projeto Básico). Apresentar os documentos comprobatórios respectivos. 

d) Apresentar a licença ambiental da área destinada a lavagem, e lubrificação da frota 

(item 4 — Instalações) 
0

e) Informar o número, placa e RENAVAM dos veículos utilizados na execução do 
contrato. Apresentar os respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV 

_0-40 Comprovar o atendimento da cláusula 5.1 do termo contratual (garantia) 
of,g) Apresentar a ordem de início de execução de serviço. - 

0 Apresentar TODOS os relatórios de monitoramento — cláusula 3.16 do instrumento 
contratual (planejamento da varrição, relatório de percentual do cumprimento do circuito de 
varrição, relatório de paradas, relatório de itinerário, relativos ao exercício de 2011. 

4>kc. i) Indicar as folhas dos autos do Processo n. 7776/2011 a que se refere o Projeto Básico e o ; — 
Edital de Abertura do Certame. 	

i i 
( 

Ati-Cíâlna Andráde Diesel 
Auditor Público Externo 
Matrícula n° 13517589 

TCE/RECEBIMENTO DE DOCUMENTO(S) E/OU INFORMAÇÃO(CIES) 
UNIDADE AUD./RECEBIMENTO DESTA REQUISIÇÃO: 

Data: / 	/ Data: / 	/ 

Nome: Obs.: 

Cargo: Nome: Matricula: 

Ass:  	,Ass; 

1/2 

ST-01.37.01 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Rua Germano Hoffman, 351 — Centro — Fone: 3522-9250 

Of.n°  228/2012- SMMA 
Erechim, 11 de Maio de 2012. 

Prezado Senhor 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar 

resposta ao soliCitado na requisição de documentos N° 01/2012AC, subscrito pela ILMA 

Sra. Ana Cristina Andrade Diesel, Auditora Externa do Tribunal de Contas do Estado do 

RS. 
Tangenté ao questionado, lhe informamos o que segue: 

a) Pára o requisitado no item (a), informamos que não é possível 

apresentarmos comprovação da realização de pesquisas de preços, haja visto que a 

mesma não foi documentada, pois, a matriz de preços fora realizada com base em 

inúmeros telefonemas, outros editais com o mesmo tipo de objeto, a experiência da 

municipalidade na elaboração desses processos considerando tratar-se de um serviços 

continuados e a base de preços que já vinha sendo praticada. 

Pará o requisitado no item (b), informamos que no tangente a ART 

de serviços que deve ser emitida pela empresa, a mesma não nos foi entregue, 

solicitamos via e-mail, conforme cópia em anexo. Tão logo a empresa nos disponibilize o 

documento, enviaremos ao T.C.E. 

O solicitado nas letras (c,d,e,f,g), está documentado em anexo. 

Para o solicitado no item h, informamos que por se tratar-se de 

urna ferramenta nova de controle, o relatório 'solicitado posSuir média complexidade e à 

base do sistema de rastreaménto estar em São Paulo, a empresa contratada nos solicitou 

30 dias à entrega do mesmo, desde modo não podemos atender ao requisitado uma 

que nos fora Concedido menos de 72 horas atender o solicitado. 
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Para o requisitado no item (i), informamos que não podemos 

atender neste momento, pois, o referido processo administrativo está nas mãos dos 

auditores do próprio T.C.E. 

Tangente a letra (b), informamos que em termos de executivo 

municipal, não foram emitidas as ARTs para o projeto básico e para o orçamento. 

Sendo o • que se apresentava para o momento nos despedimos 

cordialmente e nos colocamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 

Atenciosamente. 

rio Rossi 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 

11 

AO COntrole Interno 

Aos cuidados do Sr. Odacir Raimondi 
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PARA QUAISQUER DÚVIDAS ME LIGUE. 
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ESTADO 00 RIO GRANDE 00 

'TRIBUNAL Of CONTAS 
DIREÇÃO PE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

Ana Cristina Andrade Diesel 

Auditora Publica Externo 

.f.irluanviiituw.s.O.d.a.P.Psientrams,92..Informaasla:WLZS212216  

TUCANO OBRAS E. SERVIÇOS iTDA, posuoo jurtdica de (Peito privado, inscrita no 

CNPl n` 72.332.778/0001.09, com sede na Avenida Sete de Setembro 211, Sala 106, 

Maravilha S(., Vem apresentar documentação.solicItadw 

1) Loop relação lio Processe n" 7776/20 	elative ao Pregão Presenciai ne 

/7/2011 ?sore enti3 

.4) 	Com ralo de LoclaçÃo. 

O} trdormArnos eUe a lavagem e lubrifitação C tercefrizada, conforme consta 

na licença ambiental. 

t.) 	Certificados dos doiS velculOs solicitados no edital. 

ilj Caintio (Seguro garantia) apólice o" 01-077S-0154787. 

e I 	Ordem de Serviço de Execução dos Serviço,. 

ij Quanto aos relatarias de monitoramento solicitamos um prazo de 30 

(trinta) dias para A emissão. A erOe do sistema de rastreamento é da 

[morosa Hes Systen de Silo Paulo JÁ foi solicitado junto a empresa Urna 

àogUncla Via 

Mftiivillta ÇC., 10 de eme de 20121- 

\ 

lUCAO,OUTE CRVIÇOS ITDA 
.lule(cléegostini 

Sócia AdMin 

Àrzt., tycono 
_ 
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7. 11 	k' a,  e rtt r C. 

Nr\1110LOCrli',. 

Aj. inforrn.çõe$, intinatve os relativas a vizrauel inexistEncia do algum documento, 

PitIVN Por aNgrii.o. 

..—.........• 

Com bata nos terrnori d.o.  urg1gos 31. 79 e 71 da ConanguiçAo Federai ardgoa ''''fi e 

Cedo ulçan Etladuai e artigo 33,#* 1" e 2°, cu4 1.,d n" 1L424, de 06.01-00, reiuisii.arros 

documenioi,,) a.i.iii inior.ouiv(Cirs) nbrirço ,  

1) Com l'f.,UçAo,  ao Paoceaso n. 77745/2011 relativo ao PP o, ; '.'2U11'2 	soheita-se' 

. ,.;11,  , \ prosors tat 0.  4,', omprovi400  dg realizeçao do pesquise de prOÇAS. 

.: Arreacritar a ,iN1'C1 do projeto bronco, dos orçamentos e dis execuçao dos serviços iliern 

.... 	di.. Ir4ji(Uli 

„,,,,„: ,;1ormat o .andzreço 	do t ininalaçtlet onde S'Z' encontram lotados os furrcionanos, 

0,dpi:raiano:is e fergarnentag nei"iessárias ,i exeçUçAd do kii$jciii descrito no proieto . ki,i,,•c-,  (item 4 — 

, ItAtilinoein do ?rojou, }tasi,en.). Apreatritax na documento QOnwrobatórios moco ,,G, 

,,li ix dicienurr d. loça ;ambiental da tkree de5lin.1,1n .i.i itivagern„ e lubrificação da i'roie, 

! !iielo .4 	Irentlet eit.g) 
iidoemar o inimero, placa. e RisVAN1 doa veículos gitizados. na execucto do 

.11 oito Apreeenter 03 respetxivot (:ertificados de R,egietro c ,Licentlatrienre. de VrielliO - CRIA' 

cie'„i,. evinproveir i$ etendiMentO da tiniliula 'ç I do reuno eis:Iram/si (garantia.; 

rire.g .) Nore,,entni :i .iritani iii.i inicio ii,J ,;.\ cv,ii,..;io ,it 

(r) Nrry,,elleu i r, )f)(r,  ,-.,,, wriiiiiloyi de írioniírirrimer.w .. o k ii,,isulei, 	! o ...--i ;rsir,Ailanio 

,tarvai Colorwitignergo da verrige, relatório de oereentirgi uo cw•I'Mriírierni; cic ,-:."c2litó , le 

, !il. !ç, “:intesi'in dr fiÃi .‘idta. r4l'ireirio de: itinerário. ri.iiiii. 	no xere¡cio de 20', *; 

os ;./ indbia: as rolda$ do $ autos de Prownio n., 117G, 2.U1i a que se rerere o P:dicto Básico c o 

i!tI de AOerturis ii<.) Ctrtarnc. 	?,,,i  ,,"-', 
‘: 	;'.  .:,...A,,,À ...: ..• 

...Lti.à•el.fi:nfi Andrmie ples,,, 

'‘iidllor Público Laeido 
Matrícula ii• 13:i l 7.189 

mastigam fl 	Af Oelfle Xe) 	 c fel etelet) 	ao rion 

Jait4 

s " 

I 
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CONTRATO PE LOCAÇÃO COMERCIAL 

pArergio 
Jortnm, 	

npOsentride, meado, dortodor do Certeira de Identidade numero 20230773 e CPF 

numere 128175800(4. reSidentst e dotriciliodo na Ru* Senta Catarina, n° l5. opto 1104, bairro centre. cidade de 

Erectiliri. Coo Pril'i'Cr.)-000, no Eatado CIO Rio Grande 00 Sul, copos, neste ato denominado LOCADOR. 

De outra lodo, dOriorninado LOÇATARIO, e empresa TUCANO OBRAS É SERVIÇOS LTDA, com cede ria Avenida 
..44ins de Setembro ri'11, Pala 100, Centro, CEP 89874-000, no municipo do Maravilho, Estado de Santa Catarina. 

maa)rae no CNIPJ sob o n* 723:52770/4001,
09 a no oMdeatro Estadia& coo a M" 252709349 reprementeda pela suai 

spcm Julaarlo Irma D'Agosprii, brasileira. *operado judicaitmente. contadora, natural de Serafino Corre° (RS), 

reSidente ci clOrMIIIE1I1r) na rue Duque de Coxias n• 
 020. caio 2005. Centro. CEP 89874-000. no municiai° de 

Menivilhe, Estado daStsMo Catarina.. Porodons da olidula do iddrIlidade n°  2030218. expedida pela SSP/SC nó art0 

ds 2000 e CPF ri 89788809-40 

Tem entra os adenda de. M(1011,a2) NOW ademr0e0d, O oreSe.nte INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO 

COMERCIAL...ficmpu desde 1.0 obell0. pelos clausulas obriexo desornas 

CLÁUSULA 1 OE4ETO DO CONTRATO 
O presente, (CM epf110 Cle,,CTO, o iradvol 00 PrOpM1CICIda do LOCADOR, 5ltdad0 na Rue Sno Paulo, bairro Centro. 

%Mede 	Ert"0.1rn, Coo 90700,000 no Estesla do Rio Grande do Sul 

PARÁGRAFO ÚNICO O movei eniff,,gue, na dota de assinatura desta contrato. polo LOCADOR ao LOCATÁRIO, 

pdelaa 100 ((en)) melros quodradds de .nraO construido, e encontro-se era perfeitos condições, com pintura nova. 

Coso luram/000e fl,_tbreaCentes COMPletne cri' ,pertellds dondlonea., perta hidraulice e eletrice e benneiro em perfettes 

COMo tombem loclon 0$ vidros a aberturas .tom ovanos .olgumrs, csrecterlsticas estas que deverão estai 

PreaerileS rio ata do davOluçáo do inidvol no final de ho~ii) 

CI,AiJSULÁ .$ PRAZç3 OE LOCAÇÃO 
promate ieçaçrao ErardE a lapso (pmporm1 12 idoso) misses, e irsoorissi no dia 01 (um), CM ma (outubro) no ano da 

2011 jdóiN mli O cinge) 

Ci,Á.LESULA 3 -VAI.OR DO ALUGUEL, DESPESAS 8 TRIBUTOS 
Corno niuguel mensal, o LOCATÁRIO se obrigort ts pagar o valor do R$ 900,00 (novecentos reis) a ser efetuada 

rnadlanta IMIMP bancamo emitido peio 1„ClOAT'A,Rl0 com venomento no quinto dia Cell de onde nses, subseQuente ar, 
vens:4o, Sob pena cle multa. cerrações despesos pravIStaS r105 PARÁGRAFOS QUARTO e QUINTO deSIE 

CLAUSLILA,  
PARÁGRAFO FMMEIRO, REAJUSTE O valor do alugue* tern reatostado anualmente. tendo como Case, OE 

irsomos previraos O aOdimuIridda no período anual do IGPM em caso de tono deste 'adice, o reajustamento dc 
aluguel lera pee 00210 a media da veençáo cios indiose inflacionerios do ano corrente ao de execução do aluguei. at

o 	

S 

pramdao dm antelm 00 pagernen1,0 de todos Da valores devidos Ocorrendo alguma mudança rio ambec 
gov.omorneritel, Iodos os voloren agregodOS iso aluguel. bem como o próprio aluguel, serto revistos pelas partes. 

P,ARAGR.AFQ SEGUNDO COLIR -
.MOA Foculta ao LOCADOR ou oeu procurador. ()Obrar do LOCATÁRIO, o(S: 

alupuolgesj vomito) e despasa(s) voncalet(s), onun00(2) dente contrato, dtaltaandó-ad para isso. de todos os melot 

RARAOR.AFO TERçEIR.o ogsreaNa C TRIBUTOS Todos as despesas diretamente ligadas e conservação dc 
!MOval, tale POMO AtÇtta. ima, que ostornre relziaenedes ao uso do me-srno. bem corno os tributos. incluindo o IPT1 
fiCanSo sob a reSpOrinabllitlade Co LOCAT,ARIO pelo pagamento de todo$ 
PARÁGRAFO ()VARIO. MULTA: p LOCATÁRIO. no vindo a efetuar o pagamento do aluguel até a dou 
estpulocto no copia cia CLALISULA 3, fico drenado o pagar multa da 10% (dez por VAMO) sobra o vigor do alugue 

.estipulecici neste anr11rdI0, PCM Nrno lures da moro de lare(urn por cento) ao ates, mais cone00 rncricuns 
PA 'RAGRAFO QUINTO DO ATRASO NO PAGAMENTO -  Em ceai) de denso no pagamento dos alugué:5 e nac 

compensando o cheque destinado pare tel arn, reataral. <SM MOVO o LOCATÁRIO, ficando responsabilizado por todoc 
de engomem: provistos neste e1trel0, cem pseplao clo pagamento da mune, lutos de mora e correcaornametaria 

kik) COntguraraP novageo ou adiC40 	
Cilaueulne contidos no presente instrumento os atos de mera toieranot 

relerentea ao grafia rio pagamento do aluguel ou cti4etsquer outros trIbutOS 
:PARÁGRAFO NETO oescoNTo O LOCATÁRIO tara desconto do R$ 100 00 (cem mais) no valor dos alEouce 
aos redals de outubro novembe) e dezembro do ano de 2011 e paneiro. fevereiro e março do ano de 2012 
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ct..ÁUSIAA. 4 ,UVLIZAÇAD DO IPOOVeL 
A pfeadine LOCAÇÃO deeene-att restntivereftree ao °ao do intovel paro bna culTlemqua. roatonet proibido ao 

LOCATÁRIO. w.ettce.. 	efu valtett da rOong OderOnto do previato, salvo autoroteçad enetase do LOCADOR 
PÁRÁPRAPO PRI¥WRO DA41 CON01Quigh DO IMÓVEL O enetrV objeto dealo contrato mit antrawa com 

.nategneoe aiemoas regrouI!qae ,om pertoeu lunoorunanto, cçn tegoa cOmogoa e paçelee pequ.ton, ráendO 

(Af1,(.5 A01,540/04 	anpootraie lernOren arn tonconentento correto devendo a LOCATÁRIO toante-Io 

Oena teme. FeTO tglaw,Mn 1$00.000, pt.10 () gedval sere detroereto Ana ~alega ':ortOKAga em que !o+ entregue alem 

ço 	KO etf,  entrega dee Otatode. Met kodon Oe babada dqepeage pegam 
PARAORAIO OCOUNDo Mri5CdetAO poo o ,nlovm neja LIIIVÁtle da tomo 04~ loe.a0o PrOPosta reetAr. 

KKO I.,.00ADOR scOoffOr o reneqree GOorio oe puno. R.orn 9em ,Ilretto trelemaçón ou qualquer Onua 

IA( POMO OO4OO unim 15efe ptelogo ci4 Wgf±0.o de .LOCKCAR!Q efstuor pagernentu gel munas e doar>oses 
u.nr,oRe,) PARAOR,Aft OLIINTO ç' CLALJULA &Ove 0,,rieelzeeet Oleg-quedo LOCADOR 

RARAGfiArg Teltegirto mrNrge'Fo.RIAa t CONSTRUÇOrn OuSiout,  tasnlertone 	constm.go que ee.la 

equevo* 	oewso doge demo, do Irradiam dar tutano:0a o IMO{ qarA,10 f#-KpoOSOO OO LOCADOR Vold0 a 

Wir  fr/4, 	 (é)(MIN 4Y, l,Oço(1,0(.0( f(001.8É,M0 nqe.. reatando ao LocAl'Arkio 	caso go LOCADOR fláCI 

mogewar ç 	meneee qwe 	to tÍ*UO A Oerenegeef. confortos ou reparos tare° pprtO 

,APOTAnte ,MOVOLoo 01PAInA0 XI LOCAI AFUO (lir 04(1 (1111MOOÇAO 0 nOonapoáo SOU* Ws oleffinOa. 

AAP.AGRAFO QUARTO PM RfIVOLLaçiko PC IMÓVEL PINO° PRAZO OA LOCAÇÃO O LOCATÁRIO pmatdulfO o 

k4OOOO OrO meelnee ConeWel API CIUM5 o rw.abeu. Qulu selar,. contado com unta na Cgf .ncht.ade gole 

LOCAOOR, eche° que rle thlopMt elelneflt. bdrOulicas a etleaaenoo (Inverto tamborn. *ater em porton/mi 
e.onewpea Offl funootwenento ArI(VO AO geteneta" docemente:ido 140 nornma a hatoluzi do 

O preaeree. COferte.0 geaeas • ylloYee anue 	penea a pede 	amuneluve00 macero, dl* OLIIrulb eiagern o faro de 

cágado ee eje-jueuRg, unge ee pevaO roONNO. NISIY dinmeent quitégiátlf CkAflOOO pravenernes de execuçao e 

currInnenefe0 ine", Ortgfinocroe umt,
ern e porte Aue obteve to,q0 em demandes futura* realizar o pagemenIO 

Una Cofneetanoe ProOeoeuela. MOO,  000,  APNNOsitirdO,P PSNOC.0110M 110,0. d(15(ADOINCICHn na wier 

Os eureeeCes ‘alkeaoret ceeetanertqa emqes as panes to obngant dote.* 'ta ao inteiro teOt Pealo contrato 

gur eeterfuq wates uoeveAgIOnagINa as PORCA eakinem o greeenae CO1 LATO OE LOCAÇÃO COMERCIAL. 

(k411.1(IrS5I*ft C,001 2(01001) 1(4(0.(iltà11(141F. 

f,14(0( (.1 	 2011 
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Fone/fax:49-3664.0187  

ft14 	.1.4PS,RAÇÃQYAR 

ÇP.NI RAIO _!1° 001,291,.1 

Consoante previsão exiStente na cláusula 4.2. do contrato no 606/20n. 

isuldrizamos o Inicio dos serviços por parte da empresa TUCANO OBRAS E SERVIÇOS 

CIMA, o contar do dia 03 de outubro de 201.1. 

Erechim, 29 de setembro de 2011. 

VVALOEMAR DORNFELD 
Secretario Municipal de Meio Ambiente 
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LICENÇA DE OPERAÇAQ 	 LO N. ° 154/2009-DL 

A Fundação Estadual de Proteçao Ambiental, criada pela Lei Estadual n. • 9,077 de 040/90 e com 
seus Estatutos aprovados atreves do Decreto n, * 93,765, de 28/1240, registrada nó Oficio do Registro Oficiel em 
01/02/91, rie uso das atribuições que lhe confere e Lei n, • 6,938, de 31/08/81, que dispõe sobre a Politica Nacional do 
Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto n. " 99.274, de 06106/90 e com base nos autos do processo administrativo 

10349-05.67/08-9, expede a presente 1.ICENÇA DE OPERAÇÃO que eutodza o: 

EMPREENDIMENTO: 40737 	 CODRAM: 4761.30 

EMpREENDEDDR: UNETRAL SIA. 
ENDEREÇO; Rodovia SR 153, Km 242, bairro industrial, 
MUNIC 	Erechlm • RS, 

promover A operação 
da atividade de: COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS, com área constniida de 725,00 rn', 

localizado: na Rodovia BR 163, KM 242, bairro industrial, no municipio de Erechim RS. 

~.01 1  
I•gtianto ao atendimento a legislaçáo ambientai: 
1,1-qualquer atteraçáo na tituladdade da empresa, ou em seus equipamentos e sistemas, deverá ser comunicada a 

PEPAM, cem vistas à atualização dessa informação nalicença ambientai. 
1,2-no caso de desedvação, a empresa fica obrigada e apresentar um plano de encerramento de atividades a ser 

?prevede pela FEPAM; 
2,e a rsto .ao elsterne de detecção de yezarnentoa: 
2,1-sernestra1mente, raefluar coleta de amostras dos poços da moniteramente para análise de ~postos orgánicos 

velkels (VOOs), com vistas ao controle o detecção de vazamentos do sistema de abastecimento subterráneo de 
combustfvels ($ASC), conforme NEIR 13784, da MiNT, O Método de análise deverá ser realizado com equipamento. 

cole limite de cletecçáo sela ,c,•"20 
2,2-epresentar anualmente, no mós de julho, 02 (dois) laudos de análise dos poços de monitoramento, solicitado no Item 

condições e restrições, contendo o resultado da análise, assinatura do responsável técnico, registro no Conselho de 
Classe e data e responsável pela cotem semestre! realizada, 

2-quanto á troca de óleo lubrificante: 
3.1-e óleo lubrificante usado somente poderá ser denode a coletores de óleo e terrefmadores que possuam licença do 

órgão ambiental estadual, conforme Resoluçáo CONAMA n" 362/2005, de 23/06/2005. DOU de 27/06/2005, e 

cadastro Junto a Agáncle Nacional de PetTeleo (ANIP): 
3.2,a empresa deverá manter dIsponivel, pelo prazo de 03 (trás) anos, as notas fiscais de alienaçáo do óleo lubrificante 

usado, pare fins de fiscalização: 
2.3-a área de troca de óleo lubrificante somente estará isenta da Implantação da caixa separadora água e eteo nós 

casos em que o sistema de troca adotade evite vazamentos e no haja drenagem das águas de lavagem do piso para 

o exterior; 3.4-se e permitido a comerciettzação de óleos lubrificantes peta empresa, se adquirido de fornecedor (fabricante ou 
distribuidor) lue realizei a coleta das embalagens pós-consunto, de acordo com a Portaria SEMA/FEPAM n• 
00112003, publicada no DOÉ de 13/05/2003, 

4-quanto pista de abastecimento de yetculos,i blocagem de combustivels, e plano de emergência: 

4,1430e permitido o abastecimento de veicules fora de piso Impermeável com drenagem da área de bombas de 
combustIvet e, o piso ImPermeável (sem Infiltrações para o subsoio) deve estar conectado com a caixa separadora 

agua e óleo; 
4,1ne yedficação de ocerrenota de vazamento dos tanques de combusilvels, deverá eer informado Imediatamente a 

FEPA( pelo telefone 051.99827840 e o proprietário do tanque ou Distribuidora pelo telefone (Petrobrás 
Distribuidora S/A) 0800.707 7022 ou 0800 112020. Posteriormente, se o proprietário dos tanques ou fornecedor de 
combustIvels Mito realizar o atendimento Imediatamente, notifica-10 por escrito; 

Fundeção Estadual de Proteção Antiental Henrique Luis Roessler/RS 
Ru n Corlo:s Choguu, 53 - Rum (51) 3225.15118- PAX: (51) 3212-4151 -CEP 90030-020- Porto Alegu - RS - f1r1A1 
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4,3-9 abastecimento dos tanques subWrráneas de combustIvels só poderá ser realizado por veiculos licenciados para 
Fontes Móveis d 	riçOo na FEPAtvi; 

4,4-agotar meadas de prevençeo de acidentes e derrames de combusevels durante as operações de abastecimento dos 
tangu subterrâneos de combustlyels; 

4.5-é proibida a utilização de tanques de combustIvels recuperados em instalações subterráneas e de acordo com a 
Reeolueâo fl. nyoo - CONAMA: 

4.6-np caso de implantação ou troca de tanques subterreneos de combustiveis, deverá ser solicitado previamente 
Licença de instaleção para troca de tanques, só podendo ser adotado tanques eubterráneos de parede dupla, 
fabricados de acordo com es Nomes Técnicas da ABNT, e por empresas certificadas no áMbito do Sistema Brasileiro 
de Avaltaçáo de Conformidade de INMETRO; 

4,7-prograrner a troca dos tanques sublerráncos de cembuslivels Implantados até 31/12/1979, de forma a serem 
eubsfiluldos até 31112/2009, (sem prorrogação) 

6-eeante este ertrylçee de lavagem de veículos: 
6,1,nete et permitida a lavagem de veictees (carros, caminhonetes, etc.) sem que a área de lavagem tenha piso 

impetmetivel com sistema de drenagem Para urna caixa separadora água e óleo; 
6-quanto ás caixas separadoras de água e óleo: 
6,14e2llear a manutençáo e limpeza adequada das caixas separadora de água e óleo, conforme as recomendações do 

responeável técnico Je apresentado a FEPAM: 
7-quanto ,Its emlseões atmosféricas: 
7.14ealilar e manutenção adequada dos dispositivos de controle dos vapores (válvulas de pressão e vácuo) nos 

suspiros dos tanques subterrâneos de combustIvels, conforme as recomendações do fabricante, de forma a evitar 
acidentes; 

7,2-apresentar anualmente, no més de Julho, o relatório de manutenção dos dispositivos de controle dos vapores 
(válvteas de pressão e vácuo) nos suspiros dos tanques subterrâneos de combustIveis, indicando a data, forma de 
limpeza, eficlencla e aspecto visual quanto corrosão e parte mecânica realizado por responsável técnico habilitado ou 

o labriGante. 
O-quanto aos !estalos sólidos gerados: 
11.1-quento ás ernbeinens de óleo lubrificante, deverá Manter contato com os fornecedores (fabricantes ou 

distribuidores) Imediatos, sobre os procedimentos pena a coleta, transporte e destino final das embalagens, que 
devore° ser coletadas pelos mesmos, conforme determina a Portaria SEMA/FEPAM n 004-2003, publicada no DOE 
em l3/05/2003; 

0,2-apfeeen1er anualmente, no mês de julho, os comprovantes de entrega das embalagees pós-consumo ao coletor 
euterleado dos fabriçgrees ou distribuidores; 

0,3-epresentar anualmente, no mês de Julho, cemprovaçáo da destinação final (Nota Fiscal ou MTR) para os demais 
reeldues gerados, classificadas como Classe I (perigosos), tais corno: lodo gerado na caixa separadora, panos e 
estepes contaminadas, filtros de óleo usado, contendo a razão social, o endereço e o rnuniclplo do local. Estes 
reeldupg deverão ser armazenados de acordo com a Norma Técnica NBR 12235 da ABNT. em local adequado, em 
conformidade com e legislação ambiental vigente, ate sua destinaçáo final, sendo que não será mais aceita a 
deetinação em eletrodo residuos urbanos. 

/3,4-0e resíduos classificado; como Classe II e III podem continuar a ser enviados para aterre municipal; 
f3,5-obserear o ad, 13 do Decreto n 8.356, de 01 de abril de 1996, a saber *os recipientes, embalagens, contieneres, 

Invólucros e assemelhados, quando destinados ailt acondicionamento dos produtos listados na Portaria me. 42012004, 
da Aeáncia Nacionte de Transportes Temestes e aqueles enquadrévels COMO resIduct perigoso de acordo com a NBR 

16004 da ABNT, deverão ser ornigatodamente devolvidos ao fornecedor desses produtos'. 
9-quanto à manutenção do cisterna de tratamento de efluentes liquidas: 
e,1,-enviar anualmente, no mês de Julho, relatório técnico assinado por responsável técnico habilitado, contendo no 

rnintrno os condições de operação e eficiência do: 1) piso e drenagem (piso, Infiltrações, fugas) das águas de lavagem 
de veículos; 2) forma de armazenamento do óleo lubrificante usado, ate recolhimento por coletor autorizado: 3) 
eeracterideee (principalmente quanta a Infiltrações) do piso impermeável na área de bombas; 4) drenagem do piso 
para ecaixa separadora água/óleo; 6) cabras separadora égu &óleo, 

10-quanto á armazenagem de G ás 1.1q0efelto de Petróleo (GLP): 

Pundução Estgloul de Proteção Ambientai Henrique Luis RoessierIRS 
tum.,  Cáf 23 cegam. áS - Fone: (5 I ) 1225.1588 PAX: (51)1212-4151 —CEP 90030-020 — Perro Alegre — RS - Brasil 
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10,1-ein easo de IMplantação de depósito de ermaronagem de GLP, o mesmo deverá ser previamente induldo no 
Alvará do Cerol" de Bombeiros e, •posteriormente, solicitada elleraçáo da Licença de Operação para inclusão da 
etiVidade, 

11-quanto ao 'treinamento de peaseal: 
11.1-manter pelo menos dois funcionários treinados nas atMdades de controle ambiental, prevenção e combate a 

InCendle tt acidentes. 
12-quanto ao estacionamento de aerolitos que transportam produtos perigosos: 
12.1,,a empresa não está licenciada para estacionamento de veiculos que transportam produtos perigosos. 
13-quanto ao urro da água subterra noa: 
13,1-solicitar ng prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão desta Licença outorga dos poços 

de abastecimento existentes na área da atividade, junto ao 'Departamento de Recursos Htdrioas DRH, da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente - SEMA (Informações no sito wonv,sema.ro.gov.br) 

Com vistas à gpericao da REMOVAC AO DA LICENCA DE OPERACÃO a empresa deverá apresentar  
T-requerimento solicitando a renovação da Licença de Operação; 

02-00 desta licença; 
03-o blindada 'Informações de Licenelamento do Comércio Varejista de Combustivels e TRR', devidamente preenchido 

g altializedo, que está disponível no Site r•vvirv.leeath-fSmov•lr, 
04-relatório técnico e fotográfico, contendo no mínimo as condiçOes de operação (eficiência) da(s): 
4.1-piso e drenagem (pise, infiltrações, fugas) das •águas de lavagem de velculos: 
4,24orme de armazenamento do óleo lubrificante usado, até recolhimento por coletor autorizado; 
4.3-caracrísileas (principalmente Quanto a Infiltrações) do piso impermeável na área de bombas; 
4.4,drenegem do piso para a caixa aeparatiora Agualólece, 
4,0-çdifas Separadora água/ofee. 
05-relal0rlo de Manutenção das válvulas de retenção de vapores dos suspiros dos tanques, Indicando data, tipo de 

timpeze, elidam:4 e aspecto visual quanto á corrosão --e pane mecánice, realizada por responsável técnico habilitado 

OUo fabricante; 
0S-atualização do plano de resposta a incidentes, onde couber, 
07-Miem-lar os nomes do pessoal treinado que permanecem trabalhando na atividade, com o respectivo Certificado de 

Treinamento, para o caso de novos funcionados; 
03-02 (dois) laudos de análise de cada um dos poços de monitioramento, relativo ao último ano de validade desta 

licença, conforme solicitação no ttem condiçóes e restrições, contendo o resultado da análise, assinatura do 
resporlsevel técnico pele análise, o seu registro no Conselho de Classe, o número do Cadastro do Laboratório na 
FEPAM, e a dera e o respoosávef pela coleta; 

09-Motação de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis pelos relatórios técnicos; 
10-relação atualizada dos fabricantes de óleo lubrificantes que são comercializados pela atividade, com nome, endereço 

e municiai() do fornecedor 'medem, e os comprovantes de entrega das embalagens pós-consumo ao coleta 
autorizado dos f ornecedores. 

11--comproveeão de deonneçeo filial para os demais residuos gerados, exceto embalagens de óleo lubrificante, 
opsOicados corno Classe I (perigosos), tala como: lodo gerado na caixa separadora, panos e estopas contaminadas. 
filfics da Orlo usado, contendo a razão social, o endereço e munIcipio do local de destInsçao final 

12-Copla ^abada do /Ovará do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, concedido peio Corpo de Bombeiros, 
conforme legislação estadual em vigor, incluindo o depósito de armazenagem de OLP, se for o caso; 

13-comprovantis do pagamento dos custos dos Serviços do Licenciamento Ambiental, conforme Resolução n.° 03/2003-
COMO, ADM., publicada no DOE em 31/0712003; 

Havendo alteração nos atos constitutivos, cópia da mesma deverá ser apresentada, 
Imediatamente, FEPAM, moi) pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade 
eobre e atividade/empreendimento licenciado por tato documento. 

Este documento ficenclatório perderá sua validade cato os dados fornecidos pelo- 
empreendedor não correspondam à realldade ou algum prazo estabelecido nas condições acima seja 

deacumpddo. 

Fundação Estadual de Proteção Arribiental Henrique Luis Roessier/RS 
fit.! 	OhneE, 55 - P0114: (5 I } 32/4-i fila PAXt (51) a217-4 I I - cur 90030.020 - Porto Ai-RS - Braça 
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Esta Licença não dispensa nem substitullualaquer salvarás ou certidões de qualquer natureza 

exigidos pela togIsloolo. Federál;Est aduai ou Municipal; Mim exclui as demais licenças amblentals. 
Esta licença devera estar dispánfvet iiolocál da atividade licenciada para efeito de:fiscalização. 

----- 	 — 

1

— 

Data de emissão; Porto Alegre,12 de janeiro de 2009. 
Este eiocumento ilcenctatórlo a válid.tpara as condições acima até; 11,de janeiro de 2013. 

Este documento licenclat6tio foi certificado por itsiinsturti digttal,,proeesso eletrenico baseado chi sistema 

criptográfico asslmétnepisnsloado eletronicamente por Chave privada, garantida a Integridade de seu conteúdo 

e está á dispoilçará no sita vavvi,teparn.ra.qov,br.  

Idtotifteador do Documente: 334941 

Fundação F,;Stadual de Proteção Ambiento' Henrique Luís RoessleriRS 

Cogi,4 ChasnA, 5 -• Eme: (31)11223.1388 FAX: (31) 3211.4131 - CCP 9(1030.020 - Porto Alegre,  - RS - 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECH1M 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechirn — RS 

LEI N.' 4.697, DE 25 DE MAIO DE 2010. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a 

Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, Campus de 

Erechim, visando a cedência de servidor e a viabilização dos 

trabalhos de comunicação da Universidade. 

O Prefeito Municipal de Erechim. Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artil,,o 64, Inciso V da Lei Orgânica do NIuniciplo: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1,0  Fica, o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar convênio com a Universidade 

Federal da Fronteira Sul -- UFFS, visando a cedência de servidor e a viabilização dos trabalhos de 

comunicação da Universidade. 

Parágrafo único. A cópia do Convênio, de que trata o capuz deste artigo, será encaminhada 

Câmara Municipal de Vereadores em até 30 (trinta) dias, após a data de sua assinatura. 

Art. 2.0  C) convênio de que trata o artigo anterior terá vigência a partir da data de sua assinatura 

até 31/07/.2011. 

Art. 3.° O .Munieipio de Erechim não terá despesas de qualquer natureza para a execução do 

convênio objeto da presente Lei. 

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 5. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erec1iinVI5.-25-€1.e Maio de 2010. 

---.1•-1-- 

Paulo AlUedo Pois 
Prefeito Municipal 

Registre-se. e Publique-se. 
Data supra. 

'Gáson Leandro Betai 

SecredMilliciPal de Adnlinisirti°  

Processo Administrativo n. 6.581/10, Lei n.'' 4.697/10, Pág. 1 
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CONVÊNIO N." 061, DE 25 DE MAIO DE 2010. 

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE FRECHAM 

E A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, VISANDO A 

CEDÊNCIA DE SERVIDOR E A VIABILIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

DE COMUNICAÇÃO DA UFSS CAMPUS DE EREC1-I1M. 

O MUNIC.1110 DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 

sede na Praça da Bandeira. 354. inscrito no CNP) sob n." 87.613.477/0001.-20, aqui representado pelo 

Prefeito Municipal, Senhor PAULO ALFREDO POLIS, brasileiro, casado, cconomiário, residente e 

domiciliado nesta Cidade, e a UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL — UFFS, inscrita no 

CNPI sob n." 11.234.7S0/0001-50, sediada na Avenida Getúlio Vargas n.° 609 N. Edifício .Engemed, 2.° 

andar, na cidade Chapeeó/SC, neste ato representada por seu Reitor, Professor DILVO ILVO RISTOFF. 

portador de RG n." 44165153 e inscrito no CPF sob o n." 152365100-82, amparados na Lei Municipal n." 

4.607/2010 e considerando: 

- que a expansão da rede de ensino superior e sua interiorização; a ampliação do 

acesso à educação superior, promovendo a inclusão social; c o investimento em ciência e tecnologia e em 

formação qualificada de recursos humanos de alto uivei são objetivos centrais do governo federal e de 

fundamental importância para o desenvolvimento regional e do .tvlunicipio de Erechim — RS; 

- que a Universidade Federal da Fronteira Sul — UFFS objetiva ser uma instituição 

de educação superior -pública, com estrutura multicampi, sendo que uni dos cinco campi se localiza na cidade 

de Erechim — RS; já se encontra em funcionamento ofertando 400 (quatrocentas) vazas para estudantes; 

- que a UFFS integra o esforço do governo federal, dos movimentos sociais bem 

como de inúmeras eni idades representativas e regionais do Alto Uruguai, no sentido de atender às demandas 

dos arranjos produtivos locais objetivando o desenvolvimento sustentável; 

- que, além da Unportáncia .para o desenvolvimento económico da região, a 

presença da UFFS é de fundamental importância e possui um caráter democratizante ao permitir que jovens 

de familias pobres e historicamente excluídas da educação superior possam ter acesso a cursos de qualidade. 

públicos e gratuitos: 

- que a UFFS busca desempenhar ações que valorizem a vocação regional. 

atendendo de forma democrática, eficiente, inovadora e sensível às necessidades da população à qual 

prioritariamente se destina; 	, 

Processo Administrativo a." 6.581/10, Convènia a.' 061/10, Pét,g 1 „i 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

4, Fone: (54) 3520 7000 
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- que a implantação da Universidade Federal Fronteira Sul — UFFS - trará para a 

Região do Alto Uruguai e, especialmente para o município de Erechim, desenvolvimento econômico, 

cultural e educacional; 

- que a UFTS para dar conta de seus objetivos e desafios, precisa de continuada. 

intensa e qualificada comunicação com as comunidades, com os municípios e com os Movimentos Sociais 

da Região, mas não dispõe atualmente servidores suficientes para operacionalizar na completude e 

abrangência necessária sua comunicação referente ao Campus Erechim; 

- que o Município de Erechim dispõe de servidores, estrutura e equipamentos e 

terceirizados que atuam na área de comunicação; 

- que a LIFFS possui em seu quadro de servidores, técnicos que poderão auxiliar no 

aprimoramento da ação do Município. especialmente no que se refere à democracia e participação da 

sociedade nos processos decisórios; 

RESOLVEM celebrar o presente Convênio, mediante as Cláusulas e condições 

seguintes:. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

Constitui objetei do presente CONVÊNIO, na disponibilização por parte do 

Municipio de serviços de apoio, na área de comunicação para a Universidade Federal da Fronteira Sul — 

UFFS, com vistas à sua comunicação referente ao eampus Erechim e a 'cedência por parte da UFFS de 

servidor com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

I — São obrigações do Município de Erechim, através da Coordenadoria de 

Prestar serviços de apoio e assessoria aos profissionais da área de comunicação 

Produzir, quando solicitado, a Partir das informações recebidas da Cif:FS. notas a 

serem repassadas para a imprensa local e regional; 

e) Acompanhar os principais eventos da .UFFS que se realizem no Município de 

Erechim; 
Auxiliar a UFES na relação com a imprensa regional; 

Monitorar as divulgações de matérias de interesse da 'UFFS na imprensa 
<" 
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regional, repassando cópia xerográlica das mesmas; 

d) Disponibilizar aos servidores do Município, quando prestando apoio á UM, 

equipamentos (máquina fotográfica, fax, computadores etc.). 

11 -- São obrigações da Universidade Federal Fronteira Sul: 

a) Ceder um servidor com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com ônus 

a origem: 	
b) Repassar ao Município dc Erechim, com antecedência necessária as informações 

para a elaboração de matérias bem como as agendas a serem acompanhadas pelo Município; 

CLÁUSULA TERCEIRN — DA VIGÊNCIA: 

O presente Convênio terá validade a partir de sua assinatura com vigência até 31 de 

Julho de 2011. 

CLÁUSULA QUART.A - DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços que o Município prestar deverão ser realizados nas dependências da 

Coordcnadoria de Comunicação, salvo aqueles de acompanhamento aos principais eventos da UFFS que se 

realizem no Município de Ercehim: 

CLÁUSULA QUINTA -- DA ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO: 

O presente Convênio poderá ser alterado, bem como seu prazo de vigência 

prorrogado, observado o limite previsto na legislação vigente, através de Termo Aditivo. de comum acordo 

entre as partes, desde que não haja mudança do objeto e que a solicitação seja feita no prazo mínimo de 30 

(trinta) dias antes do término de sua vigência. 

CLÁUSULA SEXTA — DA RESCISÃO: 

O presente Convênio poderá ser rescindido, através de formalização de instrumento 

de alguma das partes, no caso de inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas. - 

CLÁUSULA SÉTIMA— DA FISCALIZAÇÃO: 

O Município reserva o direito de., através do Gestor constituído, supervisionar a 

adequada execução do objeto do Convênio. 
Será gestora do presente convênio, a Senhora IZELDA TODERO, vinculada ao 

Gabinete do Prefeito. e pela UFFS, o Senhor Dirceu f3eninca, Coordenador Administrativo da UFFS - 

Campus Erechim, os quais serão responsáveis pelo acompanhamento da execução dos serviços conveniados, 

procedendo manifestação, em parecer conclusivo, ao término cio convênio. 
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MUNICIPIO DE ERECHIM 
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CLÁUSULA OITAVA -- DO FORO: 

As questões, porventura, oriundas deste Convênio deverão ser preliminarmente, 

resolvidas em comum acordo das partes convenentes e na impossibilidade disto, fica eleito o Foro da Justiça 

Federal Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, Subseção da Vara Federal de Ercchim para a solução da 

demanda. 

E, por estarem assim de acordo, as partes interessadas c as testemunhas assinam o 

presente em 04 çquatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

P./ \ LILO ALEREDOPOLIS 
Prefe,ito Munic0t1 de .Erechim 

, 
IZELDA-TODERO 

Gestora do Convênio 
Chefe de Gabinete 

1 	Prof. DILA [EVO 43159.015T-T 
Éeitor da Universic0 A4tral da 

Fronteira SgLOI,PTS 
<• 

P É-6 f JRCEC BENÍNCÁ  
Gestor do Convênio 

Coordenador Administrativo da UFFS Can-ipus 

Erechim 

-1 este:111111-11ms: 
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1,E1N° 4.966 DE 15 DE JUNHO DE 2011. 

Abre Crédito Especial para reembolso à Universidade 

Federal da Fronteira Sul — UFFS, Campus de Erechim, 

referente a cedência do servidor Jorge Valdair Psidonik. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

.Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial, no valor R$ 

80.000.00 (oitenta mil reais), para atender despesas oriundas de reembolso à Universidade Federal 

da Fronteira Sul, referente a cedência do servidor Jorge Valdair Psidonik. 

Art. 2" Para atender as despesas decorrentes da execução desta Lei fica autorizada a 

abertura de Crédito Especial, com a seguinte classificação orçamentária: 

02 -GABINETE DO PREFEITO 

01 — GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE AP010 

0412200022.111 — Despesas de Pessoal cedido pela União ao Municipio: 

3190.92.00.00.00  — Despesas de Exercícios Anteriores 	
R$ 

3190.96.00.00.00 — Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 	
 R$ 

59.000,00 

Art. 3" O Crédito, de que trata o Art. 3", será atendido com a redução da seguinte 

dotação orçamentária: 

15 — ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 

01 ENCARGOS GERAIS DO MUN1C1P10 

9999999992.109  — Reserva de Contingência: 

9999.99.00.00.00 — Reserva de Contingência 	
RS 

80.00( 00 

Processo Administrativo n°2.713/201 1, Lei n" 4.966/11, Pag. 1 	' 
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Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n." 4.697/20 .10, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Universidade Federal da Fronteira 

Sul — UFFS Campus de Erechim, ficando, dessa forma, rescindido o Convênio n." 061/2010. 

Art. 50  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Ml111.-6iTilil de-  Erechinitl 	15 de junho de 2011. 

Paul ó I:fredo 
Prefeifo, lunicipal 

Registre-Se e Publique-se. 
Data supra. 

f 

C,etson Leandro Boni 
Secretário \Municipal de Administração 
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Erechim, 26 de outubro de 2009 

EXCELENTISSIMO PRESIDENTE E NOBRES VEREADORES: 

Remetemos-lhe, em anexo, para apreciação da Egrégia Câmara 
Municipal a Proposta Orçamentária a ser implementada pelo Município no Exercício 
de 2010. 

Com a Missão de "Contribuir para o desenvolvimento social, 
cultural e econômico do Município, promovendo a valorização do ser humano e sua 
harmonia com o meio ambiente, visando a qualidade de vida da Comunidade" e com 
a Visão de "Ser uma gestão que busca a sustentabilidade do Município e a 
excelência na prestação de serviços a Comunidade", tendo como Valores a "Ética, 
Inclusão, Integração, Participação, Responsabilidade, Valorização do Ser Humano, 
Cuidado com o Meio Ambiente" e após ouvidas as sugestões de mais de 6.000 
pessoas através do Orçamento Participativo, elaboramos o presente instrumento de 
trabalhõ, que conduzimos à vossa apreciação. 

Nosso compromisso traduzido em metas, além de garantir a 
prestação de serviços públicos básicos à população, visa investir em áreas 
estratégicas para o desenvolvimento econômico e social de nosso Município e por 
Conseguinte de toda a região. 

A proposta orçamentária comporta as Despesas de Custeio 
compreendida como: Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Divida, 
Transferências à União e ao Estado, Transferências a InStituições Privadas sem 
Fins Lucrativos e para Complementação de AIHs, Material de Consumo, Material de 
Distribuição Gratuita, Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica e Pessoa Física, 
Obrigações Tributárias e Contributivas, Sentenças Judiciais e Outras Despesas, 
tendo um valor orçado de R$ 95.644.000,00. 

Excelentíssimo Senhor 
Ver. CEZAR AUGUSTO CALDART 
MD. Presidente do Poder Legislativo Municipal 
NESTA 



Obras e Instalações 

lEquipamentos e Material Permanente 

Aquisição de Imóveis 

Amortização da Dívida 

Outras Despesas de Capital 

Reserva de Contingência 

TOTAL 

8.735.000,00 

2.691,000,00 

3.310.000,00 

1.290.000,00 

1.230.000,00 

1.100.000,00 

18.356.000,00 

OG2988 

- 	- 

Para 2009 tínhamos uma previsão orçamentária de R$ 
106.500.000,00, entretanto, até o final deste Exercício, a receita reestimada deve 
girar em torno de R$ 102.000.000,00, devido a crise econômica que afetou 
principalmente as transferências da União e do Estado. 

A tabela abaixo apresenta a previsão de valores para Despesas 
de Capital no Exercício de 2010: 

Esta reestimativa permitiu que a previsão para 2010 atingisse o 
valor de R$ 114.000.000,00, orçada de forma realista permitindo, sem maiores 
percalços, que se cumpra a Lei Complementar 101/2000 — Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Para 2010, além da receita própria, contamos com Recursos 
oriundos de outras esferas de governo, e, para isso, já ternos protocolados inúmeros 
projetos e estamos elaborando outros. 

A elaboração participativa do Orçamento é reflexo de uma 
compreensão madura da vida democrática, através da qual o interesse público se 
sobrepõe a qualquer outra forma de interesse. 

Senhor Presidente, na certeza de que Vossá Excelência e os 
nobres pares estão imbuído do mesmo espírito, aguardamos a apreciação da peça 
orçamentária que ora encaminhamos. 

Atenciosamente, 

Paulo Alfredo Polis 
Prefeito Municipal 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
LEI N° 4.601, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009 

ESTIMA A RECEITA E RIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE ERECHIM, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2010. 

PAULO ALFREDO POLIS, Prefeito Municipal de Érechim, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município. 

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei: 

Art. 1°- O Orçamento do Município de Erechim-R, para o EXERCÍCIO DE 2010, discriminado nõs 
Anexos integrantes a esta Lei, estima a RECEITA em R$ 114.000.000,00 (cento e catorze 
milhões de reais) e fixa a DESPESA em R$ 112.900.000,00 (cento e doze milhões, e 
novecentos mil reais), contando com Reserva de Contingência no valor de R$ 
1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais). 

Art. 2° — A Receita será arrecadada de conformidade com a Legislação em vigor, Obedecendo 
a especificação constante do Anexo 2 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e suas 
alterações, de acordo com o seguinte desdobramento: 

1.0.0.0.00.00.00.00 — RECEITAS CORRENTES 
r — 
' 1.1.0.0.00.00.00.00 

I 
- 	Receita Tributária 	  R$ 25.550.000,00 ' 

11.2.0.0.00.00.00.00 - I Receita de Contribuições 	  
, 

R$ 2.650.000,00 

11.3.0.0.00.00.00.00 - :1Receita Patrimonial 	  R$ 1.360.000,00 

I 1.4.0.0.00.00.00.00 - I Receita Agropecuária 	  R$ 15.000,00 

11.6.0.0.00.00.00.00 
i._ 

- !Receita de Serviços 	  
i 

R$ 

R$ 

3.500.000,00 

86.845.000,00 
. 11.7.0.0.00.00.00.00 - !Transferências Correntes 	  

I 	- 	• , 1.9.0.0.00.00.00.00 • - 	Outras Receitas Correntes 	  
. 

135 3 740 000 00 
I 
I 1 SUBTOTAL 	  R$ 123.660.000,00 

MENOS: 

1 9.0.0.0.00.00.00.00 -J  Contas Dedutoras 	 R$ 	15 26$ 000 00 

i TOTAL RECEITAS CORRENTES 	  R$ 110.392.000,00 

2.0.0.0.00.00.00.00 — RECEITAS DE CAPITAL 

2.2.0.0.00.00.00.00- !Alienação de Bens . 	 

12.3.0.0.00.00.00.00 - i ArtiortizaçãO de Empréstimos 	 

1--------  — 	
jTOTAL RECEITAS DE CAPITAL 

L____ 	 ¡TOTAL GERAL 	 

2.608.000,00 i i R$ 

1 R$ 1.000.000,00 i 
-1. i 

	 i R$ 3.608 000 00 1 

_IR$ 114.000.000,00 j 
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Art. 30  — A Despesa será realizada de acordo com a discriminação constante nos Anexos à 
presente Lei, segundo os órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Subfunções, 
Programas, Projetos/Atividades, Categorias Econômicas, Objetos de Despesa, Ações 
Prioritárias e Metas, obedecendo o seguinte desdobramento: 

1. DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS 

3.0.0.0.00.00.00.00 - 
T3.1.0.0.00.00.00.00 - 

DESPESAS CORRENTES  

	

I Pessoal e Encargos Sociais 	  
1 R$ 53.175.000,00 
i 

	

I Juros e Encargos da Divida  	I R$ 	395.000,00 

	

Outras Despesas Correntes 	  I R$ 42 074 000 00 
i 
I 	 TOTAL 	 1 R$ Ú5.644.000,00 
; 

I 3.2.0.0.00.00.00.00 - 

, 3.3.0.0.00.00.00.00 - 

4.0.0.0.00.00.00.00 -  DESPESAS DE CAPITAL 

4.4.0.0.00.00.00.00 - I Investimentos 	 1 R$ 12.686.000,00 1 I 

14.5.0.0.00.00.00.00 - I Inversões Financeiras 	 I R$ 	3.280.000,00 
i 	 

.4.6.0.0.00.00.00.00 - I Amortização da Dívida 	  ' as 	1 290 000 00 

TOTAL 	 —I R$ 17 256 000 00  

TOTAL GERAL DA DESPESA 	  ¡ as  112 900 000 00 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 	  I R$ 1 100.000 00  

TOTAL GERAL 	  I R$ 114.000.000.00 

N ÕES DE GOVERNO 

; 	01 	- 	I . 
L 04- I 

LEGISLATIVA 	  R$ 

R$ 

R$ 

4.050.000 I.00 

24.971.000,00 

2.630.000,00 

ADMINISTRAÇÃO 	  

' 	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 	  

I 	09- 

10- 

 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 	  R$ 1.920.000,00 

SAÚDE R$ 

R$ 

23.145.000.00 
_._ 

26.300.000,00 EDUCAÇÃO 	  

 CULTURA 	  R$ 1.875.000,00 

14 - DIREITOS DA CIDADANIA 	  R$ 325.000,00 

1p URBANISMO 	  R$ 9.480.000,00 

16- I HABITAÇÃO 	  R$ 1.865.000,00 

17 - 

18 - 

20- 

: SANEAMENTO 	  R$ 770.000,00 

'GESTÃO AMBIENTAL .  

__1i 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

1.994.000,00 

2.355.000,00 

1.540.000,00 

480.000,00 

I AGRICULTURA 	  

22 - I INDÚSTRIA 	  

23 - i COMÉRCIO E SERVIÇOS 	  
I I_._ 

I 25 - I ENERGIA . 	  R$ 500.000.00 



.• 	• 
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; R$ 	4.270.000,00 ' 

—LAZER 	  R$ 945.000,00 

1  28- ; ENCARGOS ESPECIAIS 	 R$ 3 485 000 00 
_ 

    

. •-- 

R$ 112.900.000.00  _ _ 
a$ 	1 100 000 00  

 

   

	

TOTAL 	  

	

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 	  

 

    

    

      

TOTAL GERAL 	  R$ 114.000.000,00 
— 

3. 	DESPESA POR (51RGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PODER LEGISLATIVO: 

1 0.17  CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 	  R$ 4.050.0-0-0,00 I 

PODER EXECUTIVO: 

' 02 - : GABINETE DO PREFEITO 	  ; R$ 4.500.000,00 

03 - Í SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 	 ! R$ 	900.000,00 

04- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 	  • R$ 4.600.000,00 

105 - ¡SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA _ 
	  R$ 2.700.000,00 , _  

06 - , SECR. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 	I R$ 3.500.000,00 

107- ¡SECR. MUN. DA AGRICULTURA, ABAST. E SEG. ALIMENTAR. ; R$ 3150.000,00 
' 

, 08 - ; SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 	 • R$ 3.300.000,00 

109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 	 _ 	23200.002,00 
_ 

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA 	  ; R$ 5.200.000,00 i 

I 11 - . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 	 I R$ 25.800.000,00 
.--- 	 1 --- 	 ----- -. 

12- 1SECR. MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 	 I R$ 16.600.000,00 
_  	. _ 

113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  . 
	

! R$ 6.100.000,00 

14- 1 SECR. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROT. SOCIAL 	I R$ 2.650.000,00 

1---- 	' 	
_. 	

-- 	
. __..._. _._ _ 	. .._ _ ..... 

13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 	 !R$ 5.950 000 00 

' 	Í 	 TOTAL _ 	
_ ' R$ 112.900 000 00  

. 	_... .  

RESERV- A DE CONTINGÊNCIA 	 I R$ 1100.000 00  

1 	 TOTAL GERAL 	 1  R$ 114.000.000,00 . 

26 - 'TRANSPORTE 	_ 

• 

Art. 40  — O Poder Executivo é autorizado a tomar medidas para ajustar os Dispêndios ao efetivo 
comportamento da Receita. 
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Art. 5°— O Poder Executivo é autorizado a proceder, em qualquer época do Exercício, a abertura de 
Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da 
Receita Estimada, reduzindo Dotações Disponíveis, ou utilizando outros recursos legalmente 
previstos. 

§ Único — A autorização contida neste Artigo não se onera, quando a suplementação se 
destinar ao atendimento de despesas relativas a Pessoal e Encargos Sociais. 

Art. 6° — Fica autorizada a realização de Operações de Crédito por Antecipação da Receita, até o 
limite de 15% (quinze por cento) do total da Receita Estimada, obedecidas as normas da 
Legislação pertinente e oferecendo as garantias usuais necessárias. 

Art. 7° — Os Projetos e Atividades que correspondem a Receitas a eles vinculadas, ficam 
automaticamente suplementados, pelo valor do excesso de arrecadação sobre a previsão 
inicial da Receita. 

Art. 8° — Faz parte desta Lei, como Anexo 12, o Orçamento Criança — OCA, que compreende as 
ações prioritárias e funções governamentais voltadas à promoção de vida saudáveis, acesso 
a educação de qualidade, promoção de direitos e proteção integral da criança e do 
adolescente. 

Art. 9° — As Demandas do Orçamento Participativo, estão demonstradas no Anexo 13, que objetiva a 
sistematização das demandas definidas coletivamente pela Comunidade. 

Art. 10— Ficam incluidos no Plano Plurianual do período de 2010 a 2013 - Lei n°4.510/2009, e ná Lei 
n° 4.536/2009 de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2010. ás seguintes 
Atividades/Projetos: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
- Apoio ao Funcionamento da Agência de Desenvolvimento do Alto Uruguai — AD 

Apoio ao Funcionamento do Escritório Descentralizado da Junta Comercial do RS 
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA 
ALIMENTAR 
- Apoio a Realização de Feiras e Outros Eventos 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Aquisição de Terreno para Implantação da Unidade de Pronto Atendimento — UPA 

Art.11 — A presente Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2010, revogadas as disposições em 
Contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM — RS -, em 02 de dezembro de 2009. 

Paulo Alfredo Polis 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-Se. 
Data Supra. 

Gerson Leandro Berti 
Secretário Municipal de Administração 
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QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA 

(ART. 2°, ITEM III, LETRAS A, B è C 	LEI 4.32Q) 

FONTES 
ARRECADADA ESTIMADA 

2006 	2007 
R$ 	R$ 

2008 
R$ 

2009 
R$ 

2010 
R$ 

89.931.958,01 RECEITAS CORRENTES 77.901.584,21 , 105.836.802.50 117.060.000,00 123.660.000,00 

17.332.029,77 18.282,620,71 25.550.000,00 , RECEITA TRIBUTÁRIA 21.690.173,49 23.275.000,00 

Impostos 16.225.843,10 16.890.882,14 20.433.009.72 21.750.000,00 
L1 

24.250.000,001 
'-` 

Taxes 1.190.090,43 1.154.606,86 975.840,08 1.225.000,00 1,200.000,00 

Contribuição de Melhoria 130.346,59 201.648,14 102.556,91 300.000,00 100.000,00 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00 
- 

2.650.000,00 

RECEITA PATRIMONIAL 1.052.357,88 868.064,15 1.839.852,86 1.080.000,00 

4 
1.360.000,00 

RECEITA AGROPECUÁRIA 4.613,86 5.081.14 18.652,60 5.000,00 15.000,00 

3.907.967,89 3.500.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 4.592.582,47 5.875.919,48 6.025.000,00 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 51.948.553,35 57.762.902,25 72,253.177,96 82.128.000,00 86.845.000,00 

3.740.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.656.061,46 	8.420,707,29 4.159.026,11 4.547.000,00 

RECEITA DE CAPITAL 1.657.853,32 4.578.493,25 1.693.565.01 2.400.000.00 3.608.000,001 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 , 	2.925.300,00 0,00 0,00 0,00 
I._ 

ALIENAÇÃO DE BENS 
--, 

262.393,88 128.400,00 283.856,98 0,00 2.608.000,00 

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 659.091,90 874.427,28 510.614,56 1.000.000.00 1.000.000.00 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 884.844,88 865.701,35 535.280,75 1.400.000,00 0,00 

CONTAS REDUTORAS (5.476.356,66) (6.552.692,55) (10.153.742,02) (12.960.000,00) (13.268.000,00)1 

TOTAIS 	  74.083,080,87 	87.957.758,71 97.376.625,49 106.500.000,00 114.000.000,00 
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QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA 

	

(ART. 2°, ITEM 	LETRAS D, E e 	LEI .4320) 
- 

	

REALIZADA 	AUTORIZADA 

ÓRGÃOS DO GOVERNO E 	2006 

, 	DA ADMINISTRAÇÃO 	R$ 
2007 	1 	2008 

R$ 	i 
1 	

R$ 

1 

2009 
R$ 

2010 
R$ 

'CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 	1.933.496,77 2.078.031,41] 	2.155.628,93 3.600.000.00 4.050.000,00 
1 	 , 

GABINETE DO PREFEITO 	 j 	
1.979.430,29 2.054.067.62 1 	2.662.065,77 3.000.000,00 4.500.000.00 

i 

SECR.MUN.DE  COORD.E PLANEJAMENTO 	451.690.10 2.020.516,14 1 	2.581.464.47 á.265.000,00 	900.000.00 

[ SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 	2.501.756,14 2.924.197.83 ' 	3 908 988 51 4.450.000,00 	4.600.000,00 

1- 
I SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 	1.470.724,30 1.823.440,97 1 	2.129.945,88 2.410.000,00 	2.700.000,00 ' 

! 

; SECR.MUN.DE  DESENVOLV.ECONOMICO 4.093.365,79 5.254.961,43 1 	5.124,253.84 
I 

6.200.000.00 	3.500.000,00 

t 
SECR.MUN.DE  AGRIC.ABAST. E SEG.ALIM. 	- 1

11 - I 
- 3.750.000,00 

1-- 
I SECR.MUN.DE  CULTURA,ESP.E TURISMO1 	1.787.277.17 1.940.867.88 1 	3.255.851,19 3.200.000,00 3.300.000,00 

, 

Fj-CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 	16.408.887,72 17.025.500.101 	19.722.668.06 20.370.000.00 23.300.000.00 

I 

SECR.MUN. DE CIDADANIA E HABITAÇÃO 	4.497.009,56 4.628.539,491 	5.365.769.01 7.125.000,00J 0,00 

, 
_- 

SECRETARIA MUN. DE CIDADANIA - 
._ 

i 

5.200.000.00 

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 	18.003.987,91 18.452.021.751 	24.452.833,74 
- 

24.240.000,00 
...J. 

, 	25.800.000,00 

I 

SECRETARIA MUN.DE  OBRAS PÚBLICAS 	10.937.682,88 11.213.918.36 I.  15.908.479,80 14.050.000,00 0.00 

---, 

SECR.MUN.DE  OBRAS PÚBLICAS E HAB. 1 	- - 	1 	
- 

, 
- 	. , 	16.600.000,00 

SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE 	3.608.268,44 4.039.159,47 1 	5.282.871.37 
i 

6.130.000,00 6.100.000,00 

1 

SECR.MUN. DE SEG. PÚB. É PROT. SOC. 1 	0,00 1_ 0,00 I 	0,00 0,00 2.650.000,00 

i 

1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 	1 	8.481.044,73 9.327.249,50 1 	6.074.526,74 7.360.000,00 5.950.000,00 

'RESERVA DE CONTINGÊNCIA 	 0,00 0,00 1 	 0,00 
I- 

1.100.000.00 1.100.000.00 

I 1 
TOTAIS 	  76.154.621,80 82.782.471.98 	98.625.347,31 106.500.000,00 114.000.000,00= 
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MENSAGEM 

Erechim, 28 de outubro de 2010. 

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE E NOBRES VEREADORES: 

Remetemos-lhe, em anexo, para apreciação da Egrégia Câmara 
Municipal a Proposta Orçamentária a ser implementada pelo Município no Exercício 

de 2011. 

Com a Missão de "Contribuir para o deSenvolvitnento social, 
cultural e econômico do Município, promovendo a valorização do ser humano e sua 
harmonia com o meio ambiente, visando a qualidade de vida da Comunidade" e com 

a Visão de "Ser uma gestão que busca a .cistentabilidade do Município e a 
excelência na prestação de serviços a Comunidade", tendo como Valores a "Ética, 

inclusão, Integração, Participação, Responsabilidade, Valorização do Ser Humano, 
Cuidado com o Meio Ambiente" e após ouvidas as sugestões de mais de 6.000 
pessoas através do Orçamento Participativo e na Audiência Pública, elaboramos o 
presente instrumento de trabalho, que conduzimos à vossa apreciação. 

Neste processo enaltecemos a forma democrática e participativa 
da Administração, sendo nosso compromisso traduzido em metas. Além de garantir 
a prestação de serviços públicos de qualidade à população, visa investir em áreas 
estratégicas para o desenvolvimento econômico e social de nosso Município e por 
conseguinte de toda a região do Alto Uruguai. 

A proposta orçamentária comporta as Despesas de Custeio 
compreendida como: Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, 
Transferências à União e ao Estado, Transferências a Instituições Privadas sem 
Fins Lucrativos e para Complernentação de AIHs, Material de Consumo, Material de 
Distribuição Gratuita, Serviços de Terceiros: Pessoa Jurídica e Pessoa Física, 
Obrigações Tributárias e Contributivas, Sentenças Judiciais e Outras Despesas, 
tendo um valor orçado de R$ 111.490.000,00. 

Excelentíssimo Senhor 
Ver. JOSÉ RODOLFO MANTOVANI 
MD. Presidente do Poder Legislativo Municipal 
NESTA 



Para 2010 tínhamos uma previsão orçamentária de R$ 
114.000.000,00, entretanto, até o final deste Exercício, a receita reestimada deve 
girar em torno de R$ 118.000.000,00, devido ao crescimento econômico da Nação 
que elevou as transferências de recursos da União e do Estado e o Programa de 
Recuperação de Créditos do Município. 

A tabela abaixo apresenta á previsão de valores para Despesas 
de Capital no Exercício de 2011: 

Obras e Instalações 	 9.323.000,00 

Equipamentos e Material Permanente 	 2.457.000 00; 

Aquisição de Imóveis 	 2.580.000,00 

Amortização da Dívida 	 970.000,00 

Outras Despesas de Capital 	 2.980.000,00 

Reserva de Contingência 	 1.900.000,00 

TOTAL 	 20.210.000,001 

Esta reestimativa permitiu que a previsão para 2011 atingisse o 
valor de R$ 131.700.000,00, orçada de forma realista permitindo, sem maiores 
percalços, que se cumpra a Lei Complementar 101/2000 — Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

Para 2011, além da receita própria, contamos com Recursos 
oriundos de outras esferas de governo, e para isso já ternos protocolados inúmeros 
projetos e estamos elaborando outros. 

A elaboração participativa do Orçamento é reflexo de uma 
compreensão madura da vida democrática, através da qual o interesse público se 
sobrepõe a qualquer outra forma de interesse. 

Senhor Presidente, na certeza de que Vossa Excelência e os 
nobres pares estão imbuídos do mesmo espírito, aguardamos a apreciação da peça 
orçamentária que ora encaminhamos. 

Atenciosamente, 

Paulo Alfredo Polis 
Prefeito Municipal 



2.0.0.0.00.00.00.00 — RECEITAS DE CAPITAL 

2.2.0.0.00.00.00.00 - I  Alienação de Bens 	  

12.3.0.0.00.00.00.00 

2.4.0.0.00.00.00.00 

- 1Amortização de Empréstimos 	  

- Transferências de Capital 	  

; TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 	  

iTOTAL GERAL 	  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
LEI N°4.836, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE ERECHIM, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2011.    

PAULO ALFREDO POLIS, Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município. 

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: 

Art. 1° — O Orçamento do Municipio de Erechim-RS, para o EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, 
discriminado nos Anexos integrantes a esta Lei, estima a RECEITA em R$ 131.700.000,00 
(cento e trinta e um milhões e setecentos mil de reais) e fixa a DESPESA em R$ 
129.800.000,00 (cento e vinte e nove milhões e oitocentos mil reais), contando com 
Reserva de Contingência no valor de R$ 1.900.000,00 (hum milhão e novecentos mil 
reais). 

Art. 2° — A Receita será arrecadada em conformidade com a Legislação em vigor, obedecendo 
a especificação constante do Anexo 2 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e suas 
alterações, de acordo com o seguinte desdobramento: 

1.0.0.0.00.00.00.00 — 

1.1.0.0.00.00.00.00 - 

, 1.2.0.0.00.00.00.00 - 
— 

1.3.0.0.00.00.00.00 - 
; 
11.4.0.0.00.00.00.00 

1 1.6.0.0.00.00.00.00 - 

1.7.0.0.00.00.00.00 - 

L 1.9.0.0.00.00.00.00 - 

RECEITAS CORRENTES 

, Receita Tributária 	  27.803.000,00 
. 	_ 

Receita de Contribuições 	  3.200.000,00 

Receita Patrimonial 	  1.672.000,00 
- 	- 

, Receita Agropecuária 	  15.000,001 

Receita de Serviços 	  4.272.000,00 1  

Outras Receitas Correntes 	  

SUBTOTAL 	  

Transferências Correntes 99.892.000,00 . 
- 	-1 

5.362.000 00 

142.216.000,00 

MENOS 
— 

9.0.0.0.00.00.00.00 - Contas Dedutoras 	  15.456 000 00 i 

126.760.0001 001 

     

TOTAL RECEITAS CORRENTES 	  

800.000,001 

1.100.000,00 

3.040.000,001 
- 

4 946 000 2.0.  

131.700.000,00 



Art. 3°— A Despesa será realizada de acordo com a discriminação constante nos Anexos à 
presente Lei, segundo os órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Subfunções, 
Programas, Projetos/Atividades, Categorias Econômicas, Objetos de Despesa, Ações 
Prioritárias e Metas, obedecendo o seguinte desdobramento: 

1. DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 

, 3.0.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 

3.1.0.0.00.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais  	61.474.000,00 

3.2.0.0.00.00.00,00 - t-Juros e Encargos da Dívida  	 255.000,00 

3.3.0.0.00.00.00.00 - Outras Despesas Correntes 	 49.761.000 00 
, 

TOTAL 	111.490.000,00 

; 4,0.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL 	 _ 

, 4.4.0.0.00.00.00.00 - Investimentos 	16.630.000,00: 

4.5.0.0.00.00.00.00 - lInversões Financeiras 	  l.. 	
710.000,00 ; 

. 	. 	_ 	. 	. 	_ 	. 
4.6.0.0.00.00.00.00 - Amortização da Divida 	 970.000,00  

. 	 i — 
TOTAL 	 18.310.000,,00 

' TOTAL GERAL DA DESPESA 	 _ . i . 	
129.800 000.00 i 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 	 1 900 000  00 

i 	 TOTAL GERAL 	131.700.000,00 

2. 	DESPESA SEGUNDO AS FUNÇÕES DE GOVERNO 

01 - . LEGISLATIVA ,,,.-4.50000.00 , 
i- 

04 - ADMINISTRAÇÃO 	33.574.000,00 

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 	2.403.000,00 • 
, 	— 

PREVIDÊNCIA SOCIAL  	2.150.000,00 
_ 	• 	 - 	1 

SAÚDE 	25.845.000.00 
i- 	• 	, 

12 - i EDUCAÇÃO 	  i 	30.000.000,00 

i 
13 - i CULTURA 2.097.000,00 

	

1. 	_ 	. 	, 

14- DIREITOS DA CIDADANIA 	 315.000,00 ' 
; 

; 15 - URBANISMO  	11.112.000,00 

' 16- , HABITAÇÃO  	1.726.000,00 

i 17 - ' SANEAMENTO 833.000,00 
i 

; 18 - ; GESTÃO AMBIENTAL 	2.366.000,00 

20 - ; AGRICULTURA 	 ' 	2.555.000,00 

22 - INDÚSTRIA 	1.356.000,00 

-- -- - i 	
, 	 . 

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 	  i 	
465.000,00 

.  
26 - i TRANSPORTE 	3.730.000,00 



OÍ;3001 

27 - DESPORTO E LAZER 	  778.000,00 ; 

28- . ENCARGOS ESPECIAIS 	  3.995 000 00 ' 

TOTAL 	  129 800 00QM. 
_ 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 	  1.900,Q0000 

TOTAL GERAL 	  131.700000,00 ; 

3. 	DESPESA POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PODER LEGISLATIVO: 

1 	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 	  4.500.000,00 I  

PODER EXECUTIVO: 

02- 	GABINETE DO PREFEITO 	  10.300.000,00 
_ 

' 03- 	SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 	 940.000,00 

04 - 	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 	  
_ .- 

4.900.000,00 

05 - 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 	  3.320.000,00 
, . 	_ 

SECR. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 	 3.900.000,001 

SECR. MUN. DA AGRICULTURA, ABAST. E SEG. ALIMENTAR. 4.100.000.00 

08 - 	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 	 3.340.000,00 

09 - ISECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 	  26.000.000,00 
- 

I 10- 	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA 	  5.300.000,00 ; 

11 - 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 	  30.000.000,00 

, SECR. MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 	 17.000.000,00 
. 	. 

; 13 - ; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 	  
_ 

6.800.000,00 ; 

14 - 	SECR. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROT. SOCIAL .... 3.200.000,00 

; ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 	  
_ 

6 200 000 00 
. 	_ 

TOTAL 	  129.800 000 00 I 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 	  1._900 00Q 00 , 

TOTAL GERAL 	  131.700.000,00 

Art. 4°— O Poder Executivo é autorizado a tomar medidas para ajustar os Dispêndios ao efetivo 
comportamento da Receita. 

Art. 50  - O Poder Executivo é autorizado a proceder, em qualquer época do Exercício, a abertura de 
Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da 
Receita Estimada, reduzindo Dotações Disponiveis, ou utilizando outros recursos legalmente 
previstos. 



§ Único — A autorização contida neste Artigo não se onera, quando a suplementação se 
destinar ao atendimento de despesas relativas a Pessoal e Encargos Sociais. 

Art. 6° 	Ficá autorizada a realização de Operações de Crédito por Antecipação da Receita, até o 
limite de 15% (quinze por cento) do total da Receita Estimada, obedecidas as normas da 
Legislação pertinente e oferecendo as garantias usuais necessárias. 

Art. 7° — Os Projetos e Atividades que correspondem a Rêceitas a eles vinculadas, ficam 
automaticamente suplementados, pelo valor do excesso de arrecadação sobre a previsão 
inicial da Recêita. 

Art. 8° — Faz parte desta Lei, como Anexo 12, o Orçamento Criança — OCA, que compreende as 
ações prioritárias e funções governamentais voltadas à promoção de vida saudáveis, acesso 
a educação de qualidade, promoção de direitos e proteção integral da criança e do 
adolescente. 

Art. 90  — As Demandas do Orçamento Participativo, estão demonstradas no Anexo 13, que objetiva a 
sistematização das demandas definidas coletivamente pela Comunidade. 

Art.10 — A presente Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2011, revogadas as disposições em 
contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM — RS -, em 30 de novembro de 2010. 

Paulo Alfredo Polis 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 
Data Supra. 

Gerson Leandro Berti 
Secretário Municipal de Administração 
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QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA 

-1----  ARRECADADA  I ESTIMADA  
1 	FONTES 	 2007 2008 , 2009 1 2010 1 2011 

R$ 	R$ 	1 	R$ 	 R$ 	1 	R$ 

RECEITAS CORRENTES 	 89.931.958,01 105.836.802,50 I 113.884.348,94 123.660.000A 142.216.000,00 

L_ 	
I 

RECEITA TRIBUTÁRIA 	 18.282.620,71 	21.690.173,49 ; 23.075.049,14 	25.550.000,00 I 27.803.000,00 

	

, 	 . 
i 

	

1.6.890.882,14 	20.433.009,72 1 21.767.004,87 	24.250.000.00 	26.450.000.00 

	

t 	 - 

	

1.190.090.43 	1.154.606,861 	1.241.137,86 	1.200.000.00 	1.274.000,00 

i 	Contribuição de Melhoria 	 201.648,14 	102.556,91 i 

	

! 	

66.906,41 	100.000,001 	79.000,00 
_ 

	

. 	 . 

i  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 	 0,00 	 0001 2.785.625,40 	2.650.000,00 1 	3.200.000,00 

i RECEITA PATRIMONIAL 	 868.064.15 	1.839.852,86 1 	1.142.843,83 	1.360.000,00 	1.672.000,00 

' 	
I 

, 

r-RECEITA A-G—R-OPECU-ÁR-IA --a-5-.081,14 -1-8.652-,-6(11----1-1-.2.30,67 	15.000,00 
I 	

15.000,00 
. 	- 

L. 
I RECEITA DE SERVIÇOS 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

; OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

I RECEITAS DE CAPITAL 

II 	OPERAÇÕES DE CRÉDITO 	2.925.300,00 	 0.001 	 0,00 	 0,00 1 	 0.00 

ALIENAÇÃO DE BENS 	 128.400.001 	283.856,98 I 	671.838.05 	2.608.000.00 1 	800.000.00 

	

865.701,35 1 	535.280.75] 	445.000.00 I 	 0,001 	3.040.000.00 
_ 

	

-6.552.692,55 1 -10.153.742.02j -12.185.894,66J -13.268.000,00 	-15.456.000,00 

Ti= 

	

87.957.758,71 	97.376.625,49 I 103.871.616,57 114.000.000.001 131.700.000,00 

1 

(ART. 2°, ITEM III, LETRAS A, B e C  - LEI 4.320) 

Impostos 

Taxas 

	

4.592.582,47 	5.875.919,48 1
1 	

3.383.677,83 	*3.500.000,00 1 	4.272.000,00 
_ 

	 , 

	

57.762.902,25 	72.253.177.96 I 	79.591.921.14 	86.845.000.00J 99.892.000,0 
-I 

	

8.420,707,29 	4.159.026,11 1 	3.894.000,93 	3.740.000,00t 5.362.000,00 1 
I 

	

4.578.493,25 	1.693.565,01 1 	2.173.162,29 	3.608.000,00 1 	4.940.000,00 

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 	659.091,90 	874.427,28 	1.056.324,24 	1.000.000,00 1 	1.100.000.00 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 

CONTAS REDUTORAS 

TOTAIS 	  

9 



0 5 3 0 0 4 

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA 

(ART. 2°, ITEM III,  LETRAS  D, E e F — LEI 4320)____ 

1 	 1 	 REALIZADA 	 AUTORIZADA 
...... 	 ! 

. ÓRGÃOS DO GOVERNO E 1 2007 
! 

1 	
2008 	1

i 	
2009 	2010 	 2011 

. 	DA ADMINISTRAÇÃO 	i 	R$ 	1 R$ 	1 	R$ 	 R$ 	 Rb 

1  	
t 	

! 

' CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 	1 2.078.031,44 	2.155.628,93 1 2.743.766.90 	4.050.000,00 	4.500.000,00 

GABINETE DO PREFEITO 	 1  2.054.067,62 	2.662.065,77 1 	2.746.484,03 	4.500.000,00 	10.300.000,00 
i 

t 	 , 	 , 	 

, SECR.MUN.DE  COORD.E PLANEJAMENTO 1 2.020.516,14 	2.581.464,47 1 	709.093,39 	900.000,00 	940.000,00 

r ....1 	 - 

. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 1 2.924.197,83 	3.908.988.51 1 4.136.454,92 	4.600.000,00 	4.900.000,00 
r— 

i
! 

i  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 	1 1.823.440,97 I 2.129.945.88 I 2.198.737,42 	2.700,000,00 	3.320.000,00 

r 	 1 --- 
. ÉS CR.MUN.DE  DESENVOLV.ECONÔMICO 1 5.254.961,43 I 5.124.253,84 I 	1.939.590.47 	3.500.000,0 	3.900.000,00 

I 
. 	 ! 	 I 

I 	 --I 
 

1 SECR.MUND 	 .1 	
. 

E AGR1C.ABAST. E SEG.ALIM. 	- 	 I 	2.504.381,73 	3.750.000.00 	4.100.000,00 

$_ 	I —  , 1 

I SECR.MUNDE CÚLTÚRA,ESP.E TURISMO 	1 1.94"67.88  I  3155'851 .1  9 1 ' 	
3.336.431,29 	3.300.000,00 	3.340.000,00 

	.. 

I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 	t 17.025.500,10 L19.722.668,06 1_24.384.538,87 23.300.000.001 26.000.000.00 

— — ------- --- --- ---- -----,----- ----- -- i 

1  SECR.MUN. DE CIDADANIA E HABITAÇÃO i  4.628.539,49 1 5.365.769,01 1 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

1 __ 	, 

	

_________.. 	 i 
,--- 	 ! 

SECRETARIA MUN. DE CIDADANIA 	I 	- 	 - 

	

1 
	, 4.256.549,40 5.200.000.00 1 5.300.000.00 

1_ — 

1 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÂO 	
1 18.452.021,75 1 24.452.833.74 , '23.531.872.73 25.800.000,00 I 30.000.000.0(4 

	, 	I 	 i 	 ; 
--,----- 

i SECRETARIA MUN.DE  OBRAS PÚBLICAS 1 11.213.918,36 15.908.479,80 1 	 oco! 	0.00 1 	 0,00 
, 	 I 

1 SECR.MUN.DE  OBRAS PÚBLICAS E HAB. 1 	- 	1 	- 	1 - 15.950.029,91 1 16.600.000.00 	17.000.000.00 ' 

.....  	 i___ 	, 	 , 	 1 	 -, 

1 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE 	I 4.039.159.47 L5.282.871,37 1 	5.611.261,54 1 6.100.000,00 	6.800.000,00 

	I 	
, 	 , 

1 SECR.MUN.DE  SEG.PÚBL.E PROT.SOCIAL 1 	0,00 1 	0,00 1 	2.279.508,95 	2.650.000.001 	3.200.000.00 

	

1 	 1 i 

i ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 	1 9.327.249,50 1 6.074.526,74 I 	9.011,861.93! 	5.950.000,001 	6.200.000,00 
, 

1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
I  	

0,00 1 	0,00 1 	 0,00 1 	1.100.000,0;7;1 	1.900.000.00 

-----1 

i 	TOtAIS 	
 1 82.782.471,98 98.625.347.31 I 105.340.563,48 1 114.000.000,w 	131.700.000.00 

	

.  	 . 

10 
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Á. 4  
RESUMO DE VALORES - AVALIAÇÃO / ESPERANÇA 

:GLEBA 	 área 	área 	 valor avaliado 

escriturada 	encontrada 	 custo do m' 
, intervalo de confiança..  80% 

(Mi 	(m2) 	minirrio : 	estimado 	máximo 

ELote 21 	 125.000,00 	123.977,60 	RS 6,45 	R$ 8,47 	R$11,13 

,escritura n° 19 
Lote 29 	 125.000,00 	126.108,32 	R$ 5,83 ; 	R$ 7,67 	RS 10,09 

escritura n° 21 
Lote 23 	 60.000,00 	• 	62.230,90 	RS 8,21 	R$ 10,39 	R$ 13,15 

escritura n° 20 	
. 

, 
Parte do Lote 31 	34.476,70 	32,925.91 	' R$ 17,95 	R$ 22,10 	- R$ 27,21 

escritura n°21772 ' 	 • 

Parte do Lote 31 	! 	109.642,00 	1-06 769 20 	: R$ 13 431 	R$ 17,71 	R$ 23 35 

	

---escTitura -n° 21777  ! 	
, 	„ 	, 	, 	 , 

valor adotado 

. dentro do campo 
de arbitrio 

para a gleba 
custo do m2  

R$ 8,22 

: 	R$ 7,44 

R$ 10,07 

R$ 18,79 

R$16,12 

valor total 
adotado 

para a gleba 
âroa encontrada x12$/m,  

R$ 1.019.095.87 

R$ 938.245,90 

R$ 626 665,16 

R$ 618.677,85 

RS 1.721.119.50 

.valor das 	valor total 	'valor 

{benfeitorias 	adotado para 
o imóvel 

: 	R$ 0,00 R$ 1.019.000,00 

	

R$ 0,00 	R$ 938.000,00 

	

R$ 43.656,00 	R$ 670.000,00 

edificação 
. 	R$ 33.200.00, 	R$ 652.000,00, 

erva mate 	. 
R$ 58.900,00; R$ 1.780.000,00 

ferva mate 	f 

avalia-do-
para o imóvel 

custo do rn2  

_ 
R$ 19,80 

R$ 16,671 
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MATRICULA 'MERO VINTE E UM MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS 

IMOVEL :- PARTE DO LOTE RURAL WIMERO TRINTA E UM (31), da Linha 
Um (1), Secção Dourado, neste município e comarca 	de 

Ereohim RS., com a área de TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SE-
TENTA E SEIS METROS E SETENTA DECIMETROS ::OADRADOS (34.476,70 m2) 
sem benfeitorias e confrontando: -ao NORTE, na extensão de 624m, 
por linha reta, com parte do lote n2  33, pertencente a Waldemar 
Marca, e Maria Helena Marca; -ao SUL, na extensão de 593 metros, 
com parte do mesmo lote n2  31, pertencente a Waldir Marca, por I. 
nha reta; -a LESTE, na extensão de 65,50 metros, com a reserva 
da BR-153; -e a OESTE, na extensão de 54,50 metros, por linha re 
ta, com parte do lote n2  2, pertencente a Waldemar Marca e Maria 
Helena Marca, todos da mesma linha e secção. 

INCRA  :- sob n2 869.074.030.015 - com a área total. de 76,9 ha, 
juntamente com Parte do lote nç 23, 33 c 37 das Matr:ícu 
ias : 21.770/71/73/74/75/77/78 e 21.781. 

PROPRIETÁRIOS 	FIORELO MARCA, que tambm se assina Fiorello 
Marca, do coMrcio e sua esposa ANTONIA MARCA ,= 

do lar, portadores do CIC n 2  154.577.960/00, brasileiros, casados 

residentes em Curitiba PR.; AMÁBILE CAPELETTI, do lar e seu mari 
do REYMUNDO CAPELETTI, que tamigm se wsina Reymundo Capeletto, -E; 

gricuitor, portadores do CIO nP 023.309.460/15, brasileiroc, case 
dos, residentes neste município de Erechim RS.; ANTONIA ROMAN, 

nue tamb41 se assina e possui documentos pdblicos com o nome 	dp 

JOANA ROMAN e seu marido RAFAEL ROMAN, agricultor, ela do lar,bra 
sileiros, casados, residentes em Abelardo Luz SC., portadores do 
CIO ng 14.4.624.510/15; •e IZOLINA MARCA, que tambm assina Is:)lt 
na Marca, brasileira, solteira, maior, aposentada, portadora do 

OIC n2  144.627.610/49, residente no Asilo, nesta cidade de re 

chim RS. 

REGISTRO ANTERIOR :- 16.377 do Livr6 3"1." às fs. 54. 

M. 	CR S 1.52).,00 
ERECHIM, 27 de agosto de 1. 84. - 	

Oficial . 

') 	• 

1 

 R.1- 21.772 -  COMPRA E VENDA - Transmitentes: Piorei° Mar-
_ 	 cosnumr, 



FIORELO MARCA e sua esposa ANTONIA MARCA; AMUE CAPELETTI e se' 
marido RAYMUNDO CAPELETTI; ANTONIA ROMAN e seu marido RAFAEL RO- 

AN ; 	IZOLINA MAIRCA, todos já qualificados no anverso. 

ADQUIRENTES  :- O 3r-'"NAIDEMAR MARCA " , bras ilr iro, e a:41d° 
OTTILIA ROSSI MARCA, ag,ricultorrs, residentes 

Linha 1, Spc.-ão Dourado, neste munis pio de T`PChilti RS., portador-
res do C IC ri2  150.336 .600/6.3; e "MARIA HELENA MARCA", brasileira, 
solteira, maior, do lar, portadora do CIO n.2  146 .624 .600/06, resi- 
dente em Linha 1, Secção Dourado, neste municrpio de Erechim RS. 

A  R 5  A :- 34.476,70 m2 (TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SE-
TENTA E SEIS METROS E SETENTA DECTMETROS QUADRADOS), 

VALOR 	CrS 551.000,00 (Quinhentos e cinquenta e um mil cruzeiro 
e por exigíT.ncis fiscal - Cr 1.130.000,00 HUM =CG 

CENTC E TRINTA MIL CRUZEIROS). 

FORMA  :- ESCRITURA P13LICA DE COMPRA E VENDA, lavrada em data de 
29 de março dr 1.984, pelo Escrivão distrital de Trs Ar 
roios, Sr. Francisco Mateus Busanello. 

OBSRWCAO :- A Certidão Negativa de Débito do "IBDF", està devi-
damente descrita na rpfeNrida Escritura. 

• 5 	DO - 	9 , '246,u0•, 	IND. Cmj I.. 69 2 tifj 

EREnIM, 27 de agosto de 1.984. k - 	 \ 	 \ 	ti.;  • •• • 	\ /H_ 
ale. 	 'Of ic ial .  

Av,2 - 21.772  - Protocolo número 214208, do Livro 1 "AG", às folhas 17, de 1 1/ 4/20l 2. 
N C RÃ"  - CERTIFICO que o Imóvel descrito nesta matrícula, está cadastrado aturtimetil£  

no INCHA  sob número 872.044,012,874-1,  com a árep total.  de ,56,10  ha, e Fração Mínima de 
Parcelamento de 2,000 ha. Conforme Cópia do CCIR 2006/2007/2008/2009, arquivada neste cartório, 
COm a Petição datada de 17 de fevereiro de 2012. 

e \A_  	 Ercchint, 11 de abril de 2012. 	 Oficial 	Ç • 
RS25 00. Selo: 0185.01.1200001.2.8660 - R$0,25; 0185.03.1200002.00703), RSO  50 

- 21.772  - Protocolo número 214208, do Livro 1 "AG", às folhas 17, de 11/04/2012. 

"MEAÇÃO"  - TRANSM1TENTE:  o Espólio de WALDEMAR m RçA, inscrito no CPF 
150.336.600-63, falecido em 14/08/1989. 

,AftsnIRENTE: OTTILIA ROSSI MARCA  brasileira, do lar, portadora da carteira de identidade 
número 1049146309, expedida pela SSP/RS em 03/04/1987, inscrita no CPF sob número 656.726.150-15, 
viúva, residente e domiciliada na Avenida 15 de Novembro, n°663, nesta cidade. 

INOVEI,:  a Fração Ideal de 50%, ou seja, a área ideal de 8.619,17m3  do Imóvel descrito no jj desta 
Matricula. 

INCRA.:  número 872.040.012.874-1, com a área total de 56,1000 ha. n% 



REGSTROÁ E IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIM - RS 
4, 

o 

Erechim, II de abril de 2012 
2 

VALOR: R$2.410,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS), atribuído pela Exatoria Esiadual 

em 20.04.1995. Informação n. 044/95. 
FORMA: PARTILHA homologada por sentença do Pretor Dr, Paulo Cesar Boaretto, em 05.02.1091, 
transitada em 20.02.1991, nos termos do FORMAL DE PARTILHA, extraído dos Autos da INVENTÁRIO 
ri 29.563-091, da 3' Vara Cível desta Comarca. expedido em 05 de fevereiro 1990. pelo Pretor Dr, Paulo 

Cesar Boaretto 
OBSERVAÇÃO: a CERTIDÃO NEGATIVA 1)0 MAMA ti. 2826747 emitida em data d.e 11.04.2012. 
em nome do Espólio de Waldemar Marca, junto ao Formal de Partilha. 
Erechirn, 11 de abril de 2012. 	 • 	 Oficial 64:à;  
ADM. R5128,00. Selo; 0185.01.1200001.28661 - R$0,25: 0185.06.1000001.00485 - RS4J5 (R59.301,49 - 411,3 
URE. Prov 62/94-CGJ)  
RA -  21.772 - Protocolo número 214208, do Livro 1 "AG". às folhas 17, de 11/04/2012. 

"HERANÇA" - TRANSMITENTE: o Espólio de WALDEMAR MARCA inscrito no CPI' 

n': 150.336.600-63, falecido em 14/08/1989. 
ADOUIREN-ITEk.il FAUST  S1 MON E. MARCA, brasileira, estudante, portadora da carteira de identidade 
número 1050373651, expedida peta SJS/RS em 29/04/1998, inscrita no CPF sob número 727,373.280-04. 
nascida em 9 de junho de 1977,, solteira, maior, residente e domiciliada na Avenida XV de Novembro, n' 
663, nesta cidade; e FLAVIO LUIS MARCA, brasileiro, estudante, portador da carteira cie identidade 

número 2050123625, expedida pela sspíRs em 31/01/1989, inscrito no CPF sob numero 641.028.900-68. 

nascido em 2 de dezembro de 1973, solteiro, maior, residente e domiciliado na Avenida XV de Novembro, 

n" 663, nesta cidade. 
IMÓVEL: a Fração Ideal de 50%, ou seja, a área ideal de 8.619,17m2  do Imóvel descrito no R.1 desta 

Matrícula. 
INCRA: número 872.040.012.874-1, com a área total de 56,1000 ha. 
VALOR: R$2.410,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS), atribuído pela Exatoria Estadual 

em .20.04.1995. Informação it. 044/95. 
FORMA: PARTILHA homologada por sentença do Pretor Dr. Paulo Cesar Boaretto, em 05.02.199 1, 
transitada em 20.02.1991. nos termos do FORMAL DE PARTILHA, extraído dos Autos da INVENTÁRIO 
n° 29.563-091, da 3' Vara Cível desta Comarca, expedido em 05 de fevereiro 1990, pelo Pretor Dr. Paulo 

Cesar Boaretto 
QRSERVACÃO: a•CERTIDÃO NEGATIVA DO MANIA n. 282.6747 emitida em data de 11.04.2012, 

em nome do Espólio de Waidemar Marca, junto ao Formal de Partilha, 

Erechim, 11 de abril de 2012. 
ADM. RS128,00. Selo; 0185.01.1200001.28662 	R$0,25: 0185.06.1000001.00486 - R.54)15 (R59.3 .1,49 - 411,3 

1.112E. I'mv 62"24-CG,U_ 

Av.5 - 21.772 - Protocolo número 216317, do Livro 1 "AO", às folhas 85, de 24/07/2012. 
"RETIFICAÇÃO" - CERTIFICO que o imóvel objeto desta matricula foi retificado, 

passando a ter as seguintes características: PARTE DO LOTE RURAL NÚMERO TRINTA E 	 (31). 

da Linha 01, Secção Dourado, IletitC município de ErechintIRS, com a Área, de TRINTA E QUATRO 

MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS METROS E SETENTA DECIMETROS 
QUADRADOS (34476,7m1; Sem Benfeitorias; com as seguintes medidas e confrontações: ao NORTE, 
na extensão de 611,46 metros, com parte do lote rural a" 33, de propriedade do espólio de Waklemar Marca; 

ao 51,1L, na extensão de 579,42 metros, com parte do mesmo lote rural n" 31, de propriedade de Waldir .1. 

Marca; a LESTE, na extensão de 67,22 metros, com a faixa de domínio da Rodovia BR-153: e, a OESTE, 
na extensão de 58,16 metros, com parte do lote rural 23, de propriedade do espólio de Waidemar Marca e 

CONTINUA NO -17ÕISO 
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Mana Hetena Marca. Conlorme Mapa e Memorial Descritivo, datados de 03 de Janeiro de 2012; ART 1 

fornecida pelo Responsável Técnico; e, 'ferino de Anuência/Concordância dos Lindeiros, arq 
. _ ---- • 	 ulvadi~f3t5111_ DE CONT 

Cartório, juntamente com a Petição datada de 24 de Julho de 2012. 	 .„..„, -7-- :::1-___El.;30  (1( Rub, 
F.reehirn, 6 de agosto de 2012. 	- 	Registrador Substituto 2L,---Ç2u..----,,,„..-1;' -'.-7,- :,..r-e32...,ç 	. 	. 
PP. - R$75,70. Selo:  0185.01.1200003.17454 - R$0,25; 0185.04.1000004.00598 - R$0,60  

.A v.6 21.772- Protocolo número 218292, do Livro I "AG", às folhas 149, de 26/ 1 0/2012. 
"CASAMENTO/OHM)"  - CERTIFICO que o Flávio Luis Marca descrito no R.4 desta 

matrícula, casou-se pelo Regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6.515/77. com  
Edina Lourdes Rossset, em 21 de Janeiro de 1995, a qual passou a assinar-se "Mina Lourdes Rosset 
Marca".  CERTIFICO mais que a Fausta Simone Marca descrita no R.4 desta matricubi, casou-se pelo 
Regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6.515/77, com Tiago  André Rossi  em 14 de 
Julho de /993, a qual passou a assinar-se "Fausta Simone goisi". CERTIFICO mais que o Tiago Andia: 
Rossi, faleceu em 07 de Outubro de 1997. Conforme Certidões de Casamento, Mat. n° 098061 01 55 1995 
2 00020 227 0009543 13 e Mat. n" 098061 01 55 1993 2 00019 191 0008881 12, ambas do Oficio do 
Registro Civil das Pessoas Naturais de Erechim/RS, extraídas em 11 de Setembro de 2012, e Certidão de 
Óbito, n" 94.305. Ni 2.5-E, do Livro C 	179, do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito •- Sede do 
Mim icipio e Comarca de C.Marulhos/SP, extraída ent 08 de Outubro de 1997, arquivadas iieste_Cirtório, com 

l'etieflo descrita nascr Eitura. Póblica abaixo. 	
_ 

b:rechim, 22 de novembro de 2012. 	 Registrador Substituto  	 -- 
PP. - R$ 51,80. Selo: 0185.01.1200003.53452 - R$ 0,30j0185.04.1000004.01791- R$  0,70. 
R.7 - 21.772  - Protocolo número 218292, do Livro 1 "AG", às tblhas 149, de 26/ 1 0/2012. 

"PERMUTA"  - TRANSMITENTE:  MARIA HELENA MARCA, brasileira, solteira, 
maior, incapaz, inscrita no CPF sob número 144.624.600-06, residente e domiciliada na Linha Um, Seceão 
Dourado, neste município; neste ato representada por sua curador,' legal, Ema Therezinha Kowalski, nos 
termos do Alvará de Autorização Judicial, expedido em 13/10/2011, pela Juiza de Direito, Dra, Marli Inês 

Mioz/o, da j Vara Cível Especializada cm Família. Sucessões, Inffincia e Juventude, Comarca de 

Erechim-RS. 
ADQUIRENTES: OTTILIA ROSSI MARCA,  brasileira, do lar, portadora da carteira de identidade 

número 1049146309, expedida pela SSP/RS em 03/04/1987, inscrita no CPF sob numero 656.726.150-15, 
viúva, residente e domiciliado na Avenida 15 de Novembro, n" 663, nesta cidade.; FAUSTA SIMONE 
ROSSI,  brasileira, do lar, portadora da carteira de identidade número 1050373651, expedida pela SiS/RS 

em 29/04/1998, inscrita no CPF sob número 727.373.280-04, viúva, residente e domiciliada na Rua Alvar 
lsidro Coffy, n" 89, Bairro Atlantico, nesta cidade.; e FLAVIO LUIS MARCA  brasileiro, agricultor, 

portador da carteira de identidade número 2050123625, expedida pela SSP/RS em 31/01/1989, inscrito no 
CM' sob número 641.028.900-68, com anuência de sua esposa EDNA LOURDES ROSSET MARCA, 
brasileira, do lar, portadora da carteira de identidade número 5.431.558-9, expedida pela SSP/PR eia 
08/08/1988. inscrita no CPI' sob numero 922.26.3.450-00, que anui em conformidade com o disposto no art. 

1647 do CCB, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n° 6515/77, em 

21/01/1995, residentes e domiciliados na Linha Um, Secção Dourado, neste município. 

IMÓVEL: a Fração Ideal de 17.238,35mz  do IMÓVEL objeto desta MATRICULA 

INCRA:  Sob número 872.040.012.874-1, com a área total de 56,1000 ha. 

VALOR  R$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). - E por exigência fiscal, foi avaliado em 

R$42.500,00 (QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). 

I-!'ORMA: ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO AMIGÁVEL E EXTINÇÃO PARCIAL DE 
CONDOMÍNIO, COM PERMUTA DE ÁREAS. lavrada em 17 de Setembro de 2012, sob n° 19.529-036, 

CONTINUA A FICHA H. O ,5 
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 REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIM - 
LIVRO N°2 - REGISTRO GERAL 

FLS.: MATRICULA 

Erechim, 22 de novembro de 2012  

 1 

03_ 	N"21.772 

ás folhas 086. do Livro ri" 232 de Transmissões., pela Substituta do Primeiro Tabelionato desta cidade. Sra. 
Isabel Piran Sandri. • 
Erecium, 22 de novembro de 2012. _ 	 • Registrador  
P1'. - R$ 270,80. Selo: 0185.01.1200003.53453 - R$ 0,30; 0185.06.100000E-02567 -  RS5 10 
R.8 - 21.772  - Protocolo número 219457, do Livro 1 "AG", às folhas .187, de 21/12./2012. 

"COMPRA E VENDA"  - TRANSMITENTES: OTTILIA ROSSI MARCA,  brasileira, 
do lar, portadora da carteira dc identidade número 1049146309, expedida pela SSP/RS em 03/04/1987, 

inscrita no CPI: sob número 656.726.150-15, viúva, residente c domiciliada na Avenida 15 de Novembro, n" 
663, Bairro Cenuo, nesta cidade., FAUSTA SIMONE ROSSI,  brasileira, do lar, portadora da carteira de 
identidade número 1050373651, expedida pela SJS/RS em 29/04/1998, inscrita no CPE sob muncro 
727.373_280-04, viúva, residente e domiciliado na Rua Alvar Isidoro Coffy, n' 89, Bairro Ailántico, nesta 
cidade.; c FLAVIO LUIS MARCA  agricultor, portador da carteira de identidade número 2050123625, 
expedida pela SSP/RS em 31/01/1989, inscrito no CPE sob número 641.028.900-68 e sua esposa EDINA 
LOI1RDE,S goSSET MARCA,,  do lar, portadora da carteira de identidade número 5.431.558-9, expedida 
pc.la SSP/PR em 08/08/1988, inscrita no CPF sob número 922.263.450-00, brasileiros, casados pelo regime 
da comunhão parcial de bens, na vigência da Lci n" 6515/77, residentes c domiciliados na Linha Um, 
Secção Dourado, neste munieipio 

ADQUIRENTE: PLAXMETAL LTDA.,  inscrita no CNPJ 91.404,251/0001-97, com sede na Rua Salomão 
loschpc, o 267, Distrito Industrial, nesta cidade. 

IMÓVEL:  o IMÓVEL objeto desta MATRICULA, descrito na Av.5 fls. 02. 
INCRA.  Sob número 872,040.012.874-1, com a área totid de 56,1000 ha. 
yALQR: R$835.848,75 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E 

OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). - E por exigência fiscal, avaliado em R$835.848,75 

(OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIE, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA 
E CINCO CENTAVOS). 
FORMA:  ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, lavrada em 19 d leztanbro de 2012, sob 
n" 19.718-055, as folhas 127, do Livro n° 234 de Transmissões, pela Substituta 	Primco Tabelionato 
desta cidade, Sra Isabel Piran Sandri. 

Erechim, 15 de janeiro dc 2013. 	 Registrador Substituto  
MA. - R$2.212.20.  Selo: 0.185.01.1200003.70242 - R$0,30, 0185.09.100000 I .0Q43%  - R$13,55 

REGISTRO ors IMÓVEIS DE ERECilIM 
6.11.E. 6r11,- RS ,7:‘,4= ?NO* iortroom, trr.sru 	.tro, 

_61). e RE,  OMR RAt1.1 	1/61i,14‘. 

Certifico que .a presente fotocópia confere com a angulai 
CtrtIcflo Matrleubl 2 7t2 -5 páginas r RI 16,20 (086.02 120.5052 .10426 = RI 0.66} 	 c / ' r os e 4.-44et.04 RI 6,70 1011.6 .01 1205002 .70420 = ft$ 	01 	 e 	r 

4 
-27 a:

•  
e Rtort.svmento s'tto1co ',14 54545 R1 2,4C (0166 .0112~5 26421 = 	0.3'21 

Erechim, 	de janeiro& 2013
MA  

CONTINUA NO VERSO 
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MATRICULA N. 24.776 (VINTC E QUATRO MIL SETECENTOS C SETENTA 
SEIS) 

IMÓVEL:-  PARTE DO _LOTE RURAL NÚMERO TRINTA E FRÊS (33), da Linha 

Um, Secçao Dourado, neste municipio de Erechim, com 	a 

area de TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E UM METROS E VINTE 
OECÍMETROS QUADRADOS (36.52t,20 m2), SEM BENFEATORIAS a conFron - 
tando: -ao NORTE, na extensa° de 668,00 metros, com parta do mes-
mo lote, de propriedade do segundo outorgante e reciprocamente ou 

torgado senhor Waldir Jose Marca; -ao SUL, na extensa° de 624,001: 

metros, com o lote ng 31, de propriedade da Waldemar Marca o 

ria Helena Helena Marca; -a LESTE, na extensa() de 71,60 metros, com a - 
Faixa de domínio da BR-153;_-e, a OESTE, na extens:Ão de 56,50 me- 

tros, por uma linha travessao, com parte do lote nO 23, de 	
pro- 

priedado de Waldomar Marca e Maria Helena Marca, da mesma linha e 

Secçao; 

INCRA:- Sob no 869.074.030.015. 

PROPRIETÁRIOS:-  O Sr. WALOEMAR MARCA, agricultor, portador da CFS 
duma de Identidade RO ng 5022774722-SSP/RSe su-a: 

mulher dona OTTILIA ROSSI MARCA, do lar, portadora do Título 
	de 

Eleitor no 26.760, expedido pela 20g Zona Eleitoral, ambos brasi-
leiros, casados entre si, portadores em comum do C.1.C. seb_ng 
150.336.600-63, residentes e domiciliados na Linha Um, Sarça° Doui 
rodo, neste municipio de Erechim-RS; WALDIR JOSÉ MARCA, brasilei-
ro, solteiro, maior, auxiliar de escritUrio, portador da Cádula - 

de Identidade RE no 3005073923-55P/1 	do 	
ng 246.117.600- 

06, residente e domiciliado nu rua Machado de Assis, 1315, nesta 
cidade de Erechim-RS; EMA THERIINHA KOWALSKI, do lar, portadora 
da Cédula de Identidade RE ng 6035433967SSP/R5 o seu marido RE-
SALDO KOWALSKI, motorista, portador da Cedula de Identidade RC nO 
9019522938-5SP/R5, ambos brasileiros, portadores em comum do 
C.I.C. no 100.134.990-49, residentes e domiciliados neste municí-
pio de Frechim-RS; CECILIA MARIA FRIBEL, do lar, portadora da Co-
dula de identidade RC ng 9035433921-SSP/RS e seu marido OUVI() RO 
QUE ERIREL, soldador, portador da Cdula de Identidade RG ng 
5032694019-55P/R8, ambos brasileiros, casados entre si, portadum 
em comum do C.I.C. ng 246.111.070-00, residentes e domiciliados -I 
na rua Espirito Santo, 1.033, nesta cidade de,Erechim-RS; e, 
HA1DEE MARCA PESSUTTI, do lar, portadora da Cedula de Identidade 

RG ng 13.6ti0.759-55P/5P e seu mar.
ido ANVIO ANTONIO PESSOTTI, ope 

rador de maquinas, portador da Cedula de Identidade RC nP ------1 
2.672.970-552/5P, ambos brasileiros, casados entre si, portadoresi 
em comum_do C.I.C. nO 414.860.218-91, residentes e domiciliados 

	

na rua Sao Gabriel, 115, Vila Qalmares, Santo Andr, Sao Paulo; 
	i 



TTbS o AD A . 

REC.ANT.:-  R.I - da MATRÍCULA SOR N
2  21.781 do Livro 02 

01. 
M. UZ$ 21,00 
ESECHIM, 13 do AGOSTO de 1.986. 	 44' 

8.1 -  21,776 - " DIVISÃO AMIGÁVEL " - Tronsmitentes:- 
 O Sr. WAL-

DIR JOSÈ MARCA; EMA THERE7INHA KOWALSK I e seu mar i 
do RESD„100 KOW ALSK I; CECILIA MARIA CO IREI. e seu marido DL I V TO 

RO-: 

DUE ERI9E1 ; e, HA IDEE MARCA PESSOTT I e seu marido ANÉVIO ANTONIO 
PEÇSUTTI, ia quali Ficados no anverso. 

AO,JUTRENTrQ.- O Sr. "WAIDEMAR  MARCA", agricultor, portador da - 
Cedula de Identidade RG n2 5022774722-SSP/RS e sua 

mulher duna 
"OTTILIA ROSSI MARCA", do lar, portadora do Titulo de 

Eleitor ne 26.764, expedido pela 20e Zona Eleitoral, ambos brasi-

leiros, casados 
entre si, portadores em comum do C. I .0 . s ah ne - 

150.336.600-63, residentes e domiciliados na Linha Um, Secço Dou — 

rabo, neste municipio de E rechim-RS; 

VALOR:- NEC) Consta. 

ÁRfl - 36.521,20 
 m2. ( TRINTA E SEIS MIL DUINHEN TOS E VINTE E UM - 

METROS E VINTE DECÍMETROS QUADRADOS). - SEM BENEE I 
TOR IAS. 

FORMA - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA , lavrada em data de - 

09 de julho de 1.986, pelo Oficial A iudante do 22 Tabelio 

nato desta cidade, de E rechim, RS., Sr. MARIO JOÃO B IS I 	Ressar-.:  

VO O 
ESCR I TURA PUBLIC A DE DIVISÃO AM IGÁVEL 

R. CZ$ 28,00 	
) 

ERECHIM, 13 de ACOSTO de 1.996. 

RN. 

ám.2 - 24.776- Protocolo número 214208, do Livro 1 "AG", à.s folhas 17, de 11/04/2011 

"J1NÇ R A" -CERTIFICO que o Imóvel descrito neta matrícula, está cadastrado pluralmente  

lo ItiSjgá. sob número A.7,J.040.01.7.874-1. com  a #rea total  de 54§...liKK1 ha, e Fração Mínima de 

, artelamento de 2.000 ha. Conforme Cópia do CC1R 2006/2007/2008/2009, arquivada neste cartório, com 

i Petição datada de 17 de fevereiro de 201.2, 	
, 

Frechim, 11 de abril de 2012. 	 - 	Oficial 	---'-----Lk.-• ...d...j..L..`A'," -  -‘11.......L 	 v-',/._ i- • - 	' ,.', • , ,..--,i 	?",:..-2, 	' 	',, 	. ' 

DM. R525 00. Selo: 0185.01.1200001.28530  - R$0,25; 0185.03.1200002.0068 V-)2...$0,50 	' ' 

.5
3 - 24.776_ - Protocolo número 214208, do Livro 1 "AG", às folhas 17, de 11/04/2012. 

"MEAÇÃO" - 'rRANSMITENTE:  o Espólio de WALDEMAR MARCA,  inscrito no CP1' 

": 150.336.600-63, falecido em 14/08/1989. 
ti ENTE: Ta ilk..1A ROSSI MARCA,  brasileira, do lar, portadora da carteira de identidade 

nero-10~.3.09,..-expedirl, ‘v-la 	
 ÇSPI-11.S-em-0344.t.-14-8-7,--inc,4-rita-44e-GPF-sob-nél~N*-6-5-6,72-6-4-54-1,5i- 

	

. 	.. . 	. 	- CONTINUA A FICHA N.' r, ,.,,, 
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Ereehirri, II de abril de 2012 	 N"_24.776 

  

viúvo, residente c domiciliada na Avenida 15 de Novembro, n' 663, nesta cidade. 

IMÓVEL:  a Fração Ideal de 'MI% do Imóvel objeto desta Matricula. 
'INCRA: número 872.040.012.874-1, com a área total de 56,1000 ha. 

VALOR:  R$5.110,00 (CINCO MIL E CENTO E DEZ REAIS), atribuído pela Exatoria Lst 

20.04i995. In formação n. 044105. 

FORMA:  PARTILHA homologada por sentença do Pretor Dr. Paulo Cesar Boareno, em /5.02.1q9 1. 

transitada em 20.02.1991, nos termos do FORMAI, DE PARTILHA, extraído dos Autos da INVENTÁRIO 
n° 29.563-091, da 3 Vara Civel desta Comarca, expedido em 05 de fevereiro 1990, pelo Pretor Dr. Paulo 

Cesar .Boaretto . 

OBSERVAÇÃO:  a CERTIDÃO NEGATIVA DO RUMA n. 2826747 emitida em data de 11.04.2012, 

em nome do Espólio de Waldemar Marca, junto ao Formal de Partilha. / 

Erechim, II de abril de 2012. 	 Oficial  
R$160,40. Selo: 0185.01,1200001.28531 - RS0,25: 0185.06.1000001.00473 - 	4 5 (RSI9. 22.25 	872 

URE.. Prov 62'94-C,(51)  

R.4 - 24.776 - Protocolo ililUTICtO 214208, do Livro 1 "AG", às folhas 17, de 11/04/2012. 

"HERANÇA" - TRANSMITENTE:  o Espólio de WALDEMAR MARCA  inscrito HO 

150136.600-63, falecido em 14/08/1989. 

ADQUIRENTES: FAUSTA SIMONE MARCA,  brasileira, estudante, portadora da carteira de identidade 

número 1050373651, expedida pela SJS/RS em 29/04/1998, inscrita no CPF soh número 727.373.280-04, 
nascida em 9 de junho de 1977, solteira, maior, residente e domiciliado na Avenida XV de Novembro, ti" 

663, nesta cidade; e FLAVIO  LUIS MARCA,  brasileiro, estudante, portador da carteira de identidade 

número 2050123625, expedida pela SSP/RS em 31/01/1989, inscrito no CPI' sob número 641.028.900-68, 

nascido em 2 de dezembro de 1973, solteiro. maior, residente e domiciliado na Avenida XV de Novembro, 

n' 663, nesta cidade. 

IMÓVEL:  a Fração Ideai de ÇO"/Q, do Imóvel objeto desta Matrícula. 

INCRA: número 872.040.012.874-1, com a área total de 56,1000 ha. 
VALOR: RS5.110,00 (CINCO MIL E CENTO E DEZ REAIS), atribuído pela Exatoria Estadual em 

20.04.1995. Informação n. 044/95. 
LORMA: PARTILHA homologada por sentença do Pretor Dr. Pauto Cesar Boaretto, em 05.02_1991, 

transitada em 20.02.1991, nos termos do FORMAL DE PARTILHA, extraído dos Autos da INVENTÁRIO 

110 
 29.563-(91, da 3' Vara Cível desta Comarca, expedido em 05 de fevereiro 1990, pelo Pretor Dr, Paulo 

Cesar Boaretto . 
OBSERVAÇÃO: a CERTIDÃO NEGATIVA 1)0 MAMA n. 2826747 emitida ein data de 11.04.2012 

em nome do Espólio de Waldemar Marca,  junto ao Formal de Partilha. ,-, 	• 
. Frechim, II de abril de 2012. 	 °fie nt  

ADM. R5160,40. Selo: 0185.01.1200001.28532 - RS0,25; 0)85.06.1000001.00474  - R.S4,:g.51(R$19.722,,.5 	OURE.. 

Prov 

	 - 24.776- Protocolo número 216317, do Livro 1 "AG", as tolhas 85, de 24/07t2012. 

"RETMCACÀO"  - CERTIFICO que o imóvel objeto desta matricida foi retificado, 

passando a ter as seguintes características: PARTE DO LOTE RURAL NÚMERO TRINTA E TRÊS  
da Linha 01, Secção Dourado, neste município de Ereehim/RS, com a Ãrça de TRINTA E 

TRÊS 

MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM METROS E SETENTA E TRÊS DECIMETROS 

QUADRADOS 03.581,73nel Sem Benfeitorias; com as seguintes medidas e confrontações: ao 

NORTE, na extensão de 653,04 metros, com parte do mesmo lote rural n' 33, de propriedade de Waldir .1. 

Marca; ao SUL, na extensão de 611,46 metros, com parte do lote rural if 31, de propriedade do Espolio de 

CON1INUA NO VFRSO 



Waldemar Marca e Maria I lelerta Marca; aL1_7'..„,,SM.,, na extensão de 69,12 metros, COM a Faixa de Domit 

da Rodovia 13R 153; e, a OESTE, na extensão de 52,12 melros, com parte do lote rural n" 23, 
N 

propriedade do espólio de WalliCtilar Marca e. Maria Helena Marca. Conforme Mapa e Memora 
Descritivo, datados de 03 de Janeiro de 2012; ART fornecida pelo Responsável Técnico; e, Termo de 
AnuéneialConeordfineia dos Lindeiros. arquivadas neste Cartório, juntamente_ eekin_a_Petição datada -(te_24 ..,.... 

de Julho de 2012. 

 

lireehirn, 6 de agosto de 2012. 	
Registrador Substituto 

 

PI'. -12$75,70. Selo: 0185.01.1700003.17466  : R$0 25; 0185.04.1000004.00605  - RS0,60  

Av,„6 - 24.776 - Protocolo número 219457, do Livro 1 "AG", às folhas 1117, de 21/12/2012. 

"CASAMENTO/ÓBITO" 
 - CERTIFICO que o Flávio Luis Marca descrito no k.4 desta 

matricula , casou-se pelo Regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6.515/77, com 
\ 
Edina Lourdes Rosset, em 21 de Janeiro de 1995, 

a qual passou a assinar-se "Edina Lourdes Rosset  

Marca". CERTIFICO mais que Fausta Simone Marca descrita no R.4 desta matricula, casou-se pelo 

Regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6315/77, com 
"nato André Rossi,  em 14 de 

Julho de 1993, a qual passou a assinar-se "Fausta Simone Rossi"- CERTIFICO mais que o Tiago André 

Rossi, faleceu em 07 de Outubro de 1997. Conforme Certidões de Casamento, Mat. n" 098061 01 55 1995 
2 00020 227 0009543 13 e Mat. n" 098061 01 55 1993 2 00019 191 0008881 12, ambas do Oficio do 

Registre) Civil das Pessoas Naturais de Erechim/RS, exuaidas cm 26/12P012 e 21/12/2012, r- ,, 

respectivamente , 
 e Certidão de óbito, do Registro Civil das Pessoas Naturais de GUI 	

10S/SP Xtif ida cm 

08 de Outubro de 1997, arquivadas neste Cartório, com a Petição descrita na Escritur 
	-blica a st 

Ereehim. 15 de janeiro de 2013 	 - 	 Registrador Substituto 
 

MA. - R.$51 80. Selo: 0185.91. I 200003.7 30; 0185.04.1000004.02373 	$0,70. 	 

R.7 - 24,776 - Protocolo número 219457, do Livro 1 "AG", às folhas 187, de 21/1 12012. 

'LÇQ_M_PRA E VENDA"  - TRANSMITENTES: OTTILIA ROSSI MARCA,  brasileira, 

do lar, portadora da carteira de identidade número 1049146309, expedida pela SSP/R.S em 03/04/1987, 

inscrita no CPE sob número 656.726.150-15, viúva, residente e domiciliada na Avenid.a 15 de Novembro, n" 

663. Bairro Centro, nesta cidade., FAUSTA SIN
___~OSSI., brasileira, do lar, portadora da carteira de 

identidade numero 1050373651, expedida pela SJS/RS em 29/0411998, inscrita no CPE sob número 

727.373.280-04
, viúva, residente e domiciliada na Rua Alvar Isidoro Coffy, o 89, Bairro Atlântico, nesta 

cidade.; e FLAYEUX.15:-I—
"~ agricultor, portador da carteira de identidade numero 2050123625, 

expedida pela SSP/RS em 31/01/1989, inscrito no CPF sob número 641.028.900-6
8  e sua esposa EDINA 

1,0 IRDE 120.—
SET MAR 'A, do lar, portadora da carteira de identidade número 5_431558-9, expedida 

pela SSP/PR em 08/08/1988, inscrita no CPE sob número 922.263.450-00, brasileiros, casados pelo regime 
da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n" 6515/77, residentes c domiciliados na Linha Um. 

Secção Dourado, neste municipio. 

A IMILIE NT E: um_ _ s.lii. _.-..- r b.. k_ ..1.,:_f.  D A, inscrita no CNPJ 9L404.2511000197, com sede na Rua 

Salomão loschpe, n° 267, Distrito Industrial, nesta cidade. 
IMÓVEL: o IMÓVEL objeto desta MATRICULA, descrito na Av.5, fls. 02. 

INCRA: 

 

Sob número 812.040.012.8744, com a área total de 56,1000 ha. 

VAIO: RS814.151,25 
 (OITOCENTOS E QUATORZE MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E 

VINTE E CINCO CENTAVOS). - E por exigência fiscal, foi avaliado em R5814.151,25 (OITOCENTOS 

E QUATORZE MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). 
FORMA: ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA., lavrada em 19 de dezembro de 2012, sob 

n° 19.718-055, às folhas 127, do Livro n" 234 de Transmissões, pela Substituta do Primeiro Tabclionato 

CONTINUA A FICNA-37M- desta cidade, Sra. Isabel Piran Sandri. 
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DECRETO N.° 3.479, DE 23 DE MARÇO DE 2010. 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, partes 

dos Lotes n.° 57 e 59 da Linha 03 cia Secção Paiol Grande e parte do Lote n° 64 da 

Linha 04 da Secção Paiol Grande, bem como partes dos Lotes Rurais n.° 21, 23, 29, 

31, 33, 35 e 39, da Linha 01 da Secção Dourado, neste Município, de propriedade de 

Marino Slongo e esposa, Fausto Luiz Slongo e esposa, Odilio Francisco Dariva e 

esposa, Audir João de Canal Guarnieri e esposa, ()elides Bandiera e esposa, Benjamin 

Bandiera e. esposa .e Ângelo Spiazzi e esposa, bem como partes dos Lotes Rurais n.° 

21, 23, 29, 31, 33, 35 e 39, da Linha 01 da Secção Dourado, neste Município, de 

propriedade de José Antônio Bortolon e esposa, Waldemar Marca e esposa, Waldir 

José Marca, Marlisa Loudes Picolo, Elaidee Marca Pessutti e esposo, Valdir Luis 

Picoto e esposa, Moacir Vitorio Menegolla e esposa, totalizando uma área de 

1.484.146,20m2  (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e 

seis metros e vinte centímetros quadrados). 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições que lhe 

confere o Artigo 64, Inciso VII da Lei Orgânica do Município, 

DECRUTA: 

Art. 1.0  É declarada de utilidade pública, para .fins de desapropriação amigável ou judicial, 

partes dos dos Lotes n.° 57 e 59 da Linha. 03 da Secção Paiol Grande e parte do Lote n.° 64 da Linha 04 da 

Secção Paiol Grande, bem como partes dos Lotes Rurais n.° 21, 23, 29, 31, 33, 35 e 39, da Linha. 01 da 

Secção Dourado, neste Município, de. propriedade de Marino Slongo e esposa, Fausto Luiz Slongo e esposa, 

Odilio Francisco Dariva e esposa, Audir João de Canal Guarnieri e esposa, Delicies Bandiera e esposa, 

Benjamin 'Bandiera e esposa e Ângelo Spiazzi e esposa, totalizando urna área de 460.000,001112  (quatrocentos 

e sessenta mil metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: 

— Parte do Lote Rural n.° 59 (cinquenta e nove), da Linha 03 (três), da Secção Paiol Grande, 

com área de 75.000,001112  (setenta e cinco mil metros quadrados), sem benfeitorias, confrontando: ao Norte, 

na extensão de 300,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 61 (sessenta e um), de propriedade de Maurício 

Litwin ou de quem de direito; ao Sul, na extensão de 300,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 57 

(cinquenta e sete), de propriedade de Favorino Bandiera ou de quem de direito; a Leste, na extensão de 

250,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 59 (cinquenta e nove), de propriedade de Odilio 

Francisco Dariva e a Oeste, na extensão de 250,00 melros, com o Lote Rural n.° 60 (sessenta), da Linha 04 

(quatro), de propriedade de herdeiros de Eulino Guarnieri, conforme Matrícula n.° 36.352 cio Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

II — Parte do Lote Rural n.° 59 (cinquenta e nove), da Linha 03 (três), da. Secção Paiol Grande, 

Processo Administrativo n. .17.052/09 e 17.053/09, Decreto 	3.479/10, Pág. 1 



;:- 	O C: 3 O 2 1 

-(t? • 

titg Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

'Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

com área de 75.000,00m' (setenta e cinco mil metros quadrados), juntamente com urna casa mista, com 

77,00m2  (setenta e sete metros quadrados), lotado no ano de 1985, confrontando: ao Norte, na extensão de 

411,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 61 (sessenta e um), de propriedade de Mauricio Litwin ou de 

quem de direito; ao Sul, na extensão de 226,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), de 

propriedade de Favorino Bandiera ou de quem de direito e na extensão de 185,00 metros, com parte do 

mesmo Lote Rural n.° 59 (cinquenta e nove), de propriedade de Marin° Slongo; a Leste, na extensão de 

100,00 metros, mais 150,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 59 (cinquenta e nove), de 

propriedade de Marin° Slongo, e a Oeste, na extensão de 250,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 

59 (cinquenta e nove), de propriedade de Fausto Luiz Slongo e Isabel Menegat Slongo, conforme Matrícula 

n.° 36.353 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

111 — Parte do Lote Rural n.° 64 (sessenta e quatro), da Linha 04 (quatro), da Secção Paiol 

Grande, com área de 135.000,00m2  (setenta e cinco mil metros quadrados), confrontando dentro de um 

pouco mais de área: ao Norte, com o Lote Rural n.° 72 (setenta e dois); ao Sul, com o Lote Rural n.° 56 

(cinquenta e seis), ambos na mesma linha; a Leste, com os Lotes números 57, 59, 71 e 73 da linha 03 (três) e 

a Oeste, com a outra parte do mesmo Lote Rural n.° 64 (sessenta e quatro), todos da mesma secção, 

conforme Matrícula n.° 5.998 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

IV — Parte "A", remanescente, desmembrado de parte do Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), da 

Linha 03 (três), da Secção Paiol Grande, com área de 25.000,00111" (vinte e cinco mil metros quadrados), sem 

benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 500,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 59 

(cinquenta e nove), de propriedade de Avelino Sloneo; ao Sul, na extensão de 500,00 metros, com parte do 

mesmo Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), área denominada "D", de propriedade de Benjamin Bandiera; a 

Leste, na extensão de 50,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), de propriedade 

da Cooperativa Triticola Erechim Ltda. e a Oeste, na extensão de 50,00 metros, com parte do Lote Rural 11.° 

64 (sessenta e quatro), de propriedade de Aldir Guarnieri, conforme Matricula n.° 44.768 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

V - Parte "D", desmembrado de parte do Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), da Linha 03 (três), 

da Secção Paiol Grande, com área de 25.000,00m2  (vinte e cinco mil metros quadrados), sem benfeitorias, 

confrontando: ao Norte, na extensão de 500,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 57 (cinquenta e 

sete), área denominada "A", de propriedade de Oclides Bandiera; ao Sul, na extensão de 500,00 metros, com 

parte do mesmo Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), área denominada "C", de propriedade de Ângelo 

Spiazzi; a Leste, na extensão de 50,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), de 

propriedade da Cooperativa Triticola Erechim Ltda. e a Oeste, na extensão de 50,00 metros, com parte do 

Lote Rural 11.° 64 (sessenta e quatro), de propriedade de Aldir Guarnieri, conforme Matrícula n.° 44.770 do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

V1 - Parte "C", desmembrado de parte do Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), da Linha 03 

(três), da Secção Paiol Grande, com área de 25.000,001112  (vinte e cinco mil metros quadrados), sem 

benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 500,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 57 

(cinquenta e sete), área denominada "O", de propriedade de Benjamin Bandiera; ao Sul, na extensão de 
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500,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), de propriedade de Ari Cadore; a 

Leste, na extensão de 50,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 57 (cinquenta e sete), de propriedade 

da Cooperativa Tritícola Erechim Ltda. e a Oeste, na extensão de 50,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 

64 (sessenta e quatro), de propriedade de Aldir Guarnieri, conforme Matrícula n.° 44.769 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

VII - Parte do Lote Rural n.° 59 (cinquenta e nove), da Linha 03 (três), da Secção Paiol Grande, 

com área de 100.000,00m2  (cem mil metros quadrados), juntamente com uma casa de madeira, com porão de 

pedras e tijolos rebocados, para moradia, com área de 140,00m2  (cento e quarenta metros quadrados) e 

ampliação em madeira e tijolos, com 44,00m2  (quarenta e quatro metros quadrados), lotados, 

respectivamente, em 1.928 e 1.930, confrontando: ao Norte, na extensão de 289,00 metros, com parte do 

Lote Rural ri.° 61 (sessenta e um), de propriedade de Mauricio Litwin ou de quem de direito, e na extensão 

de 185,00 metros, com parte do mesmo Lote Rural n.° 59 (cinquenta e nove), de propriedade de Odilio 

Francisco Dariva e de josefina Slongo .Dariva; ao Sul, na extensão de 474,00 metros, com parte do Lote 

Rural 11.° 57 (cinquenta e sete), de propriedade de Favorino Bandiera ou de quem de direito; a Leste, na 

extensão de 250,00 metros, com o Lote Rural n.° 60 (sessenta), de propriedade de Ernesto Cavassola ou de 

quem de direito e a Oeste, nas extensões de 100,00 metros e 150,00 metros, com parte do Lote Rural n.° 59 

(cinquenta e nove), de propriedade de Odilio Francisco Dariva e de Josefina Slongo dariva, conforme 

Matricula n.° 36.354 do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Erechim. 

Art. 2.° É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, 

partes dos Lotes Rurais n.° 21, 23, 29, 31, 33,35 e 39, da Linha 01 da Secção Dourado, neste Município, de 

propriedade de José Antônio Bortolon e esposa, Waldemar Marca e esposa, Waldir José Marca, Marlisa 

Loudes .Picolo, Haidee Marca Pessutti e esposo, Valdir Luis Picolo e esposa, Moacir .Vitório Menegolla e 

esposa, totalizando uma área de 1.024.146,20m2  (um milhão, vinte e quatro mil, cento e quarenta e seis 

metros e vinte centímetros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: 

I - Parte do Lote Rural n.° 21 (vinte e um), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área de 

125.000,001112  (cento e vinte e cinco mil metros quadrados), juntamente com urna casa de madeira com 

100,001112  (cem metros quadrados) e um galpão em madeira com 30,00m2  (trinta metros quadrados), 

confrontando: ao Norte, com o Lote n.° 29 (vinte e nove); ao Sul, com o Lote n.° 11 (onze); a Leste, com 

terras do mesmo Lote n.° 21 (vinte e um), e a Oeste, com o Lote n.° 23 (vinte e três), todos de propriedade de 

quem de direito, conforme Matrícula n.°19 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

II - Parte do Lote Rural n.° 23 (vinte e três), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área de 

60.000,001112  (sessenta mil metros quadrados), sem benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 

100,00 metros, com o Lote ri.° 37 (trinta e sete); ao Sul, na extensão de 100,00 metros, com o Lote n.° 17 

(dezessete); a Leste, na extensão de 600,00 metros, com os Lotes n.° 21 (vinte e um), 29 (vinte e nove), 31 

(trinta e um) e 33 (trinta e três), e a Oeste, na extensão de 600,00 metros com o Lote n.° 23 (vinte e três), 

todos de propriedade de quem de direito, conforme Matrícula ri.° 20 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Erechim; 
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III - Parte do Lote Rural n.° 29 (vinte e nove), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 125.000,00m2  (cento e vinte e cinco mil metros quadrados), sem benfeitorias, confrontando: ao Norte, na 

extensão de 440,00 metros, com o Lote n.° 31 (trinta e uni); ao Sul, na extensão de 560,00 metros, com o 

Lote n.° 21 (vinte e um); a Leste, com a outra metade do mesmo Lote n.° 29 (vinte e nove), e a Oeste, com o 

Lote n.° 23 (vinte e três), todos de propriedade de quem de direito, conforme Matrícula n.° 21 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

IV — Revogado. (Redação dada pelo Decreto n.° 3.860/2012) 

V - Revogado. (Redação dada pelo Decreto n.° 3.860/2012)  

VI - Revogado. (Redação dada pelo Decreto n.° 3.860/2012) 

VII. - Parte do Lote Rural n.° 33 (trinta e três), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 36.521,201112  (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e uni metros e vinte centímetros quadrados), sem 

benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 774,00 metros, com parte do mesmo Lote n.° 33 (trinta e 

três), de propriedade de Marlisa Lourdes Picoto; ao Sul, na extensão de 719,00 metros, com parte do mesmo 

Lote de propriedade de Waldir José Marca; a leste, na extensão de 73,60 metros, com a faixa de domínio da 

BR 153 c a Oeste, na extensão de 49,00 metros, por uma linha travessão, com parte do Lote n.° 23 (vinte e 

três), de propriedade de Waldemar Marca e Maria Helena Marca, da mesma linha e Secção, conforme 

Matrícula n.° 24.778 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

VIII - Parte do Lote Rural n.° 33 (trinta e três), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 36.521,20m' (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e um metros e vinte centímetros quadrados), sem 

benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 830,00 metros, com parte do mesmo Lote n.° 33 (trinta e 

três), de propriedade de .Haidee Marca Pessutti e Anevio Antônio Pessutti; ao Sul, na extensão de 774,00 

metros, com parte do mesmo Lote de propriedade de Marlisa Lourdes Picoto; a Leste, na extensão de 73,63 

metros, com a faixa de domínio da BR 153 e a Oeste, na extensão de 47,80 metros, por urna linha travessão, 

com parte do Lote n.° 23 (vinte e três), de propriedade de Waldemar Marca e Maria Helena Marca, da mesma 

linha e Secção, conforme Matrícula n.° 24.779 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

IX - Parte do Lote Rural .11.033 (trinta e três), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

remanescente de 6.521,201112  (seis mil, quinhentos e vinte e um metros e vinte centímetros quadrados), sem 

benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 148,209 metros, com o Lote n.° 35 (trinta e cinco), de 

propriedade de Waldemar Marca e Maria Helena Marca; ao Sul, na extensão de 148,209 metros, com parte 

do mesmo Lote n.° 33 (trinta e três) de propriedade de Cecília Maria Fribel e Olívio Roque Fribel; a Leste, na 

extensão de 44,00 metros, com a parte do mesmo Lote Rural n.° 33 (trinta e três), de propriedade de Haidee 

Marca Pessutti e Anevio Antonio Pessutti e a Oeste, na extensão de 44,00 metros, por uma linha travessão, 

com parte do Lote n.° 23 (vinte e três) e por unia estrada vicinal, atualmente designada como Prolongamento 

da Avenida Júlio Anzanello, conforme Matrícula n.° 24.780 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Erechim; 

X - Parte do Lote Rural 11.039  (trinta e nove), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 65.790,00m2  (sessenta e cinco mil, setecentos e noventa metros quadrados), sem benfeitorias, 

confrontando: ao Norte, na extensão de 346,90 metros, por linha reta, paralela à linha sul, com parte do 
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mesmo Lote n.° 39 (trinta e nove), de propriedade de Eurélio e Edgar José Tagliari; ainda por linha 

aproximada de 273,10 metros, através de um córrego, sem denominação; ainda com parte do mesmo lote n.° 

39 (trinta e nove), de propriedade de Lauri Antônio Marca; ainda, na extensão de 10,00 metros, com a 

estrada geral, antiga Três Arroios — Erechim, cuja estrada corta a presente área, ora descrita, 

aproximadamente ao meio, no sentido Nordeste; ao Sul, na extensão de 630,00 metros, por linha reta, com o 

Lote n.° 35 (trinta e cinco) de propriedade de Waldemar Marca; a Leste, na extensão de 102,85 metros, por 

linha reta, com a parte do mesmo Lote Rural n.°39 (trinta e nove), de propriedade de Lauri Antônio Marca e 

a Oeste, na extensão de 1.18,00 metros, por uma linha travessão, com o Lote n.° 37 (trinta e sete) de 

propriedade de Waldemar e Maria Helena Marca, conforme Matrícula n.° 21.776 do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Erechim; 

X1 - Parte do Lote Rural n.°39 (trinta e nove), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 65.760,00m2  (sessenta e cinco mil, setecentos c sessenta metros quadrados), sem benfeitorias, e pequena 

parte do Lote Rural n.° 35 (trinta e cinco), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área de 9.240,001112  

(nove mil e duzentos e quarenta metros quadrados), sem benfeitorias, perfazendo um total de 75.000,00m2  

(setenta e cinco mil metros quadrados) confrontando: ao Norte, na extensão de 355,00 metros, com parte do 

mesmo Lote n.° 39 (trinta e nove), de propriedade de Firmino Chiamenti; ao Sul, na extensão de 327,50 

metros, com parte do mesmo Lote n.° 35 (trinta e cinco) de propriedade de Waldetriar Marca; a Leste, na 

extensão de 225,00 metros, com a faixa de domínio da BR 153, ocupa, do mesmo Lote Rural n.° 39, a área 

de 6.750,001112, tomando toda a sua largura, do lado Leste, e a Oeste, na extensão de 224,00 metros, com 

partes ainda do Lote Rural n.° 39 (trinta e nove), de propriedade de Eurélio e Edgar José Tagliari e Waldemar 

e Maria Helena Marca, e ainda, com parte do mesmo Lote Rural n.° 35 (trinta e cinco), de propriedade de 

Waldemar Marca, conforme Matrícula n.° 21.780 do Cartório de Registro de [móveis da Comarca de 

Erechim; 

XII - Parte do Lote Rural n.° 35 (trinta e cinco), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com 

área de 222.271,501112  (duzentos c vinte e dois mil, duzentos e setenta e um metros e cinquenta centímetros 

quadrados), com uma casa simples, medindo 9x7 metros e outras pequenas benfeitorias que perfazem um 

total 30,001112  (trinta metros quadrados) de área construída, confrontando: ao Norte, na extensão de 630,00 

metros, com o Lote n.° 39 (trinta e nove), de propriedade de Waldemar e Maria Helena Marca; ainda na 

extensão de 327,50 metros, com parte do mesmo Lote n.° 35, de propriedade de Lauri Antônio Marca; ao 

Sul, na extensão de 673,00 metros, com o Lote n.° 33 (trinta e três) de propriedade de Waldir José Marca e 

outros; a Leste, na extensão de 252,60 metros, com a faixa de domínio da BR 153, e ainda, na extensão de 

24,00 metros, com parte do mesmo Lote n.° 35 (trinta e cinco), de propriedade de Lauri Antônio Marca, e a 

Oeste, na extensão de 250,00 metros, por um travessão, com o Lote n.° 37 (trinta e sete), de propriedade de 

Waldemar e Maria Helena Marca, conforme Matrícula n.° 21.782 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Erechim; 

XIII - Parte do Lote Rural n.° 33 (trinta e três), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 30.000,00m2  (trinta mil metros quadrados), sem benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 

695,66 metros, com o Lote n.° 35 (trinta e cinco), de propriedade de Waldemar Marca e Maria Helena 
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Marca; ao Sul, na extensão de 653,50 metros, com parte do mesmo Lote n.° 33 (trinta e três) de propriedade 

de Cecília Maria Fribel e Olívio Roque Fribel; a Leste, na extensão de 61,52 metros, com a faixa de domínio 

da .BR 153, e a Oeste, na extensão de 44,00 metros, com a área remanescente da mesma parte do Lote n.° 33 

(trinta e três), de propriedade de Haidee Marca Pessutti e Anévio Antônio Pessutti, conforme Matrícula n.° 

40.492 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

XIV - Parte do Lote Rural n.° 31 (trinta e um), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de 34.476,70m2  (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis metros e setenta centímetros quadrados), 

sem benfeitorias, confrontando: ao Norte, na extensão de 624,00 metros, em linha reta, com parte do Lote n.° 

33 (trinta e três), de propriedade de Waldemar Marca e Maria Helena Marca; ao Sul, na extensão de 593,00 

metros, com parte do mesmo Lote n.° 31 (trinta e um) de propriedade de Waldir Marca, por linha reta; a 

Leste, na extensão de 65,50 metros, com a faixa de domínio da BR 153, e a Oeste, na extensão de 54,50 

melros, por linha reta, com parte do Lote n.° 23 (vinte e três), de propriedade de Waldemar Marca e Maria 

Helena Marca , conforme Matricula n.° 21.772 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim; 

XV - Parte do Lote Rural n.° 31 (trinta e um), da Linha 01 (um), da Secção Dourado, com área 

de .109.642,00m2  (cento e nove mil e seiscentos e quarenta e dois metros quadrados), sem benfeitorias, 

confrontando: ao Norte, na extensão de 593,00 metros, em linha reta, com parte do mesmo Lote n.° 31 (trinta 

e três), de propriedade de Waldemar Marca e Maria Helena Marca; ao Sul, na extensão de 563,00 metros, 

por linha reta, com o Lote n.° 29 (vinte e nove) de propriedade de Túlio Jaques Massignan; a Leste, na 

extensão de 202,10 metros, com a faixa de domínio da BR 153, e a Oeste, na extensão de 195,50 metros, por 

linha reta, com parte do Lote n.° 23 (vinte e três), de propriedade de Waldir Marca, conforme Matrícula n.° 

21.777 do.  Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim. 

Art. 3.0  Os imóveis, dos quais trata este Decreto, destinam-se à implantação de Loteamentos 

Industriais, totalizando uma área de 1.484.146,20m2  (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e 

quarenta e seis metros e vinte centímetros quadrados). 

Art. 4.° As despesas decorrentes deste Decreto serão atendidas através da seguinte dotação 

orçamentária: 06 — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 01 — Unidade de Indústria , 

Comércio e Serviços, 041220202.017 — Infraestrutura da Indústria, Comércio e Serviços; 4590.61.00.00.00 — 

Aquisição de Imóveis. 

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 6.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 23 de Março de 2010. 
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Paulo Alfredo Polis 
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Registre-se e publique-se. 
Data supra. 
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Secretário Municipal da Administração 
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LEI N.° 4.729, DE 06 DE JULHO DE 2010. 

Dá nova delimitação ao Perímetro Urbano do Município de 

Erechim, altera a redação da Lei n.° 2.595, de 04 de janeiro de 

1994, e revoga a Lei n.° 2.953, de 02 de Setembro de 1997. 

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições 

conferidas pelo Artigo 64, Inciso V da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1.° Os limites do Perímetro Urbano do Município de Erechim, passam a ter as seguintes 

confrontações: 

17---4\49-R41+-1-': -Com o Lote-Rem4 	72 da Li-nha 1, Secção Paiol Grafide; 	com o Lote Rural 61 da 

Linha 3, Secção 	Paiet-Gffifide;-e011-1 	o Lote 	Rui "e-P41-40-1-erratid-ere.  em 	os Lotes 	Rurais 

47 c 16 da Linha 2, S 

com os Lotes 	Rurais 67, 65, 63, 61 e 61 da Linha O (zero), Secção Paiol Grande; com o Lote Rural 37 da 

1,inlia 1, Sccçã: C. 	 te Rural 11 da Linha 1, Secção Dourado; com o Lote Rural 18 de Linha 

1, Seeeão-Pearado; com-e 

1. - NORTE: Com o Lote Rural 72 da Linha 4, Secção Paiol Grande; com os Lotes Rurais 71, 

69. 67 e 65 da Linha 3, Secção Paiol Grande; com o Lote Rural 74 da Linha 3, Secção Paiol Grande; com os 

Lotes Rurais 47 e 46 da Linha 2, Secção Paiol Grande; com os Lotes Rurais 51 e 50 da Linha 1, Secção 

Paiol Grande; com os Lotes Rurais 67, 65, 63, 61 e 64 da Linha.  O (zero); Secção Paiol Grande; com o Lote 

Rural 37 da Linha 1, Secção Dourado; com o Lote Rural 41 da Linha 1, Secção Dourado; com o Lote Rural 

18 da Linha I, Secção Dourado; com os Lotes Rurais 15, 13, 11 e 09 da Linha 2, Secção Dourado; (Redação 

dada pela Lei n.° 5.135/2011)  

II 	SUL: Com-e-Lote Rural 56 da Lin 	 -ande; - com os Lotes 	Rurais 55, 	53, 

5-1-e 49 da Linha 3, Secção-Paiol 	Grande; 	com o Lote 	Rural 22 da Linha 3, See0o Paiol Grande; com  03 

Lotes Rurais 21 e 22 d 	 • 	• 	 - •- . 	 ;tes Rurais 38 e 36 

da-knha-4t-Secçãe-PMel-Gmede; 	com parte do Lote 	Rural 35 e com-es Lotes Rurais 29,•27, 25, 30, 32, 33 e 

31 de Linha-0 (zero), Secção 	Paiol Grande; com-es Lotes Rurais 23, 21 19, 17, 18, 20, 22 e 21 da Linha 

4"A", Sccçã Paiol 	Grande; com o Lote Rural 2r-4 da Linha 2"A", Secção Paiol Grande; 

11 	SUL: Com o Lote Rural 56 da Linha 4, Secção Paiol Grande; com os Lotes Rurais 55, 53, 

51 e 49 da Linha 3, Secção Paiol Grande; com o Lote Rural 22 da Linha. 3, Secção Paiol Grande; com os 

Lotes Rurais 21 e 22 da Linha 2, Secção Paiol Grande; com o Lote Rural 37 e parte dos Lotes Rurais 38 e 36 

dá Linha 1, Secção Paiol Grande; com parte do Lote Rural 35 e com os Lotes Rurais 29, 27, 25, 30, 32, 33 e 

34 da Linha O (zero), Secção Paiol Grande; com os Lotes Rurais 23, 21, 19, 17, 18, 20, 22 e 24 da Linha 
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I"A", Sução Paiol Grande; com o Lote Rural 31 da Linha 2"A", Secção Paiol Grande; (Redação dada pela 

Lei n.°5.135/2011)  

41-471. 

DOUPed0; 	COM os Lotes-Ruí 	 6, 34,31. 29,27 c 25 da 

1.,inli4". Seca-Pelei-G-ma-de; com os trilhos-d 

1, Seeção 	Paiol 	Gm-aele; 	com 	os Lotes Ruraiii-6-1-e-63-da-6inha 	3, Secção Paiol Grimelei 

111 - LESTE: Com os Lotes Rurais 20 e 18 da Linha 1, Secção Dourado; Com os Lotes Rurais 

15 e 02, da Linha 2, Secção Dourado; com os Lotes Rurais 54, 45, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 31, 29, 27 e 25 da 

Linha 2"A", Secção Paiol Grande; com os trilhos da RFFSA os Lotes Rurais 37, 35, 33, 31, 29, 27 e 25 da 

Linha 1, Secção Paiol Grande: (Redação dada pela Lei n.° 5.135/2011) 

IV 	OESTE: 	Com  o Lote Rural 37 da Lialm--17-Seeeãe-Detwadis; com 03 Lotes Rurais 51, 52 e 

A-dst 	Liftlit-IT-Seee~el-Gfaiiele; 	com os 'Lotes-Rurais 51, 52, 50,- 48 c 46 da Linha 2, Secção Paiol  

Grande; 	com 	os Lotes . 	 • hei-37--Se~io4-Grattdc; com o Lote Rural 62 da Linha 4, 

Secção Paie-1-~em-es-Lotes Rtiraia 19, 41, 33, 31, 29, 27, 25 c 23 da Linha 3, Secção Paiol Grande. 

IV - OESTE: Com o Lote Rural 37 da Linha 1, Secção Dourado; com os Lotes Rurais 54, 52 e 

50 da Linha 1, Secção Paiol Grande; com os Lotes Rurais 54, 52, 50, 48 e 46 da Linha 2, Secção Paiol 

Grande; com o Lote Rural 65 da Linha 3, Secção Paiol Grande; com o Lote Rural 62 da Linha 4, Secção 

Paiol Grande; com os Lotes Rurais 49, 41, 33, 31, 29, 27, 25 e 23 da Linha 3, Secção Paiol Grande. 

(Redação, dada pela Lei n.° 5.135/2011)  

Art. 2.° Fica alterada as letras "A-1" e "13", do inciso V, do Art. 93, da Lei n.° 2.595, de 04 de 

janeiro de 1994, passando a vigorar com as seguintes redações: 

	

93. 	  

V - 	  

A-1) 	  

1- 

II - Os Corredores de Desenvolvimento iniciam no novo perímetro urbano, estabelecido na 

presente Lei Municipal, e se estenderão por: 

4.708m (quatro mil setecentos e oito metros) lineares na RS-331, a partir cio fim do 

perimir° urbano, no sentido Erechim-Gaurama, tendo como referência a Linha Aurora; 

789m (setecentos e oitenta e nove metros) lineares na RS-2.11„ tendo como ponto de 

referência as Chácaras localizadas em parte dos lotes rurais n°. 38 e n°. 40, da Linha 03, Secção Paiol 

Grande (Verdureiros); 

I. 925,40m 011d novecentos e vinte e cinco metros e quarenta centímetros) na .13.R-153, com 

continuidade na RS-I35 até o acesso do Bairro Peccin; 

4.298m (quatro mil duzentos e llOVe1710 e oito metros) lineares na 13R-153„ a partir do fim do 

perímeiro urbano, no SeilliCIO .Erechim-Santa Catarina, tendo como referência a Vila Escola Branca. 

.5 37, 35, 33, 31, 29, 27 e25 da 

Processo Administrativo n.° 6.345/10, Lei n.° 4.729/10, Pág. 2 



  

O G 3 0 2 9 Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

 

13) 

Eixo 9 - Rua Dr. Sidney Guerra entre Rua Pernambuco até o trevo da BI? 153: 

Eixo .10 - Avenida Sete de Setembro entre Ruas João Pessoa alé o trevo da 131? 153; 

Eixo 18 - Avenida José Oscar Salazar entre Ruas Alemanha e Rua Caldas Júnior; 

Eixo 19 - Rua Bortolo Balvedi entre as Ruas João Ma.vignan até o final do Lote Rural n.° 45, 

Linha 01, Secção Paiol Grande, início do corredor da RS 420; 

	  (N1?) 

Art. 3.° Os Anexos, Regime Urbanístico, Das Unidades Territoriais e de Planejamento de UTPs 

da Lei n.° 2.595, de 04 de janeiro de 1994, passam a vigorar com a redação constante nos anexos desta Lei. 

Art. 4.° Para fins da vedação impeditiva ou inibidora de atividades do setor agropecuário, 

previstos nos Art. 74 e Art. 159 da Lei Municipal n.° .2.599/1994, fica excepcionada a criação de animais 

para reprodução, montaria, corte e/ou produção de leite e ovos, em cocheiras, granjas avícolas e suínas, 

canis, estábulos, cocheiras, chácaras, fazendas e sítios, que comprovadamente constituírem propriedades 

produtivas com existência anterior à sua inclusão no Perímetro Urbano. 

Parágrafo Único. As propriedades, acima caracterizadas, deverão ser cadastradas junto ao 

Município e poderão se manter em atividade, bem como ampliar sua produção de animais em até 50% 

(cinquenta por cento) de sua atual capacidade produtiva instalada, até a efetiva urbanização da área num 

entorno de até 200 metros, incidindo à partir de tal distância as regras previstas no Art. 75 da Lei 

2.599/1994. 

Art. 5.0  Nas Áreas Industriais — Al 02 e Al 03, incidirão, além dos índices do Regime 

Urbanístico, constantes nos anexos da presente Lei, as regras contidas na. Lei Municipal n.° 1.659/1978 e 

suas alterações, ou àquela que vier à substituí-la. 

Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n.° 2.953, de 02 de setembro 

de 1997. 

Art. 7.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Erechim/RS, 06 de Julho de 2010. 

Paulo Alfredo Polis 
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Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 
Data supra. 

Gerson Leandro Berti 
Secretário Municipal de Administração 

Processa Administrativo /7. 0 6.345/10, Lei n."4.729/10, Pág. 4 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

O O 3 O 31 

- 

      

L"\i-rfgl 

 

ANEXOS 

Processo Administrativo /7. "6.34340, Lei n."4.729/10, Pág. 5 



tVatki Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

11:49. 0 0 3 0 3 2 

Fone: (54) 3520 7000 
41c,Vd 99700-000 Erechim - RS 

LEGENDA DOS ANEXOS DO REGIME URBANÍSTICO DAS 
UNIDADEES TERRITORIAIS DE PLANEJAMENTO - UTPs 

. 	MODIFICADO 

NOVO 

' EXISTENTE 
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OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números— Anexo 1 

.•.W¡,f Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

 

O O 3 O 3 3 

 

UTP — 1 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 URI UR 2 UR 3 A UR 3 B UR 3 C UR 4 A UR 4 B UR 4 C 

1 Habitação C C C C C C C C 

2 Comércio/Serviços 
cd cd cd cd cd cd cd cd 

3 Saúde C C C C C C C C 

4 Educação/Cultura C C C C C C C C 

5 Hospedagem c c c c c c c c 

6 Automotivos P bghij bghij bghij bghij bghij bghij bghij 

7 Reunião C C C C C C C C 

8 Diversão 12  bc bc bc bc bc bc bc 

, 
' 

Esportes e Atividade 
Fisica 

p 

C C C C C C C 

10 
Atividades 
Temporárias a a a a a a a a 

11 
Indústrias e 
Depósitos 

P l/ 3,4 I/ 3,4 I/ 3,4 l/ 3,4 l/ 3,4 l/ 3,4 l/ 3,4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
Aproveitamento 

O 0 2 O O O O O 

3 Taxa de Ocupação 2 2 6 
4 Altura da Edificação 1 1 4 2 4 1 2 1 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

2 2 2 2 2 2 ,  2 2 

6 Recuos de Frente 1 1 2 2 2 1 2 1 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Parcelamento 	do 
Solo 

Lá L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 

Processo Administrativo n.° 6.345/10, Lei n.° 4.729/10, Pág. 7 



Convenções: 

     

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

    

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1 
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0 	3 0 3 4 	I 

UTP — 1 

Grupamento das 
Atividades Unidades de Uso 

Anexo 1 UR 4 D UR 4 E UR 5 UR 6 UR 7 URTM 1 UTM 2 UTM 3 

1 Habitação C C C C C C C C 

2 Comércio/Serviços C 
cd cd cd c cd c c 

3 Saúde C C C C C C 
eh eh 

4 Educação/Cultura C C C C C C C C 

5 Hospedagem c c c c c c c c 

6 Automotivos bghij bghij bghij bghij bghij bghij bghij ghij 

7 Reunião C C C C C C C C 

8 Diversão C C C 
bc bc bc bc bc 

a  Esportes e Atividade 
Física 

c C C C C C C C 

10 Atividades 
Temporárias a a a a a a a a 

11 
Indústrias e 
Depósitos 

P 
1/ 3,4 1/ 3,4 1/ 3,4 1/ 3,4 I/ 3,4 1/ 3,4 1/ 3,4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
Aproveitamento 

2 2 O 3 2 8** 8,, 8 

3 Taxa de Ocupação 6 6 3 6, 6 5 5 5 
4 Altura da Edificação 4 4 2 5 2 7 7 6 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

2 2 2 2 2 3 3 3 

6 Recuos de Frente 2 1 1 2 1 5 2A 5 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

3 3 3 3 3 2 2 3 

Parcelamento 	do 
Solo 

L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 
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Convenções: 

1. Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1 
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UTP — 1 

Grupamento das 
Atividades Unidades de Uso 

Anexo 1 U T M 4 U T M 5 U.S.1 U E 

1 Habitação C C C 

2 Comércio/Serviços C 
c c 

3 Saúde C C P 

4 Educação/Cultura C C C 

5 Hospedagem 
c c c 

6 Automotivos 
bghij bghij bghij 

7 Reunião C C C 

8 Diversão C C 
c 

9  Esportes e Atividade 
Física 

c C C 

10 Atividades 
Temporárias a a a 

11 Indústrias e 
Depósitos 113,4 1/3,4 113,4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
Aproveitamento 

8 8 3 5 

3 Taxa de Ocupação 4 6 6 7 
4 Altura da Edificação 5 7 6 3 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

2 3 2 5 

6 Recuos de Frente 2 2 	_ 2 6 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

2 3 3 4 

Parcelamento 	do 
Solo 

L3 L3 L3 
._ 
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Convenções: 

       

 

C 

   

Uso Permissível 	3. Uso Proibido 1. Uso Conforme 	2. 

  

OBS Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números -- Anexo 1  

1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

UTP —2 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 URI UR 2 UR 3 UR 4 POLO 1 U.S.1 

1 Habitação C C C C C C 

2 Comércio/Serviços C 
cd cd cd cd cd 

3 Saúde C C C C 
eh eh 

4 Educação/Cultura C C C C C C 

5 Hospedagem c c c c c c 

6 Automotivos P P P 
, ghij ghij ghij 

7 Reunião C C C C C C 

8 Diversão C C 
bc bc bc bc 

o  Esportes e Atividade 
Física 

c C C C C C 

10 
Atividades 
Temporárias 

P a á a a c 

11 
Indústrias e 
Depósitos 

P P P P 
I/ 3,4 1/ 3,4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
indice de 
Aproveitamento 

O 2 O O 1O 9 

--S Taxa de Ocupação 3 3 6 3 6 6 
4 Altura da Edificação 1 2 4 1 4 2 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

2 2 2 2 2 2 

6 Recuos de Frente 1 1 1 1 2 1 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

3 3 3 3 3 2 

Parcelamento 	do 
Solo 

1_3 L3 L3 L1, L2 L3 L3, L4 
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Convenções: 

       

1. C Uso Conforme 	2. 

  

Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números -Anexo 1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIN1 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 — 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

;1 063037 

UTP - 3 

Grupamento das 
Atividades Unidades de Uso 

Anexo 1 

URI UR 2 UR3 ,•,'''' BR Corr. 
153 A13 

1 Habitação C C C P P 
, 

2 C P  Comércio/Serviços P c  
c 

3 Saúde C C P P P 

4 Educação/Cultura C C P P P 

Hospedagem 
P 

C P 
c 

6 Automotivos P p C P 
ghij 

7 Reunião C C P P P 

8 Diversão P P C s 	P 
bc 

9 
Esportes e 
Atividade Física 

C C P P P 

10 Atividades 
Temporárias 

P C P 
a a 

11 
Indústrias e 
Depósitos 

P P 
1114 i14 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
Aproveitamento 

1 1 7 xxx 

3 Taxa de Ocupação 3 3 6 xxx 

4 Altura 	da 
Edificação 

1 1 2 xxx 

5 
Recuos Fundos e 
Laterais 

2 2 4 4 xxx 

6 Recuos de Frente 1 1 1 7 xxx 

7 
Estacionamento 
de Veículos 

3 3 3 5 xxx 

Parcelamento 	do 
Solo 

L3 L3 15 L4 L5 

xxx = Reg. Urb. definido p/ Lei Mun. específica — Lei 1.659 de 30112/ 78, ou aquela que venha a substituída. 
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Convenções: 

 

C 

   

Uso Permissível 	á. 

 

1. Uso Conforme 	2. 

  

Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números.— Anexo 1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 

j  Praça da Bandeira, 354 
\1),  Fone: (54) 3520 7000 

99700-000 Erechim — RS 

0 3 0 3 8 

UTP — 4 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 U R 7 POLO 1 POLO 2 Corredor 
BR 153 

1 Habitação C C C P 

2 Comércio/Serviços C C 
c c 

3 Saúde P P 
eh eh 

4 Educação/Cultura P c c P 

5 Hospedagem P C c 
c 

6 Automotivos C 
Cbghij bghij 

7 Reunião P C C P 

8 Diversão P C 
bc bc 

9 
Esportes e 
Atividade Física 

c c c P 

10 
Atividades 
Temporárias 

c 
a a a 

11 
Indústrias e 
Depósitos 113,4 1/ 3,4 1 4 14 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
Aproveitamento 

1 10 10 7 

3 Taxa de Ocupação 3 6 6 2 

4 
Altura 	da 
Edificação 

1 4 4 2 

5 
Recuos Fundos e 
Laterais 

2 2 2 4 

6 Recuos de Frente 1 2 2 7 

7 
Estacionamento 
de Veículos 

3 3 3 5 

Parcelamento 	do 
Solo 

L3 L3 L3 L4 
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Convenções: 

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números —Anexo 1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 

sk-agi 99700-000 Erechim — RS 

Ir4C.  0 ,9 3 0 3 9 

UTP — 4 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 URI UR2 UR3 UR4 UR5 UR 6 U.S.1 U.S.2 

1 Habitação C C C C C C C C 

2 Comércio/Serviços C C 
cd cd cd cd cd cd 

3 Saúde C C C C C C 
eh e h 

4 Educação/Cultura C C C C C C P P 

5 Hospedagem C 
c c c c c c c 

6 Automotivos 
bghij bghij bghij bghij bghij bghij ghij 1 

7 Reunião C C C C C C C C 

8 Diversão C C 
bc bc bc bc bc bc 

9 
Esportes e 
Atividade Fisica 

C C C C C C C C 

10 
Atividades 
Temporárias 

P C 
a a a a a a 

11 Indústrias e 
Depósitos I/ 3,4 1/ 3,4 I/ 3,4 1/ 3,4 1/ 3,4 . 1/ 3,4 1/3,4 1 4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
Aproveitamento 

O 2 2 2 O O 6 6 

3 Taxa de Ocupação 3 3 3 3 3 3 6 6 

4 
Altura 	da 
Edificação 

1 2 2 2 1 1 2 2 

5 
Recuos Fundos e 
Laterais 

2 2 2 2 2 2 2 2* 

6 Recuos de Frente 1 1 1 1 1 1 3 3 

7 
Estacionamento 
de Veículos 

3 3 3 3 3 3 5 5 

Parcelamento 	do 
Solo 

L2 L3 L3 L3 
L1, L2, 

L3 
L1, L2, 

L3 
L3, L4 L3, L4 
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Convenções: 

       

 

C 

    

Uso Proibido 1. Uso Conforme 	2. 

  

Uso Permissível 	3. 

OBS.  Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números - Anexo 1 

   

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim - RS 

 

   

O O 3 O 0 

 

UTP - 5 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 
URI    U R 2 

U•  S'1 
(AmpI) 

Corredor 
BR 153 

UR 3 
APA UR 4 UR 5 

(Ampl) 

Corredor 
BR 153 

APA 
AI 3 

1 Habitação C C C P C C C P 

2 Comércio/Serviços C C C C C C C P 

3 Saúde C C P C C C P eh 

4 Educação/Cultura C C C P C C 

Hospedagem C C C C P c c c 

6 Automotivos 
bghij 

P P bghij j bghij bghij bj 

7 Reunião C C C P C C C 1> 
P P 

8 Diversão 
bc 

C C C P bc bc bc bc 

9 
Esportes e 
Atividade Física 

C C C P C C C P P 

10 Atividades 
Temporárias 

P C C P P aC 

11 
Indústrias e 
Depósitos 

P P P C 1/ 
2,3,4 

1/2,3,4 1/3,4 
114 114 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
indice de 
Aproveitamento 

1 6 7 1 1 7 xxx 

3 Taxa de Ocupação 3 3 2 3 3 6 xxx 

4 
Altura 	da 
Edificação 

1 1 1 2 1 1 1 2 xxx 

5 
Recuos Fundos e 
Laterais 

2 2 2 4 4 2 2 4 xxx 

6 Recuos de Frente 1 1 3 7 1 1 1 7 xxx 

7 
Estacionamento 
de Veículos 

3 3 3 5 3 3 3 5 xxx 

Parcelamento 	do 
Solo 

L2, 
L3 L4 

L3, L4 L4 L5 
L4 

L2, L3 L4 L5 

xxx = Reg.Urb. definido p/ Lei Mun especifica - Lei 1.659 de 30/12178, ou aquela q venha a substitui-Ia. 
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Convenções: 

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1 

  

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

;-'& 003041 	I 

  

   

UTP — 6 

Grupamento das Atividades Unidades de Uso 

Anexo 1 Corredor 
BR153 UR 1 UE AI 1 LIS 1 Ul 1 UI 2 Ul 3 

1 Habitação ,- C- P P P P 
be 

2 Comércio/Serviços C P- C C C C 

3 Saúde P P P P P P P 

4 Educação/Cultura P C - P P P P P 

5 Hospedagem C C P C P P P 

6 Automotivos C P- ., C C C C 

7 Reunião P C- P C P C C 

8 Diversão C P- P C P P P 

9 Esportes e Atividade 
Física 

p 
C- P C P P P 

10 
Atividades 
Temporárias C P - P 

• a a a 

11 
Indústrias e 
Depósitos P- C 

1/4 1/4 '1/4 1/4 1/4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
Aproveitamento 

7 1 5 ,,,.. 6 7 7 7 

3 Taxa de Ocupação 2 3 7 .** 6 6 6 6 
4 Altura da Edificação 2 1 3 .*. 2 2 1 1 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 	. 

4 2 5 .** 2 2 1 4 

6 Recuos de Frente 7 1 6 .** 4 3 3 3 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

5 3 4 *** 5 5 5 5 

Parcelamento 	do 
S olo 

L4 L4 - L4 L4 L4 L4 L4 
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Convenções: 

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

3 O 4 2 	I 

UTP — 7 

Grupamento das 
Atividades Unidades de Uso 

Anexo 1 UR1 UR2 UR3 U R 4 U R 5 11,1" M 1 U.E. U.S.1 

1 Habitação c c c c c c c 

2 Comércio/Serviços 
cd cd cd cd cd c cd 

3 Saúde c c c P eh eh eh 

4 Educação/Cultura c c c c c c P 

5 Hospedagem C c c c c c c 

6 Automotivos P P 
ghij bghij bghij bghij bghij 

7 Reunião c c c c c c c 

8 Diversão P C 
bc bc bc bc c 

9 
Esportes e Atividade 
Física 

c 
C C C C C 

10 Atividades 
Temporárias a a a a a 	 a a 

11 Indústrias e 
Depósitos 

P P 
I/ 3,4 I/ 3,4 I/ 3,4 I/ 3,4 1 2, 3,4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
Aproveitamento 

O o 2 o 2 8.. s 6 

3 Taxa de Ocupação 3 3 3 3 3 5 7 6 
4 Altura da Edificação 1 1 2 1 2 7 3 2 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

2 2 2 2 2 3 s 2* 

6 Recuos de Frente 1 1 2 1 1 2 6 3 

7 
Estacionamento 	de 
Veiculos 

3 3 3 3 3 2 4 5 

Parcelarnento 	do 
Solo 

L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3, L4 
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Convenções: 

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números —Anexo 1 , 

.ty Estado do Rio Grande do Sul 
	 MUNICIPIO DE ERECHIM 
fr,.o•LN PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

 

O 6 3043 

 

 

UTP —7 

Grupamento das 
Atividades Unidades de Uso 

Anexo 1 Corredor 
BR 153 

1 Habitação P 

2 Comércio/Serviços C 

3 Saúde P 

4 Educação/Cultura P 

5 Hospedagem C 

6 Automotivos C 

7 Reunião P 

8 Diversão C 

9 
Esportes e Atividade 
Física P 

10 
Atividades 
Temporárias 

C 

11 Indústrias e 
Depósitos 1 4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
Aproveitamento 

7 

3 Taxa de Ocupação 2 
4 Altura da Edificação 2 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

4 

6 Recuos de Frente 7 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

5 
• 

Parcelamento 	do 
Sob 

14 
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Convenções: 

     

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1 

   

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 

063044 

   

Itn 

 

  

Praça da Bandeira, 354 

\
\W, Fone: (54) 3520 7000 

'• 	99700-000 Erechim — RS 

UTP — 8 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 Corredor 
BR 153. 

UR 2 
,,,rtil>i 	: UR 1 UR 3 US 1 Corredor 

RS 477 

1 Habitação P C C C C P 

2 Comércio/Serviços C C C 
cd cd cd 

3 Saúde P C C C P P 

4 Educação/Cultura P C C C P P 

5 Hospedagem C C 
C 

c c c 

6 Automotivos C C 
C 

bghij bghij ghij 

7 Reunião P C C C C P 

8 Diversão C C C 
b,c bc bc 

9 
Esportes e Atividade 
Física 

P C C C C P 

10 
Atividades 
Temporárias 

C C 
C 

a a a 

11 
Indústrias e 
Depósitos 1/4 1/3,4 1/3,4 1/3,4 114 1/4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
Aproveitamento 

7 1 O 1 6 7 

3 Taxa de Ocupação 2 3 3 	• 3 6 2 
4 Altura da Edificação 2 1 1 1 2 1 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

4 2 2 4 2 4 

6 Recuos de Frente 7 1 1 1 4 7 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

5 3 3 3 5 r 3 

Parcelarnento 	do 
Solo 

L4 
L1, L2, 

L3 
L2, L3 , ::, L3 L3, L4 L4 
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ittLW 

Convenções: 

     

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1 

s.  O[3045 Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

4t 
Fone: (54) 3520 7000 
 99700-000 Erechim — RS 

UTP — 9 

Grupamento das 
Atividades Unidades de Uso 

Anexo 1 UR 1 U R 2 
U R 3 
ARO . 	. U.E. 

Corredor 
BR 153 

1 Habitação c c C P 

2 Comércio/Serviços P C 
cd cd 

3 Saúde C P 
eh eh 

4 Educação/Cultura C C C P 

5 Hospedagem P P P 
c 

6 Automotivos P P 
bghij bghi 

7 Reunião C C C P 

8 Diversão P 
bc bc bc 

9 
Esportes e Atividade 
Física 

c  C C P 

10 
Atividades 
Temporárias 

P P P 
a 

11 
Indústrias e 
Depósitos 

P P 1/3,4  
. 

113,4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

Índice de 
Aproveitamento 

o i O 5 7 

Taxa de Ocupação 3 3. 2 7 2 
4 _ Altura da Edificação 1 1 8 3 2 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

2 2 4 5 4 

6 Recuos de Frente 1 1 1 6 7 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

3 3 3 4 5 

Parcelamento 	do 
Solo 

L3 L4 L4, L5 L4 
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1r2( 

Convenções: 

1. Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os  usos proibidos serão indicados por letras ou números - Anexo 1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 

e-<2 Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim - RS 

003046 

UTP -10 

Grupamento das 
Atividades Unidades de Uso 

Anexo 1 UR 1 UR 2 UR 3 UR 4 U.S.1 U.S.2 Corredor  BR 153 

1 Habitação C C c c c C P 

2 Comércio/Serviços C C c 
cd cd cd cd 

3 Saúde C C P P P 
eh eh 	• 

4 Educação/Cultura P c c c P C P 

5 Hospedagem c 
c C 

c  
C c c 

6 Automotivos P C 
 bghij bghij ghij ghij j 

7 Reunião C c c c c c P 

8 Diversão C C 
bc  b c b c b c b c 

9 
Esportes e Atividade 
Fisica 

c  
C C C C C P 

10 Atividades 
Temporárias a a a a a a a 

11 Indústrias e 
Depósitos 

C 
1/ 3,4 1/3,4 1/ 3,4 1/ 3,4 1 4 I/ 3,4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
'Índice de 
Aproveitamento 

O O 2 O 6 6 7 

3 Taxa de Ocupação 3 2 3 3 6_ 6 2 
4 Altura da Edificação 1 1 2 1 2 2 2 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

2 2 2 2 2 2 4 

6 Recuos de Frente 1 1 2 1 1 3 7 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

3 3 3 3 3 5 5 

Parcelamento 	do 
Solo 

L2, L3 L4 
L1, L2, 

L3 
L1, L2, 

L3 
L3, L4 L3, L4 L4 
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Convenções: 

     

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível Uso Proibido 

    

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números—Anexo 1  

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 

i_ke'!rã PREFEITURA MUNICIPAL 
,n3~32,A Praça da Bandeira, 354 
"7":,, 	Fone: (54) 3520 7000 

99700-000 Erechim — RS 

"g. 003047 

- - 

 

UTP —11 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 Corredor 
BR153 

US 1 
Ampl. 

UR 1 
Ampl. 

1 Habitação P (.: C 

2 Comércio/Serviços C C c 

3 Saúde P P C 

4 Educação/Cultura P P C 

5 Hospedagem C t. C 

6 Automotivos C C P 

7 Reunião P C C 

8 Diversão C C 

9 
Esportes e Atividade 
Fisica 

P C C 

10 
Atividades 
Temporárias 

C P 
c 

11 
Indústrias e 
Depósitos 

P 
114 1/4 

Anexá Regime Código do Regime Urbanístico 
. 	. 

2 
índice de 
Aproveitamento 

7 6 O 

3 Taxa de Ocupação 2 3 2 
4 Altura da Edificação 2 2 1 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

4 4 

6 Recuos de Frente 7 3 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos . 

5 5 

Parcelamento 	do 
Solo 	. 

1_4 „ ,., L4 : 
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Convenções: 

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1  

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
	 PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 
4,41W, Fone: (54) 3520 7000 

99700-000 Erechim — RS 

=wig,  - O O 3 0 4 8 	! 

Se 

UTP — 12 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 Corredor 
RS 211 

US 3 
(nova) US 1 US 2 Corredor 

BR 153 

1 Habitação P C C C P 

2 Comércio/Serviços C C C C C 

3 Saúde P P P P P 

4 Educação/Cultura P P C P P 

5 Hospedagem C C 
c c c 

6 Automotivos C C C C C 

7 Reunião P C C C P 

8 Diversão C C C C C 

9 Esportes e Atividade 
Fisica 

P C C C P 

10 
Atividades 
Temporárias 

C C 
P 

a c 

11 Indústrias e 
Depósitos 1/4 114 113,4 1/4 1/4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
Aproveitamento 

7 6 6 6 6 

3 Taxa de Ocupação 2 3 3 3 3 
4 Altura da Edificação 2 2 2 2 2 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

4 4 2 4 4 

6 Recuos de Frente 7 3 3 3 3 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

5 5 5 5 5 

Parcelamento 	do 
Solo 

L4 L2, L3 L3, L4 L4 L4 
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Convenções: 

1. C Uso Conforme 	2. 

 

Uso Permissível 	3. 

  

Uso Proibido 

        

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechirn — RS 

UTP -13 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 URI UR2 UR3 UR4, UR5 UR6 U.S.1 

1 Habitação C C C C C C C 

2 Comércio/Serviços C 
cd cd c c cd cd 

3 Saúde C C C C C C P 

4 Educação/Cultura C C C C C C C 

5 Hospedagem 
c c c c c c c 

6 Automotivos c  
bghij bghij bghij ghij .  bghij bghij . 	, 

7 Reunião C C C C C C C 

8 Diversão 
bc bc bc bc bc bc bc 

9  Esportes e Atividade 
Fisica 

c C C C C C C 

10 Atividades 
Temporárias 

C 
a a a a a a 

f Indústrias e 
Depósitos I/ 3, 4 I/ 3, 4 I/ 3, 4 11 3, 4 _I/ 3, 4 I/ 3, 4 I 4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
lndice de 
Aproveitamento 

O 1 2 O 1 2 6 

3 Taxa de Ocupação 3 3 3 3 3 3 6 
Altura da Edificaç.ão 1 1 2 1 1 2 2 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

2 2 2 2 2 2 2 

6 Recuos de Frente 1 1 2 1 1 2 3 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

3 3 3 3 3 3 5 

Parcelamento 	do 
Solo 

L1, L2, 
L3 

L1, L2, 
L3 

L3 L3 
L1, L2, 

L3 
L1, L2,  

L3
2' L3, L4 
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Convenções: 

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números Anexo 1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

, Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

UTP — 14 

Grupamento das 
Atividades Unidades de Uso 

Anexo 1 URI UR 2 UR 3 UR4 UR 5 UR 6 UR7 UTM 1 

1 Habitação C C C C C C C C 

2 Comércio/Serviços 
cd cd cd cd cd cd cd c 

3 Saúde C C C C C C C C 

4 Educação/Cultura C C C C C C C 12  

5 Hospedagem 
c c c c c c c c 

6 Automotivos P 
bghij bghij bghij bghij bghij bghij bghij 

7 Reunião C C C C C C C C 

8 Diversão 
bc bc bc bc bc bc bc bc 

o  Esportes e Atividade 
Física 

c C C C C C C C 

10 
Atividades 
Temporárias P 

a a a a a a 

11 Indústrias e 
Depósitos 1/ 3, 4 1/ 3, 4 1/ 3, 4 !I 3, 4 1/ 3, 4 1/ 3, 4 113, 4 113, 4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
Índice de 
Aproveitamento 

O O O 2 1 1 O 10 

3 Taxa de Ocupação 3 3 3 3 3 3 3 6 
4 Altura da Edificação 1 1 1 2 1 1 1 4 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

2 2 2 2 2 2 2 2 

6 Recuos de Frente 1 1 1 1 1 1 1 2 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Parcelamento 	do 
Solo 

L3 L 2 
L1, L2, 

L3 
L1, L2, 

L3 
L3 

L1, L2, 
L3 

L3 L3 
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Convenções: 

     

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1 

Estado do Rio Grande do Sul 
	 MUNICIPIO DE ERECHIM 
 	PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 r 7 
Fone: (54) 3520 7000 

2' 99700-000 Erechim — RS 

0 3 0 5 1 

 

 

UTP — 14 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 U.S.1 U.E 

1 Habitação C 

2 Comércio/Serviços C - 

3 Saúde P - 

4 Educação/Cultura P 

5 Hospedagem - 
c 

6 Automotivos 
- bghij , 

7 Reunião C 

8 Diversão C - 

9 Esportes e Atividade 
Física 

C - 

10 
Atividades 
Temporárias - 

a 

11 
Indústrias e 
Depósitos - 

1 4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
Aproveitamento 

6 5 

3 Taxa de Ocupação 6 7 
4 Altura da Edificação 2 3 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

2 5 

6 Recuos de Frente 2 6 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

3 4 

Parcelarnento 	do 
Solo 	. 

L3 - 
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Convenções: 

     

1. C Uso Conforme 	2, Uso Permissivel 	3. Uso Proibido 

    

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números - Anexo 1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim - RS 

O 03 O 52 

UTP -15 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 U R 1 U R 2 
Ampl. 

UR.3 
(nova) US1 Corr. BR 

480 AI 2 

1 Habitação C C C C C P 

2 Comércio/Serviços C P C C P 
c 

3 Saúde C C C P P P 

4 Educação/Cultura C C C C P P 

5 Hospedagem P C P 
c c c 

6 C C P Automotivos . P 
:I 

7 Reunião C C P C P P 

8 Diversão P C P 
c c c 

a  Esportes e Atividade 
Fisica 

c C P C P P 

10 
Atividades 
Temporárias 

P P P C C 
P 

11 
Indústrias e 
Depósitos 

P C 
1/3,4 1/3,4 1/4 f/4  

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
Índice de 
Aproveitamento 

1 1 1 6 6 xxx 

3 Taxa de Ocupação 2 3 1 6 6 xxx 
4 Altura da Edificação 1 1 8 2 2 xxx 

5 2 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

2 4 4 2 xxx 

6 Recuos de Frente 1 1 1 3 4 xxx 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

3 3 3 5 5 xxx 

Parcelamento 	do 
Solo 

, , L3 , 	, L3 L4 L3, L4 L5 

Corredor 480 Av. José Oscar Salazar a )artir da Caldas Junior até o final do lot. Rural n°64 

xxx = Reg. Urb. definido por Lei Mun. especifica - Lei 1.659 de 30/12/78, ou aquela que venha substitui-Ia. 
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Convenções: 

1. Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números - Anexo 1 

   

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim - RS 

O 5 3 0 5 3 

UTP - 16 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 UR1 UR2 UR3 UR4 
U R 5 
Ampl. POLO U.S.1 U.S.2 

1 Habitação C C C C C C C C 

2 Comércio/Serviços C C 
cd cd cd cd cd 

3 Saúde C C C C P C P 
eh 

4 Educação/Cultura C C C C P C c c 

5 Hospedagem P 
c c c c c c c 

6 Automotivos P P 
bghij bghij bghij bghij j j 

7 Reunião C C C C P C C C 

8 Diversão P 
bc bc bc bc bc bc bc 

o • 
'-' 

Esportes e Atividade 
Fisica 

c 
C C C P C C C 

10 
Atividades 
Temporárias 

P 
a a a a a a a 

11 
Indústrias e 
Depósitos 

P P 
I/ 3,4 1/3,4 li 3,4 14 1 4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
Aproveitamento 

1 O 1 1 '' 3 6 10 

3 Taxa de Ocupação 3 3 3 3 - , 6 6 6 
4 Altura da Edificação 1 2 1 1 1 6 2 4 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

2 2 2 2 4 3 2 2 

6 Recuos de Frente 1 1 1 1 1 2 3 2 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Parcelamento 	do 
Solo 

L3 L3 L3 L3 L5 L3 L3, L4 L3 
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Convenções: 

     

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Usó Proibido 

OBS:_Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1 

   

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 

0 0 3 0 5 4 

- 

   

Praça da Bandeira, 354 je—e7 
N..",))./ Fone: (54) 3520 7000 

99700-000 Erechim — RS 

UTP —16 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 US 3 UE 

1 Habitação C 

2 Comércio/Serviços C - 

3 Saúde P - 

4 Educação/Cultura P - 

5 Hospedagem - 
c 

6 Automotivos - 
:1 

7 Reunião C - 

8 Diversão - 
c 

9 
Esportes e Atividade 
Física 

C - 

10 
Atividades 
Temporárias 

- 
a 

11 
Indústrias e 
Depósitos 

- 
1/4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
indice de 
Aproveitamento 

10 5 

3 Taxa de Ocupação 6 7 
4 Altura da Edificação 4 	• 3 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

2 5 

6 Recuos de Frente 2 6 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

3 4 

Parcelamento 	do 
Solo 

L3 - 
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Nrif 

COnvenções: 

     

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

,kwed

, Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

O L3 O 5 5 

SP 

UTP — 17 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 UR 1 UR 2 UR 3 UR 4 UR 5 UR 6 UR 7 
UR 8 
(APA) 

1 Habitação C C C C C C C C 

2 . abcdef 
P 

cdf Comércio/Serviços P 
abcdf cd abcd ;•,1 	(.1 

3 Saúde C C C C • C C P P 

4 Educação/Cultura C C C C C C P P 

5 Hospedagem P P P 
c c c c c 

6 Automotivos P PP P P P P 
abcghij 

7 Reunião C C C C P C P P 

8 Diversão P P P P P P 
P 

P 

9 
Esportes e Atividade 
Física 

c C C P P P P P 

10 
Atividades 
Temporárias 

P P P P p 
a a a 

11 
Indústrias e 
Depósitos 

P P P  P P P P 
1/3,4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
Índice de 
	Aproveitamento 

2 O 2 1 1 1 • 1 

3  Taxa de Ocupação 3 3 3 3 3 2 1 1 

4  Altura da Edificação 2 1 2 1 1 1 1 

5 
Recuos 	Fundos 	e 

	 Laterais 
2 2 2 2 2 2 4 4 

6  Recuos de Frente 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
Estacionamento 	de 

	 Veiculos 
3 3 3 3 3 3 3 3 

Parcelamento 	do 

Solo 
L3 L3 L3 L3 L3 L4 ,, 15 
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Convenções: 

     

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números Anexo 1  

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

'Wel
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

UTP — 17 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 Corredor 
RS 420 

1 Habitação P 

2 Comércio/Serviços C 

3 Saúde P 

4 Educação/Cultura P 

5 Hospedagem C 

6 Automotivos C 

7 Reunião P 

8 Diversão C 

9 
Esportes e Atividade 
Fisica 

P 

10 
Atividades 
Temporárias 

C 

11 
Indústrias e 
Depósitos 1/4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
indice de 
	Aproveitamento 

7 

3 Taxa de Ocupação 2 
4  Altura da Edificação 1 

5 
Recuos 	Fundos 	e 

	 Laterais 
4 

6  Recuos de Frente 7 

7 
Estacionamento 	de 

	 Veículos 
5 

Parcelamento 	do 
Solo 

L4 
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Convenções: 

     

1. C Uso Conforme Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 

‘,.›...<1 	Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechirn — RS 

UTP —18 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 UR 1 UR 2 UR 3 UR 4 UR 5 UR 6 
UR 7 
Ampl. 

UR 8 

1 Habitação C C C C C C C C 

2 P P 
cd 

Comércio/Serviços P 
abcdf c cd cd 

3 Saúde C P C C C P P 

4 Educação/Cultura C C C C C C P 

5 Hospedagem PP P 
P 

c c c c 

6 Autornotivos P P P P 
P 

bghij bghij 

Reunião C C C C C P P P 

8 Diversão P P 
P 

bc bc .bc bc 

Esportes e Atividade 
Fisica 

c  

10 
Atividades 
Temporárias 

P P P P a  
P 

a 

11 
Indústrias e 
Depósitos 

P P P P P P P 
1/3,4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
lndice de 
Aproveitamento 

1 O 1 1 1 1 1 

3 Taxa de Ocupação 3 3 3 3 3 1 

4 Altura da Edificação 1 1 1 1 1 1 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
Laterais 

2 2 2 2 2 4 4 

6 Recuos de Frente 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Parcelamento 	do 
Solo . 

L3 L3 L3 L3 L3, L4 4 L5 

• 

Processo Administrativo n."6,345/10, Lei il.° 4.729/10, Pág. 31 



Convenções: 

1. Uso Conforme 	2. Uso Permissivel 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECH1M 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

N?ziw
," Fone: (54) 3520 7000 

99700-000 Erechim — RS 

O 3 C; 5 8 

- 

Eixos de Comércio e Serviços 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades Lineares 

Anexo 1 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 Eixo 6 Eixo 7 Eixo 8 

1 Habitação C C C C C C C C 

2 Comércio/Serviços cd c cd c c c cd cd 

3 Saúde eh eh eh eh c eh eh eh 

4 Educação/Cultura P C C C C P C C 

5 Hospedagem C 
c c c c c c c 

6 Automotivos P P P bghij 
ghij bghij bghij ghi 

7 Reunião C C C C C C C C 

8 
P bc bc Diversão C 

bc bc bc bc 

, 
' 

Esportes e Atividade 
Física 

c C C C C C C C 

10 
Atividades 
Temporárias a a à a a a a a 

11 
Indústrias e 
Depósitos 

P P P P P 
I/ 3,4 I/ 3,4 I/ 3,4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
	Aproveitamento 

3 2 10 8.« 8 10 3 2 

3  Taxa de Ocupação 6 3 3 5 5 6 6 3 

4  Altura da Edificação 4 2 4 7 5 4 4 2 

5 
Recuos 	Fundos 	e 
	 Laterais 

3 2 2 3 2 2 2 2 

6  Recuos de Frente 2 2 2 5 2 2 2 2 

7 
Estacionamento 	de 

	 Veículos 
3 3 3 2 2 3 3 3 

Parcelamento 	do 
Solo 

L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 
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Convenções: 

     

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

Eixos de Comércio e Serviços 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

 	Anexo 1 - 	1 ,l (., 	'. "'" :)..e 	1') Eixo 11 Eixo 12 Eixo 13 Eixo 14 Eixo 15 Eixo 16 

1 Habitação c c c c c c c c 

2 Comércio/Serviços c c c c c 
c cd c 

3 Saúde P P c P P P P 
eh 

4 Educação/Cultura P c P c P P P P 

5 c c Hospedagem
P  

c c c c c 

6 Automotivos c c c c c 
bghij bghij laghij 

7 Reunião c c c c c P P c 

8 Diversão c c c bc bc c c c 

o  Esportes e Atividade 
Fisica 

c C C C C c c c 

10 
Atividades 
Temporárias 

C c C a a a a a 

11 
Indústrias e 
Depósitos 

P 
I/ 3,4 1 4 1 4 1 4 1 4 - 1 4 I/ 3,4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
	Aproveitamento 

2 8** 10 2 6 6 6 6 

3  Taxa de Ocupação _ 3 s 6 3 3 3 3 3 

4  Altura da Edificação 2 7 4 2 2 2. 2 4 

5 
Recuos 	Fundos 	e 

	 Laterais 
2 3 2 2 2 2 2 2 

6  Recuos de Frente 2 5 2 2 3 3 1 2 

7 
Estacionamento 	de 

	 Veículos 
3 2 3 3 5 5 3 3 

Parcelamento 	do 
L3 

Solo  
L3 L3, L4 L3, L4 L4 L3, L4 L3 L3 

,t-35 	rstst(snclic:c,  (, E- 	41a kik) at(i=ley 	 •r' 	 I. 

() 	 .• •)•.: . • 	 r•': • 
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Convenções: . 

     

1. C Uso Conforme 	2. Uso Permissível 	3. Uso Proibido 

# Regime urbanístico da unidade de uso. 
OBS: Na convenção 2, os usos proibidos serão indicados por letras ou números — Anexo 1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

0 0 3 0 6 0 

Comércio e Serviços 

Grupamento das 
Atividades 

Unidades de Uso 

Anexo 1 Eixo 17 c.if.o lis E:xo It.: Eixo 20 Eixo 21 Eixo 22 Eixo 23 

1 Habitação C C C C C C C 

2 Comércio/Serviços C C C C 
c c c 

3 Saúde P C C C 
eh ceh aceh 

4 Educação/Cultura P P C C P P C 

5 c c Hospedagem C  
c c c c 

6 Automotivos C C C 
abcghij bghij j bghij 

7 Reunião C C C C C C C 

8 Diversão C C C 
c b bc c 

o  Esportes e Atividade 
Física 

c C C C C C C 

10 
Atividades 
Temporárias a a a a a a d 

11 
Indústrias e 
Depósitos 114 114 li 3, 4 l/ 3, 4 I 4 I/ 3, 4 l/ 3,4 

Anexo Regime Código do Regime Urbanístico 

2 
índice de 
	Aproveitamento 

6 9 1 3 9 9 8 

3  Taxa de Ocupação 6 6 3 6 3 3 4 

4  Altura da Edificação 2 4 1 5 4 4 5 

5 
Recuos 	Fundos 	e 

	 Laterais 
2 3 2 2 2 2 2 

6  Recuos de Frente 3 5 1 2 2 2 5 

7 
Estacionamento 	de 
Veículos 

3 3 3 3 3 3 3 

Parcelamento 	do 
S olo 

L3 L3 L3, L4 L3, L4 L4 L3, L4 L3 

• 

1. :rii 
4-3S as 

: 	• 	I• 
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FERIREI-E° 
engent-bari 

rtj 3 0 6 1 
,, 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 

Data de referència = 20(04/2(11. 

Valor estimado: RS1652.000,110t seiscentos e cinquenta e dois mil reais ). 

- SOLICITANTE: 
PREFEITURA LIN C1PAE DE ERECHIM ./ RS. 
CNI9 8,'7.613.477/0001-20 

- 013.111 111/0 DA AVALIAÇÃO: 

Determinação da estimativa do valor do imóvel P/ Lote rural n" 31,. da linha 1, sução 
Dourado, com acesso por estrada secundária no município de Ereehim, constante. nas 
mairicula(em anexo) e especificadas na documentação apresentada, também 
devidamente demarcada na planta do levantamento planialtimétrico, em anexo.. 
Atendendo as solicitações do convite 004/2011 e o contrato administrativo n" 097/2011 

de 14/0212011. 
Coordenadas área interna da 0.1eba ( (latim S'AD6) ) 

Latitude 	S - 27" 36 27.4- 

Lonritude W 52' 14' 34.8- 

- IrINALIDADK . 

A referida avaliação é orientada no sentido de fornecer condições para tomada de 
decisões relacionadas com possível aquisição do imóvel avaliando e será de uso 
restrito pelo Solieitante, sem qualquer futuro envolvimento na área judicial. 

A presente avaliação não contempla qualquer tipo de equipamentos. 

4 - DOCUMENTAÇÃO: 

A documentação relativa ao imóvel foi fornecida pelo solicitante e verificada no registro 
de imóveis, não cabendo ao avaliador pesquisa quanto a ônus fiscais e hipotecas. 

- DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. 
MATRÍCULA 21,772 - data do último registro (R.1-21772) = 27/08/1984 

certidão de 24/08/2010. 
Mapa digitalizado fornecido pela Prefeitura Municipal de Erechim 

:! 	 217 	 3221 579-'3 CEP 99700f0;00 E.,echri-- RS 

C.O.; 	 CC1-.. 01 9435 300 1000 1  --05 !NSC 039101302!190 
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Levantamento Planialtimétrico: 
Executada pela empresa Tonatto & Tonattot,tda. 

ART ti' 5842032 de responsabilidade técnica — Arq. 

Roberta Maciel CREA ri' 130.660 -RS. 

5 VISTORIA. 

Data = 06/04/20 li. 

Participantes: 
Eng. civil Luiz Carlos Ferretto avaliador 

Eng. Civil José Francisco Abal - avaliador 

A presente uleba de terra atualmente esta destinada a produção de culturas anuais, e 

possuindo erval. Seu solo é argiloso sem afloramento significativo de rochas e sua topografia é ondulada, 

perfeitamente adequada e 
economicamente viável a produção de culturas anuais. 

A presente área está inserida nã. área de expansão urbana e como tal foi avaliada. 
Cabe salientar que gleba possui na sua divisa leste frente para com a faixa de dom nio 

da BR-153. 
Confrontações da área encontrada: 

Norte: 615,36m com o lote 33. 
Sul 580,80m com parte do mesmo lote 31 

Leste: 64,47m com BR-153 

Oeste, $4,27m com lote 23. • 

j.N.ip O wr AN-FE, 
A matricula indica área de ".34.

112 e no levantamento planialtimétrico, 

obedecendo as divisas existentes e previamente aceita pelos lindeiros como respeitadas, 

foi encontrada área de 32.925,9_121z. 

C.abe salientar que a matricula apresenta as seguintes confrontações: 

Norte 624,00m com lote 33 

Sul 	$93,00m com lote 3 
leste — 65.50m com reserva da BR-153 
Oeste 54,50m com parte do lote 23. 
Sugerimos que em caso de transação, seja efetuado a verificação das confrontações e 

posterior regularização da matricula. 

ÏERET7 	DA. Av MaJC 	
v. 	rot,

e112Y. ÉC,M):2.1 7Y6 (XÁ' 9970M000 ;=tftchirn - 

1-..3h 	.br 	
eGe, (.u,653> OtiX:1 -05 1NSC 039/008 56 



 

6- DIAGNÓSTICO DE MERCADO 
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Devido pesquisa de mercado, e considerando o tipo de imóvel, podemos diagnosticar 

que. 
Desempenho do mercado é nonnal. 
Absorção pelo mercado pode ser considerada demorada, por ter a gleba um acesso 
dificil para nova destinação de perimetro urbano. 

Número de ofertas pode ser considerado como baixo. 
O nível de demanda é baixo 

7 METODOLOGIA EMPREGADA. 

A avaliação, executada atendendo as prescrições da NBR-14.653 - Norma para 
Avaliação de Bens - ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Parte 1 : PROCEDIMENTOS GERAIS. 
Pane 2 • IMÓVEIS URBANOS. 

GLEBA DE TERRA:  

Para avaliação da. gleba de terra foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados 
de Mercado, resumidamente este tem como função obter o valor de um imóvel 

comparando-o com outros de semelhantes características e natureza. 
Utilizada regressão e inferência estatística para ponderação dos valores, de acordo 

com planilha de cálculo em anexo. 

8- NIVEIS DE GRAUS ATINGIDOS NA AVALIAÇÃO. 

GLEBA DE TERRA 
Pontuação atingida de acordo com a norma: 

Grau de fundamentação 
Quadro abaixo obtido da tabela I da norma NBR:14.653-.2 

,• 	f:Rí-RE. 	1..11...1A Av Mur,clis CaNtosu. 217 .1 furdos Eonc,,'!ay. (054) 3321 579.5 CEP 997001000 Etechim - RS 

e :1,De.f.loel-lhariz,-.3. conl.br:eri fe.1;e8c\g' f.érresto,.wgenni4  com.br  CGC 01.955 390 J001 -05 INSC 03910089966 
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FUNDAMENTA(' À O 013T1D A = GRAL I: 

Grau de precisão : 
Obtidos através da tabela 3 da NBR 14.653-3. 
Para o intervalo de confianç.a de 80% a amplitude obtida foi maior que 50%, 

enquadramento Grau de Precisão .1.  

Enquadramento : 
GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO = 1 

GRAU DE PRECISÃO -= I 

O —RESUMOS DA AVALIAÇÃO 

GLEBA DE TERRA  

Em anexo planilhas de cálculo e equações de regressão, bem como dados coletados para 

valores de. gleba de terra. 

Equação utilizada para o modelo ,de rearessão_:  

Lysta/m7  = Ew( 10,506 - 0.6496 x latrenividallel 9,7501x, 1002  /Mor(1l •-f- 0,9107 

.v Inaturezal - 0,5624 .v Lnatiren total 111 21) - 0,7835.4percentual ekAPPI)  

Como podemos observar a equação utilizada é coerente, pois os 

Gráficos da regressão. em anexo., assim demonstram. 

custo unitario do 11n2  x área totallm' 	Demonstra perfeitamente que quanto 

maior a área de terra menor o custo unitário do m2. 

custo unitário do /m2 	x atratividade. 	Demonstra que quanto maior a 

atratividade( verificar descrição das variáveis). maior o custo unitário do m2. 

) 	Is- Er 	t.'•UA 	Wçaki(:•::,-)Ca•-•;:oso 2 !7 i ;um:os ton&Í 	054) 3321 5795 CEP 997001000 Eredsim - RS 

•.• 	 ia ria .con .1)1 	ter,t,g;_r2terrevocr,per,tlara wm.bi  cGc ty: 955395) 	 INSC n3910089956 



••FERRE1-ro 

O O 3 0 6 6 

Descrição das Variáveis 

ariávei Dependente 

custo/1112: custo unitário do in doterreno. 
(rol?, tonel 1.-Iárea Mlíd lt1.7 

1 "uni 	Independente, . 

ident./endereço (variável não utilizada no »unido) 

;inatividade : variiivel quantitativa tendo conto fatores: localização. int:atividade comercial/industrial. 
frente para vias imponanies e perspectiva de valoriinção finura. 

Class.ificacria 
ele 1 a 6: ordem decrescente tendo corno parametros de e,cala : I = maior atrotividade e = menor atratividnek 

12:3i rro (variável Min ntilizada no modelo) 

tillbrinaçãoo•ori-,,,yriiii,.: utilizado no

tInia 

modelo) 

' 
	•ro  de nr,,rs 1.0,1111lIUN a partir de .1hr.7”(19 

lpçães : yertalTransaçáo 

VillOr total do imóvel 	valor total do imóvel . (volOvel nela Mui:nela no modelo) 

valor benfeitoriás. : valor de benfeitorias( construções, infraestnituras e etc). (variável não utilizada no 

111(.27.10) 

yi0Of 101:11.  (variável 	 modelo) 
Equação . 

(valor renal do imóvel Nralor henleiteriasl 

' arca Mia] 	'" área total da ilebit de terra ein melros quadrados. 

freliii,.. 1,•ariavel t211 atilizada no modelo) (,11,11,,I.V) 

perimetro : oro lb ncl idade. (variável 'tiú. 	 m(idel,) 

Equação : 
f área nual nel-virrentel 

iopografia (variável nrio utilizada no modelo) 
ClasNifienção 

Etn nivel 1: 	2: 'clive eu:emundo 3: Declive 0-5"0 4: neeliVe 5.• !IP 	5: Declive > 1110.,,--= 

6: 

tuveti:rtitt (voráive/ não utilizada na em .11061) 
CIONYiliC00-511  

ahm.xo 	; lu , 	2: 'Will!, 
• 

iltst:plciii atç'. centro kin : disuiticia de área até centro da cidade. (variável não utilizada po modelo) 

acesso 	 : variável 	. (varisiVel 	 ,n0,4,10) 

Opt.1),V 	= lindo 

frcittç_para_131. ou RS . variável dicotómica 	frente para BR. RS com intuição COltICIZial. industrial 
sim 7 11:).) . 	rolo 	o,, modelo) 

flpçef ci : sitnInho 

percctiil.de 	: percentual de área cie preservação permanente. 

natureza, 

•• ;-; t, : 	; 	 Mattlie!O 	 / fundei,: Fetleilx (054) 3321  5795 CtiP 99700/000 EIed-Iirn --RS 

. 	 C f)fl, 	 en'ttati-• 	C'C'e 	aft,t 'Joe 000' -05 INSC. 039/0089960 
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reNerrn . IPP g,, 	00,, v. 	ré,erra Si .11'1' entre 11%, 205, 2: rexerrn ele :IN' entre 21%. if •••:. 
35",.•-= 1: 

Valores adotados para a avaliação• 
(.-a) Regressares testados a rim nível de significa:meia de 30,00% 
(h) Critério de identificação de outlier : 

Intervalo de Aí- 2,00 desvios padrães em tetrno da médio. 

(e) Teste de normalidade de. .Kohnogorov-Smirmr, a uni nível de si gnificancia de I0`.!1; 
Teste de auto-correlação de Durhin-lraison, a Um nivel de sign ificâncitt de 5.0% 
Intervalos de confiança de 80,0% pura Os valores estimados. 

Coeficientes de correlação : 

0.9634 
Este valor indica a força da relação entre a variável dependente e as diversas variáveis 

independentes utilizadas no modelo 

Coeficiente de Determinação:  

12' 0,9056 
Este valor significa que 90,56% do valor é explicado pelo modelo de regressão utilizado 
e os 9,44% restantes se deve as variáveis não consideradas no modelo e a causas 

aleatórias. 

A classificação é de uma correlação fortíssima. 

1.-estes de hipótese. 

Verificação da probabilidade dos coeficientes multiplicadores das variáveis 

independentes serem iguais à zero. 

!-% 	1_ TO:\ Av Mnr..c.;!:"...xzlosc,2W 1 fundo!. 	onc);-ay.• (054) 3321 5795 CEP 997001000 EreeNirn — RS 

. COM hr ;, a I!. +.2 	 cem br CGC Cl 965 390' 0001 —05 iNSC 039/0089966 
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• Significância dos Rew-essores (bicaudal)  

(Teste bicaudal - stúnilicancia 30.0(l"4,) 

Coeficientede Student 1(critico) 	1.0711 

Variável 	(..oefietente . t Calculado 	Stguil tcaneta 	Acetto .. 	. 

	

atratividade 	 -13.71 . 	2.1.1x10—Ni ; 	Sim 
_ . 	. 

data 
natureza 
área total in 
pereeilMai l; e A In' 

	

. 	. 

de,s ,egre.<!,ore /14, 	fortmpt e na firrfrcelej,  th; ano/tio. 

Signifia oda dos Regressores (unicaudan 

(Teste uniCauclal - significancia 30.00%) 

	

Coeficiente t de Sludent t(eritieot 	0.5350 

, 	 ---• 
\iariável 	1 Coeficienie ." t Calculado • Signifietincia . . 	. 	. 	 .•.-•-. 	•  

at l'AliVid:ifie III 	 i LS7 • 	I.2x10 04 
 

_ 	. 
data 	-0. -  ' -- 	 1 1 'V .. , ? 1 ...._ . __ ... .. 	. 
natureza 	 b.,, 	 .1.S37 : 

:I 	

9,1 N 

reli.  total nl: 	 1,1 	 -5.227 

 

.. . 
pe reá' uai de APP 	 l:•.s 	 -2.2ot . 

, 	
2..1% , 

ii2 	; 	-0,2569 ,, 	 S0114, • 	Não 

b3 	, 	5,663 ',.' 	3.5 N 1 0.:'‘)/i,  : . Si-111 .  ." 

	

.1.5N1() % ' 	Sim ..._ . - .... , —.. 
. 	..2.7N9 	 1.311, • 	Sim 	. 

A  nalise da Variância 

Quantifica a probabilidade do modelo como um todo não ser importante na tOrmação 

do valor. 
Conlbrine planilha de cálculo em anexo obtemos: 

Fonte de l'SIT)_ 	Soma dos quadrados 	Graus de liberdade: 	. Quadrados.  médios.;.  F.ealeoladp 

''S .,110t; 	 5.6 21 Res.t-  res-s-ão 	 , 	ti  • 

t: 1,:rt'z'i • 	1 , 	M3.Weio C.fii,Jse. 217  !lindos Fone/fax' 1:054) 32.21 ri795 CEP .99700t000 Ereerarn - RS 

•• • • ••' 	; ;;;; t OC;;;;Lger,  ha na corn.br 	te•i•ettcv.14.terteitoci1pennana comia CGC; 01.965 390 i 0001 -05 iNSC 039/0089965 



Residual 

; .31 

Calculado 

Tabelado 

2.21:0'7  

.10.(.1 1 
	

21 

41.31 

4.437 (para o nivel cle signiliefintia de 1.000 

0.1375 

1,45 
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Siguilicancia do nodelo igual a 1.4x10-6",,, 

leeito-ye j IlipArexe de rxiNtência da regrey.v,1,. 
.Vi,e/  de igutifielinein se enquadra; em 	ft 14653-2 Regre.vsá” (ira,, 1. 

Análise dos resíduos. 

anexo planilha com delalliamento do cálculo e resultadõs complemontates. 

Na FORMAÇÃO DE VALORES, fOi obtido os valores iniciais de: 

Intervalo de confiança de 80,0 % para o. valor estimado : 

Valor Mínimo : RS 17,95 inz 
Valor Máximo : R$ 27,21 in2  

O valor inicial estimado foi de .RS 22,10/1112. 

Considerações: 
Nosso modelo de regressão devido aos dados de mercado coletados, não foi possível 
adotar variáveis como. frente para vias principais, medida de frente do terreno, 
distancia até o centro da cidade e nível da rua em relação ao terreno. Assim sendo, e 
verificando que a gleba em questão, atualmente para pai-arneiros urbanos, apresenta 

pouca frente para a .BR-153, apenas 64,47m, também pelo seu fOrmato COm pouca 
largura, podemos admitir um fator de desvalorização, dentro do campo de arbitrio 
permitido pela NBR, pois a valorização dó imóvel por possuir frente para a BR-153, foi 

contemplado na variável atratividade. 

Assim sendo podemos estimar o valor: 

Valor estimado 	valor inicial - 1 

Valor estimado R$ 22.10/m - 15% =, RS 18.79/m2. 

, 	;:•.;--• 	 7 1 	 3321 57..;,15 CEP 99700/000 E:et:hm] -• RS 

y-,, 	 CGC G1355 39010001 -05 INISC 03910089906 
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O valor estimado para a terra (. área encontrada, não a escriturada) 	dentro das 

especificações desta avaliação é de: 

VT = área total encontrada x custo unita!rio do. 012  

N:T.-= 32.925.911112  x RS 18,79/m2  

VT = RS 618.677,00  

IMervalo de confiança de. 80% para o valor estimado inicial: 

Valor mínimo r- R$ 1 7,°5/1112  x 32.925.9 Irn.2. = 	RS 591.020,00 

Valor máximo 	R.S 27.21/m= x 32.925,0 m2  = RS 895.914,00 

Existe sobre a izieba de terra erva] em produção, sendo que o mesmo por medição na 
forma de amostragem, possui uma quantidade estimada de aproximadamente 4.523 pés 

de erva. 
Foi utilizado tabela em anexo - EMBIZAPA/FLORESTAS 	custos .florestais de. 

produção. onde roi obtido o valor de R$ 7,3410 de erva.. 

Assim sendo: V13 - 4.523 pés x -R$ 7,34/0 R$ 33.198,82 

Estimamos o valor do erval em R$ 33.200;00 

Valor total avaliado para o imóvel: 
+ VB R$ 618.677.00 4- R$ 33.200,00 - RS 6.51.877,00 

Estimamos o valor para o referido imóvel em: 

RS 652.000,00 

(seiscentos e cinquenta e dois mil reais). 

•-•`•:1 	
DA Av Mautim C;â1closo. 217 : fundos Fon/y/fax: (0541 3321 5796 CEP 99700/000 Erechim RS 
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Erechim. 29 de abril de 2.011. 

En g. civil Luiz Carlos 17erret(6. 	-- '10845-1) 

10 - ANEXOS : 

MANILHAS DE CÁLCULO. 

'MATRICULA . 
SITUAÇÃO ( foto aérea). 

é LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. 
ART (anotação de responsabilidade técnica) 

13ibliografia e Pesquisa. 

e 	Normas Brasileiras 
NBR 14.653 - 
'Nal?, 14.653 — 2 
N131: H.653••3 

a 	Programa de orçamentos FRANARIN 

SINAP1 
Poligrafo — Engenharia de Avaliações I — IBAPE/SC (Instituto Brasileiro de 
Avaliações e. Perícias) -- Universidade Federal de Santa Catarina. 

e. 	Poligralb — Engenharia de Avaliações de Bens por laferéncia Estatística — 
IBAPE/RS (Instituto Brasileiro de .Avaliações e Perícias) 
Manual Técnico em transações imobiliárias. 
Planilha de custos florestais - EMBRAPA 
Curso Técnico Transações Imobiliárias — Sindicato Corretores de Imóveis do 

Paraná 
Sisreg e Sisdat — Engenharia de Avaliações - software. 

ir.... 3, EnRRET"1-C,  lIDA i. Mauricx, Cardou. 217 fundos Fonurrav.: (054) '3321 5795 CEP 99700/000 Erodurn - RS 
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Infer 32 -- software 
Levantamento planialtimétrico, fornOido pela empresa Tonatto & Tonatto Ltda. 
Serviços de topografia. Contratada Ora execução dos serviços. 

Consultas 
Prefeitura Municipal de F.',rechim/RS. 
Imobiliárias de Erechint. 
I")ENIT 

. 	• 	r'ERRETT.: 	 matute.: Cai d,;SQ. ?17 i fundos Fone:ff.r.r: f,(154) 3321 5790 CEP 99700/000 Erecnirn — RS 
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PLANILHA DE CALCULO 

N° Am., 	 «ident./endereço» .... 	. _ . ........ __ _ 	._ ._ _ 
1 	BR 153 - pi lote ri° 28 lado direito sentido Erechim - Getulio 

2 	Rua Augusto de Carli parte do lote ruarall•A e 2A 

r(3» 	• i',,/ Caldas Juni•or 2560 (rente PRINAPE '' * 

4 	Linha 4 Secção Paiol Grande - Prop. Alderico Balestrin 

5 	lote ái riria 2 br 153 • 	• 

6 	lote 2 A linha 2 RS 331 

7 	- pilote 26 linha 1 secção dourado - Noskoski 

8 	. Rua Floravante Taglian lote 21./20 

9 	parte do lote 62- linha 3 secção Paiol Grande 

10 	!rente vendas vinho BR - 153 -concórdia iot 63 linha 3 secção 

	

.. 	. 

11 	lado motel massoca pilotes 33 e 35 
.... 

12 	proxirno motel Massoca pilote 35 rindios) 	 .. 

13 	estrada paralela a BR-153 pilote 9 - secção dourado linha2 

	

. 	. 	. 
14 	Rua Viro:lio Biollo lote 39 e lote 40 - 

15 	Br-153 frente mecanica • Moretto 

«1 6» 	Rua Henrique Salornoni ao lado pov. pré- moldado 	 .. 

17 	Rua João BatistonP/ lote 40 linha 3 - Secção Paiol Grande - Verdureiros 

	

... 	 ... 

18 	Frente posto Desativado Lando - Bi. -153, - • 

19 	Pi lote rural 79 linha 1 secção paiol grande 

20 	Lote rural 17A linha 2 secção Paiol Grande - Trans• brasiliana 

21 	Parte do lote 32 linha 3 secção Paiol Grande verdureiro 

22 	. Parte de lote 17 - antiga ervatei•ra •••-• Av -tiradentes • 

23 	• BR- 153 pilote próximo trevo São Rogue 

24 	Pilote 29 linha 1 Secção Dourado 	. 

ãtratiNACtade 
2,00 
2,00 
1:00 1  
6,00 
6,00 
-5,Ó0 
3,00 
1,00 
4,06 
5,00 
3,0-6 
3,00 
4,00 
3,00 ; 
1,00 
3.O0 

1,00 
5.90 

6,60 • 
6,00 
4,-00 
2.06 
à, oo 
-zoo 

N° Am. 	«bairro» 
1 	• P• róximoFrirtaPe 
2 	• J• oséBonifactO 

4(3» 	• F• rinape 

4 	• C• apela São João 

5 	policia rodoviária 
6 	deliazari 

BR • 1,53 
8 	br 153 
9 	• rs coregipe 

10 	br-153 
11 	• b• r-153 
12 	• b• r-153 

13 	s• ecção dourado 

14 	s• ecção Paiol brande 

15 	br-153 • 
r•r 1 G» 	• rinape 

17 	vercloreirds 

18 	• br-153 
19 	rs- Aratiba 

20 	vicinal a transb. 

21 	rs campinas 
22 	zimmcr  

Tracaro proprietário 
simão 35221655' - 
sintão• 35221•6•55  
simão 35221655.  
simão 35221655 
sultão 35221655 
Dallarrisa 91543303 
Dallarosa 91548308 
D• allarosi 91543303 
Maroto Bonatto 

• 
 

p• ene 35225691 
peno 35225691 
perin 36225691 
Tonatto 35225290 
pierozan 30153966 
pierozan 30153966 
imob. Palmas 35221904 
pierozan 30153066 
piazza imóveis 35229460 

; erecitim imóveis 30153608 
erechim iinót:/ei30153008 
Luiz proprietário 35222555  

-dita 	tiãure-iá 
- • 

Abr/2011 	*•[Z]cifertá 

-Abr/2011 	• fx]óiérta- 

Abri2011 	[x]oferta

Abr/2011 	[xpierta_ 

0111/201  O 	IxIbferta 

Abr/2011  • 	lxpferta*..  ; 

De7/2010 • jTransa•çâo • I 

Set/2609 .1.1Transação 

Abri2011 : .tx]óferta 
Seti2.010 • Hiransaçã•c; 
Abri2011 • txpferta - 
Ab-r/2011 	fx]Óferta 
Mar/2011 • HTrans'éção 
Abri2011 • (x1Oferta 
Abr/2011 * (xPferta 
Set/2009 HTransadão 
Abr/2009 [1Tran's•açãO 

Abr/201-1 	(x1Oterta 

Abri2O11 	•rx1Oferta 
Jut/2010 ' CjiransaçâO 
Out/2009 ! [Transação • 

. 1? 	 ' 	 ter.r.,r1 	f•G, 

- 	1•-• • 	 ;.11 	,3!fir 	z-gy..,* -e. 	it.:F;(7 



«nivel/rua; «distancia 'até-  Ce-ntro 
..... 
abaixo 
no nivel 
no nivel 
no nivel 
no nivel 
no nivel 
no nivel 
no nivel 
no nivel 
no nivel 
no nivel 
abaixo 
no nivel 
no nivel 
no nivel 
no.  nivel 
abaixo 	 áSáô 	• 

no nivel 	 1,-00 

no nivel 
_ 	• 

no nivel 	 900 

no nivel 	 8.00 

no nivel 	 3,00 

abaixo 	 5,00 

no nivel 	 5,60 

6,-00 • 
1,00 
1,00 

12,00 . 
10,00 
7,00 
5,00 */ 
1,00 ' 
5,00 

13.00 
4,00 
4.00 . 
3,00 
3,00 • 
2,001  
3.-00 

«frente ',Oára BÉt-Ou Rti) 1 	¡SerCent-u-a-i 

[xlsint 	 3 _ reserva de APíS.  entre 21% 
reserva APP até 1.0% --  - 

reserva A-PP até 10% 

" reserva de APf•5-  entre 11% a 20% 

«topografia» _ 
Aclive 

Em nivel 
Declive 0-5%.  

Aclive 
Em nivel 
Em nivel 

Aclive 
Em nível 
Em nivel 

Declive 0-5% 
Declive 
Declive 5-10% 

Aclive 
Em nivel 

Declive 5-'10% 
Em nivel 
Em nivel - 
Em nivel 

Aclive 
Em nivel 
Em nivel 

Aclive 
Em nivel 

Declive 5.••••-10% 

23 
24 

N° Am. 

!FERRETTO 

São Roque - Br153 	Dallarosa 91543303 	Abr/2011 	, 	[x]Oferta. 	, 
003 074 

BR-153 concordia 	• Dallarosa 91543363 	• Ago/2009 * 	[Transação . 

- • 
«valor total do imóvel o i  «valor benfeitorias:).  ; .«valor total»-1 'área total m2‘ : 

1 3 000 000.00 300:000.00.  2 M•cróboi-Cià . - 	••.0-6:000,60 

2 1.200 000,00 0,00 I, 1.200.000,00 12:731,30 

«3» 1 C50 000,00 150 000,00 900.000,00 • 6.210,00 - 

4 150 000,00 ' 35 000,00 • 115.000,00 • 30.000,00 '  

5 260 000.00 70.000.00 190.000,00 -75.066:00 

6 220.000,00 0,00 • 220 000,.00 4  60.90000 . 

7 700 000:00 0,00 700 006,00  
• 

8 2 465 000,00 • 
• 

0,00 • 2.465 000,00 : 17.600,00 

9 140.000,60 0,00 • 140:000,00 I 21.818,18 • 
43.-937:50 

10 190 000,00 ._ 	0,00 ,.. 190.000.00 ; 
-60.000:56 1  

11 460.00.0,00 ' 
• 

0,00 • 460.-060,00 1 
I  

12 640 000,00 0.00 •• ' 	.. 640 000,00 64.000,00 
: 

13 350.0Q0.00 ''. 0,00 • 350.000,00 
• 

33..000,00 * 
81.000,-60 

14 . 950 000.00 .. 0.00 
I  

950 000,00 
• 

15 2 300.000.00 0,00 2.300.000,00 *. 23.685,27 
2..f.3.60,00 

«16» 260 000,00 .. 0,00 260.000,00 • 

17 45.000,00 0,00 45.000,00 
- 

5.100,00 

18 690 000,00 . 000 . 
600 000,00 • 6000,00 

19 280 000,00 • 80.000,00 200 000,00 . 60.940,00 
3d.00ii,b6 • 

20 ... 175 000,00 . 0,00 175 000,00 
' 6.000,-00 

21 70.000,00 0,00 	
• 

70.600,00 

22 815 000,00 300.000,00 515:000,00 I 44.000,00. 
I  35.000,60 

23 650 000,00 0,00 , 
. 

650.000,00 .: ._ 
125.006,00 

24 500 000 00 0.00 500.000,00 

N° Am. 
1 
2 

«3» 

«frente» 
2C3.00 
50 00 
84 00 

eperinietto» ; . 	. 
' 014 78 

254,63 
73,93 

4 95.00 315,79 

5 100,00 750.00 

6 125,00 487,20 , 

7 191.68 192,92 

8 g.7,00 175 26 

9 6:2.50 349,09 

10 170.00 258.46 

11 125.00 720.00 

12. 62,50 1 024,00 • 

13 62,50 528,00 

14 100 00 810,00 

15 197.85 119.71 

«16» 30.00 96,00 * 

17 87.00 58,62 

18 150,00 40,00 • 

19 125,00 487,52 • 

20 100,00 300,00 
• 21 60.00 100,00 

22 120,00 366.67 

23 200.00 175,00 

24 125,30 1 000.-00 

N° Am. «acesso pa-NAMeriiiiido 

1 	 [x]sint = 1 

2 
	

[x]sim = 1 

«3» 
	 [xlsim = 1 

"não = O 

< • !<., 	 . 	 ' 	<,, 	< 	 -11-')0.1.10;) 	roc,t,  r, - 

• 	'.<!-",t/..1<:' 	e •.;coi 96!:, .190 0001 -05 	G39!!)389906 



FERliETTO • 

0 7 5 
6 
7 

[x]sirn = 1 
[x]sim 	1 

lnão = 0 

.[ Inão 
[x]sirn 
[x]sim.  

-; 

resei-va : de: APP entre 11% a 20°4;
u
j 

reserva de APP entre 11% a 20% ; 
reserva de APP entre :217%:a 35°/:  

1x'isirn 	1 11xlsirn reserva APP até 10% 
9 (xlsirn = 1 [x)sim reserva APP até 10% 

10 [x]sim = 1 [x1sirn reserva de APP entre 21% a 35% 
11 [ ]não = á ]não reserva de APP entre 11% a 20% ; 
12 (Xlsim = 1 [x]sim reserva de APP entre 21% a 35% _ 	 _ 	. 	. 
13 ]não 	O [ ¡não reserva APP até 10% 
14 [x]sim = 1 reserva de APP entre 11% a 20% 
15 [xlsim =1 [x]sim reserva APP até 10% 

xf.16» [X]Sirn = 1 reserva APP até 10% _ 
17 Ix]s-11r.:  = 	1 [xlsim reserva APP até 10% 
18 [1.x]sim = 	1 [x]sim reserva APP até 10% 
19 (x)sirn = 1:  [x]sim reserva APP até 10% 
20 [ jnão 	0 jnào reserva APP até 10% 
21 [x]Sm = 1 Ixlmn reserva APP até 10% 
22 HnãoO [x]sirn,  reserva APP até 10% 
23 (xlsim = '1 reserva de APP entre 21% a 35% 
24 [x]sim = 1 [x]sim reserva de APP entre 21% a 35% 

N° Am. , custo/m2  «data 2» 
-1 	13,11 	1,00 
2 	94,26 	1,00 ' 

rx3» 	144,03 	1 00 
4 	 3,83 	'1.00 
5 	 2.53 	1,00 ' 
6 	 3,61 	7.00 . 
7 	18,93 	1,00 
8 	145,00 	5,00 
9 	 6,42 	21,00 

16 	 4.32 	1,00 
11 	 5,11 	8,00 1  

12 	1 0 O O 	1,00 
3 	10,61 	1,00 . 

14 	11 73 	2,00 
IS 	97,11 	1,00 

«16» 	90.28 	1,00 : 
17 	 8,82 	21,00 
18 	100,00 	26,00 : 
19 	3,28 	1,00 ' 
20 	5,83 	1,00 : 
21 	11,67 	9,00 
22 	11,70 	20,00 
23 1 

	

8,57 	1,00 '  
24 	 4,00 	: 	22,00 ' 

Amostragens e variáveis marcadas com "e" e "e" não serão usadas nos cálculos 

'Modelos Pesquisados 

N" Modelo 

2 
3 
4 

Correlação 1r2  
0,9822 
0.9821 	: 
0,9820 - 
0.9820 

	

ustado 	i 
0,9536 

	

- 	-- 
0,9534 
0.9533 
0 9560 : 

Calculado 
87,3981 	: , 
86,996'0 : 
86,672i' - 

115,0866 

Regressares 
3 em 5 
3 em 5 
3 em 5 
3 em 4 

N° de "Outliers" 
O 
v
.. 

6- 
, 

6 

jos 	;;:n 	; 	, ".; 	,'i 	crP 	',:k):!.)1.X. 	eC111,1,  - 

-YY) 



0 5 3 O 7 6 

5 
G 
7 
3 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 

29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
.43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

0,9819 
O 9819 
0,9819 
0,9818 
0.9797 
0,97-97 • 
0,9794 - 
0,9764 - 
0,9762 
0,9759 • 
0,9726 
09711 
0964;' 	• 
0,9644 * 
0,9642 • 
0,9639 
0,-9636 • 
0,9634 . 	. 
0,9634 
0,9633 
0,9633 • 
0,9632 
O 9629 
0,9624 * 
0,9624 ' 
0.9624 ' 
0.9624 ' 
09623 • 
019619 • 
0 96-10 
0 9610 
0,9610 
0.9609 .. 
0,9606 . 
0,9599 
0,9599 . 
0,9598 	_ 
0,9598 
0.9596 
0,9596 
0.9587 
0.9587 
0;9568 
0,9566 
0,9565 
0,9563 

0,9558 
0,9557 
0,9556 
0,9579 
0,9473 
0,9473 
0,9465 
0,9423 
0,9418 
0,9411 
0,9332 
0,9335 
0,9089 
0.9082 
0,9077 
0,907-0 

* 0.906ri 
0,9056 r- _ 	. 	_ 	..... 
0.9112 
0,9053 
0,9109 ; 
0,9108 - 
0,9043 • 
0,9033 • 
0.9033 • 
0,9031 
0,9088 ' 
0,9028 ' 
6,075 '-
0,-8997 • 
0,8996 • 
0.9055 : 
0,8995 
0,9045 .. . 	• 

0,8969 
0,9030 
0.8966 
0,9027 : 
0,8961 • 
0,9022 ' 
0,9000 ' 
0.9056 ' 
0,8890 ; 
0,8952 
0,8883 • 
0,8944;', 

-- 

* 

. 

- 

• 
• 

114,5423 
114.1507 • 
114,1025 • 
160.31-67 • 
76,5642 •• 
76.4544 ; 
75,3690 
86.7166 • 
86.0074 
84,8228 
74.3647 
99,2684 
42.8675 
42,5665 
42.2918 
41,9845 
41,6424 
41,3099 
64,8618 
'41,1'731 

54,6830 
54,5956 

- 40,703É 
40,2165 
40,2160 , 
40 1299 • 
53,2976 
-40,9263 
-52,-556-4 
38 5852 .-
38,6379 
51.6160 
38,5865 
50,7347 
37,5509 
49.8723 
37,4143 
49.6909 
37,2274 
49,4427 	.- 
48,2587 • 
58,1299 
34,6212 
45,8217-
34,4140 
45,4817 

3 em 4 _ 	_ 
3 em 4 
3 ein 4 
3 em 3 
5 em 5 

- 5 em 6 
5 em 5 

--ein 4 
- 4 em 4  

4 em 4 
- 4 em 4- 

3 em 3-
6-em 
4 em É 
4 e-in 5 _ 
4 em 5 
J-r-) 

4-em -5 
-4 em 4 

em 5 _ 	_ 
4 em 4 
4 em 4 
5 em 5 
Sem 5 
4 -em 5 

- 
4 em 5 
4 em 4 
5 em 5 
4 em 4-
4 em 5 
4 em 5 
4 em 4 
5 em 5 
4 em 4 
3 em 5 
-3-  em 4 
à em 5 
à em 4 
3-em 
ã em 4 
3 em 4- 
-3 •erl 3 
4 em 5 
4 er-T-1-4 
4 em 5 _ 
4 em 4 

; 

o 
o 
O 

1 

O 

 
o 

o 
o

_ 

o 

1 

o 

_ 
1 

1 
- 

-- 
o 
1 

1 
1 - 
-1 

FERRE TO 
cags.erlharia 

--_ 1 

_ j 
- 

- 

- 

7 

- 

1 

_ 	1 

7 

7 

i 

- 

- ; 

- • 	I 

N° ModelO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

Sim 
Sim 
Sim-  
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sun 
Sim 
Sfrn. 

Não há 
Nâo há 

- -NãO há-   
Não há - 
Não há - 
Não ha 
Não há 
Não há 
Não há 
Não há 
Não há 
Não há - 

Vãi6 r Ãvaiiacro-1 
33,52 : 
33,25 7 
33-,06 r•  
3-5.24 
34.97 I.  
34,74 
32.82 

37,12 ; 
38,05 • 
38,99 f•  
-48 3-8-  _. 

Mi 
26,49 

*-
26,35 
26.2à- 7 
30,56 
30,42 
30,33 
26.25 1 

30:61 	* 
• 29,00 

29,65 
30,23 • 
-40-50 

	

---42,41 	1 

	

41,97 	I _ 
41,66 ; 
40,65 ' 
40,20 
3-9,80 •• 
41,03 

45,62.  
48,83 

- 
---55 80 

. 	• 	 '7" 	....77u!o:-.0 ;1  .7' 	and,,,, 	 7  J54; 3,5;71 f;„7794-.; 	CEP ,197017000 	fecnim 	rS 
:- '7 	• -7 r "7. 	,..,,,,,,c,r,-7,77--777;;-777, 	7,7:77..7 	0 '7 '..7,35 73r-10 0001 -05 7NSC 039.' 	9t 



13 
14 	 Sim 
15 	 Sim 
16 	 Sim 
17 	 Sim 
18 	 Sirn 
19 	 Sim 
20 	 Sim 
21 	 Sim 
22 	 Sim 
23 	 Sim 
24 	 Sim 
25 	 SIM 
26 	 Sim 
27 	 Sim 
28 	 Sim 
-29 	 Sim 
30 	 Sim 
31 	 Sim 
32 	 Sim 
33 	 Sim 
34 	 SIM 
35 	 Si m- 
36 	 Sim 
37 	 Sim 
38 	 Sim 
39 	 Sim 
40 	 Sim 
41 	 Sim 
42 	 Sim 
43 	 SIM 
44 	 Sim 
45 	 Sim 
46 	 Sim 
47 	 Sim 
48 	 Sim 
49 	 -Sim 
SO 	 Sim 

Ln(Ícusto/m1) = b0 
b5lpercentual de APP) 

Ln((eustoim'p = GO 
t- 5'1..naercenlual de APP1) 

Ln((custo(rn')) 	b0 
b5'11percentual de APP) 

+ 

Não há 
Não há • 
Não há 
Não há 
Não há 
Não há 

- Não há  
Não há 
Não há 
Não há 
Não há 
Não há • 
Não há 
Não há 

- Não há 
Não há 
Não há - 
Não há., 
Não há 
Não há • 
Não há : 
Não há 
Não há • 
Não há 
Não há 
Não há 
Não há 
Não há 
Não há • 
Não há • 
Não há  
Não há 
Não há 
Não há 
Não há 
Não há 
Não há 
Não há 

MODELOS 

b1"Lnaatratividadep 	+ 	b2'idata1 1- 

bi'LnUalratividadep 	b2'[data) 	+ 

bl'Ln([atratividade]) 	+ 	b2[data] 	+ 

FERRETTO 

47,87 	40,17 ; 	57,04 
47.23 t•  J-é;74 ' 	567713-4  
34,97 ; 	27 	46,04 1  
4-1,27 	35752 • 	47:95 
31,10 	22,29 • 	43,39 
i9,04 • 	15:61 	23,22- 
19,04 	15,54 	23,32 , 
18,99 	-15:4-2 	• 	38 
29,97 	2i,48 	41,82 
22,10 	17,95 ; 	27,21 ' 
18134 	15,31 	21,7 
21,87 • • 17,94 	6,65 
21,87 	18,-06 - 	

2
26,48 

3-6,40 	 -4 29,71 4,5õ ; 
36,21 	25.68 	51,65-1 
29,02 	20,77 • 	- . -40,56•-: 
22,28 7, 	- • 	- 	- -27.61 	; _ 	_ 	.. 	. 
22,09 	18,00 	_. 	27,12 1 
22,09 	1E1-, -i---' 	- --2-6:94l, 
34,32 	 -à 28 - 24.40 *- 	- 	4, 	1 
35,49 	28:99 	- -43,44 
22,32 - 	-17,87 : 	27,8-8-  ' 
22,18 4 	17,9f' - 	27,47 1  

• 22,18 • 	18,04 	

5 
32,57 	

.23:311  : 	-44---527,229-4-11  34,61" 	282 	 -' 
17,80 	14,5-9 : 	-- 21,72 ; 
178-0 	_ 	14,68. 	21,•58 1 

-1-4,56 ' 	- • 21-,-92 • 17-;-86 
17,86-- -14•3-,6-5 • 	• 2-1-,77-•  1 
17,88 	1-4:48 -, 	• 	• 	- 29 1 
17,88 i!1. 	- 	14,58 ! 	-21,-94 I 

1-4;27 
17,05-

20,38 I  
-14,ãÃ : 	20',27 ' 

54,20 ' 	42,20 - 	66,--ío, 
52,49 1  
54,73 : 	

446:59  20 .., 	• 
88,86 •1  

5-2,7•0 i 	- 	46,14 	• 	-- 59 '27 ' 

b3[natureza] 	+ 	b4"1...n([área 	total 	mi) 	+ 

b3lnatureza) 	+ 	b4eln(fárea 	total 	iri")) 	4. 

b3[natureza] 	+ 	b4'Ln((área total 	m2)) + 

Ln((ctistofrni) = b0 • b11...11(( atrativida de]) + 
Ln((custo/mi) = b0 + b1"Ln([atratividade)) 

APPD 
(35 	1.n(tcusto/m21) = b0 + bl*Ln((attatividade)) 

(71 	: Ln(lcusto/mi) = b0 + bt'Ln((atratividadel) + 
18) 	: Ln((custo/m1)= b0 bl*Ln(tatratividadel) + 
(9) 	Ln([custo/m1) = b0 + bllatratividadel 
1)5 lítpercentual de APP) 

l_n(,[custolml) 	b0 	hl 'lati:atividade) 
b5`1.n.dpercentual de APPI) 
, 1 

 
11 	In((custoim'D = b0 	bllatratividade) + 02'[datal + b3[natureza] + b4'Ln((área total m')) 4- 

b5'!;yercentual de APPJ 
112) 	Ln([custo/m1) = b0 + b1"tatratividade1 +- b2[data] + b3'Ln(tárea total mi) + b4lpercentual de APP) 
(13; 	Ln([custo/m1) = b0 + b1latratividadel + b2[data] + b3"Ln((área total mi) + b4'LnUpercentual de APP]) 
(11) 	Ln(lcustoimi) = b0 + b1latratividade] + b2(data) + b3'Ln([área total mi) + b4'14percentual de APP] 
151 	Le.((custo/mi) b0 4- bv[atratividade] b2[data] + b3'jnatureza] + b4"1.n([área total m]) 

b2idata] + b3'Ln((área total mi) + b4'[percentual de APP] 
+ b2'[datal + b3*Lneárea total mi) + bzi'LnUpercentual de 

b21dataj b3'1.11([área total mi) + b4"14percentual de APP) 
b21datal + b3*(naturezal + b4*Ln((área total rre]) 
b2•Idatal + b3"Ln(fárea total m'l) 
+ br[data] + b3"fnatureza) + b4*Ln(r,área total m')) + 

b2*[datal + bnnaturezal + b4*Ln(larea total ma)) + 

:a. 	 '1 7 	 ;:•5•1? 	!•••'1 f.,;-  96 	CEP f4970,..11XX1 	Eieçhirp . 

• 	• 	• •Álu:.::?,,,,•t••• 	••• • 	.••• 	 ,X35 	"J<XJ' - 05 INSt; 	010:4; 

. 	• 	•":,: 	: 
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- 

= rd) b1latratrvIdade.) + b2-(datal, + b3"Ln((área total mi) 

	

[17) 	Ln([custoirn21) = b0 + b1"Ln([atratividade]) 4  b2[data] + b3[natureza] + b4-1/[area total m2] + 
b5"(percentual de APP) 

	

(18) 	• Lndeusto/m211 . b0 + bt'Ln(fatrativIdacIel) + b2-17[datal 4. b3[natureza] + b4*Ln([area total m2]) + 
b5"14percentual de APP] 

	

(1'21 	Ln((custo/m21) = b0 	b1*Ln(íatrat)v)dade1) + b2("1/[data] + b3*[naturezal + b4*Lngárea total mi) + 
b51...n([percentual de APP]) 

	

(20) 	Ln((custo/m21) = b0 	bl*Ln([atratividade]) .+ b2-11ldata] + b3[natureza] + b4*Lngarea total m21) + 
b5"[percentuai de APP] 

Ln(1custoirn2]) = b0 	bl"Ln((atrabvidadep + b2*(datal 	b3[natureza] + b4*-1/(area total m2] + 
(ne.,mentual de APP]) 

	

) 	Ln([custoírn211 = b0 	bl"(atratividade] 	b2-14datal 4  b3[natureza] + b4*Ln(farea total m211 + 
tf.)•il[percenlual de APP] 

	

(.231 	Ln(1eusto/m21) = b0 "4" b1"Ln((atratividade]) + b2*1/1dataj + h3[natureza] + bil*Ln([área total rn2]) 

	

(241 	- Ln(eusto/m21) = b0 + b1*[atratividadel + b2*Ln((data)) + b3[natureza] + b4'Ln((are8 total m2]) + 
h5'1/[percentual de APP] 

	

(251 	Ln((custo/m21) = b0 + bilatratividade] b2Inaturezal + b3"Ln((área total mi) + b4-'1dpercentual de APP1 

	

(25) 	. LnGcustoirn211= b0 + b1*Ln(fatratividade1) + b2[data] + b31/[área total mi + b4*[percentual de APP] 

	

271 	Ln((custo/m21) = b0 + b1*[atratividade] + b2(data) b3"(natureza] + b4"1/[área total mi + b5*(percentual 
de APP1 

Ln((custo/m21) = b0 + b1"Ln((atrativrciadel) -). b2*Idata] + b3(natureza) + b41/[área total mi + 
t- ,̀'"](ner(ent)ial d APP) 

Ln((etieto/m2.11 = b0 + bl'[atratividadel + b2"14data1 + bnnaturezal 	b4-"Ln([área total mi) + 
]."Ln((percentual de ,APP]) 

In(lcusto(Mi) = b0 	b1latratividadel + 02'Lr)((clata]) + h3[natureza] 4.. bO*Ln((área total mi) + 
b5*Ln((percentual de APP}) 

	

(31] 	• Ln([custo/m21) = b0 + bllatratividadel + b2*(natureza1 + b3*Ln([área total m2 j) + b4"Lnt[percentual de 
APP]) 

	

32 	Ln(leusto/m2)) 	b0 + b1"[atratividade] + b2[data] 	bnnaturezal • b41/[área total m2] + 

b5"LnUpercentuai de APP]) 

	

(33) 	Ln((custo/m21)= b0 b1*Ln([atratrvidade]) + b2*[data) + b3.1/[area total mi + b4*Lnapercentual de APP]) 
Lnr(custo/m21) 	b0 	b1"-[atrabvidade) + b2"1/data] + h3[natureza] + bil*Ln((área total mi) + 

b5"(pereentual de APP] 

	

nacusto/m21) = b0 	bliatratividadej + .b2.*Ln((dataj) -+ b3*[naturezal + b4*Ln((área total mi) 4- 
bi reentual de APP] 

Ln((custo/rn"11. b0 b1"(atratividadel + b2"-[natureza] 4.  b3"Ln([area total mi) + b4*(percentual de APP] 
Ln([custo/m1) 	do b1"[atrativid-ade] 4- b2(data) + b3[natureza] b4*-1/[área total mi + b5-"1/[percentual 

de APP] 
. Ln(lcusto/m21) = b0 + bl'LnUatratividadep + b2"jdata]* b31/1area total mi + b4*-1/[percentual de APP1 
. Ln((custo/m23) = b0 4- bl'Ln(tatratividadej) + b2"Ln((data]) + b3Inatureza] 4- b4*Ln([área total m21) + 

b5'14percentual de APP] 

	

(,10) 	Ln.([custo/m2]) 	b0 	bl"Ln([atra.tividadel) + b2-*(natureza) + b3*Ln((área total 0n2]) + b41/1percentual de 

APP) 

	

04) 	Ln([custo/m2)) 	b0 + bl"Ln((atratividade)) . b2*Ln((data1) + b3*(naturezal + b4'Ln((area total m21) *- 
b5"Ln([pernentuai de APP]) 

	

(42) 	Ln([custo/m]1= b0 + bi'Ln(jatratividadep + b2"(natureza] + b3"Ln((área total 	+ b4*1.0([percentual de 

Lnecusto/rni) 	b0 	bl*Ln(atr.atividade)) + b2"Ln((datap + b3lnatureza) • b4*Ln((area total mi) + 
bbleercentual de APP 

	

(441 	. Ln((custo/m21) = b0 + b1*Ln([atratividade]) + b2[natureza] + bn_n(area total mi) + b4"[percentual de 
APP] 

• Ln((eusto/m21) b0 + bl*LnOtratividadep +- b2"Lnedataj) + b3*[natureza] + b4*Lnr[area total m21) 

Ln([custo/mi) b0 4  b -I'Ln(fatratividadeD + b2[natureza] + b3"Ln([area total m2]) 

	

(41) 	• [custo/m2] = b0 bl*14atratividade] + b2[data] + bnnaturezal + b4"Ln([area total m2]) + b5•1/[percentual 

de APP1 

	

(48) 	(custo/m2] = b0 4- b1"1/[atratividadel + b2*[data] 1" b.3'Ln((area total mi) + b4*-14percentua! de APP) 
(custo/m2) = b0 * b1•14atrafividadel * b2*(data] 	b3"[natureza] + b4*Ln([area total m2]) + 

ly+"._ -- percentual de APP]) 
[custo/mi =dO + b 1"1/("atratividadel WYldatal + b3't_n(prea total mi) b4.LnUpereentual de APP) 

Observações : 

Regressores testados a um nível de sionlilcãncla de 304 00% 
Critério de identit7cação de oudler : 

Intervalo de +1- 2,00 desvios padrões ern forno dá média. 

reste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, a um nivel de significância de 10% 

F ER RE/ TO 
ersge r•harizs 



Teste do auto-correlação de Durbin-Watson, a uru niveíde sIgnificáncia de 5.0% 
Intervalos de Confiança de 80,0% para os valores estimados. 

• 
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Descriçãoklas Variáveis 

Variável Dependente : 

custo/M): custo unitario do m7  de terreno. Equação: 
(valor fotaipprea total niJ 

Variáveis Independentes : 

ident./endereço  (variável não utilizada no Modelo) 

alratividade 

.• bairro  (variável não utilizada no modelo) 

informação  (variável não utilizada no modelo) 

• 	data 	
Número de meses contados a partir de Abr/2009 

natureza 
Opções : OfertafTransacão 

• 	valor total do imóvel : valor total do imóvel . (vadável não utilizada no modelo) 

valor benfeitorias : valor de benfeitorias( consttuçdes, infra-estruturas e etc). (variável não utilizada no 
modelo) 

valor total  (variável não utilizada no modelo) 
Equação: 

(valor total do imóvel Hvalor benfeltbrias) 

área total m2  

frente (variável não utilizada no modelo) 

p_erimetro : profundidade. (variável não utilizada no modelo) 
Equação : 

(área total mq+ftrentol 

topografia  (variável não utilizada no modelo) 
Classificação: 

Em nível = 1; Aclive = 2; Aclive acenbiade = 3; Declive 0-5% = 4; Declive 5-10% = 5; Declive> 10% = 
6; 

itiVEllttia (variável não utilizada no modelo) 
Classificação : 

abaixo = 1; no nivel = 2; acima = 3; 

distancia até centro . km : distância de área até centro da cidade. (variável hão utilizada no modelo) 

acesso  pavimentado : variável dicotômica . (variável não utilizada no Modelo) 
Opçóes : sim = fina° = O 

frente para BR ou RS : variável dicotômica = frente para BR, RS com intuição comercial, industrial .= 
sim / nao . (variável não utilizada no modelo) 

Opções : siminão 

percentual de APP : percentual de área de preservação permanente. 
Classificação: 

reserva APP até 10% = 3; reserva de APP entre 11% a 20% = 2; reserva de APP entre 21% a 
35% = 1: 

data 2 (variável não utilizada no modelo) 

Esta tistiCas Básicas 

N° de elementos da amostra 	 • 22 

foodo'k 	 f,054i 3321 5795 CEP 99700,000 Eechlrrt - RS 
fr., 	 ent: ti,  9'35 :;90: 0001 -05 INSC 039:0089966 



5 
:16 
: 0.3708 

Mé draj JA‘Zjol'gclrãs1ILÇ9M,yvigã-ç 
7.3 

	

:54545<-10'" 	in^0x1^0'-' 
^ ^1- 	' 	-0,5032 

10,4357-L 	 U:0738 
— -015580 

4_69,64% 
85,16% 

— 
.5^2^,-10W 1  • 

N" de variáveis independentes 
N° de graus de liberdade 
Desvio padrão da regressão 

áb'atividãde^ 
idãtã 	 A 

natureza 
"Lii(árée tbfal ['IV) 	, 

- 

0 0 3 D 80 
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Dispersão ein Torno da Média 

Número fIlklIMO de amostragens para 5 variáveis independentes: 13. 

1)istribuiçãb das Variáveis 

Coeficientes de Variação 

,,7 .90 C :1 P 	70 000 E; erhim - RS 

C f?! W 'E , ;;;Xi*.' 	'..•,:len!,;(,•iv:ana cot:, t), 	(;(,(". 01 '.'"?Zi .) 300 i 0001 -)5 [WS C 0391W89966 
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a 	2 	'5 9 12 4 16 19 21 :72 26 

Dispersão 

Mil 

. 	2 
• 

4 421i23 

3.4311111 

741 

21 72 

17 

.1M 

19 
' 	e 

.Arnostragern 

ÉRix Erro 
ongêrowoi,) 

Tabela de valores estimados e observados 

Valores para a variável custo/Til', 

N° AM...~Iyálor p-  iSs..e..iy_ Ta-ii_cill---O_TO.. _ _i'-,--ie_irii-ri:_ ãriEfii,-.1.,411ife-J-éfil3-ii.  ],,"'..V.--áifti..lil'o-W, _ .:], . 
- -- 'F.-- 	- - - 	-1 ..-1-i . 	 11,62 I! 	-1,49 ! 	-11,3612% : 

	

..,94,26 : 	̂ 	93,75 	-0,51 , 	-0,5362 Á) : - 
-0,0::, . 	-1,3004 /o 1 ._. 	._.... , 

5 
G 
7 
8 - 
Ó 

	

-1- 0 	• 
11-  
12 

- 13 
:14 

17 
13 

--i...  
á • 

.' 21 
. 	.. 
23 _ 	.. 	. 
24 

. 
- 

- 

: 

- 	: 

	

, 23 	. 
,3......, 	, 

.-i;i,"66 	' 	--. 	- . 	. 	. 	... 	.. 
6.42 -7 

5,11 

	

-.10,00 	• 

	

:16;61 	-: 

	

11.7:3 	. 

8,82-: 
iodibo 

11-1! 

	

.._ 	. 	, 

	

18,57 	! 
4-.00 

	

_ 	..... 

- -18.63 : 	-
„ 

- 	: --;1-.-3'r•  

16!'•I- 

 

2,26 	I _ ..._ 
1.86 , 

-6:1" -,37 -I-.  

5.75 I 
11,-71 	; 
1-497 	I 

-- 	--6-.11-  I--  
126,61-  ; - 

8,99 , 
-- ÁobládiT 

431 
-II 6, -ib-  ;-I.  
1-8,78 - : - 
16,45 
6 19 . 

15,94
.._‘ 

:6-6-  

-0,27 	-10,752'9 
1,25 : 	34,6411 % 

-2,99 	-15,7692 %j 
- -83,6-3 T- 	:57:6-7-4T% 

0,64 	12,6161 % 

	

1.71 	• 	17,1232% , 
4,-36; _.. 	4:1-,-ó"-ïi-c3 -62J-I 

	

.- " -:--6.,6.2 	: 	-49-,-9484-ói--n-  I 
29,50 I 	30,3793 °XI : 
0,17 	.._' 	1,8945% I 

45:007  
-11.8435%5--4 

-1,52 , 	-26,116:2i %-' 
-;id" I ."' .-J2i,ãïá--3-é.À3 I 
7,08 , 	60,4 /68 

-2,12  
2,19--! - 	54,768-5-'3%0-j 

A variação (1:i;) é 4 alculada como a diferença entro os valores observadõ e estimado, dividida nele valor observado. 

A4.1 vailações peréentuais sild'nermalmente menores etM valotes estimados o observados maiores, não devendo ser usadas C0177éi elemento de confliaração entre as aniostragebs. 

 

dosa, 21? ' 	Folie 'fax i064) :•!:321 57913 CEP 9.1.:1700;0(X) 	- R5 
com br• CGC 0: 965 nO 00(il 	 o3.9;wr.gR-3e 
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percentual de APP 	 -0,3087 ' 
	 rogeellmria 

Correlação do Modelo 

Coeficiente de Correlação (r) • 	 : 0.9634 
Valor 1 calculado  	: 14,37 
Valor t tabelado (I crítico)  	1,746 (para o nível de significancia de 10,0 °/0) 
Coeficiente de determinação (r2) 	: 0,9281 
Coeficiente r2  ajustado .......... 	: 0.9056 

Classificação: Correlação Fortíssima 

Análise da Variância 

Fonte de erro Sorna dos Cquadrados 
Regressão 	 28,4106 
Residual - 	".2.2007 

s.i  

drau de liberdade Quadradomectios r F "C:afeai-do- 

	

: 5 	1 	5,6821 	 41,31 . 	 _ 

	

16 	 01375 
1,4576 

F Calculado 
	

41,31 
F Tabelado 	: 4,437 (para o nível de significância de 1,000 °/0) 

5igni0cancia do modelo igual a 1.4x10-6% 

ilceitJ+-5e a hipótese de existéneia da regressão. 
Nível de significancia se enquadra eur N8(2 14653-2 Regressão Grau 1. 

: 
custo/m2  
atratividade 
data 
natureza 
área total m2  
percentual de APP 

cuàtb/m21 
1,0000 ' 

-0,7880 ' 

	

0,3961 	: 
-0,1442 
-0,4934 

	

-0,2157 	, 

C.:.orndações Parciais 

área total m2   atratividade '; ' 	data 
0,3961: 

-0,3263 
1,0000 

i -0,2623 
-0,3983 
-0,t703 

naturea ; , 
-0,1442 
0,3594 , 
-0,2623 
1,0000 i 
0,3028 
0,32 09 

-0,7880 
1.0000 .. 	,. 

-0,3263 , -i- 
0,3594 i 
0,0638

'  
' 

-0,1046 .. 

-0,4934 
0,0638 i 

-0,3983 i  
0,3028 : 
1.0000 , 
0,5506 : 

percentual de APP  
custo/m2  -0.2157 	' 
atratividade -0,1046 
data -0,1703 , 
natureza 0,3209 
área total m2  0,5506 
percentual de APP 1,0000 , 

Teste t das Correlações Parciais 

Valores calculados para as estatísticas 1 

,•:•,,;.+1 	
- 

' ,C•fU 	 3.90 	rPOI 	 C:  
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Valor tabelado ((crítico): 1,746 (para o nível de significancia do 10,0 %) 

As variáveis independentes área total m' e percentual de APP são fortemente correlacionadas. O modelo pode apresentar 
multicolinearidade. 

Significância dos Reeressores (bicaudall 

(Teste bicaudal - Significância 30,00%) 

Coeficiente I de Student . t(critico) = 1,0711 

Variável 	. 	. C-oeficiente 1 t Crilculadó I Siã.nificânCia it- A.c.e.it-O-.  _.. 	 , 
atratividade 	 1 	 -13,74 , 	2,8x1•0-N, 	-§-ifri-  , .._ 	. 	.  .. 	.. 	. 
data 	 62 • " 	-0,2569 • 	 80% i.  Não _ 	 ,i 
natureza 	 b3 	 5,663 	--3,5x10 3% '', -ãirri-•  
área total ni2 	 b4 	 ••-6,766 • 	4,5x10•4%. 	É-ia:1 	I 
percentual de APP . 	bs 	 -.78à ' 	- 1,3% - 	•ii-rl •  -•, _ 

Um (1n2; tegrossores não é importante na formação do modelo. odelo. 

...3j.gnificância dos RegTessores (unicaudal) ...3j.gnificância dos RegTessores (unicaudal) 

(Teste unicaudal - significância 30,00%) (Teste unicaudal - significância 30,00%) 

Coeficiente 1 de Student : t(critico) = 0,5350 Coeficiente 1 de Student : t(critico) = 0,5350 

Variável . 	, 
- 
	 Coeficiente 1. -t.  dálculãdOTSiõnifial-néia -, . _. 	. .. 	_. _ .. _ 	_ ...__ .. 

atrati \-ii-c-iá-cle. 	
. 	

b 1 	 -11,87 . 	1,2x10 '"ii, , 
data" . 	' 	 b2 	 0,2222-; 	 41% 
natureza 	 b3 	 4,837 	9,1x1f0:3% • 
área total m2 	 b4 	 -Ér-,2i : 	4-,1" x1b.3%-  .  
percentual de APP 	b5 	 -26  

Variável . 	, 
- 
	 Coeficiente 1. -t.  dálculãdOTSiõnifial-néia -, . _. 	. .. 	_. _ .. _ 	_ ...__ .. 

atrati \-ii-c-iá-cle. 	
. 	

b 1 	 -11,87 . 	1,2x10 '"ii, , 
data" . 	' 	 b2 	 0,2222-; 	 41% 
natureza 	 b3 	 4,837 	9,1x1f0:3% • 
área total m2 	 b4 	 -Ér-,2i : 	4-,1" x1b.3%-  .  
percentual de APP 	b5 	 -26  

Tabela de Resíduos Tabela de Resíduos 

` ` 
t 	 At 	 fUnd05 	ope 	k05..) 3-21 5(96 	 rechirn - RS 

j,cr't 	 e' 	f 	r.1,,,(3.,Jeri-(1t.seilq.:r•rã,:r4 	:)1 	CCC C11 955 m 	ty; it,j3C„. 039.1x)8•39;6' 

t 	 At 	 fUnd05 	ope 	k05..) 3-21 5(96 	 rechirn - RS 
j,cr't 	 e' 	f 	r.1,,,(3.,Jeri-(1t.seilq.:r•rã,:r4 	:)1 	CCC C11 955 m 	ty; it,j3C„. 039.1x)8•39;6' 



tfticierítiza-ci-o.-! 

_ 	 _ 
0,0175 

0,0384 

0,3445 

-0,8583 
- 	0,52-32 - 
- 2,6-78-9 

--0,4925-1  
0,2808 " 

- . 	3634 

-0,4687 _ 
-1,0012 
1-,97S-4

-0,9216 
-; 

- 	 ; 

_ 1,000-0).<10'" 

0,3902 
6,9038 _ . 

-0,9595 

- -1,4249 
0,3721 . - 

-1,4549 j  

-- 

, 	. 

0 0 3 0 8 5 
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Resíduos da variável dependente Ln(fcusto/m1). 

N° Am. Obseia t;.gp31 
1 24527 0,1206 073S-1 
2 4,5460 4,5406 5,3760x10-3  0,0144 
4 1.3428 1.3297 0,-0130 - 0,6352 
5 0.9282 ; 0,8144 0.11ã7 0,3067 
6 1-.2837 1,5811 -0,2974 -0,8020 
7 2.9407 2.7691 0,1716 0.4627 
8 4,9767 4,1169 -0,8597 2,3182 
9 1,8594 2,0279 -Ó, i684- -0,4543 

10 1 4632 1,3730 0.0902 0,2432 
11 1,6311 1.7499 . 	_ -0,1187 -0,3202 
12 2.3025 2,4606 -0,15-80 :0,4261-:  
13 2,3617 2,7058 -0,3440 -0,9277 
14. 2,4-621-  -- 1,8-092 06-529 1,7805 
15 4.5758 4,8411 -0,2652 -0,7152 
17 2,1770 2,1957--• 	• -0,0187 -0,0506 
lã 4,6051- 4,6051 :1,2320x10.-w  -3,§219x10:"3  
19 1.1878 	• 1-.0617 "- 	0,1260 0.3398 
20 1 7630 1,4603 0,3026 0,8160 
21 2,4570 2,7539 -0,969 -0.8006 
22 2,4595 2,9325 -0,4729 -1,2753 
23 

24 
2,9215 

1,3852 
2,8000 
1,8230 

0,1214 - 
-0,4367 

0.325 
-1,-1776 

N° Am. 7  t.hia'drático.  
1 0,0145 
2 2.8902x10"5  
4 1.7131x10'4  
5 0,0129 
G 0,0884 

7 0,0294 
8 0,7392 
9 0,0283 

10 8,1414x10 3  
11 0,0141 
12 0,0249 
13 O 1184 
14 0.4263 
15 0.07-03 

7 3,52245:10 4 ' 
18 1,5179x16"." -- 
19 0,0158 
20 0 0916 
21 0,0881 
22 0 2237 
23 0.0147 
24 0,1907 

Resíduos x Valor Estimado 

' '' • 	 7  ' 	 .`-?-j 	CE P 	 Ervebirn - RS 
•• 	 965 k90 • ,""),; -05 (‘.iSC 	30%001....;f, 
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Este gráfico deve ser usado para verificação do homocedastIcidade do modelo. 

Núrneró de elementos 	 • 22 
Graus de liberdade 	  21 

Estatística ,dos. Resíduos 

Valor médio 	  • 9,9056x10-19  
Variância 	  • 0,1000 
Desvio padrão 	  • 0,3162 
Desvio médio 	  • 0.2343 
Variância (não tendenciosa) 	• 0,1375 
Desvio padrão (não tend.) 	• 0,3708 
Valor mínimo 	  -0.4729 
Valor máximo 	  • 0,8597 
Amplitude  	• 1.3327 
Número de classes 	 • 5 
Intervalo de classes 	 • 0,2665 

Momentos Centrais 

Momento central de 10  ordem . 9,9056x10-19  
Momento central de 2n ordem : 0,1000 
Momento central de 3a ordem : 0.0292 

Momento central de 4a ordem : 1,3285x10-3  

Ceficiérrto1-Aiiiolfirà1-1-"N i7r-dral -t-cfêSru-d-é fir 
Assimetria . 	0,9237 	O . 	O 	• 
Curtose 	-2,8672 	O 	Indefinido 

Distribuição assimétrica à direita e palic(irtica. 

' 	••• 	• ••• • •••••• 	 y..)!,4) 3321 	CCP 997e..)f000 	Eff,:r11111 - R5 
ej.e.;.1.j. 	 _ 	r••••-p1 1•-•• • ..1:,s(idt•:“.1“:1,1rtp,m1,..pi 	 390 0,er2 _05 INC 030.c.,3¡i9gen 



Frequências Absolutas 

Classe 

o ri 3 O 8 7 

FERRETTO 
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Classe .. 	_.., 
1 
2 	* 

3 	' 
4 	• 

5 	* 

MinirnO : Máximo-  ..  

	

-0.4729 	-0,2064 

	

-0,2064 • 	0,0601 . 

	

0,0601 • 	0,3266 . . 	. 	, 

	

0,3266 	0,5-932 ; 

	

0.5932 	0,8597 .; . 

Intervalos de Classes 

Freg. -1  Fimq-.(642-1.54édiã i 

6 • 	27,27 	-073-522- _ 
7 	3182"' 	-9-,0636.  
7 	31,82 ; 	-0,-1:194-  
Ó ; 	- 	o,do i 	(5-,bocio ' 
2 : 	-9,09-1 	6,7-563 ; . 	_._. 	.,. 	... 

Histograma 

Amostragens eliminadas 

Amostragens não utilizadas na avaliação : 

-- 

	

N° Am. , custo/m2 	ErrO/Désv•ici - , 	 I Padrao(*) ._ . 	_ 	_......_ . 
3 	144.9300 	 -15,0832 

	

16 * 90,2806 	 -12:7454 

Presença de Outliers 

Critério de identificação de outlier : 

' • • 	r- • 	• I 	 ,;;- 	 ft.-KiQs 	'.-•tr. 0:•.•`•••2; 	795 	P 99700•0CC, 	Erectlim. - RS 
• 	"1 ••• 	 . 	 N.?•,...i1,,,k-iy;e7 I f':;‘)Crlgen!'dr 	(.0“1 	 955 .390 '0Y05 -OS 	NS.t:. 030.(X)49266 
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1? 
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41• 4111:1 

-017233 

2,013 

?irai 

1 f 4,211 

17.1:1113 

0.4.1213 	 • 

c.itru  
; 2  

• 

. • 

• 

G 2 5 ? 9 17 14 16 19 21  

.Amostragern 

" O 6 3 0 8 8 

FERRETTO 
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Intervalo de +1- 2,00 desvios padrões em torno da média. 

Foi encontrada 1 amostragem fora do intervalo. 

N° Am.. custo/rn2  ; Erro/Desvio PadrãO..1  _ 
8 	145,0000 	 182 _ 

Gráfico de Indicaçâo de Outliers 

Efeitos de cada Observacão.na  Regressão  

F tabelado : 6,805 (para o nível de significância de 0,10 %) 

ivão foi possível processar OS dados deste Item. Erro durante eálculos. Provavelmente os dados estão Inconsistentes. 

Arnustr. 
22 
24-  
13 

6 
21 
15 

. 

- 	' 

: 

Teste d.e Kolmogorov7Smirnov 

Resíduo 	J. 	F(z) 	1 	G(z)-:21  Di_f,:essuerda • FT 	Dif. 
-0,4729 . 	0.1011 	' 	0,0455 	0.1011 

- 	- (5,--4-ã6.--i -r 	0,1 195 7-  '0.0r9-09 	- -.0.0740 
-0.3440' 	0.1768 i 	0.1364 ; 	0,0858 , 
-0,2974 1 	0,2113 	0 1818 ' 	0,0749 
-0,2969 	6-,-2117 t -0.22-73 .; 	-'06298 	

• -0,6..-2 	0,2372 

Direita • 

.._.• 

0,0556 
0,0285 
0,0403 
0,0-294 
0,0156  

• 	 !. TO4. 	 217 'fundos 1'one/fax 	.':321 5796 CEP 99700/000 Etechim - 
1»,i1 	 ,,;(..:;C G1 9'35 390 / nool -OS (NSC 039/0089966 
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'Colmo go.tov Stnirnov 

(elementos da amostra) 

-1 31 •11.2 -053 -0,3( 0113 021, 05.3 1/3) 1.31 	I.;1 2.05 223 

9 
12 	• 
11 
17 
18 -  

2 • 

	

-0,1684 	• 
-080 • 

	

-0,118- 	. 
-0,0187 

8,673-6X164'ç  . 
5,3760x10.3  • 

0,325 	6 3182 
0,335 : 	0,3636 
01 37.4 	• 	6,4691 
0,480 ' 	0,4545 
0,500 - 0.5000 
0,506 • 	0 5455 

' 
; 
• 
• 
• 
• 

0.0520 • 
0,0168 . 

_ 	0,0107 : 

0,0454 , 
5782x10 3 , 

4 - 	0,0130 • 6,514 - 	0,5909 ' -0.03-13-" 
10 0,0902 • 0,596 : 	0,6364 5 1999x10.3  • 

5 0,1137 0.626 	0,6818 : 0,0158 
1 - 0.1206 0.627 • 	0,7273 • O 0541 - 

23 • 0,1214' 0,6' 	(5,7:72'7 . 0,0988 
19 . 6,1260 0,633 ' 	0182 : 0,1396.*  

7 - 0.1716 •• '0,6:7-8 •• 	6,8636 • 0,1399 • 
20 • ' 0,-3026 0,793." 	0,9091 - 607Õ8' 
14 - 0,6529 1 0,961 , 	0,9545 ! 0,0517! 

- 0,8597 0,990 '•• -1,0006-  . 0,0352 

Maior diferença obtida : 0,1354 
Valor critico 	: 0,2736 (para o nivel de significância de 10 °A) 

 

f4c.  O O 3 0 8 9 
çe 

0,0707  

6,6•147x16.3  • 
-- 	0,0286-.  

- 0,03-46 • 

5-,24•80x10-1°-; 
0 0396 ' 
0,0768 
0.0402 . 
O 0613 • 
0,0997 ; 
0 -f3" . ._ _ 

- 	0,1851 
0,18571-, 
6-11-63 • 

- -6.2956i-0'31  
' - 0.0102 

 

FERRETTO 
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Segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov, a um nível de signIficáncla de 10 %, aceita-se a hipótese alternativa de que há 
normalidade. 
Nível de significáncia se enquadra em NEM 14653-2 Regressão Grau 

Observaçao: 
O teste do Kolmogorov-Smirnov tem valor aproximado quando é realizado sobre uma população cuja distribuição é 
desconhecida, como é o caso das avaliações pelo método comparativo. 

Gráfico de Kolmocorov-Smirnov 

A utocorrelação  

	

Estatística de Durbin-Watson (DW) 	: 2.3133 

-•''. 	2' 	 ,321 5750j CCP ,j97();."JCP Erechrn RS 
.,,;• 1.. r. 	• 	 c-fl. !, 	•,1; 	 00) 	U.1.5/C o39.:12)8.9913e, 
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Auto-Correlação 

(elementoS da amostra) 

DWII • 

0,:1373 

°MCI) 

1),3.1111 

nmin 

Cr 	o.113.1 

41.1011 

43.4,1.0 • 

ir 

. 
2 

• 

' 	• 	-k) 	.... 

' 	12 .  

_
• 	1- 2( 

13.2.3"6 	LIMAI 	021565 	0,5333 	Ural 

Residuo(i-1) 

"-7 

(nivel de significância de 5,0%) 

Autocorrelação positiva (DW < DL) 
AutocorrelaçãO negativa (OW > 4-DL) 

FERREITO 
engentrarin 

:DL =0.S 
: 4-DL = 105 

Intervalo para ausência de autocorrelação (DU < OW < 4-DU) 
DU = 1,80 4-DU = 2,11 

reste de Durbin-Watson inconcluslvo. 

antocorrelaçâo (ori auto-regressão) só pode ser verificada se as amostragens estiverem ordenadas segundo um critério 
Conhecido. Se os dados estiverem aleatoriamente dispostos, o resultado (positivo ou negativo) no pode ser 
considerado. 

G ráfico de Auto-Correlação 

Se os pontos estiverem a lnhados e a arnoStra estiver corri os dados ordenados, pode-se suspe ter da existência de auto 
to/Te/ação. 

Resíduos x Variàveis Independentes 

Verificação de multicolinearidade : 

Lrfl!A 	 :-17 • fondoN Fonedr;x (Q4332' 5795 CEP 99700/000 Erechun - RS 
o 	,,,,,, „ 	• I-14 1•4?7:t• 34',..1,7,  elto.-4,.,:etift,s 13 110M 	CGC 	390 0001 —05 INSC 03ç d00.8. 
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Resíduos x 'atralividade 

(elementos icla amostra) 

. • ' 

• 
• 

li 

. 6. 

001131 Z.,  SS1 ,nr.r. 2.22SM, . 	;:n03,Tan4I&4 . 3253 1511:11::1 

.atratividade 

t‘.3 

Resíduos x 1/data 

(elementos da amostra) 

: 
• 
• os= 2.:e7r,to"&xesma"6.199smo"Noworrn~a'" 

1/data 

41.020 

F ER RETTO 
engenharia 

1 	• 	• 	 217 	 3:121  Si96 CEP 907(.10:000 F.reclum — RS 

•••• - dil 	 co:rl.hf CG1.,- 01 065 :-100 10001  -05 04SC. 039,0000956 
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Resíduos X natureza 

(elementos . da amostra) 

1iES 

[3.txx.) 

Dom 

()g im 

0.0:0 

022111 

si 

• 

1 

. 

, 

. 

• 

. 	. 	. . 

(70'  

tt) ; 
t•.• CL 

Of.1111 
11 	 • 

-0.1111:1. 
' 

'15 

4-4= 
21 	• 

; .• 

01IID 	02166 	0,C13:1 	UM) 	05 	1 SET3 

nature-za 

Resíduos x Lu(area total ru2) 

o 

ORID 

11,t5 

O ATM 

O :Mil 

(elemento 	da amostra) 

' 

t 

: 	•,• 

0.1£111 •• 	• 	- 	194 ... 

Cr 
01211 

,.1i1 • 	2 	t 	: 
1.?..&4. _ 	 " r,) 

• 	I 1 
• g • 	12 Q. 

-0,7511 
21 15. 	• 6  

. 	. 4 

21 1 
72 : 

-0,M1 
: 	• 	• 

60300 'IÇO 	65 	MIM/ 	11 0:13 12.~; 	11~ 

Lry(ar9.a lota! m2) 

17/ 

. 	 ;. 	A 	m3+ 	eJf 	 • fundos Fonf...4:-“ (.0541 332 5:7ç?6 CEP 9.9700,0X Erechim .- RS 

01 9..35.390! 0001 —05 INSC 030089956 
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11.641.17 

0.4.11.13 

4:.:1Z12 

MITO 

01031 

-0.t0211 • 

-0,3.2.0 • 

14 	• 

  

73
.o 
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Resíduos x 1/percentual de APP 

(elementos da amostra) 

azum:..vin,"~a.tatn›..um.q1050.TRIT1351710,~4111421-0i .1 It6 t 22:13 

lipercentual de APP 

Cr. 

F€RRETTO. 
ernerIbmia 

Estimativa x Amostra 

Nome da 
Variável 

atratividade 
data 
natureza 
área total m2  

percentual de APP 

Valor 
Millimo 

1,00 
Abr/2009-.  

Transação 
5.100,00 

reserva de APP entre21-%-a 
35%  

Valor 
Máximo 

6,00 
Abrj201-1---- _ 

Oferta 
206.000,00 

reserva APP até 
1" 

Nome da 
Variável 

at Natividade-
data 
natureza 
área total rn2  

percentual de APP 

Imóvel 
Avaliando 

2,00 
Abd2011..  

Transação 
32.926.91 

reserva APP até 
10% 

Nenhuma característica do objeto sob avaliação encontra-se tora do intervalo da amostra. 

Formação dos Valores 

Variáveis independentes : 

atratividade 	  = 2,00 
data 	  = Abr/2011 
natureza 	  = Transação 
área total m2 	  = 32.925,91 

1,Aaw.z.sc  Ca! doso. 217  i s :Nos 	 E054) 3321 5796 CEP •?:1)7001000 Ereciwn — RS 

'11!1:111;.1 	"1-„, 1T; E' 	/,,,,n1T,-,,k5:.:10!-re11410511-A-1114.41-13 	CGC 01 965 390 0001 —05 INSC 039f008991776 
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percentual deAPP 	 = reserva APP até 10% 

ótfiras variáveis não usadas no modelo: 

identlendereço 	  = gleba parte do lote 31 escritura 21772 
bairro 	  = esperança 
informação 	  r 9?-) 

valor total do imóvel 	 = 0,00 
valor benfeitorias 	  = 0,00 
valor total 	  = 0,00 
frente  	= 64,47 
perirnelro 	  = 510.72 
topografia 	  = Aclive 
nivel/rua 	  = no nivel 
distancia até centro km 	 = 5.00 
acesso pavimentado 	= sim = 1 
frente para BR ou RS 	 = sim 
data 2 	  =1,00 

Estima-se custo/m'= 22.10 

O modelo utilizado foi: 

= Exp( 10,506 - 0,6496 x (ars-atividade] - 9,7601x10-1002  /Mata) + 0,9107 x (natureza) - 0,5624 x Ln(Tarea total 

tn'j) • 0,7835 4pereerffi1at de APPI) 

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado 

Minirno 17,95 
Máximo 27,21 

Intervalos 	Confiança 

Estabelecidos para os regressores e para o 

Intervalo de confiança de 80,0 % : 

i\lome -da 	- 	I 	Limite 	' 	Limite 1-Arrip-littlde I Amplitude/média 

variável 	 i 	Inferior 	SuiaeriOr 1 	• Total - 	I 	• 

atratividade 	• 	19,8024,66 . 	4,86 ; 

	

- 	 _ , 
dat 	. 	21.52 	22,70 : 	1,18 ¡ 
_. 	.. 	. 

natureza 	 1d,os 	25,64 . 	6,60 i _ 	... 	. 	____... 	., 	. 	.. 	_ 	.. 
área total 	rnã " - 	21.99 	22,21 	i 	0,21 .. 	.._ 	. 	. 
peiçentUal de /5,P0 	19,91 	24,53 *, 	4,62:-  

Ë(cut-(3/Iii.2 )" 	 12.91 	37,83 . 	-24,92 98,23 

)"./a16r --Etti-rnado 	17,95 	21 . 	_ 27, 	I 	9,15 
...._. 	. 	.... 	. 	. 	 1 

valor esperado 

1 
(% )._ 

E[Y] ) 

i 
! 
' 

I 

21,85 ..._ 	_.. 
5,33 

- "2§-,-5-2 
0,97 

40,98 . _ ____ 	. 	._._. 

Ainp/itude do intervalo de confiança : ate 100.0% em torno do valor central da estimativa. 

Variação da. Função Estimativa  

, 	 lundos 	 j-4) 332 :;-(95 CEP 9970011.)00 Frechcm - 

-mud 	 e.ern 	 N01 -05 NSC. 039,0089966 



custaini2  x ~atividade 

  

113 

13603 

11203-

1020.1 

Min ^ 

C3.171 

510) 

3103 

001 

122 1.713 2.2S 2.77 3.25 325 121 123 522 5,72 621 630 

atratividade 

ff ERRETTO 
colgenharia 

Variação da vaiiável dependente (custo/m2) em função das variáveis independentes, tomada no ponto de 

estimativa. 

VarveI 
atratividade 
data 
natureza 
área-iOtal—rt.  
percentual de ÍNI5P 

-1,2991% 
0,0000% — . . 
0,0000% 

.T6.62.4.4 I 
6,2.6.1.2% 

derivada parcial da variável dependente em função das Independentes. 
(—) v-ariação percentual dá variável dependente correspondente a urna variação de 1% na variável Independente. 

Gráficos da _Rearessão (21)) 

Calculados no ponto médio da amostra, para : 
atratividacie 	 = 3.5000 

data 	 = 2,2000x10-999  
natureza 	 -= 0.5909 
área total m2 	= 34054,4347 
percentual de APP 	= 1.8082 

cl 

. 	 ".•,;"A 	tis,..,.)nrio 	 C.EP Jv-i00/000 	echur, - 

feveltogp(vr,,,ttoengenhar,a 	ceco 015)3.390 0001 —05 Ir.r,C 039/CX)899,36 



! 1•Wal 

• 

••••••- • 

' 

• • 

'1 -1 	 ,1 • : - 
"? 	 .4 	 • 	 • 

;;• •.• 	•••••••:5,,">•4.. 	I 	24 
; 	̀'.4) •••.1 

:1•Ce 	4OCIT1(11 513a1Jn 12J DM 	vaarrnm umanst 

costo/1fl2  x ar,ea total tn2  

área total m2  
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C5.O 

Cl5"3 - 
9 	

. 

Ano 1 

	

Quart. 	Total 

	

2,00 	140,00 

	

1.00 	70.00. 

	

4,03 	1230 50 

	

2222 	1777.60 

	

1513 	100,00 

	

0.20 	20,00 

	

1513,040 	151000 

	

2222 	44,44 

	

100 	151010 

' 	ase2.04 

.3582,04 

Ano 2 

	

Quant 	Total 

1 	70 
10 	570 

	

222 	1778 

	

100 	100 

	

020 	20 

	

100 	100 

	

100 	15,3 

1,37,60 ' 

	

48,00 	21843 
-867,60 

Ano 3 

	

C:8AM. 	Total 

. 

	

1,051, 	70 

	

16,00 	4110 

	

111.50 	6.3,8 

	

100.05 	106 

	

020 	20 

	

151070 	100 

	

15010 	100 

986,80 

lt 6345 onso 
19,20 

Ano 4 

	

Quant. 	Total 	, 

	

1 051 	70 

	

IS CO 	6,..'0 

	

103551 	107 

	

320 	20 

	

100.043 	100 

	

100 00 	100 

530,00 

	

4.w.c0 	2560,00 
1650,00 

Ano 5 

	

Quant 	Total 

	

1,00 	70 

	

2000 	0.00 

. 

	

100.00 	1513 

	

0,73 	20 

	

10:00e 	1511) 

	

154700 	100 

990,00 

	

4t490 	2332,e0 
1042,80 

Ano 6 

	

011ant 	Total 

	

7.70 	70 

	

26.0(2 	780 

	

107,0(3 	100 

	

0,20 	20 

	

100.7%)' 	15')   

	

100,00 	100 

1170.00 

	

1(04.50 	856545 
2385.00 

Ano 7 

	

nuant. 	Total 

	

1,00 	70 

	

26.00 	840 

	

10`:1 09 	1,51,7 

	

020 	20 

	

170,.70 	100 

	

10:050 	170 

1230,00 

	

7.145 	4266,04 
3036,00 : 

Ano El 

	

Quant 	Total 

	

1.00 	73 

	

26,50 	850 

	

700 .50 	100 	. 

	

0,20 	20. 

	

70000 	15fJ 

	

100 ,751 	100 

126.0,00 

	

814,1 	48. 
3626,20 

Ano 

	

Quant, 	Total 	• ' 

, 

	

10) 	 70 

30,00  

	

100,00 	100 

	

020 	 20 	. 

	

16.)0.512 	1543 

	

107133 	1047 

1290.00 

	

1100p0 	MICA* 
5310,00 
P0220 

Centro Nacional de Pesquisa de Florestas 

-o 	•duçOo Conce,roner,o 
Oos • Para ou ano., 10 afé 21 poderão cor !apeados as 

eWores do enc 

Variáveis 	qM.d.qde 	V&.6. 

6.,eç4c 	'hora .trator 	6.!.: 70,00 

adeaç9o 	Mra trator 	RS 70.00 

R...nada mes nora Aram 	R5 7000 

Mãe-de-obra ,Iornerá.dia RS 50p3 

Mudas 	ar,dar!e 	RS 0,30 

O Po'Ãss,e 	Ira 	R$ 1.00 

Adubo org 	t 	2510000 

Sugg,.,,,insNtoeç 	05 1,063 
orci 	,..,,dad6 	71150.07 

Uréia 	 251051 

Custa total 

Re,e,ta 
	 R5 6,00 

Renda fegdda 

Oba Sara os anos 10 	21 ;Joderão 

p,,,utividade.= Q. (a, chamiS 

repetdos os valeres do ano 9 

5778,93 
28,2% 

963.85 
10709.47 

8683.2 
15981,3 	267,10 

1,80 

Valor d o•Erva I: R$ 16258,44 
Fr$ 7.3.4 

Resultados Economlcos 

Informa,  a_taza de des.c.nl'o 
agOtnar o ponodo de arla ,a, 

Valo,  Presente Liquide 

lana interna de Retorno 
VOlor Equivalente Anual 

Var,.. Espetado da -!4,r, 

Valor Atual dos Custos 
Valor Atual das ReCei,.AS 

RCiaçãO gerks•fleia-c.n5L. 



vista frente Gr-153 

viOa frente Br-15_3 

vista geral 	, 

_ • - • . - • 	• • , • . • + 

' 
O O 3 O 9 8 

   

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

A.` 

' 	
'.--,, 	 4 

	

,.:11. tt 	,. 	• 	̀. % 	.,.. 

	

:', 	. 	à' 

	

.,.,•.r.; 	,. 
,,-•,, 	' 	.:•••‘-,;„ 	; 

ii i'•••,:"Wt,t;,..:,41.•••,, 

	

i -;';,....•,,e........., 	. 

'• 

.i. 

	

.,, 	• 
. 

ii 

, 	..• - 	• 	__ 

' 	
...4:„• 
•••.• - 

''' 	• 	•••,, 	' 

1,1 	
- 	Vi•::• ivs\•.\- 

t. •fri- 

_ 

. 

0 	"ftl'  

.4 .4'.  

3 a 

?.• 	,, -, 
' 	•i 	,, 	.. 

- • 

. 	- 

............."--.."..-C7V,..,,,,?,r,,g.:.!rA 

CJ 	' 1•":75',..7 4:-  ''' 

--...,,,..,,,,, •• 	'' or -,:' 	• 	, 

".. 4 	' 	7  .,.,.'' 	'e 

- 7 
'' 

P,r,-_,- , '. 

vista frente Br-153  - 	- 

-• 	...' , , 	, 	,,t, 	,.... 
' 

;3  

'. -i5-át, 	. 	''' — • 	tlk 
Ár . 	1••,,, 	,t..:',..' 

, 	, 	• 	. 
--',. 	*r** 

. 

0 w' 	r0.• 

 •••) 

.4 

- ' 
4,• :r 

. 
. 	• „ • 
, 	/ /•• 4.1; ••• 

. 	... , ( d••''' n '. e %, 
.5 M ,.,15 ./.,t ... - 	'.- 7 

vista •eral 



1) 3 0 9 9 

, ...;,:-..... 	gir---r-ÁT-77`: 	, 
.... ,1..0%•,.,-,st • -,s -'-•:7 , .. 	 ._-....,-„- 	44'••' ..,,,-  

	

. 	• ,
• 

ti; 	;7.... o• tf ak••• •••3 $ ,,, 	• • .., :•., '41 .s.„0--4, 1"• . i, 

	

.I, 	-,... 	. 	• 	• ••••urt 	.-1..,, , • % 	• •• "k r ,...
•
,4.... • 	• ,,,, 	 5% 

. 	...4' 
...t. . 	4, 	.. 	..‘47 	

g'  -. -• - . .," • n' -,1,4 11 	..1 • ki 	i 
., i -1 

1 -.4" "4 

	

"' .' • 'int t• 	,1 t,,:j. • ••":474'4,;-.(4: •91. I 
	• 	 " 	..tj.N.  

7"- 
',I 	_ 

• 1,  

' 
. 

	l' '' • 	' 	' 	̀.\-, 
. ,..,- 

.x., 04,— ,,•;- ;,-,. T•1 	„• ••1;:, • . 	,. 	,,, 	, ,- 	,i. ., 	, 	, 	• i.„ • •}P.• 'iltt 	;14 	19•Ô  

. 	. 	 ..1 	...t 	.. 	., 	,,,c, ,•1 
 1 1 	''.;• 	1,  1 ..., • 	.• 	...,, 	.,• 	.„, 1 	, !,i, 	..• 	•, ...:4...,  

I 
1 - 	

s-•• i!1¡1110+ ' 	• ' ' 14,1" 	 {" 

	

ti 14. 	" 	
3‘,1 .9' 	• 	' 	)14,$et, /, R 4!', 	, 4• /...". 

' 	* t'-', 4 	,r• ' : 	...,i'•:, 	,i,1-• itir". 4 -4.. 	- .. 	'.. . 	•,. 	si "s .1,',-t . ,• ..,.; „,,,•? -.1, 
1••=lr'-i• ":"2Z• 
	

... 	•••,, ':•., 	l'' ''il.•:'" •• 

-e . 	• 	4 	• . 

.. ''' •`. .7.:\ 

.... . 	 , 	••• , t 
, ...','  

' 	. 7 •-n...,1 i.j.N.,1•;•.tfr 3.. ' ; I .! 	 ,.. .0..;,... , ,..9a54.• .. . 	f,,,é, _. 

„ir .,_1:ttlivt, ,..„.„.„._4#1;  . 
—,, 1. 

-, i. 	• 	••• '.;-' 
"--/ . :. 	• 	•:.> 	• „. 	rir 4,...f. , 	ii  

s• 	. 	9 h 	
." • 	s., 

••"' 	. 

- 	h.:: g ..(XT:. ' '41 	" $ til  

. t. .- •. --, i.-.1-7..-t .1 	• .,)•à•;4•!:'• 	,.., 
, , 	,,, 	.. 	t, 	•••.. 1‘.-4,..,•: 

	

e• %, • ',, N4.,/ 	 • 	• 	44"1", ' 1.6gt 
. 	.4 	'X'Irj.....3. ;',4,,, 	'4,'..J‘i 4 	- 	. 	•••• : 4 	4,•. 	..t•••• 	 • hr.',4fra ' •1  

4 	s. • 

	

/4' 	 .... ,_ 	... 	. x, 

\ 

-t. • 	tItt • • 	•• 	• 	• 	• 	;t 

.. , 	,.........1 	. , Kl- •-• --',.. 	„,  
', •Z ....wi,.:1•,••••!*. x,.."....2,•¡:''.,•-}„ Ia..e. 	. ,-,.,./.,,r ,...,-....-- í --zr.,..:.-g'.. - •• •••„ -- 	..'"----;----.-.,-,,,,,t.----çii,5,--": 1 

• 

	

—,;,........,,--- .,.r.fN,,,....b.5:,..•.--. - .0••• 	.`- 	° 	'0' . 	51." S'  ,.' ht;4I...t.,;:.,1•8,•., 0 , r' 't 	,, 	£. 	,... 
....(7'. . ,' ?:!-'..;." '4-1.  11--‘-',4';'• 	-•••-t z.,Ar.,,,...,z . • t• 	'.. 	"ty,;.$ c-t• 	,..,;,-,,j, •••r-.„.  

:-!".• t• , 	''r, 	 -,..01---r,;:exitzfr •-• • ..... ,. 	., ,. 	mu. „, 	. 	. , 0 	.,-,..• ,,,, 

411" .,,,, ../:/4,1......t  , .1.  ,,, 'TI 1  
4. • • 	, (I 	n' .;,•,,- .1 l', 	• 	. 	''',I•t-l' 	'-'-.' 

.. 

1." I''.•'4•14-It'..•••., • '4''i.# 	'../-. 

t . „ . 
/I"; 	 ••tc 

	

, • .7 4 9'3 4• 4'' 	ar.4 ,4 	" 	 , ,¡ 	• et  .,. 	.1p) ',àr4 	 ;F • 	'4". tipo  , t• 	
• 

• t 1,l'el'tz.(1t., 'biN, ,4,,,,j;:, • : 

'" 	.=' 	/- .'".. VI t 	itl I NI 4,N.it 1,"•• 1 

••; 

	

,o„ tb. 	 • 	;_ 	 • 
4: 4 	1,  11 	, • •' 	' 4  • 1 

	

t‘' 	f•Mt 	9Z9."9" 	- 	 r  ,,t,, 	, • Ir*. 	 `,"1"4' 	 4"4"-4 	• • 

	

í i---4r i•kt ' 	" ^.' lí, 	2'i' kt: v-t-0"‘ ., 1.,1 t.,  'I  /,..,le 	r. ' • 	e1••..“191. , 	i 
J 

1,  

;st i,•t?d, 	• 4 	• 	41)6' 	- .4 	• 	• 
.. 	„ 11,1 

	

I, 	• 	•• É 

iu.
, 5,5,,,x, st. ,,, • ; t , 	 •  

' 
•••• 2... !V 	á 	 rt".,11'; 	' /. .;,••••• 1.-J1  1;, 	 IN 	•• t 	. . 	 , • 	 • • '4•,1*.;.5' 	•&)". !"i• 	. 

tt  '•#? 	 •I• 11 . 	• 
• 

t£4,;.¡: 

V • çt 

, 	 t 	 • 

	

l '• 4£ t'• :4 • 	ii;1 	 • •., ,31.‘ 	 '14* 	't411• 	.É  

•• 	.., 	>I. 1.4. ,;i0 .1. 	_ -• ,It... ,, 	••,ç ttl. 	,I • , i , ti 	. • 	,... 	4  

	

I. '4  • „,‘,4•141, 	411,,,t• 

, t r.?`,t,  ' 	'' 	i,...3.„.  4:: 	t4' '' 

.i. - 	s.'t„ t;•:",,;5•},  :•-• 1,-i .1f •:...1.1,„ • .'; 	1 ; t"" . 	''..tt,'. 	!,  
i• 	• 	 01•'i 	1. • 	• • 

lt• ' 

, ,,, 	r. ,„.4  7•;',..!.., 	 "/.4_,,.• 111, , 	, • -• 

. 	• 	;/.". • 	a 
•••••••V 

	

" 	 J,.; • 12: 
•• 	" 	• 	• - 

• 

s. 

to 
n) .... 
a 
c ..... t.z,,:.....' 
a 
o 

,,:•••'" • • 	

,1  .... 4, ,r,e,- . 	.r. ..., ,),,,,L..,  ,....., 	, „5..; ,a,„. 	,,,.... 	,<t',-t:-., .,.. 0,..., .• ,, i,7:,,,•,,  :. , 

'•(.., v. 
• ;

• 

	

,, 	• 

:. 	-.'..- 	 , 	, 	.,.) 	.j''',-t, ti.rj;;;,?,..., , ,t '''5 O 2- . 	„ - 'ffit 

te 

... 9 	. ,..:, 	„A 	,,,,,9...". 	r.,. -,:' , 	.9. 	- • •'' 	•J 	F. 	‘ ^5 ,.. 	.-k EA 	,,,' 	't-  I, ... 	..., "“? 	5.,%.•.',,'SYVZ.." m'''. '' 	t(-7  ' 	'•'t 	.. Ç.  ,:. 	.,.., :lá 5.,.izio'  - 0',,  • ' ..a..'  ;::', ll ,e t.',,, ._• ,,,ti 	- 	,• ,.,,,..,.,.. 	• 1. ';.'1..-v-$.•:' 	Á 	,:•,.t ,,• 	.. 	, ,,., . , , 	,,9,,, ‘3. 	t ,,,, .., 's. 	...,.. , 	.... .. 	1  ' 	',..-...T. 	'71• ........ 	."."5. 
10 

,,,,.., , 	‘? 	t,•.'73••• . .k • ,,, 	.4  *'-?.. 1..it• ''' • 	' 4,1;414...._?2'''t '*;.,z• ij,, 'jr :4..41r;',„, cl  V' -„V"- 	. . 	, : , ,',' x.,, - 	„.. 	;•;;- , 	":- S. 	• ••,-4--.1-  - i '1;.• ' '''',..;„......,;9-r1 —. 

	

-..--.4:-Ji-'.:•.' ......L.s... ` -̂t.'" " 	',a...À& -1.41. • 4.1.•-•'4,:•• 	,•••1.....1•9•• 	AV-a•F~.......40.1•4.-.................~. 

4 

.., 	
'' 	•

‘

.  ..,,  

t

:

,

. .

'I• 

.•-

.
,
' 
1

4

' 
 '
r
••
.
'-
4 
 
•
;
'
,
.
V

-

. 

,•
..
, ;

.

.

,
.

"
.

-

.
:

. 

.
,•
,
1 
 
„

:

'

...
: 

r

t 

-
.

.  
- 

  

.

t

'
•
... 
 l 

'
..

'•

.

.

. 
-, .t 
. 
. r 

 e
.
.
1
‘!    

 . 
',

• 
. 
4
„
•

•

'
..

,

. 
 

.,

,,, 
 ,. 
.,1 
  
.
.

. .
25› 
 
.9

•

4

-

.

'.
,

. 
•
,
„
,

i

S 

4
.

4 

 k.t
.

.  ,,

. 

 

.

,

.-:
, 
-1  
'5
-
.
.
k 

'

5

1

g 
.,, 
,

e 

,?
'

•, 

'

,
.
-

4

.
'

...•
'
4

NL 
''

.

..
.
I
.
•,.,

•'
-

•4

•. 

•
.

•:

.•.. 

; 

N

."

•

•¡

.

:

.,
'
/

..

.

•.‘ 

.̂.”

•.,to4 

s 

, 

." 

.

"l

,,

'i

•

,

•  

•

„

" 
. 

2

•

„

•
'

•..,.,

•

.-

.•

•

,,

"
.

...

.

. z

,

.7 .-.  

,.

4

9 

`

•. 
 4
4•

, 

 

•

••

••
'
-

•'-

7

.
'

:

:

'

'
.

-

•'

• 

 

'

, 

.
'
'

-

4 

.

:

4

,

:

.
'
,

.
, 

  

"
4

,

"
.

4

.

.

,

.? 

 4

1

"
•.

,

9 

4 

 

:

•
.

.,

;

. 

.

..

.
.
4
"4
.•

'

"
'

,. 

- 

.,

`;

,1

1

'‘

'

.

.

1 

,

, 

1

.

,. 
-

-

' 
.

'

' 
.
' 
• 

. 

5.

,

. 

 .„-
•. 
,4

.'

„

`

°.. ::-.

. 

`9,  

1

,

1 

 

,

'‘
•

•

•

. 

*•

,

-•

.

•

,.

:
.
:

•

.

•

,  
"

.

.

.

.

.

.

.. 

4

,-

• 

-
, 

„•  

"

4

" ".

'4

. 

 
-

-...  

" 

',, 

,• 
, 

4•

' 

• 

. 

,.: 

 

.
•- 

.Y

,' 5

.9
• 

 !r  

 

.

', . ,

._.

'

,

.

f '
. 

,

." -• 
' 

- 

8

,

t 

	

, , 

	

t N, - ? 	. 	
. 	

- 	.i 
	

g  

14" 	 $ 	 ,  - 	 ' 

	

1 1. 	̀„4V•4 	•  	 .. 

	

‘ 0 	.
- 	

%N 4
.

.. 
 

	

`. 	. ' . . 2 	vi ,  ,9.49,•ti,  ” 

	

::.a• 
.
. 

-
..4.•Pe•- 	 •' 	'.'" '"k 1' 

	

'' 0” 	4' b4 ' 	4 	44‘ 	
.
"

, 

.i 

, 

	

•• 	. •4 	-, 	4-...4,-. , -.-„,•4' • ••. ,• 	- 	-..., 	' 	• 	. 	,h" ', , 

	

t 	
-•••4,-4'4 	•••• 

4, 4 4 9 '4 .5 _ • — 
,,,,:..,...1  ;•-•,T, ,.....- 

,..• 	.„..' 4. 	
......,, „ - 	• .....•. ,.:• 4••.  ,.•. ..1 	'... 

	

.' 	
' '.' . '1'‘..  ." 	' 	

O 

	

4 	-'...• '44«: 	4.5.,..„ 	, . 	.,?•• 5,._ ,....• .;.•- ••'Ç''', ...?., ....4:.,,r,,"  ••..... '.-. ,, 	- 9'.4,:* ' • ,. 4 	.. 	•••5„.!„, 	• . „ .. 	..... 	., 

- 	„ 	.„.44,/  -.5' • 	.47. 4 
,,,e 	'•' „. 1, 4,.',.. , 	. 44, 3,..` '' 1-•.'  :'''' • • ." • C.-  ,: ;`-'- •• - ' ..,,,J.4 •••5?,......4 ' -,; :4.-4 1144, ,k3fd/'• •4'•?".T-eá.'-(1-;;W:: k• -'11,- . 	......- st . •:•-. ,s ......—, .,..,.J. 	,-;......-'-; .. 	e".* - 	 --, ç' r•-ir - ''L" " , -• i-,  -• w 	--.1,5 z4. -,-• 	. 	,,_;•,1,..,, ---4-) 	• 	:-L. 	-, 	.•• • 	,I , • • N';' • 	• ,s.,•,y,„ i, 	ki=i: .r. 	•.;,484  ....,,. ...• 	
• 

.p,..-..,t;.... I. • 	.,. 	' -4, 	1/4  .. 	Y. 	, e., . 
4 ,.. ,f'' . 	.....-:•',...• .W.. 	',.j...d .'' . -' .4 	•h••t2 .•;., :-... ..." 

	

i, ".94.NIZ • 4,,,....i• ••,„ 	 , 
'''•9' 	.' 	.".  .' • 55 "•(.364 	 N 

l'i.'• 

	

... 	à.ti• 	9 '''''''': • 	
.t.•,ty. 	.11.1.,  

.' 	- 	po..i.: 	tN, 	 • 	- .4  ,.1 4,  --3„:. .,,,,... ,f‘4,.. .̀  t , 	s--',  • o 	' 	..• irj 	3,..,' ....Z"..,t,' ,:-...;-? 	--. ;e"'•'':. . 	- 	.0 	• .• ..c •••• ' 



-1 REGISTK) Dr.11  imóVi.:3 DA (10m/,', RC,a, 
O O 3 

LIVRO N» 9 - 	REGISTRO GER AL. 

	

; 	 MATPtC172, 
==1, 27 	AGOSTO do 84 	01 	IN 2  21.772 

	

I 	1 

MATRICULA NUERO VINTE  E UM MIL SETECENTOS  E SETENTA E DOIS  
IMVEL  PARTE DO LOTE RURAL NUMERO TRINTA E UM (31), da Linhal 

Um (1), Secção Dourado, neste município e comarca 	de' :2rechim RS., com e área de TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SE-1 
TENTA E SEIS METROS E SETENTA DECIMETROS QUADRADOS (34.476,70 m2) 
sem benfeitorias e confrontando: -ao NORTE, na extensão de 

624m, por linha reta, com parte db lote n2  33, pertencente a Waldemar 
Marca e Maria Helena Marca; -ao SUL, na extensão de 593 metros, 
com parte do mesmo lote n2  31, pertencente a Waldir Marca, por li nha reta; -a L-,STE, na 'extensão de .65,50 metros, com a reserva = 
da. DR-15..3L -e a Or. STE, na extensão de 54,50 metros, por linha re. 
ta, com parte d.o lote n2  23, pertencente a Waldemar Marca 0 Maria 
Helena Marca, todos da mesma linha e secção. 

INCRA  :- sob n2 869.074.030.015 - com a área total de 76,9 ha, 
juntamente com Parte do lote n2 23, 33 e 37 das Matrícu las: 21.770/71/73/74/75/77/78 e 21.781. 

PROFRIETARICS 	FIORELO MARCA, que também se assina Fiorello 
Marca, do..comercio e sua esposa ANTONIA MARCA,= 

do lar, portadores do CIC n 154.577.960/00, brasiloiros, casados , 
residentes em Curitiba PR.; AMÁBILE CAPELETTI, do lar e seu mari , 
j,0 =MUNDO CAPELETTI, que tambgm se assina Reymundo Capeletto, 
gricultor, portadores do CIG ri g 023.309.460/15, brasileiros, casa 
dos, residentes neste município de Erechim RS.; ANTONTA ROMAN, j 
que tambgm se assina e possu'i documentos ptIblicos com o nome 	de JOANA ROMAN e seu marido RAFAEL ROMAN, agricultor, ela do lar, bra 
uileiros, casados, residentes em Abelardo Luz SC., portadores do 
CIO og 144.624.910/15; e IZOLINA MARCA, que também assina Isoli 
na Marca, • brasileira, solteira, maior, aposentada, portadora 	do CIO n 2  144.627.610/49, residente no Asilo, nesta cidade de 
chim RS. 

REGISTRO ANTERIOR :- 16.377 do Livro 3"L" às fs. 54. 

c- R•Z 1.52.1,00 
".r.RSCHTM, 27 de agosto de 1.984. 	 ---\41X.Çtvx./v 	J.  

Oficial. 

1 R.1 - 21.772 - COMPRA 	VENDA  - Transm tentes: Fiorelo Mar- 
; 

	 CONTINUA NO VERSO 

REGISTRO DF IMÓVEIS 
ERCH!M RS 

laudetedeAndmde-Ofic!â; 
DAdelise lorts!Chinazze - Reg. Subst 

C.3Marisn Satefet Campeznio Reg. Suttt_.: 

=cise M. Demotiner Ltyit - Reg. Subsi 

C3Ma1tricto it,n-tbrosio - Pec. Subst. 



5.135207000 reiefime: 

Bairro.: CENTRO 

CPF1CNPJ: 87613477;0001-20 

CEP: 99700000 	LIF: RS 

I Nome: PRE.FEM;RA MUMCIPA 1. DE ERECIIIM 

Eodereço: PRAÇA DA BANDEIRA 3.54 

ade: ERECHIM 

ferrenoPst.cion.hr  

957' Nr.lteg.: 

I aia. 

UN 

M2 

Que.nr,iidarhii 

1,00 

735.000,00 

04192.10067 50151.175051 763765.40464 1 49460000049950 

CNPJ: 019653900001 Sacado: PERRETTO & FERREITO LTDA EPP 

çg,rstlárs l's,,i,kiro,1 -G( •E.,-+2enItt4-1.r... .%:.•qt.11tmli,e. e A,!,e.:mr.rnIr. do 

Agéncin/Códlgo do Cedente 	065-48/015117596 	 Nosso Número: 05763765.45 

! Tlpo:OBR 4/SERVIÇO 	 Partle1paçao Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL 

C4o,  énia: :,; rk0 I":". CONVÉM° 	 ,motien: NORMAL 

; Cul ar terixtirst. oiskAisERvico ENCETO EDIFICAÇÃO 

iikra yrrirg a sare 0"3 1 0 1 

utt ali n• • 
,u,Z CARLOS SERRETTO 

! 	220417762 	'rifado: Engenheiro Civil. Engenheiro de Segurança do Trabalho 

1-'nxpresa: SERRIM.° ,S: EER,RETTO LTDA EPP 

aarrat ant. 

!:Is er.:ficarlis 	()tira 

11.3N ICIPA L DE E RECI UM 

DISTRITC) NOIR TF E DISTRITO TRES VENDAS CONT. ADNUNIST. 097,20 	 CPF/CNP.I: 87613477/0001-20 

Bairro: 13R-153 13 TRES VENDAS 	 CEP: 99700000 	ISF: RS 

Dinlettsão(m!): 	 Vir Contrato(115): 74.990,00 	Honoritrios(RS): 

Prae.Fim: 14106/2011 	F:nt.CI asse: SEM. 

Ni.rrirSti dt itibra 
AVALIAÇÃO DE GUISAS DE ÁREA DE TERRA - ERECHIM 

Topografia - Levanuonwto Planialdmétrico 

SERVIÇOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N" co7r2011 

PREFEMDLA 

Fuderere da Obra/Serviço: 

Cidade: FP,ECIIISI 

Finalidade: INSRISTRIAL 

Data Inicio: 	14103(201 I 

Avaliação 

levantei:lento 

‘'enci meteu 23.04 2013 

A gê uc ia/C(3d•Cedente  

NOS51) Número 

(-.) Valor dl, 1)(WW11C1110 Z1411 tiár 

1-) Desconto/Abatimento 

(-4 Outras Deduções 

(+) Mora!Multit 

—.—`%rd  
C-1 Outros Acrésfil 	s 	' 

G C) ri .á•.,  
(-) Valor Cobrado 

Auteliticaçao 

?, 	11111 111111111111111 11111 111111 1111 I 111 11 11 II 1111 J1 1111 111 1 11111 111}1111 MI111E911111 111111i1111111111111 

t etlente 
CREA- RS Conselho Regional de Engenharia Areptiteturn e Sgro.nonain do RS 

I.ot tle ILtextlento 

I nstançõex: ((cato de resionixabilidu(e do cedente) 

PAGÁVEL EM QUALGUER AGÊNCIA BANCÁRIA 

041-8 

1  ta.riceie Doe 

DM 

Oxi 
e 

o 
e 

tPtl 

ffitEarlásul 

,IO r1”etane-n,,,  

24,0312011 
i 	11 elo 

ACeili 	 ,,,,, 

NÃO 	24/03/2031 
Vaio' 

Volma'r,Naf' 
	Secàet 

1)%enah. de
perta 

O env Deeititl) Sere,111 vs:11.111deiD/SrIL 

. »  
• 

:naç(,es acima 

ino Baschera 

vimentb Econtolco 
1(2009 

PREFEr11.111..,  MUNICIPAL DE EHECITIM 

Contratante 1..0.1 e 0,314 
"k•-• 



X.V1)() 1)1, A\ \LIX(., A() 

rtiei 	- 	 1 1. 

Valor estiramio: RS 780.000.00( UM gudião setecentos e oitenta mil reais ). 

,st it ti '1.1. ..N.N FF. 

EFH ri, RA N ii . iNs iciviu 	 RS 

ii)Bil-11\() DA \ 	tAÇA0i 

1)ef erminaçãt-t da estimativa do valor do imóvel P./ Lote rural á" 31, da linha 	secção 

Donra(lw eom acesso por estrada secundária no município de Erechim. constante nas 

ittittr.cuiat em anes:0"J 	especificadas na documentaçáo apresentada. rambern 

¡ivo.idametiie demarcado na ptanta dokrvoinomenrc¡planialtimetrico, em anexo., 
\tendendo os solicitações do eonvite tri0.4!20 ti eo contrato administrativo u 007 / 2 i)1 

1 
it:00alenadas ana .ktttert -la da ojeba 	tut SAD6t) 

Latitude 
1,1).2:ilude 	- 	14' 

t 	j D . \ DK 

\ ;-t¡fetni.t 	itliaçis 	mtientada no sentido de fornecer ecdurlicões para. toinada de 

dsõc 	relaciónadas cum possivel aquisição do imóvel avaliando e seva de. uso 
restrito pelo Solicit ante. sem qualquer futuro envolvimento na área judicial. 

presente avaliação 40 contempla qualquer tipo de equipamentos 

1. DOC UM ENT AÇÃO 

\ doeu nem aço retativa ao ttnO\ci 	fonte:c-tida pelo sob ame e verincada no restro 

de ¡moveis. !-Iàh Cabendt,) ao avaliador pesquisa quanto a (:"Mt.s fiscais e hipotecas. 

DOC t E N.-FAÇÃO APRESENTADA. 

0, 	NI:Vil:W[1A 21.777 - data do nitinio re.gistro (R.I-21777) 	27/08/1984 

certidão de 24108/2010. 
Ntapa digitalizado fornecido peta Prefeitura Municipal de Erechins 
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FERH ElT O 
,gen h ar. 

Levantamento Planialtintétrico: 
F.:.;eculada pela empresa Tonatto & Tomlin) Ltda. 
A RT ri" 5842032 de responsabilidade técnica • Arq. 
Roberta Maciel CRI-A n" 130 660 -.RS. 

4, 	V 1 ST018 A 

Dam 	00'04/201 1 
Participantes• 
Eng. civil 	Carlos I:euretto avaliador 
1.no, Civil ',tose Francisco •Nbal - avaliador 

N. grés:lite gleba de tern atualmente esta destinada a produção de culturas anuais, e 
possuindo er\ ai 
Seu solo e argiloso sem afloramento significati \o de rochas e sua topoorafia é ondulada, 
perfeitamente adequada e economicamente viável a produção de culturas anuais. 
A presente arca esta inserida na área de expansão urbana e como tal foi a\ aliada. 
Cabe salientar que eleba possui na sua divisa leste frente para com a ra Na de domínio 
da BR-153 
Conf.; ontações da área encontrada 

580,8001 com parte do mesmo lote 31 
Sui• 55 l.05rn com parte do lote 20 
1.este. 1c.),1.178ni com BR-153 
Oeste, 1Q0,04m com Iole 23 

impo RT ANTL 
A matricula indica área dc .1.09.642.00m 2  e no levantamento planialtimétfico, 

hericeemin as divisas es:istentes e previamente aceita pelos lindeiros como respeitadas, 
foi encontrada área de 106,769...201112. 
Cabe salientar que a matricula apresenta as seguintes confrontações: 
Norte. 5q3,00m com rale do mesmo lote "; 1 
Sul 563,00n1 com parte do iote 20 
Leste: 1::02,10m com. 13R- 51; 
Oeste.  `-) :SOnl com lote rt. 

Sugerimos que cru caso de transação. seja efetuado a verificação das confrontações e 
nostcno; res.aila ri I.açà o da matricula. 



f ERREI TO 
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6- DiAt:iNOSTR,.'0 Dr.. MERCADO 

ido pesql.tisa de mercado, e considerando o tipo de imóvel, podemos diagnosticar 

Desempenho do mercado é normal 
bsorcão oeli.:N mercado pode. ser considerada demorada, por ter a gieba um Cesso 

dificil para nova destinação de perimem-) urbano. 
Numero de ofertas pode ser considerado como baixo. 
0 !lixei de demanda C baiN O 

. N.IF.:1•0D01_0(2, 	EmpRE('JA DA, 

.\ avaliação. executada atendendo as prescriy".ies da NBR-14.653 - Norma para 
\valiação de Bens - ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Parte 1• PROCIEDWIENTOS GERAIS. 

Parte 2 1MOVEIS 'URBANOS. 

(•i I r..13., I)E TER RA 

Para avtiliação da gleba de terra foi utilizado o Nlétodo Comparativo Direto de Dados 
de ‘lercado. resumidamente este tem como função obter o valor de um imovel 
comparando-o com outros de semelhantes caraeteristicas e natureza. 
1:tili7acia regressão e inferência estatística para ponderação dos valores, de acordo 
com planilha de calculo eia anexo. 

NIVEIS Dy, GRAus; ATINGIDOS  NA.  AvAt,1,NçÃo.  

(; EBA DE TERRA 
Ponatação atingida de acordo com a norma: 

Grau de fundamentação 
()mirim abaixo obtido da hLl' 1  da norma NBR1-1,653-.2 

,--'. 	 t",?•e 	 friPir; - 

• 	"" 	ri 	 - f ..“ 5 	':39'0.159966 



Adirmida de 

apenak l.1111.4 
vnri!.1"cl. tieStIC 

1110 

i medidas das 

earaetetiTiieas; 

1J4' imóvel 

;paliando 
ultrapassem 

190% do seu 

limite amostral. 
by valtIr 

;:Sliitt,;(1(1 ;Ido 

ultraixisse l?"••,2 

do valor 

2:ah-aludo no 
d.1 

fronteira 
,anostrul. para a 

,22-id refa 
wanavel:  

1'.;à2•2 ddrmi ala 

rERRETTO 
er 190,11:11141 

-"‘ 

conipie!a 

24i222Mo i,das 

analtsadl,  
• 

2 p22,11u 

.22\1122,-ii4i de 

siltiaçào 

iyaradr:e2f 

.22.22.2 
	 2.„22: 	I 	C t i nas 2:22; 

.1,,  ,IAN .1110%e': 	2 

;demi; ie,2.2 	do,  2,:,idos 

de mi.,re.221,•2 

1 

; L.anr.l.evo,tieas 
! 

tanliertdaS pelti 
.22i102.  4142lauskv 

(2 •r,• 't oude 

e O 	tIl ecro lie I i 
,1 .1n 

indepetidentes  

'; 	
Apresei] taç ão de 

; ia 102111: 

. 	 relativa:, a 12 x.los 

! 1 	 l', dakiON e 
Vaf 1:1V1:!:: 

414, 
I 
I 	

atuilekig,J12 

(:anieteri;aaeas 

conferidas por 

profissional 

credenciado pelo 

amor da laia lo 

1. onde k 

é o 1111111CM  
14,1 11015 

independentes  

pieseniaeiit 4 de 

4, lar  

relativas aos 

diidus O 

vanaveis 

Ofetivamente 

titilmados nu 
222,,telo 

t2ule11i de d2I,l02. 

mei ead2 

1 	 i 
r 	 -1 
i 	 1 (1.fiti.1,1..,IC nlif11111:1,1‘; 

, 
: : 	 ; 	a..:,!,,,!! • Ie •skeiddil 
; -  
i 	

! 	eiel i: amem,' ut ;Suados. 

1 
• 

i 

; 	2 :2•2 e 2a.• sign); tealte222 

I 	
i 	-211ir..222.,122.-2 do , alar dal! 	, 

dr.2.1'. ..aitilas 2  

. 	1. .,22 •1 ., 2 .1„,,,;2•2.; .1,2 	
I ; 

! 	22;p22222,2 12111 2 de i;tda 

:1,:,:lc; bit:and:112 .1 , 
rz"—  -- --4  --- 

I 	NI VC‘. de .2agnilicancia 	1 	 I 
; 	 ! ata • ano 1I!142 1224.141 11, 'S  

deillat,  le,:CS t.,..:;.:11;.,:tieiv..: 

	

! 	 I 	 i 

_1 	 1  
1,,,,,4 ...24441erbifi4... afi1i:2.1.. 	 ;,. 	 _..I 

I 

'11 
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FuNDAN1 ENT A(' M:.) o3TiLA  GRA12 

G ra ti de p ree 

Obtidos através da tabela .; da NBR 1.4.653-3. 

Para o ilNIÇI-vaio de ci-Nnfiança de 80% a amplitude obtida foi maior que 50%, 

enquadramento Grau de Precisão  L 

ElltiOadra MC1110 : 

GRAU DE FuNDAmENTAÇÃO = 

(RA 1 1)17. PRECISÃO — I 

‘) --R1-,SCMOS DA AVALI.n ÀO 

G 	B_Ã 	E.:I' E RI.ZA 

Fm anexo pianilhas de calculo e equações de regressão, bem como dados coletados para 

\. ainres de gleba de telTa . 

Equação utilizada para O  modelo  de regressão :  

casai/1;121  = 12.:2)( 10.617 - 0.6380 .viatratividadej - 0.04283 .v [dotal ± 0 3628 -v 

lawarezA:1 - 0.6291 .v1,11(pirea total 1117) - 0.6334  ,lipereenlimi de :4 PPD 

Como podemos observar a equação Milizada é coerente, pois os 

Cirancos da re.ressão, cio aneNo. assim demonstram. 

e 	custo unitario do . in N área totaiim2 	Demonstra perfeitamente que quanto 

maior a área de terra menor o custo unitário do in2. 

e custo unitário do /mi 	atratividade. 	Demonstra que quanto maior a 

turatividade(veri(icar de.scrição das variáveis) . maior o custo unitário do m2. 
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Descrição das Variáveis 

eusto,n!,. ensio nintario 	de ierreno. 	- 

p•alor 1•:;,111-- piren ;atai nr7 

; .44 farei' 	 . 

ident.tendeuxo 	 irtihnfala .r10 11" ,deb,1;1 

idade kariavel quomnati‘ a tendo como 	iocalimção. ausal vida& comercial/industrial. 

Irenie para 	inworunues e perspectiva de valorizaçào Inturd, 

t a 1i. ardem rivrte,c'e:Ite fendo comi, pilríltnerri, ele rNe,lirJ : 1 atwor leirarivielark e ri mernar atrali,álade. 

hal 	;luerrnt'd "á, 	 au'afrit.) 

sn.1101.111ae:à:' 

Númi./.• gie ///eftr, <vaiada3 a partir If .4 fie 2(ao 

1,311.1R.V,jj 
4 ,.1.,l.iTritmeryil.r 

	

ior otaldo inioveL v;dor ,.oiftl do imóvel (rnriárel 	 n:odela) 

\ aft)1' belift21.10111ti 	;t[o' dc benfeiloriasí. •..:ons(ruções. inrraustruturas e ele). fraritíred 	utili:rala ar,  

's.:1b:E:M:11 (varuivri nrio wiii:fala 	rnadedo? 

'votar latai tia inuire! f-palar benfrirana3.1 

arca lota!_nr. . = área tetai da gleba de terra em metros quadrados. 

, 	 111/11:,(1,111 et, tnefelebei weire,) 

pernueiti2 profundictado. 

ir.,/,,; ia 

Wprh'F:11-1.1. +var.:ave/ mit , 	 Iddeh,) 

10, 

: .4 	2. -Ielivo neentmettie. 	Declive,  V- 	neeliv, 	1(1" 	De.elive , 

:!i‘ 	311.:1 ivaroárei Itã! ,  ..11115eigh,  rI, 

; 
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SER RETTO 

' 	SI a leí;; Zat: t.:C1111•0 t 	de área ;,,e eeniro 	eirkide. 'variável "(il) utilizada na tuadela) 

 

1.1*.!'s.•3;11Clit:0 

 

- II 

riem Nua BR ou RS 	dicotômica 	freme nat-.1 BR.. .RS com intuição comercial, industrial 

nae 	.0 ariii ,e1 42.1t? 14(11i:fida tu' rritnf../0) 

Op.:á., • ritulirri ,,  

percentual de APP pereeno•ai de area cie preservação permanente. 

ayr,  ¡ire. 	ttrrernr rir 	owtr,  11•'1;ir .24."1, •••• 	re.rei," de I?' rra-re 

Valores adotados para a avaliação' 
(oi Regressares testados 11 um fril'el (I(! Nignifieâneid de 30.00% 

(!) t'ritéria de identificação de autue: : 

intervalo de 	2.00 desvioN padrões em torno da média. 

(e) Teste de normalidade de li.olmogoros,-Sinjrnov, a um nível de  yig ica tida de 10,!;', 

‘11‘11+-L'orrelovio de nu rhin- 14 I1SOII. ii um nível de sign ifieância de 5.0%, 

(c) Iffien•alos de conliatwo de 80.0% paro os vois,res 

Coei-  icientes de  correlação : 

0.9797 
ator indica a força da reac,:ão erure a valriável dependente e as diversas variáveis 

independentes utilizadas no modelo 

Coeficiente de Determinaet'io: 

R' = 0.9473 

1•:,;te alor siv.nifica dile:IA.739 0 do valor é explicado peio modelo de regressão utilizado 

e os 	restantes se deve as variáveis não consideradas no modelo e a causas 

aleatorias 

classiricação e de uma correlação fordssnua 

"estes de.  tyiptitese. 

,• 	 •, 	 - 	, , 	 i 5: 	El' • 
kyr 	 n,n(1`; 	 • 	, 
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Veriiica00 da probabilidade dos coeficientes multiplicadoues das vayiáveis 

independemes serem iunais à zero. 

Siollificiiticia cios:13£„gressoresibicaucial) 

,..Tese bicaudai - sigiutkãnein 113.0t)%0 

(.. (Ne fiel ente 1 de S111(11111 . Rei IIICO, : 1  »711  

V arláVll - 	entfielente t _t_Caiellitallil r _Sigttificáncia.. 	Accito . ; 

,. 
data 	 ie 	 .5.,-; i . 	2.!.,;11.i''"4: 	Silo 	• 

... 	 __ . 	 _... . 	 ... . 

natureza 	 li.s"..i, 	Sim 
...._ 	 .. 	... 	.. 	. 	....... 

Área total t.rt:' 	 1),t 	 • it1.13 . 	2..3\10"-vo . 	sio, 

. pereent.na-1 de API) 	 .1, i'l 10 . 
. 	

ILS.Y, ' 	5.í In 	• 

illo importante, na 

L •ca,,,,,  a hiprgete de  difere ar 

Yigniji,,7! ,,la 	ePtpeadra 	;V !J/ 14 65"- Z I?e•crev;do Grau I. 

Siuniti.c5ncia (los .Reuessores (unicaudall 

(Teste linicaucial - signincànein -30.W.!",;,': 

Coeile'leilte t de Suiclent - ;(..cri;.icr.?) ,-• 

:. 
. Vari:"tvel 	Coeficiente. ti.  1 (:.alcu.l. tit(t,12o.  1 	Signillc.ánci.a 

1)1 	

1 
. 	 1 	 .._ __..... 	....... _ ...._  

atratividade 	 -. 	. '. • 

dito 	.. 	. 	 . 	. 1,..; 
	_ : 	... . _ ... ,.1...2N lit :',...:,..,_ 

	

-2 	 /71  

n.atttrezti 	 1,  3 	• 	 1.7At 	. t 	• ....._ 	 . _ • . . 
;irett total .111 	 1.-,,! • 	 . 	-. ', 	—.. 	. 

--:

5 

211.-1 

	

1:3; 	

; 

percentual de 	

, \ 1:).',::::,:.,,,,  

, • .:.;• 	 3çg.: 
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Análise da Variáncia 

Quantifica a probabilidade do modelo como um todo não ser importante na formação 

alor 
enforme planilha de calculo em anexo obtemos. 

. 	 • .•___ • 	..._.••,......• 
Funie de erro 	Soma dos quadrados 	Graus de liberdade : 	Ouad,.:-1.::?:(s,  médios 	E calculado l .  
Re,,r,re.ssi•jo. 	

•. ....__.••• 

	

_. 	 '7u.Se. 	• ... 	• 	..____•..•_ 	._. • 	. 	-. 	• 	. 
Residual 	 1.-2Sil 	 I i, 	 ii.o7/;7' 

. 	. - 	- 	. 	.• 

Calculado 
I abelado 
	4.437 ipara o nivel de signikiincia de 1.+0.)".id 

"sieuMeáliela •,lo modelo amai a I. 'los 

o h/1'W,,  ile,..,of,r , 	regre ,,d, 

Análise dos resíduos. 

at,ox0 piPtlifion Coa: doralhamonto do cálculo o ~virados Complornoutaros. 

Na FORNI:Vs.:V.; DE VALORES. tOi obtido os valores  iniciais  dc • 

Intervalo de confiança (Ir 80.0 "A, para o valor estimado : 
VAIO!' NI minam : RS 13.43 In' 
Valor Máximo : RS 23.35 ui" 

O valor inicial estimado foi de RS 17.71/mz. 

ConsideraçAe: 
Nosso modelo de reuressão devido aos dados de mercado coletados. não foi possivel 

. adotar variáveis como-  frente para vias principais, medida de Frente do terreno. 
distãncia ale o centro da cidade e nivel da rua em relação ao terreno. Assim sendo, e 
\ criticando que a gleba em questão, atualmente para parãmetros urbanos. apresenta 

Creme sioniftcativa para a 1-3 R-- 1521. de 104.78M, mas o ace.sso para a mesma 

. 	,• 	.!. • 	 f!',-!,32,'1  `;7.?,:, 	 -- 

-: 	-,,•!;•,!!".:k1:•!ei r ettoprI•jet;n.ir 	• • .;.:4 	 ; • •05 	13 GO 	Ui 
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prejudicado por estar com nivel acima da BR com terreno rochoso ( ver foto), assim 
sendo, podemos admitir um fator de desvalorizacão. dentro do campo de arbítrio 
permitido peia NFIR. pois a valori7.a00 do imóvel por possuir frente pára a BR.-153. foi 
contemplado na variável atratividade. 

ssim sendo podemos estimar o valor .  

Valor est:Miado 	vaio{ inicial - ()o 
Valor estimado • • RS 17.71/m" - O0  -- RS 16.12/m1. 

O alor estimado para a terra ( área encontrada, nào a escriturada) 	dentro das 

especificações desta avaliação é de: 

N 1 	:r Ca total encontrada x custo unitário do tn" 

VI .  =- 106.760.20m" x RS 16.1'2 /113' 
= RS 1.721.1 I 9.00 

Intervalo de confiança de 80"./ii para o valor estimado iniciai: 

V:1101* mínimo 	RS I 3,43iun1  x 106.769,20m' 	RS 1.43191.0,00 

Valor máximo 	RS 23.35/m 2  N 106 769,20m 	RS 2.493.060,00 

I 	i e obre :I gleba de terra erval em produçào, sendo que o mesmo por medição na 

Forma de ainósn. ,ein, possui uma quantidade estimada de aproximadamente 4.523 pés 

de CrVa. 
Foi utilizado tabela em anexo - uM BR Al'A/FLORESTAS - custos florestais de 

Produção. onde foi obtido o ‘-alor de R$ 7.3't/pé de erva. 

'sim sendo.  V13 8.024 pés x RS 7,34 /1 é RS 58 896,00 

1...sumamos o valor do ervai em RS 58.900,00 

alor total avaliadr.3 para o imrivel: 
VI' • VB 	1 	i 1 19.00 - R$ 58.q00,00 R$ 1.780 019.00 

I• 

" 	 •••••• 
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lisiamos o valor mira o reCerido imóvel em: 

(tim milli5o setecentos e o0errta mil reais). 

Erechim. 29 de abril de 2011. 

. 	. 
Carlos'Fefi-(to - ÇftILA -• 10845-1) 

- ANIIi;N()S 

MANILHAS L')E CÁLCULO. 
íCu 

SITUAÇÃO ( foto aé.rea). 

,ANT A 1\1 NTO FOTOGRÁFICO. 

ART.  (anotação de responsabilidade técnica) 

Bibliografia e Pesquisa 

é 	Normas Brasileiras 
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FERRETTO 
erlgrinharia 

Poligrafo Engenharia de Avaliações 1 	3APEISC (Instituto Brasileiro de 

A' aliações e Pericias) .-- Universidade Federal de Santa Catarina. 

Poligratb Erienharia de. Avaliações cie Bens por Inferência Estatística 
IBAPEÍRS (instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias) . 

Manual Técnico em transações imobiliárias. 

Planilha cie custos 'florestais - EMBRA.PA  

Curso Tecnico Transações imobiliárias Sindicato Corretores de imóveis do 

Pararia 

  Sisreg e Sisdat Engenharia. de Avaliações - soil‘vare. 

lnfer 32 • scrft\\ are  

Levantamento planialumét rico, fornecido pela empresa Tonatio & Tonam.) Ltda. 

Serviços cie topografia. Contratada para execução dos serviços. 

Consultas 
Prefeitura Municipal de ErechinMS 

Imobiliárias de Ereehim. 
DENIT 

' • 	 ,CC•;• 	 Err‘e-dm 

b: 	 ;NSC 



PLANILHA DE CÁLCULO 

-• ;.', ' 	 ; 

N° Am. . 
1 
2 

«3» 
4 
5 
6 
7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 

Am. 
1 
2 

«3» 
4 
5 
e 
7 
8 

10 
11 
12 
13 
14 
15 - 

«16» 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

«ident./endereço.  » 

ER 153 - 	lote ri' 28 lado direito sentido Erechi.ra -Getulio 

Rua Augusto de Carli parte do lote ruaral lA e 2A 

Caldas •Junior 2560 frente FMNAPE 
...rnIta 4 Seccãd Paiol Grande • Pron. Aldenco Salestrin 

br 153 

Iole 17A G:lha 2 RS 33: 
onote 26 urna 1 sedcâo dourado - Nos1ioski 

Pioravante Tagliari lote 21/20 

pa-re do lote 52 - liflU 3 secção Paiol Grar•dc 
'rente vendas yintin R - 163 - concórdia ior 63 linha 3 tieirção 

.ado mete: mas:sor:a pilotes 33 e 36 
próximo motel Massocã pReto 35 (indios) 
estrada pserer.ta n SR-153 p; Iole 9 - secção dourado linha.2- 

:1-ei.ra.  Virg;tic Norte,  !ore 39 é lote 40 . 

Si-153 frente nriecanca Morerto 

r-rennotre ,z5a!orr1on! ao !ali° pav pré- muiciacio 
Rua João BatistonP! lote 40 linha 3 - Seceão Paiol Grande. - Verdureiros 

Frente osto Desai,vado.  Landa - Br-153 

P; lote rurai 79 . 1•.nna 1 secção paiol grande 

Lote rura 17A 1rntr,a 2 secção Paiol Grande Transbrasiliana 

Part».  do tete 32 iinna 3 secção Paiol brande verdareiro 
Parte do !ore 17 - antiga ervateira - Av. Tiraderttes.  

SR 153 pilote próximo, irevo São Rocue 

P1to1e 29 1,ntn 1 Seccão Dourado 

bairroD 
PUGY.::•71;) nr,4pc± 
José E:onirarad 
F.rirtape 
Cabe,a São João 
pobc.3 rodnv!.,,grn 

de1razari 
ER 
br 1,52 

coternrre 
br-1 5.5 
br ‘53 
;Jrr -153 
sei:oão dourado 
secção Pa:oi Giand,e,  

ni-152 

rT-r . ",aDC 
verdureiros 

tu Áfariba 

is 

 aic•-éri n.nosb 
carrIrrri2s.,  

«informação» 
fracaro proortetário 
sirnão 35221555 
sirnão 35:?21555 
s‘rnâo 3522355 

, simão 3522165.5 
simão 35221655 
Dallarosa 91543303 

Dallarosa 01543303 

Dalla.rosa 915433. 03 

ivlarcio Bonatte 
peno 35225E91 
perin 35225E91 
peno 35225591 
Tonatio 35225290 
plerozan 30153966 
pierozan 30153966 
¡mor) Palmas 35221904 

nierozan 301. 3955 
oiazza imóveis 352294.6-0 

erecrorn ;moveis 30153008 
erecÁrirn im.overs 30153008 

Luiz proprieta•rc 35222.555 

......_ . 	. 
data ! natureza : 

Abri:2011 . (>.tprerta 

Attr/2011 ..jx_pferta 

Abr/2011 	ixpferta 

14br/.2011 	[x]Oferta 

AbrI201.1 	Ixpferta 

0u1/2010 	jx]Orerta 
(xlóferta 

Dez/2010 ['Transação 

Set/2009 	( ;Transação 

Abr/20'11 	(xloferta 
Set/2010 (]Transação 

Abr/2011 	(x1Oferta 
Abr/2011 	(xj0ferta 

Mar/2011. 	]Transação 
[r10f.erta 

AbrI201'1 	(x)Orerta 

et/2009 ()Transação 
.A.br/2009;Transação 
Abr./2011 .. (xyDrerta 
Abr/20•11 	(xpreita . 	 . 
Jul/2010 ' yriansação..  

Out/2009 	Transação 

atratividade • 
2,00. 
2.00 
1.00 _ 
6,00 
6.00 
5.0C 
3,00 
1.00 
4,00 
5 00 
300 ; 

3,00 
4,00 
3.00 
1,00 
3,0C) 
5,00 
1 GO 
6.00 
6,00 

- 4,00 

2,00 
3,00 
2,00 

f ERRETTO 
engel,;earia 



0 0 3 1 1 5 

rERRETTO 

23 	São Rnatre Br16.3 	Daliatosa 9154330', 	. Abr/2011 	[x]Oferta 

24 	Ek.1h. conccr•-na 	Dallarosa 91543303 	Auo/2009 	[ ITransação 

, 
N° Am. 	«valor total do imóvel » 	«valor benfeitorias» , «valor total» i área total m2, 	 . 	. 

1 3 300 000 00 
2 1 200 000 03 

«3» ; C5C 000.00 
4 - 0 5 000.0e 
5 250 000.30 
6 220 000.00 e 

7 730 006,00 
8 2 455 000 00 
9 '40 000.00 

10 190 000,00 
11 450 .-.10,..) 00 
12 640 000 00 
13 350 300,00 
14 05. 000,00 

15 2 20U.00000 

«16 k• i-n 260 opóT ) 
17 45 000.00 

18 003 000,00 

19 280 000,00 

20 175 000,`50-  

21 °O 000,03 

22 r.:1 'S 300 00 

23 658 300 00 

24 530 030 00 

	

300 000,00 	2 700 000,00 	205 000.00 
0.00 	1 200 000 00 	12 731 30 

	

150 000.00: - 	900 000,00 : 	6210.00 

	

35 300,03 ' 	115 000,00 	30.000,00 ; 

	

70 000,00 • 	190 000,00 ; 	75.000,00 

. 	 0,00 , 	270 000,00 :: 	601906,00 

0,0C;
, 
 , 	; 700 000,00 	36.978,58 

0,00 • 	2.455.000,00 ' 	17 000,00 
0,00 	140.000,00 2:1 18,18 

190 000,00 0.00 	
. 
' 	

:8 
43 937.50 

0,00 - 
_ ... 	.... 	_ 

' 	. 	4,60.000 00 	90.000,00 
640.000,00 64.000,00 1  

00,"33.00 1 	350.000,00 ; 	33.000,00 ; 
0,00 • 	950.000,00 	81 000,00 

	

3 00 . 2 300 000,00 	23.685,27 

00 
. 	. 	.. 	.... _ 	._ 

76000000 - 2 880,00 : 

0.00 • 	45.000,00  	5 1-06,00 

0.00 	500.000,00 	000030 1 

	

80 030,00200 000.00: 	60 940 00 

	

0,00 * 115.000,00 • 	30 000.60 • 

O 00 ; 	70 606:00 	s 000.00 

	

300 300,00 	515.000,00 	44 000.00 

0,00 	550 000.00 • 	35.000 00 

0,00 	500000 00 • 	125:000,00 . 	. 	.. 	_ 

r- 

N" Am. 
1 
2 

«3» 
4 

«frente» 
203 00 
50,00 
34 00 
9.5, no 

5 "0000 
6 17500 
7 1 	-:" 	(.',"i; 

8 :., • 	.0r.: 
9 60: 5•:. 

10 '1 70 00 
11 127,0C 
12 02,53 
13 62 50 
14 ::0 00 
15 1.91' 85 

«16, ..1.0 30 
17 r17,00 
18 '52 1'0 
19 '25,00 
20 ,....c 	.E.,  
21 60,00 

22 120 00 
23 200.00 
24 25.00 

«perimetro» l-  «topografia.», «nivel/rua» 	«distancia até Centro km» • 

	

1 014,78 	Aclive abaixo 	 5.00 ' 

	

754.63 	-Em nlvei • 	no nivel 	 1,00 

	

72 93 ; Declive 0-5% 	no nivel 	 1,00 I 

	

315.79 	Aclive 	no nivel 12. 
0 

	

750 00 	Em nivel 	 -i0,0
00  

no nrve; 

• 

487 20.. 	Em nivel 	no nivel 
Aclive 	

7 00 • 

. 15431- 

5,00 

 :000:00 i  • ' : 

	

'':.;7,92 	 flO ',MIM 

	

1:5.25 	Em nivel 	no nrvel 

	

341,_ .31.; 	Em rible-.; 	no nivel 
268,46 • Declive 0-5% 	f.:0 mve• 

	

-.20 00 	Declive 0-5% 	'no nivel 

	

1 024.00 Declive 5-10%abaixo 	 4,00 i 

	

528 00 	A 	 n clive 	 o nNet 	 3.00 

8G30 • 	E:m nivel 	no nivel 	 _03.00 

	

11':;,71 	Declive 5-100.4, 	no nrve; 	 :5,00 

no nivel 
	- 	.. 

	

95 00 	Err. nivel 	 3.00 

	

58.67 	Em nivel 	ebt-IfY0 	 8,00.. 

	

40 :g) 	Em mvel 	flO i-,!ve 	 1 00 . 

	

1.8: 52 	Aclive 	no nivet 	 7.00 

	

00 00 	Em nivel 	no mver 	 'mo,' 

	

00 00 	Emnivel 	
._ _.. 

a: 0-0 

Acilve 	

no nlyPI 

356 07 .. 	_ - 	 no 7)p/e! 	 3,00  

175.00 ' 	Em nivel 	dbarxo 	 5,00 

! :300.00 i  Declive 5-10% 	no nivel 	 5,00 

. _0. _ 	. .. 	• 	- • i 

	

Ni' A. «acesso pavimentado 0' ' «frente para BR,ou RS» • 	,p_er:Centual de APP 

1 	 lxjsirn 1 . 1 	 r-esjrva de APP0e,n-Fre 21% a 35% .... 	. 	.. 
2 	 Nsel., .. - 	

e  (:) ,:.Iss:t 	 . nn,  
reserva APP até 10% 

«3» 	 , ,11 . 	 Nsim 	 'eserva APP até 10% ;X 5 , 	r." 

4 	 ,' ri..:' . 	 i '1-tác• 	 •r•eServa de APP entre 11% a 20% 

t 
' 
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FSRRETTO 

reserva de APP entre 114 a 20% - 
reserva de APP entre 11% a 20% • 
reserva de APP entre 21% a 35% 

reserva a APP-  até 10% • 
. 	. 	. 

... _reserva APP até 10% 
reserva de APP entre 21% a 35% • 
rese.iva de _APP_entre_11% a 20% , 
reserva de APP entre 21% -a 5-57y; • . 	. 	. 	. 

reserva APP até 10% 
reserva de APP entre 11% a 20% . _ 

reserva APP ate 10% _ 
reserva A.. p.  P até 10% _ 
reserva APP até 10% 
reserva ..APP até 10% 
reserva APP.  _até-10% 
reserva APP até 10% 
reserva APP até 10% 

reserva APP" até 10% 
reserva de APP entre 21% a 35% • 

,eserve de APP entre 21% a 35% 

6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 

4-.16” 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

i• 	i 
[X[Stri = 

- 
(xisrm 

. • 

Nstrn 
= C 

(xltrrm ,; 

= 1 
'EASorr: 

1::(IS,r11 	1 
= I 

[•,:)s•••-n 
tx.jsrm = 

uisrm -= 1 

t ;não. = 
tx)sim = 1 

; 

Inã,) 
(xlsrm 

(x)sim 
;Inacr 

Nsirr• 
}mie 

15:jsrm 
rixIsrlyr 

xlsirn 
[YiSiM 

[ Jnão 

xsIm 

(v.jsirr,  

kjsrm;  

N°  Arr. custO/m7  .(r.lata -2» 

1 13,11 1.00 

2 p426 1.00 

ta» 144,93 .1,00 

4 3,83 r 1,00 

5 2,53 1.00 ; 

6 3,61 7 00 

18,93 1.00 

e 115.00 5,00 

9 6,42 21,00 

10 4,32 1,00 

11 5.11 	; R,00 

/0,00 ; 1..00 

13 10,61 1,00 

..1-4 	• 11.73 	• 2,00 • 

1.5 97.11 	' 1.00 

4<16» 41,28 L30 • 

17 882 21 0C 

18 100,00 26.00 

19 3.28 --'itbó • 

20 5,83 1,00 

21 11.67 9,00 , 

22 11,70 20.00 

23 18,57 1,00 

24 4,00 2200, 	' 

Amostiagens VOrtaveiS man:mias com "«" e ",," não serão usadas nos cálculos 

Modelos  l'esqUiSadOS  

N° Modelo 
1 
2 

Correlação 
. 0 9822 

0.3821 
O  :',:820 

..r2  ajustado 
0,9536 
0.9534 
0,9533 

• 

- 	 ....________........... 
Calculado1 RegréSsores ......__ 	.. 	. 	... 	_ 	. 	. 

87 3981 	3 em 5 

86,9960  

86,7190 • 	. 3 em 5 

N° de "Outliers" 
o 

E:ec?• • F:S 

' 
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FERRETIO 

en gen 

O :.d5;2" 	 Ó ,-,1:32 	85.6721 	3 em 5..  

5 	 O 9819 	0,9530 	80,1935 	3 em -5 	 O 

6 	 09807 	0,9499 	*-ãb 6015 	4 em 5 	 O 

7 	 O 9606 	0,9495 	 79,94 1 .-- 	3 em 5 	 O 

8 	 C9604 	0 9492 	79,4462 ; 	3 em 5 . 	 O 

9 	 r_•,9804 	0,9491 ' 	79 3545 ' 	3 em 5 	 6-  - . 	... 	... 

10 	 09802 . 

	

'3,9485 ; 	78.3103 	3 em 5 	 e 
.. 

1", 	 C •;:7797 	b,94:7À . 	76,6007 	Sem 5 	 1 

12 	 0,979.7 	0.9,4 73 ; 	76,56.12 ; 	5 em 5 

13 	 2 9707' 	0,9473 • 	751.544 • 	5 em 5 	 1 

14 	 07'7'4 	0.9455 	 75. 26:10 	5 PM 5 	 1 

15 	 ,,-, 2792 	0,9461 - - 	'.4,5565.1 	Sem 5 	 O 

16 	 0,9786 	0.9444 	 72.3523 , 	5 em 5 , 

17 	 0,9755 	0,e444 	722976 • 	5,em.5 - 

18 	 0,9786 	0.9443 	 72,2142 	5 em 6 . 	 1 

19 	 0.9783 	0 9437 	 71,3862 ; 	5 em 5 

20 	 C,...;i7a 	 0.9423 	69,56.36 .• 	* 5 ern 5 	 1 

21 	 08'732 	0 9229 : 	51.2959 	5 em 5 	 1 

22 	 2 9(755 	09186 	48,400-1— 	5 em 5 	 1 

23 	 -3 -..,G2 Y. 	0 9181 	 46,0860 	5 em 5 • 

24 	 3 5.W50 	0 9174 	 4.7.625'8 	5 ..... 	_ 	... 

25 	 3 01'..71 	0,9151 	 46,2638 	Sem 5 

26 	 0.9564 	39'32 	 45,2002 • 	5 e.rn 5 	 1 

27 	 09652 	0,9128 	44.9673 : 	5 cm 5 

28 	 0 9052 	0,9127 • 	44.9125 5 em 5 

29 	 0.9557 	091i'1  ; 	44,2102*  - 	bem 5 	 O 

30. 	 C,  95,5 	 0,9113 • 	44 1405 ! 	5 ern 5 * 	 O 

31 	 ,1 9652 	0 9105 . 	43 7531 	.4 ern 5 

32 	 ,i v.:-...:-.,. 	O 9104  - 	43.6517 * 	Sem 5 	 1 

33 	 3 95.119 	0,9095 * 	43,2274 	4 em 5 	 5 . 	. 

34 	 3 9549 	0,9095 • 	43.2015 1 	5 em 5 	 1 

35 

 

.3.904Z'; 	0.9092 	43,0407 - 4 em:5 	 1 

36 	 0, 9C47 	0.9089 • 	;12,6975 • 	5 em 5 	 O 

37 	 ,,,-,.9n 4 4 	 090(32 : 	42,5655 	4 em 5 	 1 

38 	 C..96,14 	0,9081 	 42.5242 , 	4 em 5 	 1 

39 	 0.9642 	0.9077 	 42 2918 * 4 em 5 

40 	 0.053.9 	0 9070 • 	41 9545 - 	4 em 5 	 1 

41 	 O 953(3 	0,9062: 	4'1,5869 	5 em 5 	 O .. 	.. 	... 

42 	 0,9536 	0,935-1 	 41,64i24 ' 	5 em 5 	 O ..___ ... _ .... 

	

43 	 0 9631 * 	0.9048 	40.9186 ; 	f.,*  em 5 	 O . .....___ . 

	

44 	 ;),Q,-',V, 	0.904? 	40 8499 	Sem 5 	 O 

	

45 	 ,; •,,C,..?::.$ 	0.904:‘4 	40.7035 :5 ern 5 	 O . 	.. 	.. 	... 	_ 

	

45 	 ', '.,,;-,e, . 	c :.,04.) 	40.k-,J1b .. 	5e: 6 	 1 

	

47 	 0.9627 	0,9040 	4C.5489 *. 	5 em 5 	 1 

	

48 	 G 9625 	'3 9038 	40,45045 em 5 	 O 

	

49. 	 0.9020 	O 9637 	40,4277 • 	5 em 5 	 O 

	

50 	 0,9624 	0,9033 	40,2165 ; 	5 em 5 	 O 

Nc Modelo 	Normalidade, 	Auto-ddrrelaçáo 	
.... .. . 

	

Valor Avaliado : Mínimo • 	marno 

16.53 ' 

	

1 	 Nláo há 	 21,76 ' 

**:..tão •há 

	

2 	

t-3,rn 
16.30 . 

	

16,16 • 	1; 222 : 545.  :. )57.  .,. . 	

21 27 

	

3 	 Sr-, 	 Não há 

	

Não há 	

20,94 . 	.. 	._ 

	

4 	 16.12 

	

15.86 	
12,44 

	

5 	

611,--. 
S•h! 	 ,,ião `,á 

	

17,93 • 	
;2,37 	

20,88 : 
20.35 

	

6 	 S:r 1 	 Não há 

	

17,59 . 	
1 ..) 

	

j..,! . 	23,69 

'.1 	

* 

	

8 	 Não há 	 17,35 , 	'3:24 91  ;. 	
23,07 
22,64 ; 

	

9 	

SIM 
S..,rn 	 17 31 	13,27 

113:5004  1 	

:_'2,)/ 

	

o h 	

' 

10 	 Sim 	 Nãá 	 16,86 •• 

	

17 82 • 	

21,82 
.. 	__ . 	. 

	

11 	 5:-: 	 Não liá 	 23,51 • 

	

".; ' -•; 	 '! 

Ii  



12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4,3 
49 
50 

A ,•• 

Slm 
Sir.• 

S”-r? 
Sim 
Sim 

Sim 

Sim 

Sim 
Si" 

Sur 

Si". 

Sim 

Sim 
ifl 

Sr 
Sim 
S 

FERRETTO 
ermenharia 

Não ha 
Não ha 
Não ha 
Não ha 
Não há 
Não 11d 
',LAO 11á 
NIOG "á•  
Não há 
Não há 
Não há 
t./ão há 
Não há 
Não há 
Não há 
Não há 
N ã o'-h"á"" 
Não ttã 
Não há 	• • 

Não há 
Não h•a 
Não há 
Não há 
Não h"á 
Nãn 
Não na 
Não há 
Não há 

Não na 
Não há 
Não há 
Não há 
Não há 
Não há 
N./ão•  
Não há 
Não há 
Não ha 
Não há 

17 71 
18,37 
18,99 
16,55 
19,82 
19.15 
19,03 
.)0,Ç9 
17,43 
19,1:1 
19.45 
1°,44 

20,48 
'929 
20.91 • 
16,87 
20.90:  
16,84  
16,82 
1659 * 
16.82 
16,43 • 
20,77 

9.57 
15,86 • 
9.69 
9,69 

9,64 
18,03 
24.81 " 
18,11 " 
18,10 " 
29,93_ 
20,32 
"10,00 
18,01 
24,04  

23.91" 

13,43 
13,82 

12 " 
12,52 
14.88 • 

, 
1.4,39 
15.29 
13,27 
11,60 
11 o4 
11,51 
12.25 
11,29 
12.27 • 
9 92 

12,24 
9.78 
9.76 
9,6-4 

10,84 • 
9,44 

12.03 
7,34 

18,31 
7.26 
7,25 
7 17 
7.03:  

10 44 
1 ,59 
10,37 
10,36 
20.96 
11,57 
7,66 

10,25 • 
17,051  
16:95 

23,35 
24,42 

" 25 55 
21.36 
26 39 
25 35 
25,15 • 
27,72 
22.90 
31,57 
32,78 
32,83 1 
34,24 
32.05" 
35,-63 
28,71 
3569  
98,99 
28,99 
28,91 • 
32,6-9 
28.60 
35.88 
, o„'7  4 - 
36,53 
12.99  
12.95 
'13.09 
13,21 

31 14 
34,99 
31.62 _ 

r^ 

42,72 
35.71 
'13.06 ! _ 
31,62 
33,91 
33:7.2 

ot•-- "ee.r.enttia d.e ,A,P'+'; 
2' 	rCu1itOim' 

-,'T•''_;1(jIteveect.., ' de 
bÇ, 

A.Pl11; 
Lhtl•bu-:-.toevtl, , 	- 

centtial de APP; 
t)C 

c.uml,  

.r,, 	Lr,(VliStoIrralt 

tye,;e.entua, 	.4.PP1 
L r‘acustoim'lt 	b0 

'.Ui; cor 	de .A.P9) 
!,81 	t_hti,bus10iro.'1) = 

-ipeh:.4_,ntual 	4PP'jt 
LriklbustotroF,4 

eott.:al. de 
Lnt'ichtsteim'i1 = 

05' 1;t.nt[percentua' de APPtt 

MODELOS 

h—Lottatrativ,oadel) 	liZidáta•i - 	3 —trtatui- ezal • o4't_ntíárea total ml) 4- 

t)1',..n(latiativici0dep + 021data'.! + ti.rtnantrezaj -4- b41_,t(táree total 

u-,'...r.ijatrathialètde]) 	b2-joatal 	b3"lnalweral 	b•I'l.ntjárea total 	+ b5''Expt- 

o1 'Ledát,  atividade]; + 	 •'- b3lnat:Jte2a3 	04-'',...n;[átea total mi) 	b5"1/ 

u 
	 t2'íctatal - tt2lnatureza] 	b‘t*Lnk[é:-ea total 

+ b2(1ata.1, 	ba`litaturezal 	b4-11_n(¡átea total ml) + 

1)11..n(latraItv1clade]) + b2idala] 	b3lnaturezal + b 1/1.ntjárea total ml) + 

oi'Lni"latrativuládelt 	b2"(clátal + b3Inaturezai 	b411/1.nt[área total rolt + 

+ b2—idatal b3lnatureza] + bei'lit_ndarea lotai chl) + b51/ 

b2'lda1a) +- b3Inatureza) 	'04'1/1..ntlárea total mi) + 

• 
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O'Hat,ativ,ctedel + b2-1datal 	bi:rifiaturezal 	b4-1.rieárea total 	b5'Exot- 

ti"latratividade) 	02')data)• b3litature2a1 	b4'LnUarea total m2)) + b5"1/ 

tlatratividaciel • b2')oatal .• b3Inaturezaj + b4*Ln(járe2 total 

ii.dtrat,viclaoe) 	b2-(datal 	b3"i,./tature.zaj 	b4l_nt[area total 

	

L1 'latratividade] 	1:2^data) + b3ilitalutez8) + bá•LitUarea lotai rifl) + 

Wtratividade) + b2:idatal 	b3Inatureza1 	b4-1/Ln(fárea total m211 + 

l')atiatividadel • b2Idatat 	b3'Ir:atui eza) + b4-01..n()area total 	4. b5'Exp(- 

C1';•,itiatividadel 	b2(ciatal 	b3Inaturezal . b4"1/Lni,[ár•ea total tp.2]) 4' b51/ 

bl'i,a(ratividadej 	b21clata) 4  b3"I nti1tureza1 	b4 t/t_n()área total 	in211 . 

1:".•[.atratividadej 	b21. data‘i  • b2Inaturezal 	bil'Illat[area total me)) -- 

b I 'i_ntlatratoidadeli + b2*Eint-)data]) 

+ 	t 1 -i_nqatratividactej) 	h2(data) 

1.)11...ri(iatratividacle1) + b2Expt-tdata1) 

hili.ratratividade]) + b2'E:xp(-)datal) 

	

b3"Inatureza) 	bÉt'l/Ln(járea total 

+ b3lnatute2aj + biii-djarea total 

	

- b3'Inaturezal 	bi4"1/Lnaárea total 

b3jnaliJieZai + b4-1/Laftárea total 

= 00 

,,, ............ de 

1.'21 	iini[custoftrili = 
'percentual de .APP1 

Lailcestor,r-1) = • 

ii,inercer•tual d,PPFi) 
, • 	, 

brs'Ip.ercentua! de APP1 
151 	Lat[ciisto/m21) =bt.1  

0:-:i'li...;1(Ípercentuai cie APPLi 
Lnpustoirc)21) 	bt) 

lySi...ittleercentuat de APP)) 

	

- 	Lnitdustolib-T; = b0 

:,0e•ttunttialde APPlij 
Liti[ct.stoPscri p 	oC + 

:ere''tJa de APP: 
Litrjcustoinli = bC 

bFlpercieptual de APP) 
Lci(lcuci,totrit il1) 

b1/Lp4,(peicentual de APP1 

	

, 	Lnl,(CuStolm2 j) = be, 	tylatratividadej ' birEiiipt-tdata]) + b3'[flature2a; 	b4•Lrit[area total m')) + 

b.-.).1d..ii(percentuai de APP1i 
Ln(tcustolm2 j) = b0 	bllatiatividadel 	1)2.EXP(-1d2Ital) • b3')natureza1 + birt_nt[área total mi) + b5-11 

i peicertual de PPP; 

	

22) 	Lniteustoirrgli =ol) + Ciii -latrativioadej 	b2^Ent-i,data)) + t.t3'frtaltiíeze.) + b4'Lit(járea total cal) + 

-(0,2i- cc.:dual 	APP11 

Lnt[custolm2 )) 	tiO 	1511latra1ividadel 4. b2-Exptildatal; + bi3inatucezal + b4-11Ln(rarea total m2D + 

P.5"Vi_n(fpeicepttiai de APP)) 

	

Lnsloirnli = bei 	iiii`tatiatIvidade] 4 b2'Expk--(dataji 	1-;3'Inatureza) 	b41..n(farea total m21) + 

b5ii !percentual de APP
S' 	Locut 1fl'I)

3)  

	

bC 	biliatratividade + b2-Exp(-{clatal -) b3litatuiezal b4-1/Lint[area total mi). b51/ 

APP) 
In(lcusto/m9) =b0 	orlin(latratividadel) 	b2*E-xo(-)data]) + b3Inaturezal + b4•Ln(tarea total 

1/Ln.{(percentual de APP1) 

	

123i 	Lritcustoimil) =hO- hl latrativiciadej 4 b27 Exo(,-Idala1 	b3naturezal .• 	til.nfiárea total 

b:-...1.--_ ,:pi-;•,tercetttual de APP)t 
Lnkrcustoim) = b0 	bl""LriUatratividadeli + b2:Expt-Idata1) + b3- triatuieza1 • b41_11(larea total 

de APP) 
Licusto/rit'b = o() 	'Lnilatiatividade]) 	bTEXP(-Ídatal) 	b3inatitieza) + bit -Lit(Larea total 

Eii:t):-(percentual de APP)l 
Litt)custo/mill) 	b"lio(iatratividadej) 	o2'Expild8taj) 	b3Inaturezaj + biit'Ln(farea total 

tindoercer,lual de APPI) 
ir•iit[custohlit = 00 • 

hb4..r:entual de .PPP1 
Lrit.ustoiptiir, = b0 • 

per centeal de APP) 

	

(34' 	Lottcusto/m71) = 

ci..i'l.'titpe...•centual 	P,PP)) 
b0 

ht7,  t/Litpeice,ttual de APPj) 

	

1:30i 	Lit,([custo/m1) = 
bipercerttual de AF'P) 

1..tit'Vustoim.'1) 

)percentuai de ApP) 
3,3 , 	t_nucuszca!,,, ) 

t)....,.E.:;,p,-[percenti,21 de APP); 
Linljeusto/m1) = b0 

Lit,(ceicentual de AP?;; 

t 40) 	LnUctisto/m21) = b0 

perceittual c e APPI 
Ln(Icesto/crt'l) c.)0 

rh'lli_ittf0eccer,tdal de APP',', 
bC 

bil'•'_ndperceitttial de APPD 
LiitIctisto/m2)) = b0 

t:)!)-7)perterttua 4  de APP1 

	

.14 	1.titEcustoirrii",) = 

latrativiciade) • b2•Expt-[data) • 53'[natucezat 	b4-Littjárea total 

b21-iiii:p(-1data); + b3lciaturezal + biit'Lia(jaiea total 

pit'jatratividade1 	ti2'Exp(-)datap• b3Inaturezal + b4-11litigarea total 

bt -Litt¡atratividadej) + b2"tildatal 	b3-1riatureza) •.• b4'LnUarea total 

hi'Lntlatratividadej) 	b2 datas 	b3Iiiaturezal + b41/[área total 

ht-t_rtiJatrativicladep 	b21/[data) 	b3[natureza] 4- b4l_n([área total m2 i) 

bl -Litt[alcatividadel) 	b2-1.(tdatal + balnaturezal 	bit'Lnifatea total mi) 4 

Lit(latralividadel) 4  b2-11[ciata] 	b3lriaturezal 	+ bit)*Lntlár•ea total mi) 4  

bvili)(tainitiVidadel) 4  b2'11[Ilata1 	12"trlattgeZai 	b4 -LitiVirea total m21) + 

rit 41) 4-

n-12)) + 

m21) 4  

nt'1) + 

ml) 

r,121) + 

11121) 

m'1) 

mpi  

b5-11 

Lreerm 
•••.): 
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'rats.idadej 	b21dataj • t*,:i'l;natuvezal • b4-1/tarea total r*:11 + b5'[percentual 

- 	
+ b2'Exo(-•[dat2)) + b3inaturezal + b4"1/Lo(area total rri9) • 

b--. -Lrit. tattattvidadel) 	t32.-Iltdatal 	b3"Itiatureza} 	1:4-1/LnUa/ea lotai 	+ 

	

bri...nt¡atratoitdaciel) 	b.2-ExpHdat8l) 	bat[na.turezal 4. b4'111.n([are8 total 

	

*LrbjatrativIdade;) 	.1)21datal 	b31.;taturezaj 	bil'1/área total ;1;1 	b5'Exp(- 

	

b2.1data) + b3naturez.a1 + tYt'idarea total rril 	b51/ 

0Oservações : 

(a) Pegies,501,25 resuntor e um uivei de :significá'ncia de .30,00% 

(h) Critério de identificação de ()arder : 

Intervalo de 	2,00 desvios padrões em torno da Inc.:dia. 

Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, a um riivel de significância de 10% 

Teste de auto-correlação de Ourbin-Watson. a um nivel de significiincia de 5,0% 

intetvalos de confiança de 80.0% para os valores estima~. 

Descrição cias  Variáveis 

V;ir,Avol De.pendente : 

(;.3.)Si011112 . custo Imitado do rn2  de terreno. Equação : 

(valor to-tal.1±(área total tri9 

Variáveis independentes : 

ide nt lenct.ç.rpx,s.? (vaiiável não utilizada 170 modelo) 

atiatividade 

bairro (Variál'el não utilizada !TO !!!OdOk19 

informação (variável não utilizada no modelo) 

--jtyereentuai de AP P},  
LruÁcustoirri) 

de APPt 

t.pe/-centual de APP} 
7 • 	L(!ctistoltn'}) = bn 

cent ...ial de APPI) 

	

48, 	• i.11(tCUSIOMVI) = 

, jo•t•-/ee,t,..al de APP}) 
Ln(joust0int9 = 

:o-ar-Jentdat 64- APP,r/ 
Lncustolm"j) 	ht-N - b".ti_nllatrattvidadep 4- 

joeicentual dA.Pel 

data 	
Número de meses contados a partir de Ate-12009 

• natureza 	
Opções : OltulaiTransação 

Vii.1C111.S.4! 	 • VaiOf total do imóvel . (variável não utilizada no modelo.) 

valor bentorias valor de 1-.1.enfeitorias( construcões, infra-estruturas e 

modelo) " 

v.filorj ()Ia! (variável não utilizada no modelo) 

Equação : 
[valor tola do imóvel .]-(Valor benfeitorias/ 

• 

frente (variáve/ não utilizada rio modelo) 

peri:,neli e profundidade. (variáve( não utilizada no modelo) 

Equação : 

etc). (variável não utilizada no 

• 
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te•relrotrrderl ellat-lbent), 
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(área totat IMplirentej 

.ippoorafia (variável não utilizada no modelo) 
Classificação : 

Em nivel = 1; Aclive = 2: Active acentuado = 3: Declive 0-5% = 4: Declive 5-10% = 5; Declive 10% = 
ti; 

niVel(1:tra Npri.ivni 	/fitifiZa,/ ,.. f,0 
Classificação : 

abaixo = 1; fm nivCl = 2; acima = 3; 

• 	distancia até centro  km : distancia de área até centro da cidade. (variáve( não utilizada rio MDdel0) 

acesso payimentadp variável dicotômica . (variável não utilizada no modero) 

Opções : sim = ilnão = O 

frenIQ para_9? ou,RS : v2',riável dicotômica = frente para 8R. RS com intuicão comercial, industrial 
; itã-o 	(variável não utilizada no modelo) 

Opções : siminão 

percentp.al de APP percentual de área de preservação permanente. 
Classificação : 

reserva APP até 10% = 3; reserva de APP entre .17% a 20% = 2; reserva de APP emtre 21% a 

35% = 1: 

data .? (variável não utilizada no modelo) 

EStatisticas  1.3ásicas 

t‘J° de elementos da amostra 	 . 22 
N° de vanáveis independentes 	: 5 

fkl° de graus de liberdade 	 : 16 

Desvie padrão da regressão 	 : 0,2770 

Variável.  
Ln(Cia.istOim') 
átratividade 4 

data 
natureza 
LIN(área total 	ni2) 
1/percentual de APP .. 	.. 	..... 

Média L Desvio Padrão r 	Coef. 
24638 	 '1-.2-(i-7-á49.00% .. 

l 	1,7113  
. 	. 	. 	 i 
-18 	 8,3719 	.. 	.. 

0,5032 , 	-. 
10,4357 . 	0,9720 I 
0,5530 ! 	0.2881 	; 

Va_sãO ; 

___..... 	. 

. 
- _ 	85,16% i 

- . 	9,33% 
57  10% 

filitliltrO de amostragens para 5 variáveis independentes : 18. 

Distribuiçâo das  'Variáveis 
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Tabela de_v_ajores estimados  e observados 

Valores para a vaiiável carstoftrl' 

	

i  'NO  AM. 	 ,VajOr-e-síimadó I Diferén-ç'14-  í:Váyipçá:9/,, 

	

13.11 	 - 	 %-1 
9.73 	2,á002 

2 	 01.2R 	 95,Y9 

:C5 

Dispersão 



eosioínv 

1"(i'S2 

7.5.1131 
1 

t " 
t.r•  

11;111 

:ti te 1 	Orr 

ULL1 i 1.1? rc,,-3? Q53 	111.33 	ir) 5t).17 	.'.13 ri 	r.,T•SP:3 

Vaie Obseivadb 

O O 3 1 2 3 

. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 I 

.. 	. 	. 

_ 
15 
17 
18 
19 
20 
21 

23 
2.4 

12  

13  

22  

3,83 

. 5,61 
18,93 ' 

	

145,00 	: 	* 
6.42 ' 
4.32 - 

	

97.11 	- 
6,82 

0,,:'..,00 
3.28 
5,83.  

	

11.67 	-- 

18.57 
1.00 . 

c47 . 

2.23 
"3 7') 

17,18 
3972 ; 

5,95 
4.30 
695 

12,15 
14,87 

— 	: 	• 9,60 

_ 
7,84 

72 .34 
2,82 
4,41 

20,57 

17,78 
4,46 

0,1á 
-0,30 
0,11 

-55,28 
-0,47 
-0,02 

ir, 
4,26 

-2,13 ! 

-0.98 
-26,66 ; 

-0,46 ! 

8.90 . 

-0,79' 

-1.75  

3,5622% i 
-11,046% 

3.02'90 0.4, 

-38,1257% 
-7,3402 c% 
-0.4112 % 
35.93487% 
21,6483 
40,1716 % . 	 , 

-18,1816 % 3  
27 á7-7 0  % 

-11,0870 rx, • 
26,6579%-  

% 
-24.3898% 
76,2254 % 1 
22,2858 % • . 	. 
-4.2416% ; 
11,5973% 
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A x•ariaçáo (%) é calculada como a diferença entre os 1/ 2i0teS observado e estimado, dividida pelo valor observado. 

As variação.s percentuaiS são normalmente menores Cf/i l,RieteS estimados e observados viajores, mio devendo ser 

usadas como elemento de comparação vidre as amostrageils. 

Valores Estimados x Valores Observados 

Unia melhor adermacão dos muitos á reta significa um melhor ajuste do inu (feio. 

Modelo da Regressão 

1_11((custoill-1) 	10.517 - 0,5380 x lalfatividade) - 0,04283 x (datai + 0.3628 x Inaturezaj - 0;6291 x 

1.11(rare8 total n-v!) • 0,6334 1{perceolua1 de APP] 

Se1••• 

„ • 	r 	 •orrrr.• nl- 	 ‘1! 	 Y,C/ 

1 
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Modelo para a Variável Dependente  

custufryll= Exp( 10,617 0.6380 x lalratividade) - 0,04283 x (data] + 0,3628 x Inatereza] - 0,6291 x 
vi(iafea total ni) - 0.6334 [percentual de APPI) 

Intervaio de conliallça de 80.00% 

Variáveis 
atratividade 

Rearessores do Niodelo 

-0,6905 -0.5854,0393 
LiVla-ximo I 
. 	-0,Eíg4 

Coeficiente 
bl = :0.6380 

D. Padrão 

data b2 = -0.0428 .0,0119-  -0.0588 — -0.0.268 

natureza = 0 3627 ". 0,2084 0,0841*  0.6413 

área total m' 04 = -0,6290 0.07-84 -0.7339 -0.5241 

percenival de APP b5 = -0,6334 0.2686 -0..9924 -0.2743 i 

Correlação do Nlodelo 

Coeficiente de correlacão (r) •• 
,.huer f cafeift'ildd 	. • 

tabelado 0 critico' 
Coeficiente de determinação 0r1 
-.:.-pei1eieni e f 

Classificação : Correlação Forfissirna 

0.9797 
: 19.57 

1,746 (para O nivel de significância de 10,0 °/3) 

: 0.9599 
0;9473 

Análise da Variância 

Graus de liberdade i1 Qua-d-rados medi-o-5 1 É calcuiradb i _ _ 

	

5 	- 	 5,8766 	 76,56
. 

.. 	. 	. 	. 

	

(.3. 	 0.0767 

Calculado 
F Tabelado 

76.56 
4.437 ,para o nivel de signiíicáncia de 1,000 %) 

Signincância do modelo igual a 1.3x10-8% 

ilecita.se ahipók,,se 	esfãtfx:ia da regressão. 
'Vivo! de sIgnificãocia so enquadra rim Nf3R 14653-2 Regressão G ralf 1. 

(:orrel:ições Parciais 

	

custolnr 	atratividade , 	data I .natt.siez-a .:  
- 	 i 

custo/m2 	 1,0000 	•0.7880 0,0467 -0,1442 

atratividade 	* 	-0.7880 	. 1,0000 - -0,2642 : - 0,3594 , ... 

área totalm' 
-0,4934 
0 0638 

Fonte de erro Soma dos quadrados 
Regressão 	 29.3833 

Residual 	 1.2280 



• 

rs. 	5 3 1 2 5 

data T: 2457 -e 2542 1.00nc. -0,7804: -0,3670 
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: : 

natureza -n 1442 0.3594 - -6,7804  : 1.0000 	
-- 

0,3028 
:1.0-000 , 

. área total 	m2  -0,492-4 -0,0638 -0,3670 . 0.2028-T 
5-506' 0 

percentual de APP -0.2157 	. -0,1046 -02415 ; 0,3209 . 	...• __ 	. 

.1 percentual de APP 

custo/ma • - 	 -0,2157 

atratividade 	 -0,1046 . 

data 	 -02415 

natureza 	 C.309 

área total rrt- 	 -0,5506 

percentual de APP 	 1.0000 

Veste t das Correlações Parciais 

Valciles calculados paca a S estatísticas 1. 
... 	. 	.- .... .. _ 

cust olin2 	! ..grativ'idader  --...: 	data 	, . 	. 	, 	natureza 	i e  area etotal m2  e  

custoirn2 	
-5,i20, 	C,1868 . 	:0,58.3 	 -2,2-59 _. 	. 	... _ 

percentual de •A-PP 
-0,883 custo/m2  

atrativida-cie 	 -0.421 : 

data 	 -0,9,95 

natureza 
_ 

-área total rn2 	

1,355 

percentual de
. 
 APP 	

2,638 

Valor 1 ~alio (1 eti(iuo) : 1,746 (paia t)iVelde sipiiilicância de 10,0 %) 

As variáveis independentes área lotar /71 e petrentuál de APP são lortettiente correlacionadas. O modelo pode apresentar 

erurticonnearidade. 	

1 

Sion.i.licancia dos Reuressores (bicaudan 

(Teste bicsudal - significância 30.00%) 

Coeficiente t de Studeill 	t(crilico) = 1.0711 
..„. 

'Variável 	: 'Coeficiente Lt Calculado 1 

atratividade 	 bl 	 -18,06 . 

data 	- 	 n2 	 -5.931 • 

natureza 	 b3 	 3,020 , 

área total 	m2 	 b4 	 -10,13 . 	 .. 
percentual de APP 	ns; 	 :2,019 • 

ignifitância 	Aceito . 
4,6x10% i 	Sim . 
2,1x1 O '% ' 	Sim 

0,8% 	Sim 	: ...._._. 	.. 	....  
_ 	2.3<10% , 	Sim 

0.8'•:_• _,int 	j 

	

coeficienles sãu iiiipuriantes 	formaçáo do modelo. 

' 	,•1 	;,„ 	 rauw , 	'' 	um.1,.; 3 r,t,e 	 i3I• ,E'3 	FP '2W ./.00-`100 	ect-uni 

1.r 	t.;;":1C1 C)11?.f-", 	• 0•::`'.; • • OS iNSC 935.,5089958 

atratividade .5.1n 

data O 1886 . 1,095 

natureza -0,583 1..5 41 

área total nt2  --2.  259 • 6.2556 

percentual de APP -0,883 -0,421  

	

1,541 ; 	0,2556 

• 

-1.096 ... • _4,992 
. 

_ 	 -1.578 

..f.• * 	-4,99 . 2: -- 	• . 	, 	1,271 
_. 	. 	. 

. 	-1.578 	 ti..237555  . 

-0,995 • 	 2,528 •i 
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Aceita-se a hipótese de fi ditererde de zero. 

Nível de significáncia se enquadra em NEM 14653-2 Regressá° Grau 1. 

Sioniliciincia dos Reoressores (unicautiall 

(Teste unicaudal - significfmcia 30,00%) 

Coeficiente 1 de Slucient :1(e.ritico) = 0,5350 

Variável 
atratividade 
data 
natureza 
área total m= 
percefltua de APP 

.._ 	._. 	_ 
Coeficiente ; t Calculado 1 Sigpificância : 

til 	 -15,23 	-:i,2x-10:'.0-2.0 

02 	 -3,572 • 	0,13% _ 
'33 	 1 740 	 5 OW0 _ 
5.1 	 .8 015 	2 7x10% ; 

-2 358 . 	 'i,6% ' . _ 

Tabela de Resíduos 

Rk-f.:.3d;.10s da vanávei dependente Ln([custohn1). 

Estimado ; Resíduo 	; 
2 401 0.1721 

4 5746 -0.0285 
1,378 ' -O 0350 

0,1267 

1.3134  -0.0297  

2.8436 i  0.0971 

4.4966 ' 0,4800. 
L7831 ; b,o-hã 
1,4591 	' '1. 1217xl0 

Nor-rilálizade; ! 	 —Ctua-drátieo' 
N" Am. ; Observado 

1 	 2 :.,73:.; 

2 	 á Mr:"Wi 

4 	 13428 

5 	 5926::.  

6 	 t2837 

7 	 2.9407 
8 4.9767  

9 	 .8594 

10 	1 4532 

l 'I 	1,,,:? '. 1 

12 	 2 3025 
13 	 2.36'." 
14 	2.4621  

15 	.1 57s5 

17 	2.1i /0 .... 
18 	4.5051 
19 	 1J876 

20 	 7Ó , .1 .: 2 	(., 

21 
22 	2 4595 

23 	2 921.5 
1 24 ; 	3862 

9382 
2 4985 - . 
2,5994  • 

.0,3070 _ 
-0,1959 
-O 3376 

2.2614  0,2006' 

4.6221 	i- -0,2462 
2,0595 : 0,1175 

4.2951-  - 0.3100 
1.0376 • 0,1502 
1 4834 6-.2195 

3.0236 ' -0,5665 

2.6607 -0,2011 

2.67-82 • 0,0433 
1.4960 	' -0,1097 

0.61á t 	0,7346 	 0.0296 

-0.10.31 
-0,1263 
0.4575 
-0.1074  
0,3506 
1,7327 
O:2751 • 
0,0148 

.1,1081 
-,7073 
-1,2189 • 
0,7.243 • 

'10.8890 
Ci-,4241 * 
1.119e,  
0,5421 

0091 - 
-2,0451 
-0,7261 
0,1564 

-0,3960 

-0.1216 
-0,1Ã77  
9,5078 -; 

-0.1199 
0,3970 • 
2,18.08 
0,3074 
0,0172 

.2C81 • 
0,7786 ; 
1,3151 
6,9469 

-1,1172  
0,5372 "T 
1;4-862 
0,6168 
1.1159 

-2.5211 . 
-0,8438 : 
0,1780 

-0,-5354 ; 

81 734x10' 
..2251y.10' 

.-0,0166 
8.8640x10' 
9,4354x10' , 

0.2304 
5,81-18x10'' 
1.6988x.10' 

0-.09-42  
0,0384 

--0,1140 
0.0402 

- Õ0606 • _ 
0,0138 _ 
0,0961 ' 
0.0225 1 
0,0781 
0,3210 

• 	! 0,0404  _ 	_ 
1,8785x10:„‘ 

0,0120 

Resíduos Valor Estimado 
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Resíduos 

i> 

e.:ou 

). - 	9 •J• 	7 

2 Jialu.¡  
.., 

i.' 

j.  

li o 

1 

entlit AM; 011 t;Rir..2=2,=.1.1.11.....01:13,:n1312:133 t7111511.1115,1ZD 

L_ 	 
Este grafico deve sor usado para verificacão de homocedasticidade do modelo. 

Estatística dos Resíduos 

Niiittero de eietnentos . 22 

Graus de liberdade 	...... . : 21 

Valor médio 	  • 1,4045x10-19  

Vailancia . 	  0,0558 

Desvio oadtão 	. ..... 	 : 0.2362 

Desvio médio  	• 0,1870 
Variância (não tendenciosa) 0.0767 
Desvio padrão (não temi.) .... .. 0.2770 

Valor minimo ...... ....... 	. : -0.5665 
Vaior máximo ...... 0.4800 

içmpliatcle 	....................... 1.0466  

Número de classes ..... . 
Intervalo de classes 	 : 0.2093 

Momentos _(:entya is 

Momento central de 1 	ordem 1.4045x10-19  

Momento centra! de 2' ordem : 0.0558 

Momento centrai ele 3' ordem : -4,427 1 x10-3  

Momento centrai de 4" ordem -2,0123)(10 4  

' Coeficiente 1 Amostrai ; Normal ; t de Student ; 	 . 	. 	. 	.. 	. 	..  
Assimetria 	-0.3356 , 	 n 

' Curtose 	-3,0645 	O 	indefinido 

zi? 

F331 

h., 	- ti 's 
, 
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eilgenhatra Oislubuiçãu assimelrica à esquerda e piP{tet» 

i ntervalos de (lasses 

Classe 
1 

MiniMo ' 
-n 5b65 : 

Máximo1 Freg.', Fr-eq..("°/;)1.! 

-0 35 	i 	4.55 ._ 	 --, 

Média 	: 
:0 ..5665 . 

2 i-0 3572 -0149' 5 22,73 -0.2576 

3 -0 1479 ' 0,06i-4  5 27,77 -0,0259 

4 0 3614 . '0.2707 . 7 31,82 0,1343 

5 0 2707 . ' 0.4800 3 '13-.54 	I ..0,3565 

ilistograma 

- 	 -- 
Frequettei:aN mmobitas 

iA1•SC 

pl 

Amostrauens eliminadas 

Ainestragens não utiiizadas na avaliação : 

N' Am. custefin2  1 Erro/Desvio P-a-drão-(*) .  

- 3 	144,9300 , 	 -20.4.451 . 	. 

16 	 -1i 5840 

Presetiça de_Outliers, 

Critério de identificação de oulliei . 

;.. • 	
•••••. 	P, 

• 
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intervalo de 	2.00 desvios padrões em tomo da média. 

Foi encontrada 1 amostragem fera do intervalo 

N° Am. custo/m2  • Erro/Desvio Padrão j _ 
21 	 11.6700 	 -2.0451 

[-Mico de .I.ndicaçâo de Outliers 

"Outhers"  
i 

1 	 e 

1 
i 

''''.3.! I, 

i 	
I 

	

1 	
4, 

1 	OPZIJ  

	

'1.• -Cl: :1 	 •,, 	
3 

Zn 

	

1 	 Ic 	 3 

	

C.,  111T. 	•, 

	

I 	> . .) .5 
ez,  
Z 
r-, 	• 	 :,-.• 	 `,....' 

	

? 	 •-) 	V. 	 o 

ArfiC. si r.?. gern 

Efeitos de cada Observação na. Regressão 

labeiado 6.805 (para o nivel de significância de 0,10 %) 

N° Arn. • Distancia de CookM'! Fiii(451 Ác•ed"Or  
_ 

1 	 0,0357 0.2843 Sim . 	_ 

2 	 0.59-88,10' • 0,2801 : 	Sim 	• 

3.9168x1.0-s  

'I 0 1,6978x10.' 

.11 0.0971 	; 

12 •  0.0218 . 
13 0,0472 

14 • 0,1159..-,-  

ts . ' • 0.1206 

1 

i 

1 	

.., i 	
I I 

3 ia 
3 

{ 

{ 

:..!,:tr,..L 

r. 	7 	t5 	5 	t"..., 	: Á  

— 	 -6,1588 *i —Ssin) 

9.985 e :•:10- 	0,188t) 	Sim 

5,9108x10'. :...0.,1976.; Sim 

7,4266x10- 	 . 	Sim 

0.431-5-1  0:3569 • -Sim 

- 0.1990 -ISim 
0,2562 Sim • 
0,2599 , Sim 
Oi747 	.dirn 
0.1409 i Sim 
0,4149 	Sim 

0,3-6(-5-8-I  Sim 

352, 	 P. 5 

iNSC 



17 O 0290 0.3767 Sim 

18 O 281' 0,4330 Sim 

19 0,3186 b2274 Sim 

20 0.0462 
; 	

0,1822 Sim 

21 0.5505 0.3419.;  Sim 

22 0,0415 ; 0,2594 Sim 

23 1,5558)(10' - 0.2275 Sim 

24 C.0395 0.4529 Sim 

o 

• 

i'45.  003130 

ERrt F. TI' O 
enit-ret.tna 

f".) distancia de 
Cook corresponde à variação máxima sofrida pelos coeficientes do modelo quando 

se retira o elemento 

da amostra. Não deve ser maior que F tabelado. 

Todos os elementos da amostrage.m passaram pelo teste de consiste-mcia. 

('',) /lã são os elemento-5' d8 diagonal de enedriz de previseto. São equivalentes é dist:Oleie!de Malredarrobis e medem a 

distáncia da observação para o conjunto das demais observações. 

Teste  de Koimogorov-Smirnov 

Amostr. 
21 	. 

13 

'11 
15 

22 
12 
24 
4 
E- 

2 
10 
23 

9 
7 

17 
5 

19 
1 

14 
20 
18 

8 

Resíduo 
-0. ,̀tibtr. 

-0.3376 
-0 3.i.'''0 

-O 2462 

-0.201; 
C. 159 

-C.'097 
-0,0250 ' 

O 0'7.97 • 

-O 0285 

1 	',17' . 	y.1.0 
0.04:33 

0.()762 
O 097; • 
0.11/5 
O 1257 
a 1502 
0.172,. 

0.2005 
0 2795 
3.3100 

04800 

- 
; 

-.? 

F(z) 
042x10"=  

0.1114 

0,1339 • 
0 1870 ; 

0,2339 • 
0,297 

0 346 

. 0.450 
0,457 1  

0'59 	.. 

O506 • 
0,562 ; 

0,608 • 
0.6:j7 

0,664  

0,676-  ' 

0.705-  

- 0733 • 
0,766-  
0,84:1  ' 

0,868 
0,98 • 

G(z) H 	Dif. eiltiercia 1 . Dif. Direita 

0,0455 . 	6.0204 	 0.0250 

0,0939 	 6--,0659 ' 	0,0205 

0,1364 	 0,0429 , 	2.4622)(10' , 

0.1818 	 0,05-06 	5.1U7x1•1"0  

0,2273 • 	 0,0520 	- 6,58575x10' ' 

0,2727 	 0 0124  ; 	- - 	0,0330 , 

0,3182 • 	0,0733, 
	

00279 
0860 ' 

0.55351 	 0  0,1•31, 	 _ 

0,4091 	 • 3..0035 	• i 	. 	
0.C481 

S.;4 545 ; • 	0,0498 	4,3592x ; 0 -• 

0,5000 . 	'0,0513 : 	_. 	5,9350)10 '.' 

0 5455 	' 	0.0621 . 	 0,0137 

0.5-109 	 0,0629 	- 	0,01 74 

6,6364  .; 	0,071-61 	; 	• 	6.9716)(10' , .., 	. 	_. 

06816 • 	0 0279 	 0,01(5 

_ 	
0.0509 1  

07773 	. 	5.47325:10 ''. 

0 7727 ; 	_ 	0.0211 	, 	0,0665 • 

0 0182 . 	0,0398 	 0.0853 

0,8636 : , 	0,0526 ' 	0,0980 , 

	

0,0200 	 0.0655 -, 
0,9091 	 _ 	. 	. 

O 9545 	 0,0406 	 6.0860 

1.0000 	• 	3,8889x710_1 1 	0.0415 

Maiw dfei eriça oblida • 0.1315 

Valor critico 	0.2736 (para 0 nível cle ssquificâncra de '10 %) 

Segundo o tesw de Rait7IngOrOv-SMir/rOV. a um nível de significância de W "4, aceita-se a hipótese alternativa de que há 

d e.  
Nivel de significãneia 	enquadra em NI3R 14653-2 Regressão Grau I. 

Observação: 
O teste de 

Kormognrov-Smirnov tem valor aproximado quando e realizado sobre UM3 população cuja distribuição é 

desconhecida, conto e o caso das avaliações peio método comparativo. 

;ráfico_de Kolm000rov-Smirnov 

ert•,,,r1 

\' 	 :)2,9 
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Kolmogorov-Stutruov 

çmentos cia arnets:ra) 

Autocorrelação. 

aslailsiicade Durbin-Waison (0W) 
(nivel de significam:ia de 5,0%) 

Auto(orrelAção positiva (01A; DL) 
AulOCOrrelKAO negativa (DVV --- 4-DL) 

. 1,7795 

:DL =0.95 
4-01. = 3.05 

inteivalo para ausência de autocoireiâçâO (OU < DW < 4-OU) 
OU = 1,89 4-DU = 2,11 

Teste de Durbin-VValson Ille011eif ISM). 

itutocerrelayln (ou auto-regressâo) só pode Ser 
verificada se as amostragens estiverem ordenadas segundo um 

crilerio conhecido. Si? os dados estiverent aleatoriamente dispostos, o resultado (poSitivo ou negativo) 
não pode Ser 

considerado. 

Gráfico de Auto-Coe-relação 

_ 	
- PS 

bl 	CC.: :•:“. 95f.: 



Resíduos  :x atratiyidacje  

IMerrientes 

i_ ,...- 
+...› 

0,:to: 1, 

et r; ,,,, 

	

Z2> 	Ji 

	

.: 	1 	 s'i 	 IL1 

	

4z 	asnr .4 	2 

.11.1:.:1; .1 '''. 

	

a 	 12 
3,, 	..e. 	J 

-4123'31 3  '3' 	 11 

	

I 	 .,.5 

-0 ,t-t il 
I 

	

asi7ilit 	 21 -I  J 

..rtil.fin 3 
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.Auto • C:OrreI?içao  

.?.le;rO 	a•ir"nr.istra.) 

19 

-:21% 	C 

Residuoe- 1) 

tf,  

- Se os pontos eSaVelettl alinhados e a amostra estiver com os dados ordenados. poda-Se suspe'  itar da existéncia de auto- 

correlação. 

Resíduos x Variáveis Independentes 

Vetnçâo de mullicofinedr:ddclo . 

) 	„.• 	i 	 . 	 ) 	1.;nd,-,-; 	 • 	 ,;;CP .̀.)970101-/3 	Erecnim - 
tÇ) oc,,r)1 	';SC 0:3Ç) OC))39'.:)C,5 



Re.siduos x data 

i:elementos da 

i 

11 

	

1 	,r, 

	

1 	45: 

I 

	

i
1 	

9 .'.i.,1.11-i 

j 	'  

afaz:4 

0,1 J1) -í 
1 

a int 1 

I 
3 

 

.3) 
',.! . i 

Vt'S 
230 
10,1, 

.S. 

1'3° 

';:t 

,.. 
41 

h.) 

17 

o 

-7t 

5.1 
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O Q3133 

L. 

Resíduos s uature.za  

(.1ernerdr. 	.9F-1era.) 

Á7.*  

   

naa:re 7. 3 

- 



1 	12.e.sldnos  X Ln(área  total ;IV) 

1 
. 	 elernentos da  arnestra:i 

-11 

.22 12 
IS 	o) .o> 

s's 	I 
o 

<O"  

3.112 	7 	 :OIL/11 	I 1,3TZ 	12~ 	11-11X11 

In(area total rri-') 

13.:1,-711 

-O ,IXII I  

211.4. 

J,1.tio ol, 	'43 	of 

E ill3J it 	' 	6 	, 
4 

22 
1...> 

-C2:11.1 	't 	II 

.too-t.) 

2.1 

t2 

1 

i
0,ZIO1ro ti 

Residnos lipC.Veçuttial  de. APP 

(elementos da amostra) 

7G:11 

D.2111:11.72:7:Ct.Z.X66.1f1133,5.1333.6WO3.7tnn.mmtRy43.~1 03.3? 1 	21.13 

i/percento,?ide 4'..PP 
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—J 

Estimativa x Amostra 

Nome ria 	 •Valnr 	. 	 Valo.  r 

Variável 	 Mínimo 	 • Máximo 
.. 	 í 

1...n1:atividade 	 1.00 ..ê.00 ..___...._ .. _ .. ... 	. 	. 
data 	 Abr/2009 	

.. 
. 	 AtxI2011 . 	. 	... 	..  

natureza 	 ttransação
. 
 . o 	 Oferta 

área total m, 	
--

-.75-"Ãii"d":0. 	 2060 	
. 	.. _.  

.000,00 	. 
. 	._. 	. 

reserva de APP entre-. 'tc%:;"a 	reserva APP até 	! 
pedrenk ;a1 cie ApP 

	

35% 	 10% . 	.. 	.  

r 	 t-7.̀?;•:, 	 f:fer..hirn - 

r 	 • .P;r, 	 (J,:y 	 SC 039 
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Nome da 
Variável 

atratMdade 
data ----
natureza 
área total m' 

pet-centual de APP 

Imóvel 
Avaliando 

2,00 

Transação _ 
106.769,20 	I 

resetva APP até 	j 
10% 	. 

Nenhuma característica do objeto sob avaliação encontra-se fora do intervalo da amostra. 

Formação dos Valores 

Vaciaveis iiiiienendentes 

atrativiciade 	 = 2,00 
data . 	. 	 = Abr)2011 
natureza .. 	..... 	= Transação 
área total In' 	 = 106.769,20 
percentual de APP 	 = reserva APP até 10010 

Outras variáveis não usadas no modelo : 

identiendereço 	........ 
• 

= gleba parte do lote 31 	escritura 21777 
= nsperança 

inlormacão 	 = ??? 
valo 	total do imóvel = 0.00 
vaio:-  benteilorias 	 =. 0,00 
valor total 	 	 = 0.00 

t frente = 194.78 
perimétro 	. = 548.16  
ioponrafia 	  = A clivo 

nivelicua . = acima 
distancia até centro km .. 	= 5.00 
acesso pavimentado  	= sim = 1 
frente para BR ou RS..........sim   
data 9 	 = .00 

Estima-se custo/ 7.= 17,71 

O modelo atilimdo foi : 

jeustoinri .Exp(10,512 - 0.6380 x latratividadei - 0,04283 (data] • 0,3628 x [natureza) - 0.0291 1.11(járea total m?]) - 

0.6334 Iperrtly(tial k APPJ) 

InteNalo de confiança. cie 80,0 % para o valor estimado : 

tVtinimo . 13..413 
Máximo : .23.35 
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Intervalos de C:on fia nça 

Estabc.lecidos para os regressores e para o valor esperado ElYI 

2ivain de cenlianca de 80.0 

Nome da 	 Limite 	' 	Limite 	Amplitude 	ArriPlitUdelmédia 
variável 	 Inferior ; Superior ; 	Total 	 %  ) 
a- tratividade 	 .1t3,37 	•;;;-;,16 	2,79 	 15.73 . 	. 	. 
data 	 15.14 	.19.43 	3,28 	 1.8,45 

natureza 	 15.02 	20.88 	• 5.86 	 32.63 
- área lotai m2 	 15,71 	19,97 	4.28 	 • 23.86 _ 	 ._......... 

percentual de APP 	16,37 	19,16 	2.80 	 15.74 

E(custolm') 	 11,16 	28,11 	16,95 • 	 86,35 
Valor Estimado 	13,43 , 	23,35 	 53,89 

Ampidwie du neterva;n do confiença ate 100,0% EWH lo(m) do valor cennal da estimativa. 

14 riadlo da Funsão Estimativa 

Vailação ua vanavel dependenle (,custo/trf) em .função das variáveis independentes, tomada no ponto de 

Variável 
as ratividade 
data ..•. 	_ 
natureza 
área total 	rn2  

dy/dx 	_ 
-11  2991 
-0.7585 
I-- 6 ,45 

0434x10' 

dy 
-1,27604; 
1,0280% 
0,0000% 

-0,6291% 
percentual de APP 1.2464 

f') derivada parcial da variável dependente CM função das independentes. 
(—) variação percentual da variável dependente correspondente a urna variação de 1% na variável independente. 

Gráficos da Regressão  (20) 

Calculados no ponto médio da anlosIra, para 
alraiividade = 3.5000 
dala = -18.2272 
natureza 0.5909 
área total 	r13 2  = 34054.4347 
percentual de APP = 1,8082 



E' ER R ETTO 
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Intervalos de ('onfiança 

( EstabelecidoS para os represSores e para o valor esperado Er/1) 

‘nte;vaio de. confiança de 80.0 rt,c, . 

Nome' da- 	 Limite '1  Limite '' Amplitude . Ampiitude/Media 

variável 	 i  Inferior ! Superior i___Tptal_i____ ..  J Volr_ 
-

_ 
-
.. . 

atratividade 	 16,37 	19,16 ; 	2,7-9 	 15,73 . . 	 . 
data 	 -1.--,14 ‘ 	.. .1.9 43 3.28 

	

. 	 18,45 

15,02 
...... 

..,.~.:. 

. natureza 	 20,88 • 	5.86 .. 	 ",2 ;',"-) I: 
._„_. . 

. área total rit.' 	 15,71 	19.97 4,26 

	

. 	 23.6 . 

percentual de APP 163 . ._7_ ; 

	

. 	19,19 	2 80 . 
 

E(cuSto/rn.2) 	 11,15 _ 28 	 86,35 

	

_,31 ; 	16,95 	
15,74 . 

Valor Estimado 	-.3 	 9.91 ,43 . 	2:.::,35 	
. : :

53.89 ; ..... 

Amplitude do intervalo de confiança : até 100,0% em torno do valor central da estimativa. 

riação -da  Função. Estimativa 

Variação da variável dependente tcusto(m7) em 'função das variáveis independentes, tomada no ponto de 

esurnativa. 

Variável 	 I dy/dx r) 	, dy:Yo _("_."_) • 

	

, atratividade . 	.11 "%élnj  

data 	 : -0,7585 	 1,0230% 1 .  
natureza 	 6,4245 
área total In? 	-1.0410:' 	

; -15:0;00.0% 
-0,6291% : 

	

. percentual de. -Ái2.0' -1 2 464 	 O . 111% ' , 	, 

detivada parcial da varãvel dependente em função das independentes. 
(-) variação percentual da variável dependente correspondente a urna variação de 1% na variável independente. 

Gráficos da Regressão L2D) 

Calculados no ponto médio da amostra, para 
atratividade 	 = 3.5000 
tlâ12 	 -18,2272 
natureza 	 = 0,5909 
áre.A ;otâf 	 •t• 34054,4347 
nerCentual de APP 	= 1.8082 

i 	5.-.fge• 1W_ .37 	 r:P 	3u 	;en.m - R 

O! 9iA5 
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.. 
958,80 
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li,t) 30 	130 
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REGISTRO pç. ;M:', \./.;1.. DA COMARCA DE ERECH 
LIVRO N. v. •- REGISTRO GERf,t. 

uu. 	27 4,,  AGOSTO 
1 	

2 ' '9 84 	1 01 	Nç 21.777 

• 
MATRICULA NUMERO VINTE E UM MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE 

IMOVEL  :- PARTE DO LOTE RURAL NUMERO TRINTA E UM (31), da Linha 
Um (1), secção Dourado, neste município, e comarca 	de 

Erechim RS., com a área de =TO E NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA 
E DOIS METROS 0UA'GRADO5 (109.642 m2), sem benfeitorias e confron-
tando: -ao NORTr:, na extensão de 593 metros, por linha reta, com 
parte de mesmo lote s2  31, pertencente a Waldpmar Marca e 	Maria 
Helena Marca; -ao SUL, na extensão de 563 metros, por linha rete 
com o ?..01:P n2  29, pertencente a Dr. Td1iO Jaqups Massignan; - a 
1.STE, na extensão de 202,10 metros, com a reserva da 13R-153; -e 
a OESTE,, na extensão de 195,50 metros, por linha reta, com parte 
do lote n2  23, Pertencente a Waldir Marca. 

INCRA :- sob n2  869.074.030.015 	cOm a área total de 76,9 ha - 
juntamente com Partes dos Lotes n2s 23, 31, 33 e 37 das 
Matrrculas: 21.770/71/72/73/74/75/78 e 21.781. 

PROPRIETÁRIOS  :- Os Sr. FIORELLO MARCA que também assina Flore- 
, 	 lo Marca p sua esposa ANTONIA MARCA, ele do co- 
: méreio, ela do lar, portadores do CIC nO 154.577.960/00, brasilei 
res, casados, residentes em Curitiba. PR.; AMABILE CAPELETTI, do r e seu marido RAYMUNDO CAPELETTI, que também assina Raymundo = 
Cappletto, agricultor, portadores do CIC n2  023.309.460/15, brasi 
ieiros, casados, residentes neste município de -Erechim RS.; ANTO RIA ROMAN, que tambem possue documentos com o nome de JOANA ROMAN 
e seu marido RAFAM:: ROkAN, brasileiros, casados, agricultorps,por 
tadorps do CIC nç 144.624.510/15, residentes em Abelardo Luz SC.; 
IZOL1NA MARCA, que também assina Isolina Marca, brasileira, sol—
teira, maior, portadora do CIC n2  144.627.610/49, residente n esta 
cidade de --recnim ES. 

REGISTRO ANTERIOR  :- 	16.377 do Livre "L" Ns fs. 54. 

E. Crfi 1.521,00 

ERECHII.:, 27 de agosto de 1.984. - 	 -  
Oficial. 

1 - 21.777 	COMPRA E.VENDA 	- Transmitemtes: Os Srs. = 
FIORELLO MARCA e sua esposa ANTONIA MARCA; A—
mABILr CAPELETTI e seu marido Raymundo Capelet 

	 CONTOMA NO V5Rc.0 	 

,:ii,SISTRO DE IM(2,VF'I5 DEI  
ERECHM - RS 

t.n,Joete se Andrade - CO o 
pAcfelfsesCh,,,,no.ne,) 

S,ny 
'3e,,r,bnps 	- Reg Swer VIDE VERSO 

C— 

r— 
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REGISTRO DE ImOvEIS DA COM A RC..; GE EREC1.}1..i 

LIVRO N.e 2 — REGIS'TRÕ DERA ..  
LS 

r ._21.777 

ti; ANTONIA ROMAN e seu marido RAFAEL ROT.WT; e IZGLINA TA;?C ;  
todos já qualificados no anverso. 

ADQUIRENTE 	" WALDIR JOSE .MARCA "  , brasileiro , solteiro, ma:o 
auxiliar de escritório, residen"..e nesta cidade de E-1 

rrchim RS,, portador do CIC nQ 246.117.600/06. 

R E A  :- 109.642 m2 (CENTO E NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA Ei 
DOIS METROS QUADRADOS), sem benfeitorias. 

VALOR ;- Cr$ 1.754.000,00 (Buar milhão sete.cpntos e cingurnta e .. 
quatro mil cruzeiros) - e por exignoia fiacal , O refe-

rldo im6vp1 foi avaliado em Crt 3.600.000,00 (TRS MIL1IOEii E SEIH 
CENTOS MIL CRUZEIROS). 

_FORMA  : 	ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, lavrada em data de 
05 de abril de 1.984, pplo-rscrivão Distrital de  
Arroios, Sr. Franc isc o Mateus Busanello 

Cd 	10. 3 	,:IO - df., 1. 260,00 
ERECHIM, 27 de agosto de 1.984. 	- 	 • ‘.1. .k  

Oficial. JP-Ai.WAnqg2rrgrW'-' 
- 	 E T̂,44-44V-T .  
" 	 Dr, g 	kly.025:ku„:,..,11WW2:25.?-kt 

Certif•ik:o•que-alpr e sente• dót0c.Oka,ten/êtV,:dh c. l,~úirl 	I. a I. 

• 

' 

C .niet 	 01 il..60:%(,?)06,03-..1Vd0.1,C9,1,;, 
clá;agonlo 60.200 . 	. 



n R ETTO 
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L:\LDO  DE A A 1 A (--; 

	

J)ata 	rete/re-,ncia 	'O/04/20; ; 

rlor esi Miado 	fl70.000,00t seiscentos e setenta nnl reais) 

sOLILI I A 'Vil'. 

	

P.A N11....NICIPAL, 	 .1 RS. 

2 	VO DA AVAL 

Determinação da estimativa do valor do inove l P/ Lote rural n" 23 da linha 1, .5ecção 

Dourado, com acesso por estrada secundaria no município de Erechim, constante nas 
inatnculaCem aneNoi e especificadas na documentação apresentada, também 

demarcada na planta do levahtamento planialtimét rico, em anexo.. 
'vendendo as solicitact)es do convite 004/2011 e o contrato administrativo n' 007i2.0 I I 

de 	i 1 

; aea nua! na da glelY,1 1 elatMi S. A 

atitudes S 	3o,' 

Longitude 	f2 14' 

?IN , \1.11).;11)l- 

-clerlda avaliação é orientada no seritido de ternecer condiç,Oes para tomada de 
decisões relacionadas com possível aqinsição do imovel avaliando e será de uso 
restrito pelo Solicitante, sem qualquer fitturo cn\ olvimento na área :judicial, 

A pressente,  avaliação não contempla qualquer tipo de equ ipamentos 

l'A.)("1.;Nlii\TAC,,'A;) 

documentação relativa ao imóvel foi fornecida pelo solicit ante e verificada no registro 
de trne'cis, nào cabendo ao avaliador pesquisa quanto a ônus fiscais e hipotecas. 

DMA lENTA(s,,,,k0 APRESENTADA. 

NIATRiCULA 20 	- data do 'último registro 	(R.5-20) = 27/06/996 

certidão de 24/08/2010. 
:Viana Digitalizado fornecido pe1a Prefeitura Municipal. 



VURRE'NO 

Levantamento Planialtimétrico: 
Eseeutada peia empresa Tonatto & TonattoVdda. 

".s842fr;2 de responsabilidade técnica — Arq. 

Roberta ..Nlaci!el CREA it11  1:W.660 -RS. 

V1STOR 

tv.)1P,42O1 

Participantes 
rti il Luiz. Carlos I- erretto - avaliador:  

Lr 	ci \,11 Jose Franeisco de Souza Abai - 'avaliador 

reSe t .!..',1e1:3 a de 
terra . atualmente cita destinada a produção de culturas anuais e 

alkidades de lazer. 

Se, solo e arv,iloso sem afloramento significativo de rochas e sua topografia é ondulada, 

perfeitamente adequada e economicamente' viável a produção de culturas anuais. 

Pw,sui acesso por estrada secundaria. 
Ptissui infraestrutura de energia elétrica e '041.1a atraves de fonte. 

siste edificação com ,1irea aproximada 'de 248,t57m2  destinada a moradia e parte da 

mesma como deposito e áhrigo de animais. 
A presente afita está inserida na ártea de cwansào urbana e como tal foi avaliada 

Confrontações da arca encontrada e verificação das divisas com o mapa dignalizado 

lOtnecido peia Prefeitura Municipal , 
\, orle lootiom com o parle do mesmo tote 23 não constante da matricula) 

Sil 102,tit)in com o lote 17 

1 este tii.1.1i).01 -11 cola narte dos lotes 2i. 2') e lote 15 f.  não constante da matricula) 

fsia, tom cem lote 25( não constante da matricula). 

1NIPOWFASTE. 
matoiatla indica .arca de 60.000,0 m 	

e no levantamento planialtimetrico, 

obedi.scendii as divisas existentes e Segundo informações como respeitadas, foi 

encontrada área de 62.230,90m=. 

Cabe salientar que a matricula apresentais seimintes confrontações, 

ssori 	10f),fioni com lote 37 

11-,t1i 	1 t 11. 	com lote 17 

1,este 	(.300,00in com Os lotes 1.2)1 1 e 33 

ttesie 	(-,0!),111 com lote 23. 
Sugerimos que em caso de transação, s,i a efetuado a verificação das confrontações e 

posterior rcgulari/ação da matricula. 	
I 

, 
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FERRETTO 
011penharia 

DIAGNOSTICO DF. MERCADO 

De.,  ido pesquisa de mercado. e considt•rando o 
que. 
Desempenho do mercado é normal. 
Absorção pelo mercado pode ser considerada demorada. 
dirteil para nova dest inação de perimetro trbano. 
Numero de ofertas pode ser considerado dtmo baixo 
O uivei de demanda é baixo. 

por ter a gleba um acesso 

ipo de imóvel. podemos diagnosticar 

mETDDDLoGi A EMPREGADA 

avali ação. e.Ne.em ada atendendo as prescrições da Ni3R- 14 653 - Norma para 
Avaliação de Bens - ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Parte I PROCEDIMENTOS GERAIS. 

Parte 2, • imóvEls URBANOS. 

7 	M ETODOLOG 1 A EMPREGADA. 

A avaliação. executada atendendo as prescrições da NBR- 14.653-2 Norma para 

Avaliação de Bens Parte 2 • IMÓVEIS URBANOS - ABNT. 
Como não e\ islein dados suficientes para efetuarmos a avaliação pelo método 
comparativo direto de dados de mercado, optamos por executar a avaliação pelo 

MÉTODO EYOLUTIVO, ou seia: 

VI 	(\i't 	VB) x 11C 

- valor do imóvel 
VT • valor do terreno 

-- valer das benfeitorias t edificações e. infraestruturas). 

Ft".•-•:- fator de comercialinção. 

EDIFIC.A_ÇÕES : 

Para as edificações e benfeitorias, foi apropriada parte pelo método comparativo direto 
de custo ( utilização do CUBIRS eustr unitário básico do Rio Grande do Sul) e parte 

:..,•'!... 
• 



I 

 

 

YCRRET TO 
rngeri} 'ar ia 

pela quantificação de custo( como com :)Icinento em alguns casos, utilizando-se a 

planilha de orçamento FRANARIN). 
Para depreciação Fisica das edificações itlizamos a combinação dos métodos Ross- 

i leideeke. 

GLEBA DE TERRA: 

Para avaliação do terreno foi utilizado o N'tétodo Comparativo Direto de Dados de 

NI ercad o. restunidamente este tem co no função obter o valor de um imóvel 

comparando-o com outros de semelhantes características e natureza. 

Utilizada regressão e inferência estatística para ponderação dos valores, de acordo 

com planilha de cálculo em anexo. 

NIVEIS DEGRAUS ATINGIDOS NA AVALIAÇÃO. 

Para o terreno: 
Pontuação atingida de acordo com a norm 

Grau de fundamentação 
Quadro abaixo obtido das tabelas 1 e 2 da norma N131:14653-2. 

  

:C:•":".;.' 

. 	. 

tont".•.•:•• 	 : 	C Z.,  o 9t:!70C,G0+.5 	F.' ec h ; ri; - 
CI.V1 	iNSC. 
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Pontuação = Grau de Fundamentação 1 

Grau de precisão 
Oimidos através da tabela da NBR 14.65 3-2. 
Para o intervalo de confiança de 80°.,'( 

enquadramento C.; ra ti de Precisão 1. 

Para quantificação do custo de benfeitorias: 

amplitude obtida foi maior que 500/o. 

Grau li 
- 

descrição .  

estimatRe de Custo do 
custo direto 

P,D1 justificado 

Gau III 

pela elaboração 
de orçamento no 
minimo sintético 

calculado 

Grau 1 
- 	 

pela utilizaçao de 
custo unitário 

básico para projeto 
diferente do projeto 

padrão, com os 
devidos ajustes  

pontuação 

2 

calculado por 
levantamento de 

custo de 
recuperação do 

bem. para deixa-
lo em estado de 

depre.ciação física 	 no\ki  arbitrado 
total 
	 5 

Pontmição = Grau de Fundninentação I 
mesmo tendo atinuido pontuação 5, devera ol3D1 ser calculado. 

I 

:1,  :•.,..,,,,,• 	;•:":-..s..., 	...:l 	tur,:l•:::-.. 	H-ta:,  ;-:,, 	,I.,"..,-irlY3',.'l ••••:;9‘..: 	',..""••.;' '?•:3••• t:ir",•;:t•.••C 	lr'.,-rcr.r.', - R•l 

'•'. 	'.•':'''•!,,"'''i'fr,,-'2;:k''i-'''.».,,:''Br .3 t9G 	0l 	05 	,,,,;3,:: v„..,:t.008 ,9,-:3 

i 
i 
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1 da 	:,:!.M 	1.4f,s,  1. 	 ___________ 

descrição 	 Gau 111 

. 
1 
I 

Grau 11 Grau 1 pontuacâp 

Grau Ilide 

" 	fundamentação 
no método ! 

Grau ti de 
fundamentação rio 

ale Od6 
! 

i 	estsinatm do W3101-  CIO C.01111)81"atiV3 ou comparati vo ou 

terreno in\clutivo in‘olutiNi,o 
: 

Grau 	III de Grau 	Iltie 

fundamentação fundamentac
I ào no 

no método de método de 

1 estimativa do custo de quantificação de quantificação de 

reedicão 	 i custo custo 

1 
i 

inferido em 
mercado 

1 

!fator de comercialização 	seineinante Justificado 

1 . 	total 	. 

ENQyA1) RA M EN1:0 CIRA L  

GR-t3.  DE  FUNDAMENTAÇÃO AT1NG1D0 N.,1 AVALIAÇÃO — GRAU J.  

Grau de preeisi'm 
obtidos atraves da tabela 3 da N BR 14 651,-3. 

Para o intervalo de confiança 	de 	a amplitude ohlida foi maior que 50%. 

enquadramento Grau de Precisão 

Enquadra mento : 
GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO = 1 I 
GRAU DE PRECIS-O 

P 	L3 ez .nrn• P 

ett, 
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.RESUMOS DA AvALAAÇ-À0 

13 A DE • 1' E R RA 

Em anexo planilhas de calculo e equações cl regressão, hem como dados coletados para 

o valores de gleba de terra 

utilizada 'Iara O modelo de regressão : 

M/m 21 = 	-1,5251 	1,8037 .v LpiligrativitludeLL:_0.114065 x.,1datal .+ 0,1 0.?60 

/1...n(Jóreo miai m 21) + 5,03.10.v10-3  ,v Erpapereenteml 

ti PM 

Como podemos observar a equação utiliza( a é coerente, pois os 

Gráficos da regressão, em anexo, assim demonstram. 

cusa»initario do ir' x área tou Viu 	
Demonstra perfeitamente que quanto 

maior a área de terra menor o cusu unitário do m2. 

custo unitario do /m 	x atratividade. 	Demonstra que quanto maior a 

atratividade(verificar descrição das variáveis) , maior o custo unitário do m
2. 

Descrição das Variáveis. 

! 	1),peo dem,. • 

C11510/111'; Custo unitário do írC 

'volto.  total área tom] nrq 

ariavvi, 1,ed,`refolierrIrt% : 

tc 	C. ntillO . 1,:quação 

icit.:iluelictereeo (variável mio utilizado ao modelo) 

'iiividac
quantitativa ienclo coni fatores: ioc.ali:/aeào. atrativiclarle comercial/iodos-iria!, 

frente para vias imponantes e perspectiva cie valorizaç50 futura: 

ipálpty, dec teseews,  telplo remto pariintrtrokgte e rala : I maior rorroividadie e 
6 

11:1trre (varii;‘,./ mio .Oilit.a‘la  

Malgícw 	
021 	 • Ere.chin,  

•• 	',''rernefer;vSL,,ngent•A?•,,.: c•:“, t. 	c.; c: 	YX.r oco; 	iNSC 
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illfir».1111,;.50 trariavel mio utilizada no modelai 

data 	
II ,  .1,, 1.1.l1r, 	 d, 1/1,2009 

11:11.‘ire/il 
1ferioi frau ft uoia 

‘idor total do imóvel  : valor total do ittIOVei (-variável ruiu utilizada tio modelo) 

Valor benfeitorias valor de benfeitorias( coeso 	infraestruturas e etc. ( i'aridi'i' filio Wilizado 

     

     

tquil ? i,iríáver,diti utilizada rio modelo) 

Equaçáo 
leabir hételi :10 	 Healor benfeittlriaN 

á re.:1 miai 	= área total da gleba ele terra ele metros quadrados. 

freme (vorifilse! meeff urdi:men llo ultultdu) u1(111..1) 

t • i met ro . profundidade. (variarei náo utilizado /11 ,  rii delo 

Uttunçáo : 
lure" 101,1! al .'S',111,11111 

 

1,111,111'd /#1;1! 1111.1111,111 	..14. 

ClOSSIfil'IlçàO • 

- 1. Ir-lhe - 	41ire are, lidado •• 	Declive 0-5%, -f Declive 	= 5: Iltudive 10%, - 

np-elipt2 (variável :lá, 
Classifieut .iio 

ahai.‘” 1; mo 	 aduro 3: 

cstancia ale centro kin . distancia de área int,  cueiro da cidade. (variável mio "tilitatia 1-80 modelo) 

¡ICCSSO  pavenemado variaNel dieolõinica . p.orl iv.el 	ufilizadti nu tundelt0 

ltutia 

rreete para 1.3.R ou RS : variavel dicotómica = frente para 13R. RS com intuiço comercial, industrial 

sini ' não . 0-nrióm alio utilizada ti,  aial1,1,1 
: 

prreenteal de ARE percentual de arca de preseilaçào permanente. 
losNif ;cação,  ; 

,rté 	 re,rerea de 1P:' etre, 11% 0 	 re,revd de.1P/' entre 

Valores adotados para a aValia00: 
(a) Regressares testadas a um nível de signifien ?tia de 30,00% 

(h) Critério de identificação de outlier : 

Intervalo de 	2,00 desvias padreies e, 1 torna da im;diel. 

Teme de ummulidade de lialméwurm•-Smirmw,  a um nivel de sigMlicaneiu de 11.P.!'i, 

(d) Teste de auto-cartélaçáo de Durbin-11Mison a um nivel de signii &Infeta de 5,0% 

7j:'• 	•
" 	 (;eC•' 	 S 
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(e) Intervalos de confiança de 80,0% para rfrs vahweis estimad0s. 

Coeficientes de correlação : 

0;9820 
U.ste valor indica a força da relação entre a variável dependente e as diversas variáveis 

independentes utilizadas no modelo. 

Coeficiente de Determinação: - 

0,953 
Fie valor significa que O5,3 	do valor ei  explicado pelo modelo de regressão utilizado 

e os -4.6(r reSt a ni eS se 
deve as variávõis não consideradas no modelo e a causas 

Jleatoria,. 

A classificação é de uma correlação fortissima. 

Testes de lijpótese. 

Verificação da probabilidade dos coeficientes multiplicadores das variáveis 

independentes serem iguais à zero 

Sitinificâ  oda dos _Elegressores (bicauda I) 

cresle bleziociat signiti:áneia 

coerteiente1 dc sitiden, uerilie0) 	1,0711 

Calculado 	Siguificância 	Aceito 

-1:•:...32 • 	:3 7•:10 '""À. 	Sim 
,0•.; II' 	Sim 	- 

. Não • . 	. 
Sim 
Não 

.11 ratividade 

(lata 
NattlreZa 

uca total m= 

percentual çlc APP 

fts r•••gr,,,,Pre.• tlfIl Mia 	 1411 	 der Itt 

; 	 t•,z, 	 • fw1.1,•••: 	
- 	5 

•p!I :ler! 	
•NSC. 
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Sio,nificância  dos  12egLe_Lssores einicatniall 

1 
cresle In-lie:1'1(kt! - slgailicancia 311.(1) 

1 

(.oeficiellic t cle Studen! . ..(erli leo) -- 0.555(1 	
! 

I ......._ 
. 	Variávk'd 	' CU-c fijk:n 'l c 	i Calculado ,' Sionificância ' 

ai ra ti vid :1 dc 	 1.';1 	.. 	 -I? 1",  ' 	4 "•-: I 0.0'.0.;, 
. 	.1 h:'.. -  .  

	

. r_ 	_ 	... 	.. 

na( U re:;.:1 	 i",.. 	 r.. 557  
._. . 	_. 

á rea I (dit.' ui' 	 1,4 	 f ..-.1 :; 1 	 4 ,(N I P.'",4, . 
.... 	. . • 	... ... 	..... 

peres!dllal de M'é 	 If.' ._• 	
!).f.-.,..!  

..._. 

Análise dd  N'ariâncla 

FOIne.  de CCrr 

Regressão 

ResiMMI 	.!. 

I: (*a klitado 

fabelado 

.._.. 

Sorna dos ig.9drados • 	Gr: tes <le liberdade 1 	Qtmdrados méxtios 1 F calculado 1  

..___. 
20 	1 S7

s 	 ''...!),.137  
.. 	- _. 	. 	. 	._ . 	 . 	.. 	_. 	 . 

!(;! ti.pt:s2 
.. 	 _... ..... 	... . 	

_. 

. . . 	.. 	
.._ . ... ...__ 	... 

;!!(:+.-I-1 
i,para o !mel de significa nein cle  

S!gilificallein do modelo igual a 

hipri/VNI . 	P.ViNfi:'11ria lb, regresmio. 
yt: swiplpth:p 	5Ws*.14,55.±-2 

Análise dos ieesiduos, 

aoexo planilha com defalhametrio do cálcolo e resu Idos complemontares. 

' 	 .`1 	 Ef. 	Yr. Ere,  •• 
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I-ORNIAÇÀO DE. VALORES. foi obtido os valores iniciais de 

Intervalo de confiança de 80,0 "A, para o Ivalor estimado 

Valor Mínimo .t -RS 8.21 in2  

Valor MÁXIMO : 12S 13,15 M2  

O valort cial estimado foi de 12$ 10,39(012. 

C0f1SiderWÕeS: 

N:)•;.1 IlICKICkl de reyfessào devido aos dados de mercado coletados. não foi possivel 

Haveis conE„). frente para vias priipcipais, medida cie frente do terreno. 

distancia ate o centre da cidade. e nivel da çtra em relação ao terreno. Assim sendo, e 

vercando que a gleba em questão, atualMente para. parámetros urbanos, apresenta 

acesso dificil e com frente indefinida( areti  praticamente eneravada.), podemos admitir 

!áif.-ir de des‘alorização. dentro do campo de arbitrio permitido pela NBR. 

Vs<irc.scad  pOdeillOS eStirWlf oVatOr 

\ Mor esimnado valor 	- 

Valor estimado RS 10.301-n2  - 	RS1 10.07!rn2. 

O calor estimado para a terra 	área i.ncontrada, não a escriturada) 	dentro das 

especificações desta as.,aliação é de: 

área total encontrada x custo unitário do in2  

62.230.90in x RS 10.07/m1  

-1-1" — RS626.665.ft 

Intervalo de confiança de 80% para O 5,81or estimado: 

Valor min mo 	RS 8;211)1' x ti2.230,00-m:  — 	RS 735..211,00 

Valor máximo 	RS I 3. :":1112  N 62 230 90m, 	RS 1.272.432.00 

i• 
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r. 003156 

 

ÊERRETTO 
engenhnria 

1:sumamos o valor para a referida Weba de terra em: 

RS 62(5.66.5 01) 

runr,Tne planilha de cálculo das edificações em anexo. o valor estimado para as 
edificações è de: 

43.656M0 

EATOR DE COMERCIALIZAÇÃO = 1 em função do diagnóstico de mercado, onde o 
desempenho de mercado é nonnal e também pelo fator da coisa pronta. 

VI • (VI 	V8) \ vc 

VI 	RSc2o (-,e)5,00 143,650.00) \' 

= 	670,321,00 

I' -limamos o valor para o referido imOve 

RS 670.00;00 

tsciscenros e senta mil reais). 

Frechini, 20 de abril de 201i, 

Enu eia Luiz Carlos Ferretto - (:REA - 10845-1) 

Ln 	Civil José Francisco SorAb I 'OUSA 38.516-1) 

:V., 	 0 	ri 	 ;2'54; 3:3 2' • "'..•••: e.. 	E P 9970C(,:.:. 	E 	- 

'• • '' 	t.;.;' 	 9,3'5_39:1  0031 -05 1?-1SC, 
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I() - ANEXOS 

PI AN I LH AS 1)1.•-::. CÁ LC (...31 .0. 

l'ICHA DO IMÓVEL - EDIFICAÇÃO 

N4ATRIC1.JLA . 
SITUAÇÃO ( roto a(rea). 

LEVANTAMENTO l'O vf OU ÁFI.CO. 
A IZT (anotação de responsabilidade técnica) 

Bibliografia c Pesquisa, 

Normas Brasileiras 

NI312 	- 

N 	4.-1b53 - 
13i2 14b53 -- 3 

Prog,rama de orçamentos FR ANAKIN 

siNApt 
Poligraro Engenharia de Avaliações I -• IBAPEISC (Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Pericias) -- Universidade Federal de Santa Catarina. 
Poligrafo • • Engenharia de Avaliações de Bens por Inferència Estatistica --
I13APE/12S (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias) 

N I anual Técnico em transações imobiliárias 
Curso Técnico Transações 'mobiliarias — Sindicato Corretores de Imóveis do 

Paraná 
Sisreg e Sisdat -- Engenharia de Avaliações - software. 

Inibi.  32 software 
Levantamento planialtimétrico, tbrnecido pela empresa Tonam-) & Tonatto Ltda. 

Serviços de topografia. Contratada para execução dos serviços. 

Consultas 
Prercitura Municipal de Ercehim/I2S. 

Imobiliárias de Erechim. 

DENIT 

V.A1/- • 	 f.".•• • 	• 	 `: 	0:470;.:',..0t2,0 

. 	) • 	• 	1 	4",r ,1,11;.:,• • 	r, 
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PLANILHA DE CÁLCULO 

S$fliOSt ra 

1 

N° Am. 	 «idenue`ndereço, 

1 	ER 153 - o/ lote n" 20 lado direito sentido Erechirn - Getulio 

2 	Rua Augusto de Cari,  parte do lote rparal 14. e 2A 

«3» 	Av Caldas Junior 2560 frente FRINARE 

4 	'_•.r.ha 4 Secção Paio( Grande :Pior) Aldenco Solestrin 

5 	-ate 41 iiAni? 2 br 153 

6 	lote '') A linha 2 RS 33'. 

7 	o."ctc 26 linbz 1 secção dourado - NosItoski 

8 	Pua groavante Taafran lote 21/20 • 

9 parte do lote 62 illtba 3 secção •Paiol Grande • 

10 	frente vendas ~no BR -• 153 - concórdia lot 63 linha 3 secção ._ . 	 . . 

11 	•?.r1,) motel mes<oça pllote.. 33 e 35,  

12 	prommo n-ote: massoca_p/iote 35 pridios/ 

13 	estrada pá:ateia a ER-153 o,' lote 9. secção dourado linha2 

14, 	Rua Vir grilo Grolio lote 3-9 e lote 40 

15 	Br- /53 frente meconica ivloretto 	i 

«18» 	Rua Henrique Saiomoni ao lado oa.,. pré- moldado 

17 	Ruh João Satlstontpi lote 46 bilha 3- Secção Paio! Grande - Verdureiros 

18 	Frente pzIsto Desativado Lando - r3.;. •153 

19 	P/ lote rural 79 linha 1  secção paiol grande 

20 	Lote ror ai 17.P. /olha 2 secção Paio/ Grande - Transbrasrliana 

21 	Parte do lote 32 linha 3 secção Paiol Grande verdureiro 

22 	0 .51....' do lote 17 • 8n:ima ervateáa ••• Av Tiradentes 

23 	- 9R- 153 p!lote próximo trevo São Roque 

24 	- P!lote 29 PrOva 1 Secção Dr..rado 1.  

_ 
atratividade 

2,06-1  
2,00 
1,00 
6,00 
6,001 

5,00 
3,00 

-1,00 
1,00 , 
5.00 . 
3,00 
3,00 
4.00 
3.00 ' 
1,00 
3 00 
5,00 
1,00 
6,00 
6,00 
4,00 
2,00", 
3,00 
3,00 • 

N° Am. 	«bairro» 

1 	Próximo Frrnape 

2 	José Bonifaoio 
«3» 	Fonape 

4 	Capela São João 
5 	polc 	udoviái ia 

6 	dellazan 
- 153 

8 	• IN 

fs ccteE4ioe 
10 	bi•-•/fl2 
11 	ty • /53 

12 	br-15J 

13 	secção dow c:10 

14 	secç-ão Paiol Grande 

15 	br- 153 
«16» 	Fritiape 

17 	veudurei;os 

18 	br-153 
19 	- Aratiod 

20 	vieira/ a transb 

21 	rs, campinas  

- 	 • 
i«informaçãow . • 	. 

tracaro proonetáno 

s-tmão 35221655 
simião:  35221655 
sana° 35221655 
simã:4 35221055 
senão 3522.f 655 
Dailarcisa 91543303 
Datiarosa 91543303 
pailatosa 91545303 
marcio Sonatto 
perim35225691 
penn1 3522569 1  

Torláo 35225290 
oierio7an 30153966 
p• ierozan 30153966 
irnob Palmas 35221904 

pieróZan:  30153965 
p• iazz'a imóveis 352.29460 

e• recirri imóveis 30153_008 
ereciiim iniovels 30153008 

data 1 natureza 
Abr/2:01.1 	lxjáteria 

Abr/2011 	[x}eferta • 

Àbr/2-611 •  [x]Oferta 

	

t 1 	, 	(xj0ferta 
' Atuí2011 • [xplerta 

Out/2010 • 	(xplerta 

	

. Abr/2011 	[x]Oterta 
Dez/2010 f iTransaçao 
Set/2009 	I /Transação 
Abra:6;11 	txpterta 
Set/2010 • ['Transação 
Ànr/20-1 1 	[xPferla 

Abr/2011 	lx.10ferla 

	

. Mar/2011 	[ [Transação 

Abr12011 	[xplerta _ _ 
Abr/2--Ái1:1 	[x)Olerta 	. 

	

Set/2009 	[ 'Transação • . 	. 

	

Abr/2009 	( ITransdção 

	

Abr/2011 	[x)Oterta 

	

Abr/2011 	jx)Oierta 

	

Jul/20110 	[]Transação 



LITransaoão , 

AbrI2011, 	ktOerta 
Ago/2009 	[]Transação ! 

«valor total» 
I? 700.000,00 
1  200.000,00 

900.000,00 
115 000 
190.000,00 
220.000,00 
700.000 00 

2 465.00000 
140.000,00 
190 000,00 
leo, 000, oo 
640.000,00 
350.000,00 
050 000.00 

7.30010,7 
260.000,00 

45.000,00 
600 300.00 

000,00 
175_000,00 
70.000,00 

515.000,00 
650.000,00 
500.000,00 

área total I112  
206 000,00 

12.731,30 -
6 210 00 

30 000,00 
'75.000,00 
60 300,00 
36.978,68 
17 000.00 I  
21_818,18 
43 937,50 
90 000,00 .  
64 .000,00 
33.000,00 ' 
81.000,00 • 
23 685,27 

2.880.00 
5.100,00 
6.000.00 

60 2,40,00 
30.000,00 • 
6.000.00 

44 000.00 
35.000,00 , 

125 000,00 

)C3 1 5 9 

çe 

Luiz propnetáno 35222555 

sãu: Roque 	 L11r0sa 01543303 

eR 	;:.on.;;.;•-,; 	DallaroSa 	91543303 

	

«valor total do imóvel y, 	«valor benfeitorias» ; ._. 

	

3 000 000,00 	 300 000,00 ' 

	

1 200 300,00 	 0.00 ', 

	

,(3» 0531 050,0:0 	 150.000 00 , 

	

,53 000,00 	 35 000,00 

	

260 000.05 	 70 000.00 

	

220 000 00 	 O 00 

	

703 500 00 	 0 00 	' 

-2 465 000 00 	 0.00 	: 

'40000,00 0.00 	, 

500,00 0.00 

C:0 000.00 0,00 

043 000,00 _ 0,00 

350 000,00 , 0,00 

950 000 00 0,00 

300 000,00 00 

;63 300,00 • 0,00 

45 000,00 °, 00 

022 300 00 3_00 

253 000.00 SO 000 00200 

175 000,00 • 0.6)0 

-3 005 05 0.03 

315.000.00 300 000 00 

15.6. 000.00 00 

000.00 0,00 

22 
23 
24 

N° Am. 
1 
2 

5 
6 
" 
8 
o 

10 
11 
12 
1.3 
14 

15 
16» 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

N' Am. «frente» 
202 00 

2 	5'0.2;0 

«3» 
	3,1 

95 CO 
eo,00 
70 00 

7 

02,50 

10 
11 
	

1 26 00 

12 
	

32,20 

13 
	

02,50 

14 
	

!CIC 

15 
«16» 
	

32 30 

1.7 
	

3 r..00 

18 
19 
	

c:u 

20 
	 00 

!pu,ou 

22 
23 
	

203.00 

24 
	

125 00  

i526 
34.'0.09 
258,46 ! Deciive 0-5% 

	

. 720,00 	Deciiv-iE. 0-5% 

	

1 324 00 	Decli;ve 5-:10% 

	

528 oo 	AcIlve 

6115 00 

	

119,71 	Deolive 	I 	03.4 

	

06.00 	Eon nível 

	

53.612 	Em nivel 

	

40.00 	Em hivel 
Aclwe 

	

300,00 	E.I.n nivel 

	

103.610 	Efn nivel 
Aolwe 

	

175,00 	Em!,&el 

000.00 Seciweil  

«nivá/rua» «distancia até centro 

abaxo 
no nIyel • 
110 n, vet 
no nlvel 

rio nivel 
no niveí 
no ntvel 
.no mvei 
110 ruvei 
00 Oivel 

rio n!Vei 
no nivel 
no 0110! 
no nOiel • 
abaixo 
3o 
no.niveJ 
nO nive; 
no nivel.  
no n1-!;;e1 

I xo 
no nivel 

km» 
5,00 
1,00 
1.00 

12,00 
10,00 

- 7.00 
5,00 
1,00 . 
5.07) 

13,00 
_ 4,00 
4,00 
3.00 
3,00 
2,00 
3.00 
8.00 
1.00 
7,00 
9,00 
8,03 : 
3 : 00 
5.00 
5,00 

t(perirnetro» , «topografia» 
'. 014 78 ' 	Acw,,,e 

254, eI3 	EM nivel 

/303  

313,79 	.A.c17ue 

750,0e 	'Em_ rIivel 

.437,20 . 	En^, live!. 

-132.92 	Aclive 
Em nivel 
Fro +iive-rí 

«acesso pavimentado» ' «freáte para BR ou RS» 	. percentual de APP 
.  

[xis+ 	 reserva de APP entre 21%a 35% ; 

NSIM 1 	
reserva APP até 10'cio 
reserva APP até 10% . 	. 	. 	. 



-• 0 ("; 3 1 6 0 

	

. 	 _ . ........ 
4 	 f 'pião = e 

(}não[rlão 	

... 	, 
reserva de APP entre 11% a 20% ' 

	

.. 	.... 	. 
5 	 .txlsirn =1 .  reserva de APP entre .1115230% i . 	. 	.. 
6 	 Exjsirn 	

- - 
reserva de APP entre 11% a 20% fx)sjrn = 1 	... 	..... 

r, ¡não = 3 7 	 reserva de APP entre 21% a 35% [xisirn - - 	 ....._.... 	. 	.... 	.  
8 	 txjsrrn , 1 	 jxlsrm 	 reserva APP até 10% I 

9 	 fxjsinr .;.- 	es erva AP P até 10% ..._.  
10 	 txisirn , 1 ,  reserva de APP entre 21% a 354 . ; . 	. 	......_........ 	_ 	..... 

11 	 j ji-rão = O 	
I 	((...ij:,5irr ol.  

reserva de APP entre 11% a 20% I . 	. 	.. __ 
12 	 [xisirn = 1 	 txlsim 	

........ 
reserva de APP entre 21% a 

13 	 j jnão = O 	 [)no 	 reserva APP até 10% 	
- 

..... -.........-. 

14 	 [xisirn , . . _.._. 	
. 

reserva de APP entre 11% a 20% ; txjsirn = 1  . 
15 	 txjsirn -- 1 	 • 	[xjstrn 	 reserva APP até 10% 

«16» 	 txlstr,-, ',.. 1 	 . .,._rrva APP até 10% 	 . 1...  prisirn 	 ... 

17 	 i,xlsirr; = 1 [xsm 	 reserva APP até 10% 

18 	 j•xjsrm = 1 	
]i 

. j..x)srn 	 reserva i 	
.....  
rese APP até 10% ..... . 	..____. 

19 	 [x)ser . '1 	 Lx)sirn 	 reserva APP até 10% 

20 	 t ¡não -= 3 	 1 	I.  jr.lão I.  - 	. 
 

	

reserva APP até 10% 	• • , 

21 	 t• 	
_ 	. .. 
reserva APP até 10% !:xj.s!rn = 1 	 .- 	. 	. _ 

22 	 j• jnão O 

	 (x)sim 
jx)sirn

. ... ._ 
reserva APp_a_té  

23 	 txjsrrn = 1 	 txlsim 	• i  reserva de APP entre 21% a 35% 

24 	 [x]sirn.= 1 1 	 reserva de APP entre 21% a 35% ' • lxjsirn 	.... . 	 ..._____._... ....  
1 

N° Árs}1-.—  custoíni2  : 

	

«3»
i  
1 	144,93 

	

4 1 	3,83 
5 	i 	 n ..):. r 

	

6 ! 	
, ^: . 
361 I 

	

. 7 1 	18,93 

	

8 ' 	145.00 

	

9 1 	6.42 

	

10 	 4.32. 

	

11 	 11 • 

	

12 	10.00 . 
13 

	

14 	
1p .2,..1 . 
11.73 
97,11 

	

«16) 	' 

	1 
90,28 • 

	

17 	. 	8 .82 ' 

	

18 	100,00 

	

19 	 3.28 ' 

	

.. 2-0 	 5.83 

	

21 	M.67 . 

	

22 	11,70 
23 

-1-4!'-'-(55-(7f; 24 

Amostragens e variáveis marradas com "c" e "a" não serão usadas nos cálculos 

Observações . 

(ai Regressotes testados a um uivei de signiticãocia de 30„00% 
rb) Critério de identificaçâo de wieder : 

Intervalo de +1- 2,00 desvios !ladrões én' torno da média. 

Ii 
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Teste de normalidade de Kolmogorov-Smenov a um nivel de significância de 10% 

Toste de auto-correlação de Durbin-Watson, a um nível de significancia de 5,0% 

(ei Intervalos de confiança de tt0,0% para os valore.s estirnados. 

Pescrisã( das Va riáveis 
ariâvt0 De1ende/0o : 

ÇUS t001e: CUSIO unitário do in2 d4 terreno Equação : 

(valor tolaWarea total fTlq 

Va 	!Mie pane/0n ICS : 

ideni..,endere 	(variável não utilizada no modelo) 	1 

atratiyidade : variável quantitativa tendo como fatores: localização, atratividade comercial/industrial. 
Ir&ite para Vias importantes e perspectiva de valbrização futura. 

Classificação : 

de 	1 a 6; ordem decrescente tendo como parãmetros de escala : 1 = maior atratividade e 6 = menor 

atratieidade. 

" bairro (variável não utilizada no modelo) 

fOlITIC.10 O (variável não Militada no modeio) 

Número de meses contados a partir de Abr:2009 

natureza 
Opções OfertalTransação 

valor otal do imóvel 	valor total do imóvel . (variável não utilizada no modelo) 

valor benfeitorias : valor de benfeitorias( cons,truções, infraestrulurás e etc) (variável não utilizada no 

modelo) 

• valor total (variável não utilizada no modelo) 

Equação : 
(valor total do imóvel Hvalor benfeitorias] 

área total m' = área total da gleba de terra em metros quadrados. 

trffilte (variável não utilizada no modelo! ( metros) 

pr..riiiietro profundidade. (variável não utilizada no modelo) 

Equação : 
[área total m'Hfrente] 

i9p9p]gi?(variável não utilizada no modelo) 
Classificação : 

Eu nivel = 1; Aclive = 2; Aclive acentuado = 3; Declive 0-5% = 4; Declive 5-10% = 5; Declive > 10% = 

6; 

iiivelLata (variíi ver não utilizada no modelo) 

Classificação : 
abaixo =1; no nível 2; acena = 3; 

distancia ale. centro km = distancia de área ate centro da cidade (variável não utilizada no modelo) 

acesso pavimentado variavel dicotômica . (vãriáve/ não utilizada no modelo) 

Opções ; sito filão = O 

fren:exara E3R  ou RS : variável dicotômica = 
sim 	ano . (variável não utilizada Po modelo) 

Opçõe.s sim;não 

trente para BR. RB com intuição comercial, industrial = 

' 



Co.eticientes de. Variação 

t'eerneri os da arnôstra) 

,a1,311211~ 

1,t401.1 

V-;naçâo 

r 0  Ü 3162 
 

- percentual de APP percentual de área de preservação permanente 
ciassificaçâo : 

reserva APP até 10% = 3; reser./ de APP entre 11% a 20% = 2; reserva de APP entre 21% a 
35% = 

Estatísticas Básicas • 

N' de elementos da amostra 	 . 
N° de \lanáveis independentes 
N° de graus de liberdade 
Desvio padrão da regressão 	 " 

Variável 

22 

16 
0,2613 

t 	Media j Desvio Padrão 1 Coe.. Variação j 
Ln(custairn2) ! 2,4638 , 	1,2073 :, 49,00% i 
Ln(atratividade) 1,1284 0.5793 , ; 

51,34% : 

data 18 i 	8,3719 45.93% 

natureza ' 	 0,5032 . 85,16% 

1/Ln(área total 	m2) 0,0965 9.5588x10"' , 	9,89% - 

Exp(percentual de APP) 2,45'34  

rAimero minimo dê amostragens para 5 variáveis indeper dem',  5 :18. 

Distribukáo  das 'Variáveis 

Dispersão em Torno da Média 
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Dispersão  

das  amostra) 

     

 

is 

   

9 

tf 4" 
1.3 

41. 	I 

2:1 
V'n 

  

Int 

     

     

12 ti IS 19 31 23 AS 

P.rnosti agem 

Tabela de valores estimados  e observados 

ValoreS para a var1Pve! cuslohrr . 

N° Am. 	Valor observado r Valor ers. tirri.  adp i _Diferença . Varia0:o °/0 

1 13,11, 	. 14.58 1,47 	; 11 2008 % 

2 94,26 I 57,49 -36,77 . 	. 	, -39,0080 % . 

4 3,83 4,65 0,82 213829% 

5 ' 2,53; 3,05 0,52 	; 20,4211 % 

G 3,61 3,53 0,02 0,5178% 

7 18,93.:___ 14,30 -4.63 -24,4430 % 

8 145,90 130,07 -14.93 -10,2964 % 

9 6,42 ' 5,06 ..136 -21 2185% 

10 -- 4,32 	. 5.24 0,92 21,4056 % • 

11 5,11 	:. 5,69 1.58 30,8601 % 

12 .1b,h0.1' -  11.12 . 1,12 	r 112227% 

13 10;S -,  9,82 - -0,79 	' -7,4431 % 

14 11,73 .  8,91 ...... . -2,82 .240023% .  

45,9414 % 15 97,11 	• 141,72 ' 44,61 

17 8,82 _ 8,40 : -0,42 4,'7848 °- 

.18 106,60 111,16 ' 
'
16 11,509% 

19 3,28 3,55 
• 

0,27 8,2922 % 

20 5,83' 4,96 -0,87 	: -1,1.9981 % 

21 '11.67 16,78 . 5.11 	r  43, 790á % 

22 11,70  ..._....  12,95 . 1.25 	; 10,7134.70 

23 18.57  14,69 -3,88 -20,5965 (1/1, 

24 4,00. ', --  3,38 -0,62 -15,5545 % 

A variaçáo 	é calculada como a diterençér entre os valores observado e estimado, dividida pelo valor observado. 

As variações percentuais são normalmente menores ein valores estimados e observados maiores, não devendo ser 

III,t(L3t5 COMO elemento de comparação entra as artiostrai'pris. 



Valores Estimados. x Valores Observados 

custo/m.2  

(elementos da amostra) 

15 ,••• 

II 

LU 

o 

Z.3;r7 L7. J 	113 	10.-1,  ST ,50 ! 	st-6,53 

\'aiet7 ribs:ervadr.,  

O G 3 1 6 4 

Unia melhor adequação dos pontos à reta significa um melhor ajuste do modelo. 

Modelo da Rezressão 

L.nácustolinl)= -1,5251 - 1.8037 x Lnáatratividadep -0.04065 x (data} + 0,10360 x [natureza) + 

53.:?,71 i'Ln((área total in21) 	5.0310x10-3  x Expápercentual de APPI) 

Modelo para a N'ariavel Dependente 

(cuSto/in2] Exp( -1.5251 - 1,8037 x LnaatratividadeD - 0.04065 x (data) + 0,10360 x (natureza] + 

53.371 iLlittarea total rn21) + 5,0310X10-3  x ExApercentual de APPD) 

Refiressores do iModelo 

intervalo de confiança de 80.00%. 

Variáveis 
	

Coeficiente 
atratividade 
	b'l = -1,803:7/ 

data 
	 b2 -0,0406 	_ 

natureza 
	 b3 = 0,1035 	_ 

áreatotal m2 	b4  53,3712 . 	. 	 . 
. percentual de APP 	b5= 5,0309x10'' 

. 0,:F;aCTrIriOT111:1171ViriãiMii.1: PÀ-ÁxiMO1 
0,1041 , 	-1,9429 	-1,6645 , . 	. 
0,0112 • 	-0,b55.6 	--0,02- é---7t 
0,1860 	-0,1451 ¡ ... 0,3523 
8,2730 ' 	42,3122 7 	64-.-4-3iri-3 - 

9,5987X10 ' 	-7,800zx10 	0,0178 ' . 	. 	.. 	. 

Correlltsão do  Modelo 
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eetictente de correlação (r) ..... 
Valm calculado 
VR1Or 1. tabelado (1 critico) .... 
Coeijciente de detenninação r') 
Coeficiente r' ajustado 

Ciassiiicaçáo Correiaçao For(issluta 

0.9820 I 
:20,79 	I 
1,746 (para o nível de siqnificânci8 de 10,0 %) 
0,9643 I 

:0.9531 

Análise da 'Variância 

Fonte de erro Soma dos quadrados Graus d liberdade ,L Quadrados médios F calculado_ 

Regressão 	 29,5187. 	 5 	 5,9037 	 85,44 	; 

Residual 	 1.3927 	 16 	 0,0582 

l= Calculado 
	

86,44 
R Tabelado 
	• 4,437 (para o nível de significância de 1.000%) 

Sign,incancia do -nodelo igual a 5,3x10-9% 

Ai:tela-se a hipótese de existência da feyressão. 
Nivel do signifieãneia se enquadra em NeR 14653-2 Regre:ssão Grau I. 

Correlações Parciais 

custo/m2± atrativídade r data 1.  natureza j., área total rn2  

custo/m,  
atratividade 

	

1,0000 	-0,8849 

	

-0,8849 	• 	1,0000 :' 
6,0467 : 

-0,2064 i  
-0,1442 	1, 
0,2915  

0,4843 

data O 0467 -0,2064 - -1,0000 -0,7804 0,4097 

natureza 	. 
área total In2  

-0,1442_ 
0,4843 

. 0.2915 i 
'-0.1966 . 

-0,7804 , 
0,4097 1 

' 1,0000 
-0,3428 

-0,3428 
1,0000 

percentual de A P 0 
.

,3957 . -0,2154 0,3157' -0,3064 	• 0.6584 

, 
, 

i .percentual de APP 
: custo/m2 	 0,3957 : 

atrativiclade 	 -0,2154 ' ...._  
data 	 0,3157 

natureza 	 .0,3064 

área total rrt . 	! 	 0,6584 

percentual de APP 	 1.00é0 : 

: 

Teste  t das Correlações Parciais 

Vaioic..s calculados para as estatísticas t : 
I 

custo/m2  .. atratividade 	data 	natureza 	área total m2  , 
-. 	_ 

0,1868 ; (just.o/ni'' 	 .,, 	 ;-7,60^. 	 -0,583 , .,... .. 	. . 	 2,214 

atratividade. 	 -.7.6J..r1 	,-.1 	 -(., 8.44 	 -0.802 • 

: 	data 	 0,.) Sr  6 8 r 	

. , . 

1-0,844 • 	
.. • ... 	 ,219 

-4,992  
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1.219 -4.992 -1,450 

-0802 1,797 • --1,460 	, 

-0.682 1,331 -1,287  

O atureza 
área total 012 
percentual de APP .723 

percentual de APP , 
custo/n2  1.723 

atratividade -0.882 

data 	 1,331 
natureza 	 -1,287 

'. área total 	ro2 _ 	 3,499 

percentual de APP 

Valor t tabelado (t critico) : 1,746 (para o nível de signiticância dê 10,0 %) 

As variáveis independentes data e área total m'Sáo fortemente correlacionadas. O modelo pode apresentar 
to ir /tico f ea ridade. 
As vedáveis independentes él,94 total dr e perceritiml de APP são fortemente correlacionadas. O errodelo pode apresente,- 

melticolinearidade. 

.mgrulitancla dos Regressores (bicaudal) 

(TeSte bicaudal 

Coeficiente t de Student t( Titica) ---- 1,0711 

Vaáv I r 	Coeficiente  
atratividade 
data 	 b2 

natureza 	 63 -- 
área total r112 	 b4 

percentual de APP  

significencia 30.00%) 

t Calculado .1 Signilicáncia '. Aceito 
-18,32 ' 	3,7x10-'°% 	Sim 

-5,968 	2 ,0x10-"%. 	Sim 
' 0:914 	 37% 	Não 
8,946 ' 	1,3x10-5% 	Sim _. 	. 	. 	,.. 	.. 

. 0,704 	 49% 	Não 

A1g11115 regressares não são importantes na formaçâo do modelo. 

Siloificância dos Reuressores (una:Andai) 
1 

	

(Teste unicaudá 	significância 30,00%) 

Coeficiente t de Sludenl 	t(critico) = 0,5550 

	

Variável 	l Ccie icliente i t Calculado 
atratividade 	. 	 61 	 -17,32 - 

data 	 62 	 .-3,612 ; 

' natureza 	 b',', 	 . 0,557 .. 	.. 	. 
. área total 	.rn' 	 64 	 6,451 	•. 

1 
- percentual de APP 	b - 	 0,524  

Significância . 
-4,3x10- ',% 1  

0,12% ! ___ 
- 	29% . 

4,0x1V% ; 

.__ 	.... 

Fabela de Resíduos 

ResiduoS da variável dependente Ln(rcustoim1).1 

1 
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Graus de liberdade 	  21 

Valor médio -6,4805x1 O- 
Variância 	  . 0,0496 
Desvio padrão . 	  0.2228 
Desvio médio 	  : 0.1898 
Variância (não tendenciosa) : 0.0682 
nesvro padrão (não tendi . : 0.2613 
Valor mínimo 	 : -0,3780 
Valer máximo 	  	0.4944 
Amplitude 	.„ ,,,,,, 0.8724 
Numero de classes 	 : 5 
Intervalo de classes . 	 . 0,1744 

Mornehtos Centrais 

Momento central de 1" ordem : -6,4805x10- 
Momenio central de 2 ordem 

	
0,0496 

Momento central de 3" ordem • 2 4305.x10 3  

Momento centrai de 4" ordem 
	

1,1047x10-4  

Coeficiente Amostrai Norma' t de Student 
Assimetria I 	0,2195 	O 	O 
C urtose 	.29552 	o 	indefinido 

Dislohtnçáo assim rica à (limita e plaricrirtica. 

intervalos de Classes 

I 

Mínimo i Máximo.  I Freg. 1 Freg.(%)Média -4- 	 - 	.. 
-O 3780 	-0.2035 - 	3- 	13.64 	-0,3367 -' : 
-0,2035 	-0,0290 	8 	36,36 	-0,1341 . 
-0.0290 	0,1454 	i 	16,18 	0,0574 . 

_.. , 	 .. 	. 	. 

-0 1454 	0,j1à9 	 27,27 	0,2255 ' 
. __. 	. , 

8 	o 399 - 	0,,,  944 — 	 455 	0,4944 ' 
_ 	...... 	., 

.. 

Histograma.  

I Criasse 
1 
2 
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N" Arn. Observado i EstimadoResíduo 	Normalizado 1 :átudentizado .1 Quadrático 
. 	. 	._:. 	I 	 • 	- 	...-- - ... 	1 

1 	 2 5?33 	2,679 	
.. 

:• 	-0061 , 	-0,4062 : 	-0.4669  

2 	 4,5480 	4 0516 , 	O 4944 	 1.8919 , 	2,1352 	 0,2444 . 

4 	 1 3428 	,5366 	 -0,193Ï ' 	-0, /-41,7, 	 -0,8065 ,. 	0.0375 , 

5 	 0 9282 • 	: 1140 : 	-0.1858 - 	-0,7110 - 	-0,7620 	6,0345 

8 	 i 23.57 	:2888 - 	1641kI0' 	-0.0197 , - 	-0,0216 r 	2,6668x-10' 
Á: • - 

2 3407 	2,6604 ' 	0,2802 	 10725 , 	 1,,1839 	 00785' 

4757 	4,8680 ' 	0,1086 .1.. 	0.4157 	 0.5417 : 	0,0118 ; 

9 	 l,8594 	":,6209 	 0,2384 	 0,9125 	'. 	'1,0456 ' . 0,0558 1  

10 	 1 46 	 • 

	

752 	-I 5572 	 -d 152.'9 	 .0,7422 	 -0,8125 ', 	0,0376 : 
1 

11 	 tn31-', . 	1.9001 : 	-0,2589 , 	11 0291 : 	-11903 i 	0,0723 ; 

12 	 2.3025 	24089 	 -0,1063 i 	-0,4070 1 	-0,4388 , 	0,01-'13 1  

13 	 2 3617 	2.2844 : ' 	0,0773 : 	0,2959 	 0,3276 • 	-5,9824x 0-' ' , . 	 _ .. _. 
14 	 2,4621 	2,1876 : 	0 ,,,,,,, 44 	 1,0502 : 	 1 3773 , 	0,0753 

- 	
, 	- 

.15 	 4,5758 	4  . ..)538 : 	-0 8780 	-1,4465 , 	-1.8280 	 0.1429 
. 

17 	 2.1770 	2,1279 	 o b490 	 01 1876 	 0.2419 ' 	24040x10'3  : 
1 	-- - 	 _., -• -- 	___„, 	.. 

8 	 4 5051 	4. -; 109 	 :0 1 057 	-0,4048.  : 	-0.5/79 	 0,0111 : 
. ._ 21.. 	, 	 .1 

19 	 1 1878 	1.2678 ._ 	-0.0796 . 	-0,3048 	 -0,3672 	6,3462x10 ' : 

20 	 1, 7030 	.5C05 • 	0.11624 	 0 62/7 , 	' 	0,7387 ' 	0,0254 : 

t 	21 	 2,4570 	2,0202 : 	-0,3631 . 	-1,3897 , 	-1,7588 : 	0,1-319 1  
x

•+- 
22 	 2,4595 	2,5613 I 	-0,' 1017 	-0.3834 , 	-0.4672 . 	0,0103 

.. 	. 	. 	. 
23 	 2.9215 	2,6871 	 0,2344 , 	0,8969 	 0,9942 : 	: 3,0519 

24 	 3862 	1.2172 	 o 11690 i 	0,6469 ! 	0,8457 	 0,0285 : , 

Resíduos x F Valor Estimado 

Reduos 

(elemerlos da anielstra) 

'.13337 	 , 
o 

nz23.1 

	

	 • o 

". 

'a 111M 

41,11C0 
ia 
n',É) 0271.1.1 

-t3,3312 

-n.43.rn 	 • 

Este gráfico deVe Ser usado para verificação de homocedastieidade do modelo. 

Estatística dos Resíduos 

Numele de elementos ... 
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NÚMERO DO PROCESSO REFERÊNCIAS DATA 

TRIBUNAL DE CONTAS RS 

II VII 	III 1 111 11 
000527-0200/11-9 

CONSELHEIRO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Processo: 000527-0200/119 	Abertura: 04/01/11 

Tipo: PROCESSO DE CONTAS - EXECUTIVO 

Exercício: 01/01/11 a 31/12/11 
Órgão: PM DE ERECHIM - 46900 

SICM/SIM I/SRPF VOLUME XI 

AUDITOR 

DISTRIBUIÇÃO 

PROCURADOR 



31O 	69 

Graus de liberdade 	 : 21 

Valor médio 	  -6.4805x10-19  
Variância .... ....... • ..... 	 0.0496 
Desvio padrão 	 • 0.2228 
Desvio médio 	  :i0.1898 
Variância (não tendenciosa) .... : 0068.2 

Desvio padrão (não tend.) 	'0,261.3 
Valor mínimo 	  ....... 	-0.3780 
Valor máximo 	  0,4944 
Amplitude 	........... ..... 	: 0,8724 
Número de classes ......  	5 
Inteivalo de ciasses 	  • 0,1744 • 

Niorpentos Gjiltrais 

Momento central de 1° ordem . -6.4805x10-19  
Momento central de 2 ordem : 0,0496 

Momento central de 3" ordem : 2.4305x10-3  

Momento central de 4" ordem 	1,1047x10-4  

Coeficie•nte AmOstralormal t de Studen 

	

Assimetria ' 	0,2195 	. 	O ' 	O 

Curtose 	 2 9552 	O : 	ndçVdo 

Distritwição assim&rica à (limita platicürlica. 

Intervaios de Ciasses 

i Classe . Mblifil0 I'  Máximo 
1 	.' 	-03780 	-0,2035 

2-0,2035 • 	-0,0290 , 	.. 	._ 	. 	.. 	. 	, 
3 	. 	-0,0290 	. 	0,1 4 54 

.. 	4 	0 

0 3199 

,1454 	0,3199 . 	. 	....... 
0 ,4944 

Fre.q. 	1 	Freq.(%).  ',, lyle,dia_. • 
3 '. 	13.64 	-6,3367 	. ... 	_ 	. 
'i3 	' 	36.36.  , 	-0,1311 . 	. 	.. 	.„ 	. 
,1 	! 	18. 1 .8 	. 	0,0574 
6 	27,27 • 	0,2265 . 

	
. 	.. _. 	

4,55 	0,494 

Histoormrt 

.1 



Fre~as Absolutas  
(.:lernentir3 da arricstva 

IRSSe 

• 

') -1 '7 
1.) u 	I 	u 

- 

.Arnostr.agens eliminadas 

Amostragens não utilizadas na avaliaçãO : 

N° Arn. custai0 i „Erto/besvío Padrão(*) 

3 	144,9300 	 -22.0638 

16 	90,2800 ' 	 -16,7367 
, 

presença  de Oudiers  

critério de identific..ação de outlier • 

Intervalo de +/- 2,00 desv i os padrões em torno da média. 

Nenhuma amostragem foi encontrada fora do intervalo. Não existem outliers. 

Gráfico de.Indicação de Outliers 



"Oudiers" 

5 	7 	5 	11 	15 	1? 

Ali-ib .:1f a (.1 .erft 

15:feitos de cada Observas_ão. na Regressão 

F labelado 5.805 (para o nivel de significância de 0.10 %) 

N° Alm. Distância de COokeL ilii(')  1 Aceito i 

1 	 0 0116 	0,2432 	Sim • 

2 , 	 0,2080 	0,2149 ' 	Sim 

4 . 	 .G,0198 	0,1548 	Sim 

5 , 	 0,0143 ; 0,1294 • 	Sim 	' 

61.51,17->:10- ' . 0.162.0 ! 	Sim_ 
_ 	. 	. 	_. 	. 	, 

70,0510 	0 1793 . 	Sim . 	.. 	 . 

8 	 0,034.1 1 0,4109 • ._ Sim 

9 	 0,0569 : 0.2382. -Sim 

10 	 0.0218 l Ó:1656 	Sim. _ , 	 A 

11 I 	 0,079''0.2525  . 	Sim 	1 	 )1 

12 	 5,2117)/0 -  '''), -1-69.7 	-Sim 

13 , 	 4-,0315)10'' ' 0,1539 	Sim 

14 , 	 0,2275 	0,4185 ; Sim 

15 0 3325 0,3738 	Sim 

17 : 	 6.4773)10' i 0,3989 ; 	Sim 

18 	 ' 	0,05-77 	0,5093 l  - Sim 	, 

19 	 6.0101 	0,3112 1 SiM 

20 	 0 ,0250 	0,23U-'-  . Sim . 	. 
21 	 0,3102 0,35E) ...)im 

22 ' 	 0,015£1 .• 0 .,30`.--; 	. Sill-1.  . 

a , 	 0.0376 ' 0.186,1, 	SIM 

24 ' 	 0.0845 . O,41'8 ' 	Sim 

(-9 A distancia de Coofi corresponde à variação máxima sofrida pelos coeficientes da triodeiO quando se retira o elemento 

da amostra. Não deve ser maior que F tabelado, 
iodos os eiernerdos da amostragem passaram peio teste de consistência. 

são os elementos da diagonal de matriz de previsão. São equivalentes á distância de Mahalarrobis e medem a 

distânc ja da observação para l2 t:0117/.11t110 das demais observações. 



1-1 n 	1 
I çlioL_ 

leste tie Kolm000roy-Smit-nov 

Aroostr. 
15 
21 
11 
10 	• 

4 
5 

12 
1 

18 
22 

19 
6 

17 
13 

8 
20 
24 
23 

7 
2  

Resíduo 	F(z) 	G(z) I Dif. esquerda 
0,0740 ' 
0,0368 
0,0607 

0,0511 , 
9,0138 
0,0424 

1 0908).10 
0.0104 
0,0508 
0,0162 

Dif. Direita 
0,0285 

8,6069)<10' 
0,0153 
0,0471 

1,9212)(10' 
0,0342 
0,0238 • 
0:0213_ 
0,0662 , 
0.1060 • 

0,1197 
0,0533 1 
0,0164 
0,0"i9ã 
0,0206 

5,6894x10' . 
0,0315 ; 

3,0450x10-7  
0,0443 I 
0,0558 , 
0,0962 
0,0292 

-0,3780 	0,0740 . 0,0455 

0,3631 ; 0,0823 	0,0909 

-0_2689 0,1517 0,1364 

-0,1939 	0.2290 1  0r-1818 

-3,1937 0,2292 0,2273 
0.1558 0.2385 0,2727 
0,1063 0,342 0,3152 

-.O 1051 .• 	
0,342 • 0.3636 ' 

  
-0 1057 . 	0,343 	0,4091 , 

-0,1017 0.348 0,4545 

" 	 0,5000-- 

-5,154.1,,-.0=• 	0.492 	0,5455 

O 0490 	0,574  0,5909 

0,0/73 0.616 0,6364 

O 1086 	0.661 !0,6818 

0,1624 	0.733 f. 0,7273 

0,1690 6,741 0,7727 
3,2344 3,815 5,8182 

0,2384 	0.819 : 0,5636 

2 2744 	0,853 	0,9091 

0.2802 : 	0,858 	0,9545 

O 4944 	0,971 	1,0000 

0.0926 ' 
0.0473 
0,0112 
0106

,
92 

0.0240 
- t 

0,0208 
0,0606 
0,0742 : 

7,8829x10"3 t  

0,0289 
0,_0254 
0.0248 

Maior c.1ferr.,..riça obijda • 01197 

Valor critico 	0.2736 (para o nível de significáncia de 10 9/0) 

Segundo o leste de Kolinogorov-Siiiiinov, a um uivei de significam:ia de 10 %, aceita-se a hipótese alternativa de que há 

nortn,lidade. 
Nivel de significância se enquadra em NBR 14653-2 Regressão Grau 1. 

ni,servarão: 

O fes/e de 1CoUnogorov ,
Smirnov tem valor aproximado quando ã realizado sobre unia população cuja distribuição 

é 

desconhecida, COMO é o caso das avaliaçõns pelo método comparativo. 

Gráfico de tiolmogorov-Smirnov 



i.- 
K.421111j.g.) Ort•____ .,-SittirnOV 

(elementos lin arnüsira) 

; 

09.1-1 

3 3,T141 	
. 	t 

3.1-11-1, 

1140 

010 

-173 S7 Ari? 4331 001 	
002 n.93 12:1 	r4-1 

..,̂1ntocorselasão 

Estatistica de Durbin-Walson (13W) 	
' 2,2329 

(nivel de significância de 5.0%) 

Amocorreiação posva (DNA/ < 1)1..) 	
' DL. = 0,95 

Aulocciffelação negativa (0W> 4-DL) , 4-DL = 3,05 

Ill1malo para ausência de 	
ocorrelação (DU <i D\N < 4-DU) 

DU = 1.89 4-DU = 2.11 

Teste de Dinhin-Walson inconciusivo. 

A autocorrelação (ou auto-regressão) 
só pode ser verificada se as amostragens 

estiverem ordenadas segundo um 

critério conhecido. Se os dados estiverem aleatoriamente dispostos, o resultado (posi(ivo ou negativo) não pode ser 

considerado. 

G Ofico de Auto-(:orreliasão 



I C:  

!I/XLII 

(2.4 

újA:1:3 

-. 	I 

I 

COSI) 

1 ,111 	*!) 

t 

2,  

Vi> 

Allt.0-COrre1aÇã0  

(elementos rig r!!!nc.ç,.:tra) 

,-- --.---- 

I ,a,  
0.111e ! 

13,14:11 I 	 , 	1d 

r: ZI73 1 	 :11 	 2 l J 	.3. 

O 0 3 1 7 4 

17 

19 

; 
r;,,Linl 

42:713 	.Gail6 	°suis  

i 	
. 	 I 

1 	
Residuo(i-i) 	 1 

Se os pontos estiverem 	
tr alinhados e a amosa estr+-/er com os dados ordenados, pode-se suspeitar da existência de'euto. 

correlação. 

Resíduos x. Variáveis Iode )endentes 

Verificação de multicolinearidacie • 

Rtsíduós x 

(elementos (.1. arnosira) 

o L.trE 	cz:u! 	()sat.! 	t fÉrit 	Au 

ist(alralivu.i.ade) 

a 



Resíduos x (lata 

!:plernentosd 	rnoslra'y 

1 11,11,7710 

C3,4 ta) .1 

0,13,(1114 
1 

,`.31.111 

111!CP ; 

mu, I 
1 

41,11(111 
1 

1 	I. 
231,  

:11 

19 

1C 

1,5 

1 1 

17 

.2. 

21. 

1.7 

1321 

R.11 

1  
-C1.4 

-21.= -IG7331 	LI111 -2;1 

da1a 

Resíduos x natureza 

e nt. os i233mjstra) 

11,71:1111 

111;.111111.! 
1 

.717 
0,111.11 1 1T 

17.1 

;9. 
a 

-11,1 tu.; 
111 

-r] 
, 

1,7 

DILUI 	e1.2106 	n,,,:,,,z, 	t3+11 	cuik,-% 	i Lex:4 

natureza 

L_______i 

• 



R.C.SidllOS X Lineárea tOtai :ilt2)  

f„Ederroult.n.,  

1 
J.41,11 i  

	

.14.1-1311J -1 	 14 , 

	

1 	
.2.-. 

	

3.22.11, 	 2l 541 

--:•:. 	cucr,f 
4 

 

412  2) .?. .,) 

	

0.a.it 	 ,› 

.. 	 '1  4,..V• 	4 11 `1111/ 1 

	

1 	 :CIL 

	

.02111111 	 1  , 

	

1 	 4 

1 
-a , 41111 

	

1 	 -1, 

• 

 

112.11111 	eu 	LIMC10 	11051:113 	C.11:132 	11/ ;Par 	023213 

1/La(áfee trA.31 

ri O 3 7 6 

Resíduos x Exp(pereentual de APP)  

f,eiementes 	emcsmai 

72.4111.0 

.; 
221,  

02411 

ametJ.i 

arrá 

[tia 

.11.2211111 

13411131 

41,10,f, 

‘rt.rit 	P42(1  

- 
'3 

3,32:11-.1 	12.i111315,Teef. 	5.,„313? 	'ZJ1  

p(percent.u?! de APP) 

Estimativa x Amostra 

	

Nome da 	 Valor 	 Valor 

	

_ Variável 	 Mínimo 	 Máximo 

atratividade 	 1.00 	 6.00 

. data - 	 .Abr/2000 	 Abr/2011 	• 

natureza 	 Transação 	 Oferta 	, 
......... 

ai:ea fofa! rrii' 	• 	. 	 5.100,00 	 206.000,00 , 	 _ 
1 	reserva de APP entre 21% a 	reserva APP até 

per-c:poli ial cie App ' 35% 	 10% 



0 G 3 1 7 7 

Nome da 
Variável 

atratividade 
data 
natureza 
area total M" 

peir,critital de APP 

Imóvel 
Avaliando 

3.00 
Abr/2011 

Transação 
62.230.90,, 

reserva de APP entre 11% a 
20% 

Nenhuma caracteristica do objeto"sob avaliação encontra-se fora do intervalo da amostra. 

Formação dos valores 

Vatiávois independentes : 

atratividade 	 3.00 
data 	 Aor/2011 

natureza .   = Transação 

atua total nV  	62.230,90 

percentual de APP 	 = reserva de APP entre 11% a 20% 

Outras variáveis não usadas no modelo : 

ident./endereço ..................= gleba parte do lote 23 matricula 	20 

bairre, 	. 	..... 	= esperança 

informação 	 ??? 

valor total do imóvel 	 = 0.00 
valor benfeitorias 	 = 0.00 

or total 	 0,00 

frente  	= 30,00 

oerirnetro 	  = 2.074.36 
topografia     = Aclive 

• 

 

uivei/rua 	  = no nivel 
distancia até centro km 	= 7,00 
acesso pavimentado   = não = O 
frente para BR ou RS 	= não 

Estima-se cusloftri2 = 10,39 

O modelo utilizado foi: 

= Exp( -1,5251 - 1,8037 x LnaafratIvidadell -0,04065 x Natal 0,10360 x !natureza] 4. 53,371 ILn(jarea total 

M.1) 5,0310x10 x Expffpercentual de APP!)) 

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado : 

; 	 8.21 
Máximo : 13.15 



'intervalos de Confiança 

(Estabelecidos para os regressares e para o valor esperado 	) 

infervalo da confiança de 80,0 cy„ 

Nome da 	 Limite i 	Limite 	Amplitude 	Amplitude/média , 
variável_ , 	 Infer 	 Total 

	

! 	Superior I,  
-i6,.:3 	' 	

_ 
0,09 atratividade 	 0.83 ' 

data 	 9,53 	

1101;4344 	
1,8! 	' 

;1--i21,,(' 	, 	
3,0-7 	' 	

1,3 43 

17,32 	, 

natureza 	 8.97 	 2918 

área total m= 5.72 

percentual de APP 	9 	 11.à ,74 	 "1,;i5 i 	 13,00 ' 
._ 	. 

_E(custo/m2) 	 .-6.82 	15,84 	9,02 . 	 _ 	79,60 

Valor Estimado 	 8,21 	13.15 	4,94 	 46,24 

Amplitude do intervalo de confiança : até 100,0% em torno do valor central da estimativa. 

Variação da Função Estimativa 

Variação da variável dependente (custo/m2) em função das variáveis independentes, tornada no ponto de 

estimativa. 

Variável 	 , dy/dx (*) ... 	• 
._ 	. atratividade 	: -6 9485 . 	_ 	.. 

data 	 -0.4224 ... 	- 	. 
natureza 	 • 1 07E56 

	

m2 	-7,3147 	'10' área total . . 	. 	..... 	. 	. 
_ • 	,3863 I percentual de APP 	0 

, 
 51Y..°/0...(f.) 

-1,3037% 
0,9756% ' 
0,0000% i  
-0,4386070 ' 

0 0743% _ 	. 	,_ 	_ 	.. 	. 

r) derivada parcial da variável dependente em função das independentes. 
(") variação percentual da variável dependente correspondente a uma variação de 1% na variável independente. 

Gráficos da Reuressáo (21)) 

Calculados no ponto médio da amostra para 
atratividade = 3.0907 
data = -18.2272 

natureza = 0,5909 

área total 	inf' = 31081.5872 

percentual de APP = .2.5228 

1 



custo/x/11  atratividade 
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rjr) 
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i 	'. 211 • 1 
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E 	- método de Ross Heidecke 
r-Lr-NistsLi ir-, 	,...n.._ 	,...., 	,,_,_—_—_..... 	....• 	•._. 	_.. 

D.' 
(100- 
`<) /100 

valor unitário 
Vc1. VO.xD 

. 

valor total Vdxarea 
. 

identificação 	 . 

área 
construida 

( m2  1 

valor unitário 
orçado e 

quantificado 
VO / rn'_ . 	.__ 	. 

idade 
aparente 

1 	(anos) 
vida útil 

_ VU I / VU 

estado de  

conservação r 
cejtomY; 12be,la 

,I,spr ecw!9A 

indice 
tabela 
Ross- 

Heidecke 
K .... _i  

' 
_dificacão 248,67 RS420,00 15 30 50.00% E 58.20 0.42 R$175,56 RS43.693,51 

-1 

I. 	 

TOTAL 248,67 
R$43.656,51 

- 



, 	, 	
• 

0 0 3 1 8 1 

rEMiET",e,  

1

DEPRECIAÇÃO FISICA - CRITÉRIO DE HE1DECKE 

_CODIGO  ESTADO DE CONSERVAÇAO DA CONSTRUÇAO  

A —NOVO  

r 	E 	ENTRE NOVO E REC.;ULAR 

C REGULAR 

D 	lENTRE REGULAR E REPAROS SIMPLES 	 

—E — 'REI-5—A- OS SIMPLES 	  

f= 	ENTRE  REPAROS SIMPLES E IMPORTANTES  

G 	REPAROS IMPORTANTES 	  

H 	ENTRE REPAROS IMPORTANTES E SEM VALOR .  
SEM VALOR 	  

os códigos acima servem para utilização nas tabelas 

cio método Ross-Heidecke. 



idade 
aparente padrão de 
(anos) acabamento 

15 	minimo 

t° de 
a.vimentos 

1 Pn 	rr 	 uso 

248,67 	 'cliversoS 

ida útil 
stirnada 

,arios) 
JSI Mi() de conservação 

1 8 2 

FERRETTO 
nelgt1,.- 	ia 

EDIFICAÇÕES 

;L:ENTIFiCAÇA0 

casa de lazer, depósito e abrigo p/ 
animais 

30 
entre reparos sintele_swaros im °dantes 

divisão interna 
salão de festas, 2 dormitorioS, cozinha, banheiro, depósito, abrigo p/ animais 

dados con:strutivos 
paredes externas e internas de alvearia de tijolos Maciços aparente 

esquadrias em madeira 
piso basalto, macieira, cerâmica e cimento polido 

cobertura telhas zinco 
estrutura da cobertura executada com tesouras de madeira 
!forro de madeira ( parcialmente na construção) 



MATRICULA N. 20 (vinte)  

IMCVEL  - Parte do lote rural n. 23 (vinte e três), Linha 1, Sec. 
Dourado, n/m, com 60.000 m2, sem benfeitorias e confron-

tando: -ao NORTE, com o lote n. 37 - 100 metros; -ao SUL, com o lo-
te n. 17 - idem; -a LESTE, com os lotes ns. 21, 29, 31 e 33 - 
600 metros; e a OESTE, com o lote n. 23- idem; INCRA: 869074014540 
Reg.Ant.- 80.093 Liv. 3"AZ" fs. 173 -Yde 12-09-74. 
PROPRIETÁRIO:- Dr. Tulio Jacques Massignan, brasileiro, casado, md 

dico, residente e domiciliado n/çidade; C.IC. n. 
052.726.900. 	

c  ,\ 

Erechim, 07 de janeiro de 1.976. - 

- 	 -- 
R.1 - 20 - CED.RURAL - Credor: B.Brá-ai1 S.A. -ievedor: Dr.Tulio 

Jacques Massignan; 	 450.00k9,00 -(Venc.31 de 
dezembro de 1.987. - ,Reg. 8 do Livro 3M),!Cart6io. 
Erechim, 07 de janeiro de 1.976. - Of.  '.(0,),Aa  

' 	  

\J 	 
Av.2 - 20: - CERTIFICO que o 8.1 acima "FOI LIBERADO", conforme --

consta de Recibo de Quitaçao, datadc.  de 09 de Cozem - 
bro de 1.987, sendo uma Via arquivada neste Cartorio. 

ERECHIM, 21 DE DEZEM9R0 DE 1.987. 
LB. 

1,5Aa -  
r i A E'z_11'°  

. , 	- • - 

8.03 - 20: - "DAÇÃO EM PAGAMENTO" - Transmitente: - O Sr. TÚLIO - 
JACQUES MASSIGNAN, brasileiro, casado cor]; Helenita - 

Bortolon Massigno,m, medico, inscrito no CREMERS sob numero 3.757, 
e no CPFMF sob numero 053.726.900/20.7  domiciliado e residente nes 
ta cidade de Erechim, neste Estado, a Rua Bento Gonçalves, 197, - 

RENUNCIANTE: - A 5rg HELENITA BORTOLON MASSIONAN, brasileira, ca- 
sada com TcSlio Jacques Massignan, de afazeres do - 

mesticos, portadora da Carteira de Identidade expedida pela SSP / 
RS RG numero 7007570554, inscrita no CREME sob numero 053.726.900 
/20, domiciliado e residente nesta cidade, sa Rua Bento Gonçalves, 
197. 

ADQUIRENTE:  - "MAPEL - COMRCIO DE MOTOS E ACESSdRIOS LTDA", com 
CONTINUA NO VERSO - 

o 
cmi 

-c2 P1)0 

ERECHIM, 07 
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ERECHIM- 

Laudete de Andrade -Q. Ia! 

Adelise íris Chillazzo - Reg. Si, h-1 

C.T.,.1artsa 2ae1è Carweza;o - "Reg 	! 

'Di1e'sr iN.1. Dernoliner Led! - Reg. 

r-Te!-à1;icio .6.mbrc.sio - Reg Sai»,.-A 
VIDE VERSO 
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	NO 20 

sede a Avenida Mauricio Cardoso, 706, nesta cidade de Erechim, 
neste Estado, inscrita no CGCMF sob número 90.295.999/0001-36. 

VALOR:  - Por Exig'ància Fiscal Cz5 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRU-
ZADOS). 

IMUEL:  - PARTE DO LOTE RURAL NÚMERO VINTE E TRÊS (23), da Linha- 
Um (01), Secçca Dourado, neste municipio e Comarca 	de 

Erechim, neste Estado, com a area de SESSENTA MIL METROS QUADRA 
DOS (60.000m2), SEM BENFEITORIAS e• confrontando: - ao NORTE, com 
o lote número 37, na extenso de 100,00 metros; - ao SUL /  com 	o , 
lote numero 17, na extensao de 100,00 metros; - a LESTE, com os 
lotes números 21, 29, 31 e 33, na extens73o de 600,00 metros; e, a 
OESTE, cdm o lote numero 23, na mesma extens-a'o. 

- Sob n° 069.074:035.360/3. Com  a rea total de 41,0 Ha. 

OBSERVAÇn: 	,A CERTIDA-0 NEGATIVA fornecida pelo I.B.D.F.  sob riP 
210204, effi nome do transmiten5,e, datada de 21 de de 

c.p.mbro de 1.987, foi Apresentada neste Cartório e Devolvida anex-a-
a respectiva Escritura. 

FORMA: - ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇ'A-0 EM PAGAMENTO PARA INTEGRALIZA 
CÃO DE CAPITAL, lavrada em data de 21 de dezembro de 

1.987, pelo 10 TabelGo desta Cidade de Erechim-RS., Sr. JOSÉ' 
LUIZ LEAL DE MENEZES. 

R. CZS 2.136,00 

ERECHIM, 05 DE JANEIRO DE 1.987. 
LB. 	 1 F I C 

R.4 - 20;  - 	PRIME1 GRAU E SEM CONÇORRRNCIA DE'gTERCEIROS" 
Em Garantia o ImOvel descrito acima. 

DEVEDORES; TULIO JACQUES MASSIGNAN, portador da Carteira de - 
Identidade n2  3007570538, expedida pela sspAls, InJai 

co e sua mulher HEIENITA BORTOLON MASSIGNAN, portadora da Cartei-
ra de Identidade, n2  7007570554, expedida peln SSP/RS, de afazeres 
domesticos, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Bento - 
Gonçalves, 197, nesta Cidade de echim-RS, inscritos no CPF núme 
ro05:3726,900-20, 	DI ICO MASSIGNAN, inscrito no CPF numero 002. 

057.290-5J: 'portador da Carteira de Identidade 	8955.912, expe- 

dida pela SSP/SP em 09.12.74, .1?rasileiro, empresiçrio, viávo, resi 
dente e domiciliado na Rua Jose Pigozzo, 190, nesta Cidade de Er7 

02-  CONTINUA A FSLHAS - - 
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(CONTINUAÇÃO DAS FOLHAS 01v).  

chim-RS e . ioprICO FLÁVIO MASSIGNAN, portador da Carteira de Iden-
tidPde n2 8028991894, expedida pela SSP/ÉS em 21.06.82, engenheiro 
industriai e sua mulher MARIA BARBARA RESNER MASSIGNAN, portadora, 
cia Carteira de Identidade n2 2023278126 pela SSP/RS, comerciária., 
casados pólo Regime da Comunhão Universal de Bens, anterior a vi - 
gencia da Lei 6.515/77, brasileiros, residentes e domiciliados na 
Rua Bento Gonçalves, 167, nesta cidade de 	echim-RS. 
GARANTIDORA: - MAPEL cay- Rcio nR MOTOS E ACESSdRIOS LTDA, inscrita 

no CGC/M2 sob nUmero 90.295.999/0001-36, com sede., 
na Avenida Mauricio Cardoso, n2 706, nesta cidade de Erechim-RS. 
MEDORES:--JOSÉ ANTONIO BORTOLON, portador da Cprteira-de Identi-

dade n° 1003725098, expedida pela SSP/ÉS, arquiteto e 
sua mulher SUSANA MARIA DE IRMOS VIANA BORTOION, portadora da Car-
teira de Identidade n2 6936211, expedida em 08.06.92, de afazeres, 
domésticos, brasileiros, residentes e domiciliados na Avenida dos 
Maristas 518, 12 B Parede, conselho de Cascais, na cidade de Lis - 
boa, em Portugal, inscritos no CPF nUmero 206.813.050-53. 
VAIOR E PRAZO Já declarados na Matricula n2 19 às Folhas 02. 
INCRA: - Sob n2 869.074.035.360/3. Com  a área de 41,0 Ha. (Tot1). 
FORMA: - ESCRITURA PELICA nR IffiTUO CUMUIADA COM CON-FISSãO DE Dfirl 

DA E GARANTIA HIPOTECÁRIA, lavrada em data de 24 de Março 
de 1994, pela Oficiala Ajudante do 1° Tabelionato desta Cidade, - 
Sra. Salete Dal Belo Marques. 
DEMAIS CONDIÇOES E OUTRAS ESPECIFICAOES AS CONSTANTES NA RESPECTI 
VA ESCRITURA 
OBSERVAÇÃO: - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND, Serie "E", n° 289 

136, expedida em 11 de Março de 1994, descrita na - 
Respectiva Escritura e CERTIDÃO NEGATIVA DO =AMA, Sob n2  31327, - 
Série "E", em nome de Mapel - Comércio de Motos e Acesserios LIDA, 
datada de 25 de Abril de 1994, sendo a mesma anexada a Respectiva, 
Escritura. 
aRECHIM 29 DE ABRIL DE 1994. 
CS. - aR 71.348,00 

R.5 - 20 - ADJUDICACK0 - Protocolo n9 123.280 do Li- 
vro 1"H" 'as rs. 36v. 

TRANSMITENTE 	MAPEL - COMÉRCIO DE MOTOS E ACESSdRIOS LTDA., ins 
crita no CGC/MF sob n2 90.295.999/0001-36, com 572 

e de na Avenida Mauricio Cardoso, ng 706, nesta cidade de Erechim RS. 

ADQUIRENTES  :- O Sr. " JOS. ANTONIO BORTOLON ", portador da Car- 

C.,ISTRO DE 1MOVE.iS 	. 

ERECE-IIM - RS 

CONTINUA NO VERSO 

Andrade - 
- Peq. Sut.,-» 

- Req 
Her  - 

- 
111DPIFIR90 
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02v. 

MATRICULA 

N° 20 

aic - RS 59,00 

APP9AZ ggi,B 0 	4;e-P 

Cedldie. 	 (01e6:..o3op000k1.07. á 	 1/ 

. 	 • 	- 	••••••• 

fbIp.c.óp.).- àoiilé ré 	itra 	i. •••,  • 

DEliviCY\./Ei`:,  

- R.5 

kiP Andrade 

deis- 
Campen,ft,  

M L erra 	ey 

IN)Arlt.40!..,,c.• • 	5,hs: 

teira de Identidade no 1003725098-SSP/RS, arquiteto e sua esposa= 
" SUSANA MARIA DE LEMOS VIANA WJRTOLON ", portadora da Carteira de 
Identidade nO 6936711 expedida em 08.06.92, de afazeres domfçsticos 
brasileiros, inscritos no GPF/MF sob n2 206.813.050/53, residentes.  
e domiciliados na Avenida dos Maristas n2 518, 12 8 Parede, Conse-
lho de Cascais, na cidade de Lisboa, em Portugal. 

IMjVEL  :- O IMC5VEL OBJETO DESTA MATRÍCULA, com r.ea de 60.000 m2 = 
(Sessenta mil metros quadrados), seM benfeitorias. 

VALOR  :- R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), atribuído pela Secretaria 
Municipal da Fazenda, conforme Guia n2 9522 de 12.01.96. 

rORMA 	MANDADO DE ADJUDICAÇXD, expedido em 18 de dez,mbro 	de 
1.995, pelo Or. Mauro Ceum Gonçalves, Exm2 Juiz de Direi 

to Substituto da 12  Vara desta Comarca, referente ao Processo sob 
no 3246 da AÇO julada por sentença em 30 de novembro de 1.995, 
pelo Exm2 Juiz de Direito da 1 Vara desta Comarca de Erechim RS, 
Dr. ANTONIO CARLOS RIBEIRO, com RETIFICAÇA'0 de 17 de maio de 1996, 
pelo mesmo Dr. Antonio Carlos Ribeiro, conforme prova arquivada nes 
te Cartorio. 
0BSERVAÇÁ"0:- C referido imgvel acha-se cada5trado no INCRA sob c; 

no 39.074.035.360/3 - com a arca total de 41,0, em 
conjunto com os imoveis das Mat. 19, 21 j e 26.874 do Lv. 2. 

-7W ERECwIM, 27 de junho de 1.996. - O  
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Nome: PRITFITI 	)11'NICIPAI DF REC! 11 s. 1 

citai., et  o: 	t It.) 13. t, 	1 1 /1 .fiZA 

ttladt 	1:113 

CPE7CNEV: S7o).3477.41001-20 

CEP: 0970(4100 	1.311: RS 

Tele rime: 	N-135211 70031  

Bairro.: CENTRO 

Citl_itle 	1. 1.111,  31l).1 

1-inaiidadts 1)1)1 1,1 

1.  Data ;luche 	d: 	11,311 

oprivtarie: 
C/It./CNP:1: 8.7b13477.10001-20 

CEP: T.1700000 	Li-: RS 

llonorarins( RS): 

j( '1 1, i i;.• 	pm:.,1•11.p.0 

D1NT1Z1T1 NCO111: 	DIST111110 TP111-1 VENDAS CONT. ADNIINIST (197, -to 

13airro: 131Z-153 E TR ES VENDAS 

1)itneirrãottnrb 	 111,- Contrato(IZSu 	7,1.91•411,00 

Prev.11im: 1 1,34,21111 	Ent.ClasNe: 	SI \C 

Nr.Reg.: 9577b 

\Ir:tratei:iao,C,go do 1,,,lente 

1: 	dr1 	t• 	. 1  1. •ttrut.t .1t. 

at a rtiore d 	 Ercute 	Fe:1,rd 1.1-1,,t 

1 . 

01511 —Sott 	 NOSSO NÚ111110: 	OS7(,-;71,9 

3 1 8 7 
Nr 578.3765 

Participação Ternirti: 	INDIA11)11..11 '1 15C1PAL 

Motivo: NO IC.1A1. 

011nro 011121,S1-12113-10 11.3•ZCI...-1() UDIFIC 

Vatat•ira: 	1 1150105 	Protivtittnal: 	1,1 1 17 1A131.05 11113.1ZETTO 

UNI': 1 .11- 	 11 r 	 Segtenuça 	-1-raltalho 

' Hettre,t- :11111UT Ifi 	FI RETTO 1_TD,1 EPP 

_ 
• 

E-mail: Ceuretto@ta.cont.hr  

Ile 

A V.A 1.1A(ÃO 1)11 (11 1113AS 1)11 ÁREA D11 TFRIZA - FRECHEM 

ropoera 	- Levantamento Planialtimittnect 

SEU viços Et.,)NEOR ME CONTRATO ...NDN.11N1STRA3IVO N" 097 i20 l i 

1310 EN 

7353410,00 	7/12 

I 
 

777"Prolissional 

ec,Viv\o11

i
-
1

r
-
r

.  S

iaee::á::i ,
.1A90:

ci3lu:p1sntco 

hera 

1)".•1de 	
Econo nco

1

;o09   

11.101 Ni 

Contratante 

re,n, 	rdalle I Ugil,i. ,:$3J.4,5111,11;1-,CS aciou, 

rt r isui  ro41Ã1 04192.10067 50151.175051 763765.40464 1 49460000049950 

PAGA VEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 

,1 lt 1.. \ 	l'oncellin Regional de Engenharia ArquJiteliora e Agronomia (10 RS 

Vencimento 	 23/04/2011 

Agetneta/Ced.Cerlente 	 0O5-413/015117590 

.\ ci 	 1 Ilol k.er,,II/1.111th '(II 

I 571,3705 	 ‘l 	DM 
J 

,, , 

01 j 	NS 

, /nono:ia-3: 1 tekt, de resumis thilidade do 34-:;leitte) 

NOSSO Número 	
(1576.;7(,5.4 

1-1 Valor do 1)(ICUlne Ui!) 	
.1.99,5111 

õ.t DescontolAltatimento 

NÃO 	24.'0 5201 

t-1 Outras Deduções 

t3-1Nlorat,Al1(1t, 

1 -1  C/utros Acr.sM5:e 7-e43-':"; -2  

	 r,,Jec)  
1 	(-I Valor C:ob rodo ' 

----_-_,-----,--------.--.- 	---------- 

iV1,11.-Clit& EURPETTO 1.TDA EPP 	 019653903001 

..11110;11ie.10o teeeánieafFiella de rompensaçao 

!Mil:1211i CIII UAI Cl UR 11111111116 III In El II ?Hf III CII 1 III CI1C IuIIulI tuI I II mal I. ani 1 tuas. "In MOI 
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fERRETTO 
,n9enhana 

	

I. AHi)() DE AVALIA 	o 

Data de referencia 	20/04/2011. 

Valor estimado RS 1.019.000,00(  hum milhão e dezenove mil reais). 

. 	sCit It -1 -1. ,N 
pRurEl-R-RA 	,imc-IpAL DE ER[cHim RS 

otuvriVO OA A \:Al-1-.\(-,' ÀO.  

Determinação da estimativa do valor do imóvel P/ Lote rural n" 21. da linha  Lsecção 
Dourado, com acesso por estrada secundária no municipio de Erechim. constante nas 

mal yieulat cm anexo) e especificadas na documentação apresentada, também 

devidamente demarcado na planta do levantamento planialtimétrico. em anexo.. 
Atendendo as solicitações do convite 004/2011 e o contrato administrativo na 097/2011 

de 2--1/02/20 I 1 
Coordenadas M-Ca interna da le1m 	dinun SAD69 ) 

Latitude 	 -17.2 

W 	 i 

A referida a', ali ação e oriemada no sentido de fornecer condições para tomada de 
decisões relacionadas com possivel aquisição do imóvel avaliando e será de uso 

restrito pelo Solicitante, sem qualquer futuro envolvimento na área judicial. 

A preseilie a.valiaçin não contempla qualquer tipo de. equip.amentos. 	
lb 

lENTIC:ÀO.  

ciocumenta0o 	a ao ;móvel foi fornecida pelo solicitante e verificada no registro 

de imoveis, não cabendo ao avaliador pesquisa quanto a ónus fiscais e hipotecas. 

-- DOCUMENTAÇÃO APRESENTAD.A. 

MATRICULA 19 	- data do último registro 	(R.6-19) = 27/06/1996 

certidão de 24/08/2010. 
Mapa digitalizado fornecido pela Prefeitura Municipal de Erechim. 

CC,/: fi• 	 • • 
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Levai milénio Plarlialtimetrico: 

Executada pela empresa -Volum° & Tonatto Ltda. 

RI' a" 5842C1 32. de responsabilidade técnica -- Arq 

Roberta Maciel CRIA n" '130.660 -RS. 

VISTORIA.. 

Daí -a , 0(vo--1 2911 

l'arlicipantes. 

l-ng civil Luiz Carlos ['cri-cito 
1Mg. Civil José Uranctisco Aba!, 

avítliador 
tIvaliatior 

.\ í -o-esente gleba de terra . atu(iimente esta destinada a produção de culturas anuais. 
Seu solo é argiloso sem afloramento sit-nificativo de rochas e sua topografia é ondulada. 
perfeitamente adequada e economicamente viável a produção de culturas anuais_ 

Existe casa de madeira corn aproximadamente 128,00m2  sem valor comercial devido 

padrão construtivo.. idade aparente e péssimo estado de conservação. 

l'osítii acesso por estrada secundaria 

Infraestrutura de energia elétrica, água de fonte e pequeno eorrego. 

,\ área do açude existente_ foi considerado como área de preservação permanente. 

presente área está inserida na área de expansão urbana e como tal foi avaliada 
Cabe salientar que g.leha tem na sua divisa leste uma distância aproximada de apenas 

70,90 metros para com a faixa de domínio da BR-I53. 

Confrontações da área encontrada 
>, mie - 191,0,4m com o lote 29 
Sul 501.0  1 In Com o lote 11, 13 e 15( lotes 1.3 e 15 não consta matricula) 

1.este -  2,41.00in com parte do mesmo lote 21 

Oeste: 2.50.,00m com lote 23 	
iíf  

impoRt-Am-E. 

A matricula indica arca de .12,5..000.00.  rp.:2. 	e no levantamento planialtimétrico, 

obedecendo as divisas existentes e previamente aceita pelos lindeiros como respeitadas, 

foi encontrada área de 1.2.3.,977,60m2. 
Cilhe salientar que a matricula apresenta as seguintes confrontações: 
\oOc— sem informação da. medida. com  lote 20 
Sul -- seio informação da medida com lote 11 
1.este sem inforrnaçáo da medida com mesmo lote 21 

Oeste sem informação da medida com lote 23 

Sugerimos que em caso de transação, seja efetuado a verificação das confrontações e 

posterior regularização da matricula. 



FERRETTO 
1. 

DIAGNOs fiCo DE MERCADO 

Devido pesqinsa de mercado. e considerando o tipo de imóvel. podemos diagnosticar 

Desempenho do mercado e normal. 

\nsorção pelo mercado pode ser considerada demorada, por ter a gleba um acesso 
para nova destinaçâo de perimetro urbano. 

Numero de oiertas pode ser considerado como ha 
O nivel dc demanda e bar<0., 

MI 1 01)0Locd, A FmpREGADA 

\ 	 executada aiendendo • as prescrições da NBR-I 4.653 - Norma para 
allação de Bens ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Parte I PROCEDIMENTOS GERAIS. 
Parte 2 (MOVEIS 1 RI1A NOS 

"FERRA 

Para avaliação da s2.1eba de terra. roi. utilizado o Método Comparativo Direto de Dados 
de M errado. resumidamente este tem como função obter o valor de um imóvel 
comparando-o com outros de semelhantes caracteristicas e natureza. 

Utilizada reeyessào e inferência est ai ist ira para ponderação dos valores, de. acordo 

com planilha de cálculo em anexo 

S . Nj N, Tis DE. GRAUS A1 ING1Dos NA AvALIAçÃO. 

DE TERRA 
Pontuação atingida de acordo com a norma: 

Grafi de fundamentação 
Quadro abaixo obtido da tabela -I da norma NBR 14.653-.2 
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independentes. 
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FERRETIO 
cenge“hria 

rummmENTAçÃo ornTD:\ - GRAt 

Grau de precisão 
Obtidos através da tabela 3 da NBR 14.C)53-3. 

NI-a o intervalo de confiança 	de SfPli,  a amplitude obtida foi maior que 5.0tfio, 

enquadrai:nem:o (..rau Jde Precisão 1. 

Enquadramento : 
(..; RA DE 11..iNDAM ENTA.k,TÃ O - 
GRAU DE PRECISÃO - 

-RESUMOS 1.):\ 

G LE 13A_D E I: E R 1Z:!!,.. 

Em anexo planilhas de calculo e equações de regressão, bem como dados coletados para 

i) valores de gleba de terra.. 

Equação utilizada para o modelo de regressão : 

gRsto/m 2j E.N.p( -2.0021 - íJ34i......fatratividadef 	03P34.Y 

pratpr_..;;(11_±_,ç7,jj98.71,/1(krect totol 	 .V_Ln(/pereentual  dejP1)1)1  

Como podemos observar a equação utilizada é coerente, pois os 

Cu-aticos da regressão. em anexo, assim demonstram. 

ft 

 

custo k 1 nitári 	 X área total/m" 	Demonstra perfeitamente que quanto 

maior a arca de terra menor O custo unitário do m'. 

custo unitário do /i1.12 	atratii,.idade. 	Demonstra que quanto maior a 

atratividadei verificar descrição das variáveis) . maior o custo unitário do r. 

"' 	" 



FERRET1O 

Descrição das Variáveis 

6nur 

custolin'.  custo unitário do In= de terreno. Eq,,,,kYi" 

(valor :oral',  (área total ar'l 	• 

I(4,2111.ie [Ide rçS.6 !roi-ince! não Iltill:,f111,1 no modelo) 

AI riitiVidadC : 
variável quantitativa tendo como fatores: localizaçãc\ istrativiclade comercialfindsistrial. 

frente para vias inwortantes e perspectiva de valorização hittsm. 
ifieoção • 

de 	a 6: ord,nn de.-reNennie tendo ,r/ft1,1,0I•iiltlefr,•• 	e.), alo I m(iio. otrotividade e 6 	otrotividade. 

b:11.115` (variável não utilizado no monteio) 

ilie.iriitado ( ,oriávt.1 não utilizado no nI nde.ln) 

data 	
N",i;tter” 	Wr,e, ,4,11h111,,N partir de 1 1,,' .21109 

latins/á 	
i.iperie, • (.tsferrii ,.TrilW 00'W 

ZI 	I 1:10 :IMO'. Cl 	:110;.  101ai do imóvel (vari1i,:1 não utilizada Il." nuntrlo) 

\ alou benfeitorias : atm de 1,)enrei10riast cons(ruções. infraesinituras 2 etc). 	
min utilizado no 

nlelo) 

10',:!! (variei "e! não utilizado no :modelo) 

1 valor tarai da intovel 1-1 valor heirfeiroriosl 

liV;: .101.',11 In' _• área total da gleba de terra C111 11?ellreS VIU:Rir:1(10S. 

1"reyite h•flntit'd 11,i0 gifiliZlidd au ”,l' ,11 .1,1 

2C 	 • PrOrtindichtle('''ria ••el mão utilizada no modelo) 

Koinição 
lei'," total 	remei 

• 	glpe,r,irel (variável não iitili:.ada no modela) 
nas. 

em nivel , 1 	'•2 -Xclive acentuado Y: Declive 0-5 "- 	Declive 5.-.ilI,a 5: Declive -.•• 11"i, 

Cl! 111; ! variável não utilizado no mod,,lo) 

: 
no nivel 2: acima 3: 

cli.stancia 	cenuT.,  k a : diS1 À 1 leia rk. rea até centro ela cidade. fi•ariái•i•Imi,i Urdi:afia flO 1110111,10 

ia, 	3571 	CEP 
.01^i pr 
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FERP.F.TTO 
enuenhizr. 

acesso pavimentado : artavet (11cotômica 	 modeho 
(ipç f ... 

Creme par: i I312. ou RS . ariávei dicotómica — freme para 13R. RS com iniuiçào comerciat. industrial 
t u 	não 	(t.nriável min 	 n.wlelo.) 

- 	rcen 	I cie A PP • pe trent 	de 3re:1 de preserva0opetimnetite. 

rese..,n 1!J 	I ll",= 3: reyervn de PP entrii I I", ti :Iro 	tC.NerrIl 	. 1P1' entre 2?", 
3»,„ 

Valores adotados para a avaliação: 
a) Regressares testados a um nivel de significa:leia de 30,00% 

) Critério de identificação de ou! ;ler : 

Intervalo de +/- 2.00 desrio.s padrijes em torno da média. 

(c) leste de normalidade de 1 'lm(rgora-S!mrno'' ri um 	 signifieãneia de 10% 

((1) reste de atilti-ctitrehlygiP de Dterhin-IVatsaa, a em: nivel de significância de 5.0% 

(e) Intervalos tle confiança de NO, 1.1%.; para os valores estioutdo 

Coeficientes de eorrelacão : 

0.9775 
Este valor indica a força da relat,:ão entre a variável dependente e as diversas variáveis 

independentes utilizadas no modelo. 

Coeficiente de Determinac.ão: 

= 0.94 I fs* 
ksie valor significa que 94,15% do valor e explicado pelo modelo de regressão utilizado 
e os 5.85°..0 restantes se deve as variáveis não consideradas no modelo e a causas 

aleatórias. 

classificação é de uma correlação lOrtissima. 

Testes de hipótese. 

Verificação da probabilidade dos coeficientes multiplicadores das variáveis 

independentes Serelli iguais à zero 



CiieficieUte t• I Calculado 	 ceito 
_ 

Variável 
ao-atividade 
data .  _ 
natureza 
Área yora/..  1112  
percentual de !PP 

1.•AN10."..V.,  
— 

-4,776 • 	7 j, U1'="/., 	SIIII _ 

1.0% ' 	Simil ... I 

	

2.0x I t?'"!i, 	. 	_ .._ Sim I 
._ 	. 

2.i.,,  S 	 1.","!••",, 
 

Sim ....._. 	. ... 	. _ 

r.  O O 3 1 9 5 

— 
non" 

Significância dos Reoressores (hicaudal) 

(reste bica:ida) signifieálicia 30.011'%) 

Coelielente de Sindeid 	 1.071 1 

.?, 	 ,áo Impor/MU, Érapkrnrelção em ffind,i(1. 

h.r•itii-Sd.• 	 fl difedeure de :Cr, 

;1,  reltivifra 	.VIM 1403-2 	Cear, 1. 

Sizinficiincia dos Reoressores (unicaudall 

;Tegte ume:m(131 - significãncia 

(.loeticiente de Student 	IC0:1 	0.5350 

'Variável 
atratividade 

; data.  _.. 

área total 
pereentua! 

	

t.  Calculado .. 	.Significart.c.ia.. 1 

	

-15,5(' , 	2.N10-'"':o : 

	

.? se," 	 ,..(i'4,  • 
. 	• 

	

,.,1,. • 	 5,3,!.. , 

	

:,',.(.2: • 	"•'.,);(,-":•:. , 
. . ._. 

	

))ti 	 2..!,"•;,  

Att•Álise tid VarVincid 

Quanlit-ica a prohaiii1idarle do modelo Como un todo não ser importante na, tbrinaçao 

do valor 	• 
Conforme planilha de ,:alculo ern aneNo obtemos. 

Fonte de erro 
Ret;ressáo 
PCSili11;11 

Son'ia dos quadrados 	cyrIllIS lie 	 itadtr) :418,so: médios F 11 ca6....t.(,11 3:(1() _ 

1•• 	 ••••• •••: 	• 
	 ; 	1' 



ER RETTO 
er,gemihneí,:k 

l• Calculado 
t''i ;lhe 'nein 1,pa; ;1 e; 	ef cie signiticànci3 de [non 

slitlealkda do modeto 

Aceita-se a hipótese de existência da regressão. 
Nivel de significãncia se enquadra em NEW 14653-2 e N8R 14653-3 - Regressão Grau I. 

Análise dos residum.:„ 

:4110XO planilha com dotal/lamento do c-Meu/o e resultados complementares. 

I-OR \ -1.-N,C.À0 DE VAL.,()kEIS, foi obtido os valores iniciais de: 

Intervalo 	confiança de 80,0 "fo para o valor estimado : 

Valor 	: R$ 6,45 ni 2  

Valor :Máximo : R.S 1.1,13 juz 

O valor inicial estimado foide R$ 8,47/in z. 

Considerações: 
;so modelo de regressào devido aos dados de mercado coletado& não foi possível 

adotar varinveis como. frente para vias principais, medida de frente do terreno, 

..listaneitt ate o centre,  da cidade e nivel da rua em relação ao terreno. Assim sendo. e 

\ erifieando que a gleba cio questão, atualmente para parãmetros urbanos, apresenta 

éleC .() dit'l c il e com 1)-ente indefinida( área praticamente encravada), podemos admitir 
um fator de desvalorização, denta') do campo de arbítrio permitido pela NBR. 

Assim sendo podentos estimar o vaW)r .  

Valor estimado , valor i n iei{,d  

Valor estimado R 8.471m= - 	R$ 8,22/m 2  
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O valor estimado para a terra ( arca encontrada. ntào a escriturada) 	dentro das 

especificações desta avalinito é de: 

VT.=t5rea total encontrada x custo unitário do m' 

VT = 123.977,60m' x RS 8,22/m= 

VT = RS 1.019.095.87 

Intervalo de confiança de 80% para o valor estimado: 

Valor mínimo = R 	,45ilu" 123.077,60m= = 	RS 799.655,00 

Valor máximo 	R$ I 1,131m x 123.077,60m' 	RS 1.379.870,00 - 

Estimamos o valor para o referido imóvel em: 

RS 1.019.000,00  

(hum milhão e dezenove mil reais). 

Eree 1111. 20 de abril de. 20 I . 

., 

l•:ni2. civil Luiz Carlos Feri:51(o - CRIA - 10845-D 

) 

Finu Civil José Francisco SOuLI Àb'tl ( REA 38.516-1) 

: R: 	 •••• 	 P 	2CC 	 - S 

(r • 	: ,Te 	sr 	 3r/.) 	L',4 	'! ..ot; 	,,J SC. 	•;•""e'.f 
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It' - ANEXOS : 

8  MANILHAS DE CÁLCULO. 
MATRÍCULA . 

a SITUAÇAO (loto aérea) 
LEVANTAMENTO Furc.)GR Ánco. 

RT (anotação de responsabilidade técnica) 

Bibliografia e Pesquisa. 

Normas Brasileiras 
NBR 14.653 - I 
NI3R 14.653 -- 2 
Nl3R 14.653 -- 

Programa de orçamentos FRANARN 
a SINAI)] 

Poligrafo - Engenharia de Avaliações i - IBAPEISC (Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Pericia.$) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
Poligralb Enoenharia de Avaliações de Bens por Inferència Estatistica 
.IBAPE/RS (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias) 
Manual Técnico em transações imobiliárias 

a 	Curso Técnico Transações Iniobiliárias- Sindicato Corretores de Imóveis do 
Paraná 
Sisreg e Sisdat - Engenharia de Avaliações - sofiware. 
Infer 32 -- soft ware 
Levantamento planialtimétrico. fornecido pela empresa Tonatto & Tonam) Ltda. 
Serviços de topografia. Contratada para execução dos serviços. 
Consultas 

Prefeitura Municipal de ErechiMIRS. 
Imobiliárias cie Erechim. 
DENIT 

. • 	:. • 	 •• • • 	 6 

• 
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PLANILHA DE CÁLCULO 

A nt os t ra 

atratnndade 
1 
2 

q.3 -» 
4 
5 
6 
7 

t•R 153 - e/ lote n" 28 lado direito sentido Erechim - Getulio 
Rua Aucusto de Carli parte do lote ruarat 1A e 2A 	. 
Av Cada s Junior 2560 	frente F. RINAPE 	. 
Linha 4 Secção Paiol Grande - Prop Aldenco Balestrin 
fote 41 lin;,a '2 	br 153 
lote 12 A linha 2 	RS 331 	.- 
pilote 26 	linha -. 	secção dourado • Noskos'm 

2,00 
2.00 
1,00 
6,00 • 
6.00 
5.00 . 	_ 
3,00 

8 Rua ç'roravante Tagf.lan 	lote 21/20 • _1,00 
9 parte de tot.ci 52 - linha 3 socção Paiol Grande 4,00 ' 

10 frente vendas vinho BR 	153 -concórdia foi 63 tinha 3 seção 5.00 • 
11 lado mote.. rnassoca pilotes 33 e 35- 3-.0o 
12 oroximo matei Massoca pflote 35 (indlos) 3,00 
13 estiada paralela a BR-153 	p/ 	- 	dourado 4  00 
14 Rua Virgilic. Bioilo 	lote 	e lote 40 - _39 3,00 
15 Br-153 frente mecanica_More-tto 1,00 

a16» Rua Henrique Safei:1nm ao laclo pav pré- moldado 3,00 
17 Rua João BatistooP/ ;o-  te 40 linha 3 -Secção Paio! Grande- Verdureu os 5.00 
18 Fiente posto Desativado land'o - Br-153 1,00 , 
19 P/ lote nira. 79 	linha 1 secção paiol grande . 	. 6,00 
20 Lote rural 17A 	nha 2 secção Paiol Grande - Transtrasittana 6,00 
21 Parte do lole 32 linha 3 secção Paiol Grande verdureiro 4.00 
22 Pane do !cie 17 	antiga .ervateira - Av 71i2dentes 2,00 
23 BR 	1E3-  oltote próximo trevo São Roque 3,00 -I  
24 Pl!ote 20 iha 	Secção Dourado 3,00 

N° Am. '«ident-Jende-reço»-  . . 	 . _ . 	_ .. 	 . 

Am. 
1 
2 

.(3» 
4 
5 
6 

«bairro» 
Próximo Frinape 
jOse aontfacio 
Frutapo.  
Capela São João 
policia rodoviária 
dellazan 

7 

	

8 	ti: 153 

	

9 	Cotegipe 

	

10 	tr-153  

	

ti 	hr-153 

	

12 	bi-153 

	

13 	secção douraco 

	

14 	secção Paiol Grande 

	

16 	br-153 
,(16» 	Frinape 

	

17 	verdur..mos 

	

113 	or-153 

	

19 	Aratita 

	

20 	vicinal a transb 

	

21 	is campinas  

-
«informaç» ão 

tracar-o-  proprietário 
sirnão 35221655 
sirnão 35221655 
simao 362-;--?•1055 
sirnão 35221655 
sirnão 35221655 
Dallareisa 91543303 
Dallarosa 91543303 
Dallarosa 91543303 
Mareio Booattc 
pena 352.2569.1 
peno 35225691 
perin 35225.691 _ 
To-natto 35225290 
pierozan 30153966 
pierozan 30153966 
trn'oly Palmas-. 35221904 
Pierozar.t'30153966 
orazza .móveis 35229450 
erecttint imoreis 30153008 - 
e.i.echun imóveis 50153008  

data 	natureza 
_ •[x]Orería 

Ahri'2-0 1 	[x]Oferla 
i-br/2011 • (x1Ciferta 
Abri:2-61'1 	txpferta 
Abr/2011 	[x]Oferta 
Out/2010 	.[:,spierta 
Abr/20-11 • _ fx[dreita 	I  
Dez/2010 _UTransração • 
Set/2.009 	[)Transação * 
Abr/2011 [x]Oferte • 
Set./2010 • eiTransação 
Abt/2011 • •• [xpterta 
Abr/201't 	[y.)Oferta 
Mar/2011 	[ ]Transacão 
Abr/2011 [x)Ofeita . 
Abri2011 	txpferta- 
Set/2009 „: lTransa-çâo ; 
Abi-72009 	[ jTransação ' 
Ahr/2011 	fx]Oferta • 
Ãbr/2011 • [xpferta 
Jul/2010 	[ )Tiansação , 



22 
23 
24. 

N° AM. 
1 
2 

a3» 
4 

G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

«16» 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Luiz. proprielino 3522.255 

SãO 	 tiallarosa 91545303 

F9R-:•; 53 concordia 	Dallarjsa 	01543393 

«valor total do imóvel » 	«valor benfeitorias» 

	

3 000 000.00 	 300 000,00 

	

.1 200.000.00 	 0,00 1_ 

	

050 000,00 	 150 000,00 

150 000 o6 	 35 000,00 

	

200 000,00 	 70 000 00 

	

22:.) 000,00 	 0,00 

	

700 000.00 	 0,00 

46:.; 000.00 . 	 0,30 , 

	

140 000,07 • 	 0.00 

	

90 300,00 	 0,00 : 

	

460 000.00 • 	 0,00 

	

640 000,00 	 0.00 

350 000.00 . 	 0,00 

	

250 000,00 	 G',00 

	

2 300 000,00 	 0,00 

	

000,00 	 0.00 

	

45 000,00 	 0,00 • 

	

600 000.00 	 0.00 

	

280 000.00 	 00 000,00 

	

-175 000,0n 	 0 00 

	

76 000,00 	 0,00 

1115 000 00 	 300 000,00 • 

	

000,00 	 0,00 _ 	. 
500 000 00 • 	 O 00 

f E.RtTTO 
..rvyrt,P, 

Out/2009 	• 	(1Transação 
7\bi-12.011 	lxpferta 
Ago/2009 	iTransação 	, 

	

«valor total» 	área total . rn2  , 

	

2 700.000,00 • 	206.000,00 

	

1 200 000, 00 -, 	12.731.30 ., , 
900.000,00 	6 210 00 1  

--' 	----] 
115 000,00  : 	30000,00 '  

, 
190.000.00 . 	75 000,00 

E 
220.000.00. 	60.900,00 , 

700 000,00 • 36 978,68 '. 

2.465 000.00 . 	17 000,00 , 

140 000 00 	, 	21 818.18 • 

'190.000,00 	43.937,50 i 

	

---.. 	, 
460.000.00 90.000,00  - _ 
640.000.00 	64 000,00 • 

350.000,00 	33 000.00 ' 

950 000,00 	81 000.00 

2.300.000,00 	23.635,27 

260.000,00 	2 980,00 

	

45_000,00 ' 	5 100,00 

600 000,00 	6.000,00 

200 000.0,0 , 	60.940.00 

175.000,00 	30 000,00 

70.000,00 	6 000.6b 

1  "515O0000 	_ _ 	44.000.00 

650.000.00 	35 000.00 

500.000,00 	125 000,00 ....... 

N Am. «frente» 
.10 

2 	50 20 

*3» 	94 00 

4 	9530 

5 	100 00 

6 	125.07 

8 	97.00 

O 
10 	 on 

11 70 
12 	e;250 

13  

14 	100,00 

15 
16» 
17 	37 00 
18 
19 
20 	102,C,C 

21 	0,0.00 

22 	127 37  

23 	200,00 

21 	125 77  

«perimetro» 

1.:54.63 
73,93 

2,15  79 
750,00 
487 20 
*:92 92 
75 26 

34:100 
28,46 

720,00 
1 324,00 

528.00 
810.00 
119,7 	, 
736,00 • 
58,62 
40.03 

48-7,52 
:330.00 
,00 00 

75.00 
1  00'j.,00 

.«topografia» 
Aclive 

Em nivei 
Dectwe 0-5% 

Aclive 
Em n;vel 
Em nivel 

Aclive 
nivel 

Declive 0-5% 
neclwe 0-5% 

o7eclve 5'- 
AcSve 

Em nivel 
Declive 5-10% 

Em nível 
Em nivel 

Em nivel 
AuliVe 

17171 nivc-!1 
Ern nivel 

,4c;!ve 
Em  nwel ..„ 

Declive 5-10'4.. 

nivel/rua» 
abaixo 

00 nivel 
no nivel 
no nw,,l 	_ 
no ;mvel 
no g-uvel.  
no nivel 
no nlve 
.7.,o nivel 
00 mvei 
no nivel 
abaixo 

no nivel 
no nivel 
no nivel 
00 nrvel 
abaixo 
no nivel 
no np/el 

nivel 
n.o nivel 
no nwel 
abaixo 

no nivel  

«distancia até centro krno 
5,00 
1,00 
1 00 

12,30 
10,00 

7.00 
5,00 
1,00 
500 • 

13,00 
4,00 , 
4 ,33 1 
3,00 
3,00 , 
2,00 
3,00 
8,00 
'1,00 
7,00 
9,00 
8,00 ; 
3,00 
5,00 
5.00 

1 
2 

«3» 

«acesso pavimentado» 
lx;sim 
[xisun 

= I 

«frente para Bá-ou RS» 
lx;s;rn.  

perceniti.  al 	ARI' 
reserva de APP entre 21% a 35% 

te.serva APP até 10%.  • 

reserva APP até '00% 



ra.  0 0 3 2 0 2 

4 	 Í ',não , o 	 ( 'inão 	 rr.ss.er.va  de APP ent-re 11-% a 20% . 	 i 
5 	 T,.s, t -r-t = n ' 
6 
7 	

1:'.. ),,:..s,ã,,-,J : eil 	

J ¡ã,) 	. 
[Y]slot 

. reserva de APP entre 21% a 35% 
reserva de APP entre 11% a 20% 
reserva de APP entre 11% a 20% . 

Vls.m1 
8 	 ..,',:strr, .': 1 	 ixjstrn reserva APP até 10% 	i 

t 
9 	 T,xstni = -1 	 Msirn 	 - reserva APP até 10% 

10 	 I-  x !, ,,T,  ,-. i 	 íxjsint 	 '. reserva de APP entre 21% a35% ; 
11 	 [ 'nét-.,  = r0 	 í jrtão 	 ... reserva de APP entre:, 1% a 20% . 	.. .. 	.._ 
12 	 [Y,IS ,•rn -,-: 1 Nsirn 	 a 3 reserva de APP entre 21% 5% 
13 	 ;nác "-- O 	 j in0e 	 J reserva APP até 10% 

. 	• 	.... • 	..• 

14 	 i",• y_lsrrn er 1 	 fxisinr_ 	.. . reserva de ,APP entre 11% a 20% : . 	..... 	 . 	. 
15 	 i?,:is,,m. ," 1 Jxn-, 	 reserva - - resea APP ---ié 10% - .   

e16» 	 ;,..jritt-n - 1 	 fxjsirn 	 reserva APP . até 100/o .  
17 	 fx]slr.- -, -., 	 fy.)sirrt 	 reserva APP até 10% 

	

..._.. 	. 	._ 	.. 	_..... 

(, 	1 	
.l 18 	 ty.strn , 1. 	 xisini 	 reserva APP até 10% 

19 	 x,s1r,-,  = 
	, 

-{xjsmn 	 reserva APP até 10% - - .- 
20 	 .{ inã_c) - IS 	 ; }não 	

! 	, ... 	. • •____ . 	• 	•.._. 
res.erva APP até 10% 	

.• 

21 	 ix]sfrri fxstrn 

	

. 1 	 reserva APP até 10% l  

23 	
i não- o 22 reserva APP até 10% 
jxisn-r^, = 1 	

jx]sint :.__. 
reserva de APP entre 21% a 35% : 

..._ 	 .; 

24 	 [X;S fl'i. =- 1 	
rxIstrn 
lixistrn 	

. 
- reserva de APP entre 21% a 35% _.. 	. 	 , 	.... 

N° Am. custofma 
1 	 13,11 

)4 26 
144,93 

2,53 

6  361:  

7 • 	18.93 
8 	145,00 
9 	 6,42 

10 	 4,32 
11 * 	 5,11 

10.00 
13 	 10,81 
14 	 11,73 
15 	y',; 11 - 

	

o.16» 	1O 28 
17 	 8,82 
18 	100.00 
19 	 3.28 
20 	 5,83 
21 	 11,87 
22 	: 	11,70 
23 	18,57 
24. 	 4.00 

Amostragens e variáveis 'narradas com "e" e 	não serão usadas nos cálculos 

rAnnELOS 

, 	i_mjcustoirryï 	b 1'-:_n¡jatraltvidade» + 1-52'ídatal 	1:t3'(naturezal 	b4'Ln(farea total 	nr1) 
175 —"/I.N.tpercentual de APP) 
(2; 	t.nqet.istoirnI) 	d0 	bil...[Ilatrativtdadep 	b2'Idata", 	bUnaturezal 	bA.I..ndarea total rol) 	b51/ 
[percentual de APP; 

Lnrtetstoint']l = t.c 	L1 O...''' 	b21datat + b3*inaturezal 	b4 	área total n11 4' bj'EXP(' 

FERRE-1T° 
,:nrien ha, ia 
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FERRETTO 

t-,1{1.4);;[atlatividade); • b2-{detaj 	b.3-Énatureza] + b4'Lrearea total 
	

n-V]) + 

01{!...itatuaty.4;daciel) 	b2Idatal 	r,54`'inattirezaj + b41"Lot[área total 
	

+ 

bt'l_dUatratrvidadejj + 1:;2t(data1 	b3Inatureza) 	h4t1it_ntlarea total 

514 ';_.r,(latrat;vidadep - b2tddatal + b21:taturezal + b4*11Ln(tarea total n-l) 

-,..n{datratIvIdadep 	b2Idatal + b3.1naturezaj 	b41/Ln(fárea total 
	

+ 

+ bl*Lndlatrativ;cladell 	t12.1dataj + b3'Inatureza] 4 b+r1fLatlrarea total n-121) 4" 

Ot*Lnqattatmdadel) 	b2"(datal 	b3lnaturezal 	b4"11/..n(tafea total m-1) b5 5̂11 

b0 	1:-''''iatrat;vldade] 	1.)21data; + b34[naturezal + b4*•Ln([area total ri-11) 

o Ydatrat;v;dadej 	b2-tdatal 	b3litaturezal + td-';'"Ln((área total 	+ 

bi'f;atratmdade] • t)21'datal 	153*[naturezal + 1:+4.1.ndarea total nilt 4" 4,5*Exp(4 

l,a1{.ativ;dade] + b2•[data] + 1)3.1nat1.reza1 	b44'.1..ofátárea total rtil) + b5-1/ 

-4- Li ';atratNitdadej 	b21data"; 	b3".¡nature2al - b44Id-1({área total 

+ ii 1 tl,:atrativ;dadel +- id2ti.ciata.1 	b3[natureza] + b4-1/Lot[area total 

011iatratn...tdade; + b21,datal 	b3"loatureza; 4 b4"1/Lot[área total 

b14 [at;atly;dade] -4. b2t[datal 4  b3Inaturezai + 	ill_nearea total ml) + b54 Exo(- 

b -11;atrativid3dej 	b21.dat.) + b3*[natureza; 	b4.toLnaárea total rol) 	b5411 

+ LI ''',atratividade 	b21dataj + O3'{nattitezal + 1)4-111_n((area total 	rol) -4 

O'l'Id4;(ïatratteldadej) + h2.'1ltdata; + b31;natureza] 	b4'Ln([area total r+11) 

ti.NdatrativIdadeD b2.11d0181 + bnnatufezaj 4 b41._n1larea  total rol) + b51/ 

bl*Lo(tatratividadell 	b2-1.1datal + b3[natureza] 	Idirt_n{tárea total 

b11..ntjat1atividadeD 	briiidatal + b-dlnaturezal + b4*Ln(járea total 

b14 15+){[atraity;dadel) + b2-1/[datal + brínatureza} + b4*Ln((área total 

tyl.t_nqatrallvidadelp 	b2"Exp{.-[datar, 	b31,naturezal + b4^1..n("Area total 

;-; 1)4. --;_catratividadel) + b2tEd•roHdatalt 	ennaturettaj + b4141_nidarea total 

bl*Lndatrativ;clade.1) + b2.+Expi-[data]) + b3"tnaturezaj + b,i'Ln([área total 

4- bl -tindatratividacle)) + b24'Exp(-rdatap • t)3*Inattrreza] + b4'1_n(tarea total 

bt*Lo([atratrvieladel) 4' b2.EXP(-idata)) 	b3*(natUre2a) 	1)+1.Ln(játea total 

bl"La([atratsvidadel) 4- b21/datai 	b3Inaturezall + b4'1,{Lne"-atea total 

bilatratividadel + b2"Eixo(-1. datal) + b3[natureza] 	b,l't_n(fArea total 

bi 	4Ja0vidade;1 b2-lidatal b3"[naturezal + b+1'11Loqárea total MI) b541/ 

+ bl-',;-;;jaidativreader) 4  b2.'1ltdatal '4 b5Inatureza1 	b4"1/Ln1(área total 1-T19) + 

4 b 14L+4Uatra0mdade1) 	b2` U[data] 	b3'ineturezaj - b4•11Ln(Prea total MI) -4- 

	

Li Lot[atratiwladep + b24 1,1datal 	b?Inature.zai + b4*-1/Ln({área total ml) 

',1;5•";1{{)•;{{,{-;-, 	':.;•,";;;;;I:.-.; • !--;:5 

deAPF;i 
4 	 = 

tt5,-;.::+jeeedentua;de APPil 
Lo{i,custoin4.--;; = ;D e, 

t;d-dtioercentual de APP; 
Loacustolro';-; = lie. -4 

btst[pereentual de APP; 
; 	LoQcostoirrin) = t-42 

..."{:{li r' i:>erCerttUJ de APP1' 
ous{oltri) = 00 

de APP;'; 
l_rideustohnl) 	OC! 

bExo-.pcefl1a de APPI 

	

C;) 	Loustoi0e'1) b0 
[percentual de APP1 

LiVICUSIOÍM1,, -4-
b5t[percentu3l de APP1 

	

; 1;: ; 	:_n1lcust0h-r1:1) '- 
b5t;.ndoetc.entual de APPp 

	

151 	n{;:-..:+istohr4",{ 	t;‘,0 
;•.e.odualde .APl-I 

I 	' 	i..rv,!custohnl, 
';.;e4.-erli.aldeArp.,  

uv,icustwn,y1 	bo 
de. .A.PPj; 

L{t{[costol:ttl) = Ot; 
b5lpedcentual de APP; 

L{+{5trt•usto,--45;) = LO 

oe ,APP)) 

	

;13; 	Lodoustoinfj) = t:•0 
Ipelcentual de APP1) 

Lo([custo{m,"]) -{t 7.,0 4 

;p;-.-certua!de APP'; 

	

;20 	1..r,;;s;.estoir) 	Ord. 
{.;;dperc4..";d;tual de 

	

121 	Lo{teustolm.lp; 	LO- 

b5,-1it.toel-ceittual de APP1 

	

1221 	• LoGeustoinl) . 	Ol 

Ode; cen{ual de 

	

125; 	L.n{teusteimI) = t+0 
b.5'.E.),:p;-[percentual de A.PP1) 

	

;24 ', 	LNÍCLISil),'Ml) 	tIO 

b'5'l...o.;';p4a.,ccentual de APP1) 

	

{20 	1...r;;;;;;dusteirn-T, = 	+ 
b5'ípercentualde ,PP] 

1_;Neustoin-1-{1) 
i...;-,:jpercentua 	APPI 

L.n(;:dustolm']) 	b0 
li;'dercentual de APP1 

	

1.2"{3 	• Locusto/m1) = 10 
b{'..4Ee,-j.peroentual de APP)1 

	

{20, 	Ln.ftousto/m'} = b0 
b5"1..napereentual de APP1) 

LndeuStO(n1) = LO 
b5lpereentual de APP1 
1,511 	• Ln([custelrel) = brd 
55-1/10.{[perce1ttu1l de APl-4T; 

Lt4doustoity,l1) -e b0 
l't..-1;(perk-Jentua de APP] ,  

Lotioddstchtl) 	+ 
-.);{».lcer,tua,  de APP] 

;34) 	LO{ícustoírn% = b;) 
b54Exp1--Ipereentual de APP1) 

.35 	. Lotíctistolmq; 
o5'Lr,[percenttJa de AP[! 
, 	Lniictdstoirldl; 	bD 
t[ percentual de A,Pp1 
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or.p.tilharia 

bt-liat+atniidade) 	b2.'ExpvIdatal) 	b3"[naturezal 	b,l'Ln([área total m2)) b5-11 

1)1 [atratividade] • b2*Expt-Idata)) 	b3Inatureza) + b4"t_n([área total m2)) + 

bi'ln(tatratividadel) 	b21-1:xpr,-Irt3tal) 4. h3(natureza) 	b4.1/1_n([áiea total m21) • 

bl*Ln(latratividadel) + b2-Expl-[data]) • b3Inaturez.a] 	b4* 1 iLn(farea total ml) • 

b3Inaturezal 	b4' 1/Ln(Iárea total 	1) - 

+ b3"-[naturezat + b41/LnUarea total n121) + 

1)41..n((aiea total 

+ ba"Inaturezal + b4')/La([area total m2t) + 

b:r[natureza) • b4-1/Ln([area total ra2)) + 

+ b3-Inaturezal + b4.1._n((area total m2)) + 

- tnaturezal + bil-ifLn(rarea total m2)) 4 ' b5-1/ 

b3-Inaturezal + b4-1/t_n(iarea total ml) 

b3'[naturezal -+ b4'1/Ln([ área total ml) 

b3Inattirezal 	bct*Ln(fárea total m2)) + 

bl -Ln(rlatrabvidadel) + b2-Exp(-(data]) 

bl 't_nriatratividadet) 	b2*E_:xp(-[clataD 

bl-[atratividade] • b2"Expi-[data)) 

b -, -1..n[alratividads )) + b2-1ExpiAclatal) 

bylat,abvidade.) + b2-Exp(-(dat:-31) 

+ bl-[atiativIdade) • b2-Exp(-(data]) 

- latratividade) . b2*Exp(-[data) 4  b3 

bilatratividade] + b2.:ExpHdataj) 

- o 1 'Iatratividadel 	b2"Exp(-[datai) 

b1-1_11(iatratIVidadei) 	b2-Ln(cia.  ta)) 

bnnatureza 

v 

Lnt[custo/m1[ b0 - 
[cercentuat de APP1 
3e 	_nUousto/rn-1) 

[percentuai 	APP)) 
it-Wt 	In.acusto/m21) = bC - 
i)5'1/1.p(percentua,  de APP)) 

Int[cuslo/m2 j) = b0 + 
b5-  I /[percer.tual de APP) 
(A I ; 	Litqctisto/m21) = 1;0 
b5'Expi-[peicentual de APP' 
i42) 	Ln(jcustoin-rtj) = bit 
b5-Ln((percentual de PPR)) 
t43 ) 	l_nticustoiml) 
tu5'i_nt[percentual de .APP1) 

Ln(custel11+.1) = b0 

b54 )percentu3l de APP1 
t.nt[dusto/m2lt = b0 

nt(pe-cen(uat de Appi 

t46: 	1.n(lcustoim2)) = b0 
b5'[.ueir:enttialcie APP; 
t.:7! 	L.n([custorm2 )) = b0 + 
[percentual de APP1 

t.nticusto/m1) =hO 
b5-Expt.1bercentual de APP1) 

Lnt[custcrc-1) =b0 
b5•Lrfflpercentual de APP)) 
50N 	L.n[(custoki+23) 	bo 

n(;Perce.nttial de APPI+ 

OnsolvaçõeS : 

(a) Regressores testados a um nivel de significância de 30,00% 

(0) Cnteito de identificação de °odiei' : 

intervalo de .1- 2,00 desvios padrões em torno da media. 

(c) Teste de normalidade de Kolinogorov-Smirnov, a um nivel de significância de 10% 

f'd) reste de atito-correlação de Disrbin-Watsors, a um nivel de significáncia de 5,0% 

(c) lute:evo/os 	coatiança de 2?0,0`W,  para os valores estimados. 

Descrição das Variáveis 
Variável Dependente : 

CUSIpill-1.* custo unitário do m2  de terreno. Equação : 

totay-t(árroi total my 

Variáveis Independentes : 

• 	idCill.tencier?ço. (variável não utilizada no modeto) 

• atratividade : variável duantitativa tendo como fatores: localização. atratividade comercial/induStrial, 

(rente p-a-í'a vias importantes e perspectiva de valorização Mura. 
Classificação : 
de 	1 a 6: ordem deerOSCellte lendo como parâmetros de escala : 1 = maior atratividade e 6 = IneltOt 

anatividade. 

• 	banTO (variável não utilizada no modelo) 

in f ormá.çáo (variável no utilizada no modelo) 

data 
Número de meses contados a partir de Abt72009 

nittturr.[7,,,a 
Opções : Oledaliransacão 
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FERRETTO 
,Igenttntla 

valor total do imóvel : valor teta! do imóvel . (variável não utilizada no modelo) 

V2i0f he e!1 o rias 	'lã lOr de benfeitorias( construções. infraestruturas e etc) (variável não utilizada no 

modelo) 

• 	valof total (vatiável não utilizada no modelo) 
Equação : 

[valor total do imóvel Hvalor benfeitorias] 

aregtolál : m 	= área total da gleba de terra em melros quadrados. 

fçente (variável não utifizade no modelo) (metros) 

perinietro : profundidade. (variávci não utilizada no modelo) 
Equação : 

(área foral ir)1.4trente) 

topografia  (variável não utilizada no modelo) 
Classificação : 

Em nível = 1; A eive r- 2; Aclive acentuado = 3; Declive 0-5% = 4; Declive 5-10% = 5: Declive> 10% = 

6; 

nivel/rua (variável não utilizada no 11,0fh210) 
Classificacão : 

abaixo = 1; no nível = 2: acima = 3; 

distancia ate centro _km distância de área ate centro da cidade. (variável não utilizada no modelo) 

2.r..:552 _povinlefipdp_ . variável dicotômica . (vartávt4 não utilizada no modelo) 

Opções : sim = finar, = 0 

Irepte earal3R ou RS . variável dicotômica 	frente para SR. RS com intuição comercial. industrial = 

nao 	. (variável não utilizada no modelo) 

Opções : simjnão 

p_exceritg:a1d_e_App percentual de área de preseivacão permanente. 
Classificação : 

reserva APP até 10% = 3; reserva de APP entre 11% a 2.0% = 2; reserva de APP entre 21% a 
35% = 1: 

Estatísticas Básicas 

N° de elementos da amostra 	 . 22 

N" de variáveis independentes 	: 5 
N" de graus de liberdade 	 : 16 

Desvio padrão da regressão 	 : 0.2919 

Variável 	 ` Média .i' be's-v-i-o—P-a-di.ão T-Corref: Vár.iasá-ol: 
. 	. 

Lnfcusto/m2 ) 	 2,4638 	 1. 2073 . - 49.00% 

a 
._ 	. 	 • trativ 	 47,46% idade 	 41 I 	 1,6826 .:._ 

.. 	 i 	 .. 
data 	 8,3-719 	

_____ 
- : 	433% . 	.... , 

nat 11 reza , 	 0,5032 	 85,16% , 

1/1.11(áiea total m2.) 	0,0%6 . 	9,5588x10:'  

	

. . . 	 . 	9,89% 

- Lii(perceittuat de APP) 	0,7068 • 	0.4:724 : 	66.84% : 

Numero mínimo de amostragens para 5 variáveis inclopendente.s 

tr.rs, 	 - R 

tr, • , rtr 4r..e'r't 'eltr,etrfre • 	'1 	 r`!:z.r: rr:39:005!39,36 



LI 4., KA 171.310: AP F) 

t2r,a 121.31 r10) 

ar,  ”..n. 

rs. 0 3 2 0 6 

Distribuição das Variáveis 

COC.rieiCili.C.S  de, VRriaÇãO  

FERRE TTO 
orlo er,bar. 

,W(íg21,2,.1 

1.eut) 	k‘lrfi„W4ML'pW,;. 

S 1:; 	;1) 	 t'S 75 g.1 

V9fia á' o (%) 

Dispersão em Torno  da Média  

Dispersão  

5.:"41.12 

5112:11 
15 	-N5 

‘5,  

1.39-11 

_ 

ij 	2.1411). 

pX111 

4 9' 	11,  

2,  22. 

.24 
19 

f12:121 

71 	2 ' 	 i* 	9 	1 	II:F. 	.19 	,2 	 05 

,iv-n•jstr agem 

Tabela  de valores estimiubis e observados 

Valores para a varillvel custOiM' 

; 



0 0 3 0 7 

NP Am. 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
r à 

Vaior observado 
13,11 

	

04,2; 	. 

3,83 

	

2.5S 	' 

3,61 
18,93, 

145,00 - 

Valor estimado 

	

14,72 	• 

	

37.60 	, 

3.61 
2,29 
782 

	

16.87 	; ., 
82.2 ; 

Diferença i Variação % 

	

1,61 	12.39.79% 

	

-6,60 	--6,9960% 

	

:0,22• 	-5,7604% 

	

-0,24 	9t563 °Á 

	

0,21 	, 	5,7805% ...... 

	

-2,06 	-109075% 

	

-62,79 i 	-4:i.3067 % 

5.1.12 e,13 	: -0,29 	' -% -4.685 

10 4.7,2 434 
-- 	- 	, 

0.02 O 5263 % 

11 5 1', 7,54 ' 2,43 47,6185% 

12 - 0. M , 12.0.5 28,5002 % 

13 1161 1410 ' 3,49 32.9265 08 

14 ., '; 	-,3 9.33 -1,90 : -16.1611 % _.-. 	. 	... 

15 97,1 113,46'1 16,35 7 ' 16,8340% 

1'7 8 70 " -O 12 . -1,4049 % 

16 I 00. GO , 80,76 -19,24 -19,2438% 

19 .328 2,01 	í -0,37 	; 11.1689% 

20 4,18 .._ -1,65 . 	, -28,3655 % 

21 1,6;* 2C.-,78 9,11 73 0990 % 

,,-, i. , 1170 15 . 48 . 	, ' 3,78 32.2917% 

23 18,5/ 17 36 -1,21 	, -.6,52:37 % 

24 4 	C,'.. 3,1$' . 	-0.82 -20,4737 % 

A variação pw é calculada como a diferença entre os valores observado e estimado, dividida peto valor observado 

As vaf iaçoes p,reenruars são norma/mente menores em valores estimados e observados maiores, não devendo ser 

:ismias como elemento de comparação entre as amostragens. 

'Valores Estiolados x. Valores Observados 

custoito.2  
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Vales C,bser,r9de; 

Uma melhor adeonacão dos pontos À reta significa ora melhor ajuste do modelo. 



FE.RRETTO 

Nlodelo da  1.- giiessfio 

l_i1([custo/m9) = 2,0021 -- 0,6341 x (ali-atividade} - 0,03634 xIdatal + 0,3719 x [natureza] + 57,698 

tn{,larea lota m21) + 0.3598 x Lr-IQ:percentual de APPD 

Modelo para 1.! ,X!  'Dependente 

sio/ri-121= Exp( -2,0021 - 0,6341 x fatratividaciel - 0,03634 x fdata] 4- 0,3719 x[ru-Itureza] + 57,698 

11,n(Lárea total rn21) + 0,3598 x l_n((percentual de APPD) 

Regressores do Modelo 

alode cunOança de 60,00% 

Variáveis, 
atratiidade 
data 
natureza 
área total na' 
percentual de APP 

Coeficiente 
t?i, 	r---  -0,6341 
h2 , -0 0363 
b3 -, 0,3718 
54 =57,6984 
1,5 = 0,3598 

: D. Padrão i Mínimo 1 Máxime 
-0,5794 ... 	. 
-0,0193 
0,6612 

69.3358 
0,5890 

0,0409 ; . 	.. .. 
0,0126 • _.. 
0,2164 
8,7056 
01-714 

-0,6888 . 
-0.  
, 	. 	... 

0533 .. 	, 	_. 	. 
0,0825 

46.0611 
0,1305 

(nrrelacândo )1odelo 

Coeficiente de correlação .' - '; ... .... 	. 0,9775 

Valor t calculado  	 ' 18 52 

Valor t tabelado (t critico)  	• 1.746 (para o nivel de significância de 10,0 %) 

Coenciente de determinação (r") .. 	: 0,9554 

. Co.eficjente r' ajuslado .  	: 0,9415 

CUÀssiricaçáo • Correfaçâo Forlissima 

Análise da Variância 

Fonte de erro Soma dos quadrados Graus de liberdade Quadrados médios F calculado 

Regressão 	 29,2476 	 . 	 5,8495 68 63 

Residual' 	 .3537 	 1e 	 0,0852 

ir Tabelado 
. 68,63 
4,437 (para o nivel de significar-leia de 1,000 °,4i) 

SIgnilicancia do cnode(o tqual a 3,1 x-10••'% 

Aceita-se a hipótese de existência da regressão. 
Nivel do significância se enquadra em N/3.9 14653-2 Regressão Grau 1. 

Correlações Parciais 



FiL 0 0 3 2 0 9 

,operlilána 
data I natureza 1 área total.  rn7 . i 

	

0,0467 i -- 	-0,1442 

	

-0,2207 	0,3323._ 	
0.4843 1 

-0,1163-
t 

	

1.0000 	 0,4097 ,. -0,7804 

	

1,0000 1 	-0,342.8 ' -6.7864 . 

	

0,4097 	-0,3428 	 1.0000'. 
„ 

	

0,2662 	-0,3- 	 057.6.3 238 , 

percentuai de APP i 

custoirn2 	 0,2678 1 

atratividade - ' 	 0,0215 

data 	 0,2662 

natureza 	 -0,3238_ 

área total iTI2 	 0,5763 • 

percentual de APP 	 1,0000 

custoirn2  
atratividade  . 
data 
natureza 
Areia total 	á"V 

percentual de APP 

.. 	. 
custo/m2  

i .0000 

O 0467 ' 
-0 1442 
C .484  3 . 
0,2678 , 

atratividade ! 
-0.8267 ' 
.._ 1,0000 

.. 	-6,2207 	: 
0,3'323 --  
-0, 1163 

	

0.0215 	' 

este t das Correla_Oes Parciais 

VatOl'eS calculados para as estatísticas t 

. 	. 	...,. 
data 	

- , 
.custoltn.2 	atratividade i 	 natureza 	i área total  rn2  

custo/m' 	 0,i868 -5,678 . 	 -0,583 l 

*Qrividde 	 -5 i"8 05 	 1.4 	
:(2) 246148  , 

data 	 .z4,58 	 -0,2 05 ._ 	
:o,_ 	

-4.992
09 ' 

- 
1,79 

1,409 	 -4  992 	

7 , 

_ 	
i 

natureza 	 -0.583 	 , 	i 	./. 	 -1,460 ' 

4 área lotai m 	 -0,68 = 	 2,214 	 1,797 ' 	-1 400 
1 

percentual de APP 	
').820 .  0,0860 	 -1,369 : 

.percentualfle_APP i 
custo/tu' 	 1,11---?..-  • 

, 	• atratividade 	 0 0860  
-data 	 1,104 , 

.-i-,:3;09 natureza 

	

área total ['Fr' 	 ..2:820 

percentual de APP 

Valor t tabelado a critico): 1. l4 (pata O nivel de significância de 10,0 %) 

	

As variáveis independentes data e área total 	são tortetnente correlacionadas. O modelo pode apresentar 

11111i(iCOUltlearidade. 
A, variáveis independente, área total In' e percentual de APP são fortemente corre/acionadas. O modelo pode apresentar 

mtdricolineaddade. 

anificiincia dos Re ressores (bicaudall 

(Teste bicaudai - significando 30,00%) 

Coetio mte 1 de StudeM t(critico) = 1.0711 

Variável r-do. eficierite 	catcuiado Significância L-Aceito.  , ,...., 
1 atratividade 	 61 	 -.16,75 	.4x10" 	Sim  

data 	 ti2. 	 -4,776 ' 	2,1x10'% 	Sim 

natureza 	 .12 	 2,93T ' 	 1,0% , Sim 

	

, 	---,. 
área total m' 	 h4 	 8 	 2,0x ,  O '% 

percentual de 	

, Sun 
_._ 

S57 

APP 	6f'• 	 2 g7. .C33 , 	 i 7'/0 	Sim  



H3210 
ik: 

; 

6 628 , 	_  
2,098 

1,718 5 , 
2,9x10

6%
"% 

2. 
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Os coencrentes são importantes na formação do modelo. 
Aceita-se a hipótese de 11 diferente de zero. 
"tive de significãneia se enquadra em NBR 14653-2 Regressão Grau 1. 

lSignifieãneía dos RegressoresÊinicaudal)  

(Teste unicaudal - significância 30.00%) 

Coeficiente 1 dc Stuctent 	critico) = 0.5350 

Variável 	; Coeficiente _ 
atratividade 	 bi 

data 
natureza 
área total rn2 	 b4 

percentual de .ARP 	b5 

t Calcu-ila5d5o0.  , Significância ' 
2,3x10-9% 

-:2 862 - - 0,6% 

._ 

Tabela de  Resíduos 

Residuos da variável dependente t_n(lcustoim1). 

N° P.M. : Observado . Estimado ' 	Residu0 - ; Normãlizadol;Studentizad0  .:• Quadrático = 

: - -0,4607 i 	-001-34 • 
2,693:i -0.1159 1 	-O 3972 1 2 5733 

2 •46(1 4 
4. 1.28 34 
5 0, 9282 
6 1,2837 

7 2 9407 

8 1..9767 
9 i .á594 

10 " 4532 
11 
12 

6311 
? 3025 

13 2.3617 
14 2,4521 

15 4,5758 • 
17 2 ti :9 
16 4 6351 
19 1.1878 	; 

• 20 1,7630 
21 -- 2,4570 . 
22 2 4595 

23 2 9215 
24 ; 3862 

4,4735 • 	0,0725 	0 2-,f;8J 	- 	),2898 . 	5 2614xiO'S ; 

1,2835:_ _ 	G,0593 	0 à ,- 32 , 
	. 

, 	, 	, 5',00y10 3  

O 626 0,1015 	: 0,3478 :, 	
- 0 2220 	3 

6,3829 	: 	0.0103 i 

1,33.9.9 	 -0,2125 -0,0561 	-O 1924 ' 	 3,1579x10-3  
0,0133 , 

21:8.1)9522  ; 	 0,3956 
1:9438 • 	

0 4451 I 0.1154 . 

0,5675 : 	 2,4098 	0.3220 ' 

1,8137 ; 	0 0457 ; 	0,1565 	 0,1758: 	2.089-7x10'' 

.1.4685 	-5,2488x10' 	0,0-i79 	 2 7550x10'' • 
. 	 -01105420224  - 	0,15.16 • 

2,3206 	-0,3894 • 	-1,3240  
-0,8589 t. -; r:i-,,i,-) 	-0,2507 	 6,0628 ' 

2,3á674 	-0.2846 . 	-0,9749 • 	
-0,9437.  ; 
-1-.-03 ' - _0,0810 ' 

24::;83 	-: 	
0,1762 	0,6037 : 	 0,0310 

-0,1555 : 	-0,5329 : 	
0,7873 : 

-0,6603 	0.0242 1 

2 1628 	 0,0625 '• 	2,0017x10' I 0,014i 	 . .. 	. 	. . 	. 	_ 
0,2137 ; 	 0,9862 i 	0.0456 ; _ ..__.__ . 4,3914 
0.1164 	

0,0484 • 
0;762-.T -.-; 
0,4056 : 	0,.4684 i 	0,0140 1.0594 

'i .4294; ' 	0.3335 • 	1,1426 ; 
-1,9769 1 	

1.2787 
 

0,1112 

3,034 i - 	-0,5771 
-0,2798 ; 	

---2,-4-873-- 

2 7394 	 0,9585 	-1, ii448 ' 	
0,3331 
0,0783 .. .. _ 

2.6540 t, 	 0.2310 . 	01,20653108  ; 	4,5511x10:' 

1:J.72 	
0,0674 . 
O 2290 	 : 	6,e1524 0,7846 : 

Resíduos x  Valor Estimado 
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.C.9-..Tfi 

Resíduos 

: 7133 	2 1935 	2,f_nm 	t3J 	4,5 16 	„TM 

l_n(cust oiro') 

(Ri 

Este gráfico deve ser usado para verificaçáo de hornecedasticidade do modelo. 

EstatísticA dos Resíduos 

Numero de eiemenlos 	 22 

Graus de liberdade ....... . 	- 21 

Valor ;nédio 	......... 	...... 	-5,1253x10' 

Variancia . 	 0.0619 

Desvio padrão .... 	. 	. 	0.2489 

Desvio médio 	  0.1922 

Variância (não 'tendenciosa) 	0,0852 
Desvio padrão (não tend.) ....... : 0,2919 
Valor mínimo  	 - -05771 

Valor máximo 	..... 	......... 	0,5675 

Amplitude  	• 1.144.6 

Numero de classes ...... 	. 	5 

Intervalo de classes 	..... 	: 0,2289 

,Ntomentos.Centraís 

Momento central de 1 ordem 	-5,1253x10- '" 

Momento oenli-al de 	ordem : 0.0619 
Momento central de 3a ordem : -2.9624 x.10- ' 

Iviomento centrai de 4" ordem 
	

1.3465x10-1  

: Coeficiente Amostra T.Normai-  r t de Student 1 

Assimetria 	-0,1919 	O 1 	O 	. 

Curtose 	l 	-3,0350 	o 	Indefinido 

DisPl.huiçào assimétrica á esquerda e plafictirlica. 

• 
:eJ• 	 L'fr;..3". 



frequenelos Absolutas 

r. 
o 	 2 

	
:1 
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Intervalos de Classes 

. Classe 
t 
2 
3 
4 
5 

Minium ; Máximo à Ére-q--.1 Frerq.e/o) 

455771 	.....6.5.Ãá---2-  .. 	2 	-- 	- b:-(3 .-' 

-03482 	-0,1192 	; 	. 	v  - 	i8,8 1 

-0 1192 	0,1096 	9 	Lid-,.jri ! 
O 1096 • 	0,3385 	6 ' 	27,27 . 

0.338-5 	. 0,5675 'i. 	 4,55 , . 	.. 

19-1e-dia 	, 
-0,4833 . 

 -0,24271..   
0,0203 I 
01977-

... 0,5675 

Ilistuara  ma  

Amostrnens eliminadas 

,Amostragens não utilizadas na avaliação : 

- 
Am. custolm2  j 

-• 	- 	• 't 144,9300 

90,2800 

--Erro/Desvio 
Padrão(*) 

-19,217 
-17.0523 

Presença  de Outliers  

Critério de idenlifiCaçãO de autuei' : 

" 



r4.  O O 3 2 1 3 

RErl'O 

10 
11 
12 
13 
14 
15 n  
17 
18 
19 
20 
21 

intervalo de +1- 2,00 desvios padrões em tomo da média, 

NIEnnlin12 afTIC,Str00e11-1 foi enconti'ada tora do nteoiato Não existem oufliers, 

.;rafieo de Indicação de Outhers 

—1 

'"( utliers" 

Dj 

1591E1, 

,, 5 	9 12 1+ •6 ,9 2, -13 2,1. 

.411-1!):.:111E1(30 rr) 

Efeitos de cada  Observação  na Regressão 

labelado 6,805 toara o nível de signiticância de 0,10 %) 

N" Am. Distância de Cook(*) Hii(**) Aceito 

	

3,0122 	0.2565 ; Sim 
057310 	0,2653 	Sim 

4 	 .5958x1 	_0,1625 , 	Sim 

5 

	

	 5,1852x10' 0,1750 Sim 
1,6482x10' 0,1796 Sim 

	

8,7858x10-:  , 0,2101 	Sim 

0,5195 . r 0:3493 	Sim 
0,204 Sim 

2,0657)(10' 0.2263 Sim 

	

0,1334—, 0,2518 	Sim 

	

0,0307 	0,1717 • 	Si 171 
0,0333 0,1515 Sim . 	. 	. 
0,0723 0,4119 Sim 

	

o 0.389 ..0 , 3487 	Sim 

4,'508x.10'..f. --0,4000 	Girri 
0,1320 0,'4. 4Et9  

	

0 0121 , 0,2.501 ' 	Sim 
I 	: 	• 

	

0,0688 	0,2015 ; 	Sim 
0,6023 0,3685 Sim 

,••••• 



22 0,0931 0,2990 Sim 

23 * 3,1393x10-' 0.2165 • Sim 

24 • 0,1487 O 4456 Sim 

• 

re..  0 3 2 1 4. 
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r) 4 dislãncia de Cook corresponde à variação máxima sofrida pelos coeficientes do modelo quando se retira o elemento 

da amostra. Não deve ser maior que F tabelado. 

Todos os Net/lentos da amostragem passaram per° teste de consistência. 

são os elementos da diagorial da matriz de previsão. São equivalentes ip distância de Matiatanobis e medem a 

distância da observação para o conjunto das demais observações. 

Teste de Kol mogorov-Sm i rnov 

Amostr. Residuo 	1 F(z)_ 	! 	G() 	[ De-S-qr-dã I 	õif: Direita 	
. * 	* 	- 0,0240 	 0,0214 

21 	: * 0,577i 2.402x1-6•rr 0,0455- 
 * ' 

11 O 3894 .  
- .091-i 0 	0:0909 . 	; 

0.0456.- 	1.9209x10" 

13 -0.2845 0,1648 	0.1364 : 0,0738 	 0,0284 

-0-,0129 
22 -0.2798 -0-,1818 ' 0,--1*j89 - 

	

0,0325 : 	 , 

	

. 	6..03-2-.0 
12 -0.2507 0,195'1 	0,2.273 0,0133 

.. ' 
15 	. 0,297_ 	0,2727 : 0,0697 	 0,0243 

.6,0273 
1 

-0 1555 . 
-0 1 -,59 -0,31ã2 ' 0346 0,0728 i 

I  
6 -0.0561 0,424 	0.3636 0,1054 	 0,0600 , 

: 
10 5.2485x 1 e 	. 0.493 	O 40.9•1 01201 	0,0837 

--0-0647  . 
17 0.01,11 	• * O 5:9 : 	0,4545 0,1102. 

*.•-*-* 	**-0,0622 
9 9,0457 - .15-,-000I ...,T,62--  0,1076 

4 ' O -CYX93 0,581 	0,5455 -TI--  - 0.6i505 0,0350 : 

- 4,6285x10" 
23 0,067.A *1  0,591 	0,5909 0,0459_, 

7,1995;»-l0':- 	0 0382 _____  
0458 2 0,0725 0.598 	0,6364 : 	• 

s o 1015 -- 	• 0 636 	0,6818 . 	. .._ 3,46133x10` 	 0 
_ __ ._. 	. 

1 
7 ,:i 	i1'4 0.654 	0,7273 0,0280 	 0,6734 

• 
19 O 1184 ' 0,658 ' 	0.7727 Õ,0697 i 	0.1152 

14 0.1762 i 0.727 ,* 	0.8182 0:0;;;57 _,..r" 	0,0911.  • 

' 	0,0956 ' 
18 . 0,2137 -6,1-3-6-36 * 0.768 , 0,0502 

6,1254 
24 . G 2290 ' -- : 

* 	
0,784 	

* 	

0,909.1 	; 0,-6799----  
0,08111 

20 533-35 I 0.873 	0,9545 6,-0-356 
0.0259 

8 0.5675 •. 0.974 	1,0000 0,0195 	 • 

Maior ciiterenca obtida • 0.1291 

Valor critico 	: 0,2736 (para o nível de significância de 10 °/0) 

segundo o teste de Holinogorov-Smirnov. a uni uivei de significando de 10 %, aceita-se a hipótese alternativa de que ha 

normalidade. 
Nível de significáricia se enquadra 0171 NBR 14653-2 Regressão Grau!. 

Observação: 
O reste 

de Kolmogorov-Smirnov tern valor aproximado quando é realizado sobre uma população cuja distribuição é 

desconhecida. como é o caso das avaliações pelo método comparativo. 

G rá fico de  h: olmogorov-Sm i rnov 

•••. 	 • 
	 :•1•• 



Kolinogorov-.-Sinirilov  

f,eleirnentes cia arnoViral 

AT 111 r.,  

	

2.1 	
a 	....- 

....".- 

	

. 	a 	,,...- • 

:O  Oen! 

	

2,.> 	,-, 

,,,,,4: 

	

1 	
4 7.- 

51' 4  

	

a ,O •,. 	 ,:f- 4  

1..,Z3 • 

[lin • 2  

nit 
.221 -I Fr! 	-lig 41:12 41211 G1I! 1321 O 1Z1 	'II) 	1.“ 1211 223 

ERREI-TO 

Autocorrelação 

Estatistica de Durbin-Walson (DVV) 	1,6501 

(nívei de significância de 5.0%) 

Aaloconelacão positiva (EM; = DL) 
Autocorrelacao negativa (DVV :•-• 4-DL) 

: DL = 0.95 

: 4-DL 3.05 

inielvalo para ausência de aut.ocorrelaçâo (DU < DW < 4-DU) 
DU 	1.89 4-DU = 2,11 

Testo de Ourbin-Watson inconclusivo. 

A autocorrelação (ou auto-regressão) só pode ser verificada se as amostragens estiverem ordenadas 
segundo um 

critério conhecido. Se os dados estiverem ateatoriaMente dispostos. o resultado (positivo ou negativo) não pode ser 

considerado. 

Gráfico de Auto-Correlação  

A 	•'• 	 ' 	 rundo:', F.'• 	; 	..r.":5•21•• 7:32 5;'•,.5 	;' •:?",?2,11(»Ory) 

tr•F 	 .•115C 



Axal.o-C:orrelaçà.o  

r'rp-,stra) 

9113: 1 

• 
t14,,i • •-•, 

r, 491T,  

G;TArii  

o. :t 

0;1111?j, 

41.1•TJJ 

-3 
o 

9 

r•,;111: 	 .Z1Z.W 	arC133 	(19-33? 	:94.9"&.  

rs. O O 3 2 1 5 

F , ER R t: 1' TO 
c•ng(eohavia 

L-- 
Se os pontos estiverem alinhados e a amostra estiver com os dados ordenados, pode-se suspeitar da existância de auto. 

correlação. 

Resíduos x Variáveis Independentes 

Verificação de multicolineaddade 

Resíduos atratixidade 

1 	 jel?mentos.rJ 	rticistr:) 

.: ,•11 

1 	O) 

49.1 4.1: 

41.•;3111 

-0,•2111 

1 

21119 

G.1,Irti 23) 2.4.  

1 

220 

33 

: e> 

.> 

11..)  

2.1%., 3,1 

r• 

2: 

r,4 

• 

4:i 

911 

19 
,) 

.1, 

-•.• 

9,9 011.0 

aliáliwdade 

1 

I 



õs1 
ft,  

ÇERRETTO 
315,1,1,41191i,  

Resíduos x data 
(eternenlos da arnoslra) 

C1.99.12 

ri +Zr 

9:1311:1  

ti 	ia: 

11J1111: 

-5.1.1,011 

-Ge:111; 

I 

734 

10'4  

1:32  

:13 f1C3E 

C 

-:111111 

1,5  

-15,337.? -13,  

2L 

17,)  

.1,111IC 

13 
9 

-2;51:(111  

73, 

d'at a 

Resíduos x natureza 

(e.lenienco:E da amostrai 

tu:ku 
;11 

Lce :1,:z3t5 

17 
7'7 alma] 

,3> 

159,  

4.•;:, tru .^ 
133 

41.;1-1"3 
• 

:1 9.R.11 	'1  -o.z, 

unir] 	(1.2136 	CL:Mi 	(1,C3rti 	apro3 

naturez.:a 

:1.: 	 : 	 33i 	 CE % 	 E• 

	

c:1 pe.,. 	.  

_ 



Resíduos  x IlLn(area  total ta3)  

(mementos d2 2m05.1r:3) 

'3;11r' 5 

flkC 

U.G.L1 

il.rar, i 

0.1 +UI 
{ 

093X. I 

.1, 

1 
417'11.' 1 

! 
.0 í7..T1 

.r:f :_z I:,  • i 
1 

41.'1131 -1:10:03 uarn cem] (Imre alai; cztu 

total rnr) 
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. • - 

lZesítillos  x lat(pereetítital  de. APP)  

(elenierilds da arilosua) 	

::: 
9.zar i- 

Cf,-.ti.11 

1 nete 	 "n; 

tule 1 21 n 	
1F, 

..., 

I te 	 a 	111 

ClaTel I  ., 	. ..? ) 

-Ui all 4 	'''  

1 

41 fJ,,J1 

DJ.W.1oZ3 	 (J,71.1,e 055y.i 	1.1rWi 

Lnicentual APP) 

EStimativa x Amostra 

	

Nome da 	 --Valdr 	 —Valor 

	

Variável 	 Mínimo 	 . Máximo , 

atratividade 	 1,0-0 	 . 6,60.  

riat:3 	 -Afy/2009 	 . Kt5.101 -I . 

nalureza 	 -Transação 	 - - Oferta . 

área total n 	 . 

	

i.' 	 5.100.00 	 i ::?:àé.0 .(5t-i.00 
.. 	.....___ 	. 	... 

	

reserva de APP entre 21% a 	' 	reserva :APP'.  afe 
percentual de APP : 	 3.5%, 10% 

	

.......... 	. 	. 



O u 3 2 1 9 

Nome da 
Variável 

atratividade 
data 
natureza__ 
área total .rn? 

percentuat de APP 

Imóvel 
Avaliando 

3.06 
Abil2011 

TransaçâO 
123.977.60 „ 

reserva de APP entre 11% a 
20% 

Nenhuma caracterisiica do °blefo sob avaliação encontra-se fora do intervalo da amostra. 

Formação dos Valores 

Variáveis independentes 

,,, 
data 
natureza 	 
área total fin2 	 

percentual de APP 

Caibas vanaveis não usad 

= 3.00 
Abr./2011 

= Transação 
= 123.977.60 
= reserva de APP entre 11% a 20% 

s no modelo : 

itientiendereço 
o,airro 	. 

iiito rui Çã 	. . 
vaiar total do imóvel 
vaior benfeitorias . 

,• valor total 	  
ftente 	.......... 

perimetro 	  
Topografia 

........ 
distancia até centro km 

- acesso pavimentado 
frente para BR ou RS . . 

= gleba parle do lote 21 matricula 19 
esperança 
??? 

r: 0.00 
=, 0,00 

0.00 
= 250,00 

495 .91 
= Activo 
= acima 
= 7,00 
= não= 0 

.= não 

71 = 8,47 

O modelo animado loi: 

Exp( -2.0021 • 0,6341 x falratívidade] - 0,03634 x plata! • 0.3719 x !natureza] + 57,698 .d..n(jarea (atat (TV)) + 

0.3593 .x Lnapercentual de APP,1,1) 

' Intervalo de confiança de 80.0 ')/•,• para o valor estimado 

Minimo 6 45 
Máximo 11 , 3 
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Intervalos  de Confiança 

k Estabelecidos para os regressare; e para O valor esperado Ern ) 

;n1i.,aie de confiança de 80 O % . 
_... 	. 	 , 	...... 	. 	_. 

Nome da. 	 , Limite : Limite i Amplitude ; Ampltude/tnédia 

	

1 	
. 

variável .  	i  Inféripr I  Superior y 	_Total  

' atrativiclacle 	 8.22 	8,73 	-0 5;  

data 	 7.68.  • 	9:.?5. 	.1--fil; 	 19,53 

natureza 	 7-,-14 , 	10.05 ' 	2,91 : 	 3'3,87 

área total m7 	 7,42 - 	9.68 	• 	2,26 	 26,39 
, 

. percentual de APP 	8,45 ' 	8.50 	_0,05 , 	 0,63 • 
._ . . 

' E(custo/m2) - 	 526 	-;1:=3',64 : 	8.38 8-8-.-63 , .... 	, 

- -Valor Estimado 	 6,45 	11Ã-8 	4,63i 	 5.8:24 • 

emphtude do intervalo de Confiança : até 100,0% em torno do valor central da estimativa. 

Variação da Função Estimativa 

Variação da variável dependente (custo/ai') em função das variáveis independentes, tomada no ponto de 

estimativa. 
- 	--- 

Vanavel  

atr-atividade 	¡ -5,3733 

data 	 -0,3079 

, natureza 	f.  3,1509 _ 	.._. 
área total m7 	-2,8071x10- 

percentual de -APP : 1,5243.  

dy % (")J  
-1,9-024% 
0.8723% 
0,000-0% 

-0,4195% • 
0.3598% , 

(*) derivada parcial da variavel dependente em função das Independentes. 
(") variação percentual da variável dependente correspondente a uma variação de 1% na variável Independente. 

Gráficos da Reciressão (20) 

Ca;culadcs no ponto médio da amostra, para 
atratividade 	 = 3.5454 

data 	 = -18.2272 

natureza 	 = 0.5909 
1ret-3 total m? 	= 31081,5872 

percentual de APP 	= 2.0275 



r5.  O O 3 2 2 1 

FERREI TO 

custo/1W x atratividade 

2.77 355 7.75 121 433 5.273 5.2 521 

31i:3W/idade 

custoitn2  s área total m2  

1 	 ,.! 
1 	:7.,541.1 , 

1 

Irrin I 13 , 

.) 

; 
L, 	€.11.9 I 	- 

34.SE 	l 
S. 
-,.... 	:73 

!„,7 4 
 

_- 
0113 i  

ajx 	4.1(1.13Ell til anal r21 W.11.31 	1)IXOJ3 	3.1213U 

1C$3t rnz  

-J;.37... 	', 

"? • 	 < :'" 



O 	3 2 2 2 

MATRICULA 

N. 19 

rc-:71 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIM 

D:5 
LIVRO N.° 2 — REGISTRO GERAL 	 ns. 

ERECHIM. 07 	de 	JANEIRO 	de 1.97 6 	01 

MAIRTCULA N.,.19 (DEZENOVE)  

IMGVEL: - Parte do lote rural n. 21 (vinte e um), da Linha 1, Sec. 
Dourado, n/m, com 125.000 m2 (cento e vinte e cinco mil 

metros quadrados), juntamente óom UMA CASA DE MADEIRA E DEMAIS BEI 
FEITORIAS, confrontando: -ao NORTE, com o lote n. 29; -ao SUL, Co 
o lote n. 11; -a LESTE, com terras do mesmo lote n. 21; -a OESTE, 
com o lote n. 23, todos da mesma linha e secção; - INCRA - sob n. 
869.074.014.540. - Reg.Ant. 80.092 Lv. 3"AZ" fs. 172 - de 12-9-74; 

.ROPRIETÁRIO:- Dr. Tio Jacques Massigaan, brasileiro, casado, m 
dico, residente e doMiciliado n/cdade, 

053.7.26.900; 
Erechit, 07 de janeiro de 1.976. - Of. 	  

&4! 

R.1 - 19 - CED.RURAL- Credor: B.Bras  1 S.A. - Deedor: Dr. ulio 
Jacques Massignan; Valor: r2,  450.000,00 — Ç,yenc. 31 d 

dezembro de 1.987. Reg. 8 do Livro 3 d/ lart6ri(S.  
Erechim, 07 de janeiro de 1.976. - Of. 	  

-------- 

	  - CERTIFICO que o P-1 acima, "FOI LIBERADO", conrorme 
consta de Recibo de Quitoco°, datado de 09 de dezem 

Oro de 1.9B7, sendo uma Via arquivada. neste Cortgrio. 

ERECHIM, 21 DE DEZEMBRO DE 1.987. 
LO. 

R.3 - 19: - "DAÇÃO EM PRGAMENTO" 	Transmitente: - O Sr. TÚLIO JAC 
CWS MASSIGNAN, brasileiro, casado com Helenita Borto= 

lon Massignan, medico, inscrito no CREMERS sob numero 3.757, e no 
cPFMF sob nUmero 053.726.900/204  domiciliado e residente nesta ci 
dado de Erechim, neste Estado, a Rua Bento Gonçalves, 197. 

RENUNCIANTE: - A Sr g HELENITA BO9T0LON MASSIGNAN, brasileira, casa 
da com TtSlio Jacques Massignan, de afazeres domstT. 

cos, portadora da Carteira de Identidade expedida pela SSP/RS 	RI 
mimar° 7007570554, insCrita nó CPFMF sob hámeto 053.726.900/20, do 
miciliada e residente nesta cidade, sa Rua Bento Gonçalves, 197. 

CONTINUA NO VERSO -- 

*'..P,C) DL Imóvr-Is DF' 
FREC1nM - 

de! Andrade - OfiG:ai 
- Reg.

•   . r.,„„ 



rs- 	3 2 3 

iGIS-HRO DE INA(‘..EtS DL; 

1.1RECHMI - 

audete de Andrade - 
DAdellse iÜrls C 	szo-Re. 
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01:iuricio Ambrosio - Reg. Susi 

. REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIIVI 

LIVRO N.° 2 — REGISTRO GERAL 
	

FLS. 

0.1.v 

MATRiCULA 

Nig 19 

ADQUIRENTE:  

de Erechim, 
0001-36. 

uMAPEL 	COMÉ'RCIO DE MOTOS E ACESSdRIOS LIDA", com 
sede a Avenida Mauricio Cardoso, 706, nesta cidade-

neste Estado, inscrita no CGCMF sob nUmero 90.295.999/ 

VALOR: - Por E?cigSncia Fiscal Cz$ 1.400.000,00 (UM MILHO E RUA - 
TROCENTOS MIL CRUZADOS). 

IMdVEL: - PARTE DO LOTE RURAL NLIMERO VINTE E UM (21), da Linha Um 
(01), Secg"ão Dourado, neste município e Comarca de Ere- 

chim, neste Estado, com a área de CENTO E VINTE E CINCO MIL 	ME- 
TROS QUADRADOS (125.000m2), juntamente cum UMA CASA DE MADEIRA --
com ,100,00m2, e um GALPÃO EM MADEIRA, com 30,00m2, e confrontando 
ao NORTE, com o lote numero 29; - ag SUL, com o lote numero 11; 
a LESTE, com terras do mesmo lote numero 21; e, a OESTE, Com 0 

lote numero 23, todos da mesma linha e Secç'áo, e de quem de direi 
to. 

INCRA: - Sob ng 869.074.035.360/3. Com  a area total de 41,0 Ha. 

OBSERVAÇÃO: - A CERTIDãO NEGATIVA fornecida pelo I.B.D.F.  sob ng 
210.204, em nome do transmitente, datada de 21 de - 

dezembro de 1.987, foi Apresentada neste Cartário e Devolvida --
anexa a referida Escritura. 

FORMA: - ESCRITURA PLIBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA INTEGRALIZA 
ÇãO DE CAPITAL, lavrada em data de 21 de dezembro de -7  

1.987, pelo 12 TabeliZo desta cidade de Erechim-RS., Sr. JOS LU-
IZ LEAL DE MENEZES. 

ERECHIM, 05 DE JANEIRO DE 1.980. 	  
LB. 	 - 	O FICIA i4

iJ 

 

19: - "EM PRIMEIRO GRAU E SEM CONCORRENCIA DE TERCEIROS" 
Em Garantia o ImOvel descrito acima. 

DEVEDORES: - TULIO JACQUES MASSIGNAN, portador da Carteira de Ider 
tidade nu 300757053d, expedida pela SSP/RS, mjdico e 

mulher HELENITA BORTOION MASSIGNAN, portadora da Cartein; de Iden 
tidade ng 7007570554, expedida pela SSP/RS, alazeres domesticos.; 
brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Dento Gonçalves, 197 

CONTINUA 

VIDEVERSO 

R. CZ5 5.136,00 
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REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIIVI 

LIVRO N.° 2 — REGISTRO GERAL 

'..0-5, L11 

ER'ECHIN, 21 DE DEZEMBRO DE 1.987. ..k. 	‘01 	 . . A ' 
OFICIA 

MATRICULA N._19 .(DEZENOVE)  

IMC5VEL: 	Parte do lote rural n. 21 (vinte e um), da Linha 1, Sec. 
Dourado, n/M, com 125.000 m2 (cento e vinte e cinco mil 

metros quadrados), juntamente com UMA CASA DE MADEIRA E DEMAIS BEI 
;TEITORIAS, confrontando: -ao NORTE, com O lote n. 29; -ao SUL, co 

lote n. 11; -a LESTE, com terras do mesmo lote n. 21; -a OESTE, 
com o lote n. 23, todos da mesma linha e secção; - INCRA - sob n. 
869.074.014.540. - Reg.Ant. 80.092 Lv. 3"AZ" fs. 172 - de 12-9-74; 

PROPRIETIÇ.RIO:- Dr. Tulio Jacques Massignan, brasileiro, casado, m 
dico, residente e domiciliade n/cdade, 	n. 

053.726.900; 	 ' 	- V( 
Erechim, 07 de janeiro de 1.976. - Of.'s 

• • 
‘ 

R.1 - 19 - CED.RURAI Credor: B.Bras 	S.A. - I) edor: Dr. Tulio 

Jacques I,assignan; Valor: ÇX2,  450.000,00 - Venc. 31 d 

dezembro de 1.987. Reg. 8 do Idvro 3 d/ drt6ri . 	
C,\, 

, 
2rechim, 07 de janeiro de 1.976. - Of. 

A\i.2 - 19: - CERTIFICO que o R.1 acima„"FOI LIBERADO", conrorme - 
consta de Recibo de Ouitaçao, datado de 09 de dezem - 

bro de 1.957, sendo uma Via arquivada neste Cartgrio. 

R.3- ,1?; - "DAÇÃO EM,PAGgMNT.0" - Transmitente: 	O Sr. TÚLIO JAC 
QUES MASSIGNAN, brasileiro, casado com Helenita Borto= 

lon Massigngn, medico, inscrito no CREMERS sob numero 3.757, e no 
CPFMF sob numero 053.726.900/204  domiciliado e residente nesta ci-
dade de Erechim, neste Estado, a Rua Bento Gonçalves, 197. 

RENUNCIANTE: - A Sr.@ HELENITA BORTOLON MASSIGNAN, brasileira, casa 
da com Tjilio Jacques Massignan, de afazeres domst-11  

cos, portadora da Carteira de Identidade expedida pela SSP/RS 	RO 

numero 7007570554, inscrita no CPFMEs sob numero 053.726.900/20, do 

miciliada e residente nesta cidade, a - Rua Bento Gonçalves, 197. 
CONTIt4LIA NO VERSO - 

!MÓ\JE 5DE 
- 
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, ..us,•- 1:.,,Is +.',Nfl.,:', -;.c. - Reg 	Ser,..s.. 
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1 
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	1 	  
(CONTINUAÇÃO DAS FOLHAS Olv).  
nesta cidade, inscritos -no CPF nUmero 053.726.900-20, ALDERICO MAS-
SIGNAN, inscrito no GPF /reme= 002.057.290-53, portador da Carteir 
de Identidade n2 8955.912, expedida pela SP/SP em 09.12.74, brasi-
leiro, empresário, vilivo residente e domicilieJo na Rua Jose Pigoz 
zo, 190, nesta cidade e IIDERICO FLÁVIO MASSIGNAN, portador da Car-
teira de Identidade n9 8028991894, expedida pela SSP/RS em 21.06.82 
engenheiro industrial e sua mulher MARIA BARBARA RESNER MASSIGNAN. 
portadora da Carteira de Identidade n2 2023278126, expedida pela - 
SSP/RS, comerci.ária, casados pelo Regime da Comunhão Universal de., 
Bens, anterior a vigência d 	 Lei 6.515/77, brasileiros, residentes, 

e domiciliados na Rua Bento Gonçalves, 167, nesta cidade de Erecbi 

-RS. 
GARANTIDORA: - MATEL COMÉRCIO DE MOTOS E ACESS6RI0S LIDA, inscrita, 

no CGC/MF sob nUmero 90.295.999/0001-36, com sede na 
Avenida Mauricio Cardoso, n2 706, nesta cidade de Erechim-RS. 

mmo,/ns- - JOSÉ ANTONIO BORTOLON, portador da Carteira de Identida 
de n2  1003725098, expedida pela SSID/RS, arquiteto e s 

mulher SUSANA MARIA DE LEMOS VIANA BORTOION, portadora da Carteira, 
de Identidade n2 6936211, expedida em 08.06.92, de afazeres domesti 
cos, brasileiros, residentes e domiciliados na Avenida dos Maristas 
518, 12 B Parede, conselho de Cascais, na cidade de Lisboa, em Por- 
tugnl, inscritos no CPP niimero 206.813.050-53. 
VALOR: - CR$ 126.000.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MILHES SE MUZPJ  

ROS REAIS, Inclusive os Imeveis das Matriculas n2s 20,21:
- 

3.453/4, 8.264 e 26.874. 
I=RAZO: - 60 (Sessenta) Meses, em Sessenta Parcelas Mensais e conse-

cutivas, vencíveis a primeira no vigesinm dia útil do mês, 
de Março de mil novecentos e noventa e quatro (1994) e as demais no 
vigeSiM0 dia Stil dos meses subsequentes, no valor equivalente a - 

cada UMP 
 de 4.493,34 Unidade Real de Valor (URV's). 

INCRA: - Sob n2 869.074.360/3. Com  a área de 41,0 Ha. (Total). 

FORMA: - ESCRITURA PúBLICA DE MÚTUO CUMTLADA COM CONFISSÃO DE DIVI-
DA E GARANTIA HIPOTECÁRIA, lavrada em data de 24 de Março, 

de 1994, pela Oficiala Ajudante do 12 Tabelionato desta Cidade, Sr 
Saloio Dal Bello Marques. 
=AIS CONDIÇOES E OUTRAS ESPECIFICAOES AS CONSTANTES NA RESPECTI- 

VA ESMITURA 
OBSEKVAÇÃO: - CERTIDÃO 

NEGATIVA DE DÉBITO - CND, Serie "E", n2 289 

136, expedida em 11 de Março de 1994, descrita na;Res 
pectiva Escritura e GuaIDA0 NEGATIVA DO IBAMA, bolo n2 31327, Serie 

"E", em nome de Napel - Comercio de Motos e Acesserios LIDA, datad 
de 25 de Abril de 1994, sendo a mes.mn anexada a Reapectiva Escritu 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIM - RS 
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MATRICULA 

N 2  19 

ERECHIK, 29 DE ABRIL DE 1994. 
CS. - au 71.348,00 
Av.5 - 19: - CELLTIFICO que o 

anverso é 869.074.035)360/3 e não como constou. 
ERECHIM, 29 DE ABRIL DE 1994.„.„._ yu„Ack npu,pe 
C. 

O F I C gA L 

R. 6 - 19  - ADJUDICAÇÃO- 	Protocolo n9 1 23.279 	de 
Lv. 1"H” 'as rs. 36v. 

TRANSMITENTE:-  MAPEL - COMÉRCIO DE MOTOS E ACESSdRIOS LTDA., ins- 
crita no CO/ME sob 09 90.295,999/1)01-35, ccm 	iede 

na Av. Mauricio Cardoso, n° 706, nesta cidade de P.- rechim RS. 
ADQUIRENTES  :- O Sr. " JOSÉ ANTONIO OORTOLON ",  portador da Car — 

teira de Identidade n° 1003725090-SSP/R5, arquite-
to e sua esposa " SUSANA MARIA DE LEMOS VIANA BORTOLON ",  portado-
ra da C.Identidade n 6936211 expedida em 08.06.92, de afazeres do 
mjsticos, brasileiros, inscritos no CPF/MF sob roi,  206.313.050/53 = 
residentes e domiciliados na Avenida dos Manetas nP. 518, 19 R Pa-
rede, Conselho de Cascais, na cidade de Lisboa, em T,ortuga1. 
IM6VEL 	O IMdVEL OBJETO DESTA MATRICULA, com a g'irea de 125.050m2 

(Cento e vinte e cinco mil metros Quadros), junt,an9,n-
te com a Casa de madeira e benfeitorias existentes. 

INCRA  :- sob n° 869.074.035.360/3 - com a ..3r.e,a total de 41,0 ha, 
em conjunto com os imgveis das Mat. 20, 21 e 26.874. 

VALOR 	RS 18.500,00 (DEZOITO MIL E QUINHENTOS REAIS), abribuld,d 
pela Sac. Municipal de Fazenda, conforme Cuia nO 9526 de 

12 de janeiro de 1.996, com ITOI pago em 10.01 .1996. 
FORMA  :- MANDADO DE ADJUDICAÇÃO, expedido em IS de dezembro de 

1.995, pelo Exmq Juiz de Direito Substituto da 1 	Vara 
d/Comarca, Dr. Mauro Caum Gonçalves, referente a AÇÃO julgada por= 
sentença em 30.11.1995, pelo Dr. ANTONIO CARLOS RIEEIRO, Exmc.Jufz 
de Direito da IP Vara desta Comarca, com RETIFICAÇÃO de 17 da maio 
de 1.996, pelo mesmo Dr. Antonio Carlos Ribeiro, contorne prova ar 
ouivada neste CartOrio. 

ERECHIM, 27 de junho de 1.996. 
RS 99,00 
aic. 

0Anr,,n,Ãjla,ritá' 	 
OFI 	IAL 7) • 

Nilmero Correto do INCRA descrito no 

o 	 • 
. 	 s • 	r• hjL 

imjA  A FICHA 
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'ER R EI-TO 
¡RS. rit 

• 

A DO DE A ALI:AÇÃO 

1) ta de referência 	2.0/0412()11. 

aior estimado RS 938.00.00( novecentos e trinta e oito mil reais) 

I 
l'I<E,FUT1..RA NU:S. 1(11'AL DE EiRECIAIM / RS. 

Otuurivo DA AvALLAçA0' 

Determinação da estimativa do valor do imóvel P/ Lote rural n" 29, da linha 1. secção 
Dourado com acesst) por estrada secundária no tutinicipio de Frechim, constante nas 
matriculai, em anexe) e especificadas na documentação apresentada, também 
devidamente demarcada na planta do levantamento planialtimétrico, em anexo.. 

tendent,10 as solicitações dei convite 004/21)11 c o contrato administrativo n 097/2011 
de 24/0011 
(2oordenadas álea Miei na da gleba ( daum SikDo0 
Latitude S 	27" 
taittitude \V 	52''' 	14' 

l'INALIDAL')E 

A referida aval aç u ' e orientada no sentido de fOrT1CCCF condições para tomada de 
decisões relacionadas com possível aquisição do imóvel avaliando e será de uso 
restrito pelo Solicitante. sem qualquer futuro envolvimento na área jud ciai. 
A presente avaliaçaõ nao contempla qualquer tipo de. equipamentos. 

DOCUMENTAÇÀO• 

A documentação relativa ao imóvel foi fornecida pelo solicitante e verificada no registro 
de imóveis. não cabendo ao avaliador pesquisa quanto a ônus fiscais e hipotecas. 
— DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. 

MATR1C14,1 21 	- data do último registro 	(R.6-21) = 27/06/1996 
certidão de 24/08/2010, 

e 	Mapa diga:diz:ido fornecido pela Prefeitura Municipal de Erechim 

1/7 
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1..•evantai»ento Planialtimétrico: 

Executada pela empresa Tonatto & Tonam() Ltda. 
ART n" -.1;1420 .32 de responsabilidade técnica Arq. 
Roberta. Nlactel CR.E.A rit 130.060 -RS. 

ISTOMA 

Data -• 0010-L7011 

Participantes 

Eng. civil Juiz 	Ferrem() avaliador 

Civil tose Francisco 11)(11 - avaliador 

.1 presente gleba de terra atualmente esta destinada a produção de culturas anuais. 

Seu solo e argiloso sem aforamento significativo de rochas e sua topografia é ondulada, 

perfeitamente adequada e economicamente viável a produção de culturas anuais. 

Possui acesso por estrada secundária. 

A presente área está inserida na área de expansão urbana e como tal foi avaliada. 

Cabe salientar que 	tem vértice( sem acesso) na sua divisa leste para com a [ai Na 

de dominio da 1313-1S3 

Confrontações da área encontrada : 
St:otite: -4-10300m com o lote 3! 

5O0,00m com o lote 21 

Leste 276,00m com parte do mesmo lote 2(-) 
oeste  2-7,2,80m com lote 23 

1N1PORT ANTE. 

A matricula indica arca de t25.000.00 mi' e no levantamento planialtimétrico. 

obedecendo as divisas existentes e previamente aceita pelos lindeiros como respeitadas, 
tol encontrada área de 126.108.32m2.  
1. 'abe salientar que a matricula apresenta as seguintes confrontações: 

440,00m com lote 1 

Sul -5100,00m com lote 21 

Leste •• sem informação de medida com outra metade do mesmo lote 2(..1 

Selll illr01-111.) de medida com lote 2O 

Sugerimos que em caso de transação, seja efetuado a verificação das confrontações e 

posterior regularização da matricula_ 



PERRETTO 
O n q en h aria 

( DIAGNÓSTICO DE. MERCADO 

Devido pesquisa de in cacto, e considerando o tipo de imóvel, podemos diagnosticar 
que. 
Desempenho do mercado é normal. 
Absorção pelo mercado pode ser considerada demorada, por ter a gleba um acesso 
diikr I para nova destinação de perimetro urbano. 
N:iiinero de ofertas pode ser considerado como baixo. 
O nivel de deminida O baixo 

„1.':.:101)01 ()G I EN:1=p R EG A 1) A 

A avaliação_ executada aiendendo as prescrições da NBR-14.653 - Norma para 
Avaliação, de Bens - ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas.). 
Parte I PROCEDIMENTOS GERAIS. 
Parte • IMO-Vir:1S ERBANOS. 

(À1,LBA. m 

Para avaliação da ttileha de terra foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados 
de Mercado, resumidamente este tem como função obter o valor de um imóvel 
comparando-o com outros de semelhantes características e natureza. 
1:11 /Ma regressão e inferência estatística para ponderação dos valores, de acordo 
com planilha de cálculo em anexo. 

NtvEis DE  GRAus ATING[Dos NA ,Av,.,\LJAçÃo .  

(;1,E BA 1)E TERRA 
Pontuação atinuida do acordo com a norma: 

vau de fundamentação 
(.11mM-o abaixo obtido da tabela I da norma NBRI 653- 2 

=15 
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FERRETTO 
engenharil 

NDAmENTA00 cq3-11DA = GRAL? 1 

G ran de preeisíio 

Obtidos através da tabela da N.F3K  

Para o iniervalo de s.;ontiança de 80% a amplitude obtida foi maioi 
enouadramento Grau de Precisão].  

que 50%. 

    

Enquadramento : 

GRAU DE FUNDiV11ENTAçÃo = 

crz.u: 	pizEcisÃo 

Q -RESUMOS 1)A AVAl.,1AÇÀO 

GLEBA DE TERRA 

Km anexo planilhas de cálculo e equações de reuressão, bem como dados coletados para 

o valores de gleba de terra 

Eq_ujisão utilizada  para o modelo de regressão : 
frusto/m7=  /1,v-  y( -7.6612 - 1.30.96 x 	(/atratividadd) - 0,04056  x Matai + 0,10221 
x Inata rerdd + 55,354 /I,ndeirea total as 21,1± 2,3000xl1T:  x Ln p eree is tu a I de A PP& 

Como podemos observar a equação utilizada, é coerente, pois Os 

Gráficos da reuressão. em anexo, assim demonstram. 

custo unitário do litr: x arca total/1u2 	Demonstra perfeitamente que quanto 

maior a área de terra menor o custo unitário do rnz. 
e cusio uniiants de 1m2 	x 	atratividade. 	Demonstra que quanto maior a 

fitratividade(veritlear descrição das variáveis) , maior o custo unitário do in2. 
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FEF.ftETTO 

,n!yent, 

Descri09 	Variávejs 

! 	 fleir,n1r1.1, 

C{ISR");111' .  CUSIO LiIiI taflÇ1 do In Lie terreno. 	: 

Irai,. tufa! I +I á rea una! ”11 

E 	Javeus 1 ettler,rotlentt, 

" RIC.111 	 freiriável 	 int ,(ild/P) 

:ui:atividade 	ariavel tinam nativa tendo C01110 fatores: localização. atnitividatle comercial/industrial. 
frenie para vias importantes c: per-,:peet ix a de valorização tutora. 

dt• 	1 11 	artli,r, th,r,...,11, tendo cinitarlIráMtIrl, de ovula : I =•••, rtt -- - i -- -- atraiividade e n mentir atreaividatle. 

balri'0 ivarttn•r1 tuia iailizada ti,, attideln.1 

• 	inrormz,,,,,,A0  (varmtval 	utiliztida It•? ritor/I40) 

(1:11:1 

	

\hittern 	ittet., 1,11/.1,1. Ii pntnr rir Iht .2009 

• 
	 (l; 

(1.1.'rittfrristottçein 

VaiCir tcái cio illtó \ Cl 	\ alor 10LII do iiOvcl. (variiirel min utilizada na martelo) 

ator beillet tortas 	;dor de benfeitorias( ei.)11S11'11ÇÓCS. infraestinnuras e ele). (variável tuia utilizada 

tiati;711,) 

v;ilor total  (variável mia utilizada no tnenfrlo) 

'vaiar 	 1-11.m.rit• hnitfrintrin4 

:uca total 	área lotai da gleba de terra elo nsetros quadrados 

Iva:Uive( 	titiliznda net 	 ( ntetra.) 

perinteirg . profundidade 	nát• 

Kim aça, . 

járen "Hal  

t()130;:,ntriti (r4ifi,i,,,,1 mia titilizinla mi madeiro.) 

(.1as 	 • 

	

;clive at•ettittada 	• Dedi,i 0 • 	•, 	Di•elive .ç-10", 5: licelivt, -.•-• 10", 
(1.• 

tilvel;r11:1 (variável min IIII)i:»1110 11r ,  /rt,f1r10 

( .1a,s1fiell(vin 

1: 	 1: ib.' 	 

dii•ilancia 	centui_kiii distancia de área aié ceai io da cidade. (variável afia alilizaila int amacia) 

r+.1,1::•••••: 	• :.::-•.••! !:•••• 	••:•••,;•-, 

•:•":•••• •Sf:!• 	 ,•,,,•• • 	 C)...z1-•0+,:239•;?'",6 



F,  ER R ETTO 
engnelhar 

P:1‘   . aná; cl 	I tea frtirld,',1 	 rnmlela) 

. ,LIII 

p_alm3j: 	t.'5 ,uiá,c; dicotómica - ['rena: para 131L RS com intuição comercial. industrial 
,a lii 	. 

aeiccumaiyie ALI) a rea 	 permanente 

II'!' até 1 tr,  3: l,Ner ,',1 lie .11.1" entre 11"., a :Iro -,. 2: reserva de ;11'1,  entre 21"á 

a 33^, 1; 

Valores adotados para a avaliação 
(a) Regressares testados a rim nivel de signifiermcia de $0.00% 

lh) Critério de identificaviio de oullicr : 

1171r11'0h) (h: 	2.00  desvias Padrões  CM torno da média. 

(et Tesle de narmalidade Kiilmogaror-Smirnov, a nin ni,e1 de significiirteia de 10% 

Teste de aino-eorrelaí..iio 	 a i,u 'nye! 	sign?fieáitein 	3,1)% 

Intervalos de e .onfitittot de 80.0% para as valores estimados. 

(..oeficientes de correlação : 

12 = .0,98 t 7 
Liste valor indica a força da relação entre H variável dependente e as diversas variáveis 

independentes utilizadas no modelo 

Coeficiente de Deferiu Missão: 

= 0.9524 
Este valor signitica que 95.24% do x'alor é explicado pelo modelo de regressão utilizado 
c os -4,76% restantes se deve as variáveis não consideradas no modelo e a causas 
alcamrias 

classificação é. de uma correlação foriissima 

"restes de 12Ipótese. 

,-: 	• 	.- • 2.: 	'  
„ _ , 
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• 

F nETTO 

\ eririeacão 	da probabilidade dos coeficientes multiplicadores das variáveis 

independentes serem iutiais à zero. 

Sionificância dos Rearessores (bicandan 

t reste bicaudal sicnifiefincia 30.110%,1 

('oefiCiente I de Student ti cri! leo) 	1.0711 

Variável 	 .é..oc-fiCieitte. 1  - t...(''ja lei:ladogiliti.  cjitici a .. 1 Aceito . 
i • 	- 	- 

- I :••;.24 at ratts•idadr 	 bi 	 3.'.tx• I 	", 	Sim 	j 

Cl; i I a 	 I•2 	 .:),f,9(,.:85.  . , 	_...._.2__2N.12_'.-I-i, - _ S.  ii_11..  t  

- 

área int til nr'' 	 1,1 

	

m. 	

, , 9.2(I(, . 

(1.1;') I 	 ''''-i'..\ ";:!>4;: 	NSi:11101  pe ree n 1 u a 1. d42 ÀPP 	 _ ..'.' 	 .  .. 

rvser.,,,res pp,à,, .trtp,,rforlb-,rio .finlrIlkçáo do 

Sionificancia dos Regressores (unicaudal) 

	

(Teste no 	- siptifict-incia 311.00%1 

Coe nele it 	I de Si ti dein lit.-Til leo) 

.. 
\ ./a ri át,•C,I. 	i!  Coeficietge i i Calculado ,_ Sign ific illici a . • 

. 	. 	.. ._ . . . 
át rativid :ide . 	 hl 	 - l,7..  

. 	. 	.. . 	.. 	. _._ .._..._. 	.._ 
; (lata 	 0.13% • 

! natio re7.ti O. 	

b2 

b3 	

-.5,17 : 

O 
- 	

535 t 
!

30% 

. 	ti re_a intat rit' 	 it..1 	 2.03..i 	'1.4 \.10-njx, 1 

.11er-cetim:ti de APP 	....._, 	1)5 	 0,1510 .."--  

A it átisc na Variância 

()wntifica a pmbabilidade do modelo como um todo não ser importante na tbrmaçào 

yalOr 

ConlOrine planilha de cálculo em anexo obtemos. 

5 	CE P 	 t,:n;r3 - RS 
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,ngenharia 

of- O O 3 2 3 6 

Fnnte de erre 1 	SOMIt (108 quadrados , 	Graus de liberdade 	Quadradós médios I F calculado 

Residual 	 Ir, 	 n,0093 
Regressão 

-• --• • 	. 

(..alculaclo 
	

N .5.( 16 

.1-atxdadn 	 o nivel de signi fie:sineta de 

rilOciek.1311:11;.0.\11 )- "!•;.,  

hip,;(4,1' 1h 0.1.i.,1111,•ifl ti, I 

lie' ,,,,:elii;C1-111( .141 	eigq11,dríf elli 	14- 453_2 RIA riJvá (,PIIU 1. 

Análise dos resíduos. 

afloro p12»ilha coo, clot,d1,;>toonlo do cálculo rocodados complemont.aros. 

Na FOR IAÇ'ÀO DE VALORES. tbi obtido os valores iniciais de: 

I nt rvalo de confiança de 80,0 "Ai para o valor estimado : 

Valor Mínimo : RS 5,83 in 2  

Valor 	:RS 10,09 n12  

O valor inicial estimado foi de 12,5 

Considerações: 
"osso modelo de reurcssão devido aos dados de mercado coletados, não foi possível 
a dot a r variáveis como, frente para vias principais, medida de frente do terreno, 

distOncia até o centro da cidade e nível da rua em relação ao terreno. Assim sendo, e 
verificando que a ,:2101)a em questão. atualmente para porametros urbanos. apresenta 

acesso diri cil e com frente indefinida( área praticamente encravada), podemos admitir 

um fator de desvalorização. dentro do campo de arbítrio permitido pela NBR. 

Assim sendg) podemos estimar O valor. 

Valor estimado -• valor inicial - 

Valor estimado 	7.()7,1m= - 	:g RS 7.44/m". 

; 	`," 
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eRRETTO 
engerl hmia 

Valor estimado RS 7 671m2 	- 	7,441m,  

O valor estimado para a terra ( área encontrada, não a escriturada) 	dentro das 
especi licações desta avaliação e de 

= área lotai encontrada x. custo unitário do n12  
VT = 126.108,32m 2  x RS 7,44/m 2  
v.r1 938.245,91) 

Intervalo de confiança de 80"/0 p.i)ra o valor estimado: 

Valor mit-tinto 	 x 126, lOS..2m2  = • RS 735.211,00 
Valor máximo 	RS 10.09/m' x 126. IO8,32m- = RS 1.272.432,00 

lirStimanws o valor para o referido ¡movei em: 

RS 93.8.000,00 

(novecentos e trinta e Oito mil reais). 

Li 	de abril de 2011. 

_ 
bint2, civil Luiz (atit.is'terretto - CREA - 108454) 

--- 

José Francisco Souza Ah à ('IU1A :;8.516-1) 

'te 
	

OCur.r.. 	 (:).2.9.11C,S&',056 
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FERRETTC) 
I genharia 

ifí - ANEN OS • 

4 PLANIL1-IAS DE (..'ALCULO. 
N1ATRICULA 

( roto aérea). 

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. 

ART (anotação de responsabilidade técnica) 

Bibliografia c Pesquisa. 

NerrilaS Brasileiras 
NBR 14.6:s3 - 1 
NBR. 1,4 6l;3 	2 
NBR Il (35.3 - 3 

Prograrna de ,i)rçarnernos ISANAR.IN 

S1NAPI 
zraíb EnUerillaria de Avaliações 1 IBAPE/SC (Instituto Brasileiro de 

Avaliações e Perícias) -- Universidade Federal de Santa Catarina. 
Polígrafo - Engenharia de .Avaliações de Bens por Inferência Estatística 
IBAPE/RS {Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias) 

Manual Técnico em transações imobiliárias 
Curso Técnico Transações Imobiliárias -- Sindicato Corretores de imóveis do 
Paraná 
Sisreg e Sisclai 	Engenharia cle Avaliações software. 

hirer 32 software 
t.evantamento planiallimetrico, fornecido pela empresa Tonatto & Tonatto Ltda. 
Serviços de topografia. Contratada para execução dos serviços. 

Consuitas 
Prefeitura Nlunicipal de ErecliimIRS. 
Imobiliárias de Erechim. 
DENIT 
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PLANILHA DE CÁLCULO 

N" Am. 	 «bairro» 
1 
	

Urinaoe 
2 	 Bonilae,o 

«3» 	Fl- ane 
.2apeid 

5 	rrclicta rodo«;ár a 
dellazari 
9 -153 

8 	t 153 
9 	:s cOre,.?,ine 

10 	bi -15.3 
ot 15.: 

12 
13 	secção 0Ouradc: 
14 	secção Paiol Grande 

IS 	5,-153 
«16» 	Frinaoe 

17 	verdureiros 
18 	1-.,r-,53 • 

19 	- Aratlba 

.20 	vrOlnai a transb 
21 	camoulas 
22 
23 	S:Ao 	• 17.7.• 15 .S  

-- «iflfo'riflaÇO» 
traearo proprietário 
SiftlãO 35221655 
simão 35221655 
,ffiãO 35221655 

s.an-,ão 35221655 
simâo 35221655 
Dallarosa 9154-3303 
Dallarcsa 91513203 
Dallarosa 91543303 
Marc.o Bonatto 
per«,  35225691 
oenn 35925691 
pena 35225691 
Tonat10 35225290 
p•eroz.an  30153966 
pie.rwran 30152966 
imob Palmas 35221904 
pierozan 30153906 
caazza unr1ves 35229460 
erectum ¡moveis 30152008 
erecrum imóveis 301-53008 
Luz 'proprietário 352.225:65 
Pa,larosa 91547303 

data' 
Abri2011 
Abr/201-i 
Abo'2011 
Abr. /2011 
Abrt2011 

• 0u1/2010 
Abrf2011 
Dez/2010 
Setiz009 
Abr12011 ....,____ 	. 
Setf2610 
Abr/2011 : 
Abd2011 
Mar/201'1 
Abr-/2011 
Abr/2011 

Set/2009 
A-br-F2009 
Abr/2011 
Abr/2011 

Outr2009 
Abr/2011 

atratividade 
2.00 _ 
2,00 
1,00 
6,00 
6,00 
5,00 
300 
too 
4,00- , 
5,00 
3.00 r 
3,00 
4,00 
3,00 ; 
1.00 
3,00 

5.06 
1,00 
6,00 
6,00 i 
4,00 

2,00 ;. 
—3:60 

3,00 

natureza . 	._ • 
NOferta 
Lx)Gferta 
Ixpferta 

. [x]Oferta 
(xj0ferta • 
(x)Oferta 

-[xibferta 
}Transação.  

( IrTransação 
NOterta 

!Transação 
[xpterta 
(x)Oferta 

(}Transação 
(xpierta 
[xPferta 

; ;Transação 
;Transação 
[x]Oferta 
ixpferta 

1, ¡Transação . 	• 
JTransação 
¡x¡Oferta 

r11(P4n1 

N" Am. «ident./endereço» . 	. 
1 	1.-5'=< 153 of lote n 28 lado direrto sentido Erechim - Getulio 
2 	R:ra A.qusto de Car4 parte do lote ruaraiÃÁ e 24 

«3» 	A, Caldas Jun,or 2560 frente FRINÁPÉ.--_--  - 
4 	. ,_.• ,;-;oa 4 Secçãç F2'aiol Grande - Proo Alderico-  Balestrin 
5 	._rte 4 '; «:111,-,: 2 5" 53 
6 	lote 12 A linha ., RS 331 
, 	q:lote 26 linba 1 secçãu dourado 	Noskoski 

8 	Ra F--loravante Taolian lote 21/20 
O 	. p• arte do :dto. 62 - ',nha 3 secção Pio i Grande 

10 	frente vendas 'vinho BR - 153- concórdia lot 53 linha 3 secção 

11 	• lado mote! 1.1-185.5'M: 	.flr'stes 33 e -35 	- 

12 	proximo motel Massoca -Pilote 35 (ndios) 

13 	• e• 51.-9,-1a oarale/e a BR-153 p! lote 9 --.- S--e-ccão doUradc linha2 

14 	R-,:a Virgilio Grolio roto 39 e-lote 40 - 
15 	. '-'+-153 frente -recanica Morntto 

«16» 	,,,, ,a Heniique Saionion, ao lado pay pie:. moidado 

17 	P.:a João BatistorP/ lote 40 anba 3- Secção Paiol Grande - Verdureiros 

18 	,:rent« oosto r.'resdt.varlo .. ando - Br-153 . 
19 	9; lote rural 79 linha 1 ser.;ção t-.)-aro! grande 
20 	Lo'le rval 17A linha 2 secção Paiol Grande - transb;aSiliana ... _ 

.21 	' Parte do lote 32 linha 3 secção Paiol Grande verdureiro 
22 	'Porte do lote 17  -• antiga ervaterra - Av. Tiradentes 
23 	SR- 153 pilote pr Oxir-no trevo São Roque 
24 	P;lc-le 29 linha -- Secção Dourado -- 



FEkRE ir TO 
- 	-angcullcvia 

24 	1 	concord,a 	 Agni2009 	f ;Transação 

00 00 	 70 000,00 	190.000,00 	7500000 

6 	 220 300.03 	 0,00 	220 000,00 	60 900.00 

7 	 7,30 000 00 	 O 00 	700.000,00 , 	36.978,68 • 

8 	 2 465 000,00 	 O 00 	2.465 000,00 	17.000,00 • 

9 	 140 000 00 0 00 	140 000.00 	2:1 818,18 

90 000,00 . 	 000 	100 000 00 . 	43.937,50 

1 1 	 450 000,00 . 	 0,00 	460 000,00 . 	90.000.00 

12 	 540 030.00 	 O 00 	640 000,00 ' 	64.000,00 

13 	 350 000,00 	 0.00 	350.000,00 	33 000.00 1 

950 600,00 	 C.100 	950 000,00 	' -ai 000,00 1 

15 	 2 300 000.00 	 0,00 	2. 300.000,00 	2368527 

.!,.16. 	 26.0 000.20 	 3,00 	200.000,00 	 2 380 00 

17 	 45 000 CO 	 0,00 ; 	45 000,00 	 5.100,00 I  

18 	 600 000,00 	 0,00 	600 000,00 	 6 000,00 ' 

19 	 280 000.00 	 80.000,00 	200 000,00 60940,00 

20 	 175 000,90 	 0,00 	175.000.00,' 	30 00000 

21 	 7C 000 00 	 0,00 	70 000,00 	 6 000,00 

22 	 Sis 000.00 	 300 000,00 	5'15 000,00 	 44 000 00 ! 

23 	 650 000,00 	 0,00 	550 000,00 	. 	35 000 00 ' 

21 	 1:,00 000,06 	 O 00 	500 000,00 	125 000,00 

Am. 	«acesso pavimentado 
Nsit-i, =• 

2 
(Ç3» 

4 

Am. 	«acesso pavimentado 
Nsit-i, =• 

2 
(Ç3» 

4  

«frente para BR ou RS» 	percentual de APP . 	. 	. 	. 	 _. 
lx]sim 	 reserva de APP entre 21% a 35% 

. 	 . 	__. 	. 	. 	... _. 	... 	..._ 
reserva APP até 10% 

lxisim 	 reserva APP ate 10% 
reserva de APP entre.  '11% a 20% 
reserve de APP entre 11% a 20% 

«frente para BR ou RS» 	percentual de APP . 	. 	. 	. 	 _. 
lx]sim 	 reserva de APP entre 21% a 35% 

. 	 . 	__. 	. 	. 	... _. 	... 	..._ 
reserva APP até 10% 

lxisim 	 reserva APP ate 10% 
reserva de APP entre.  '11% a 20% 
reserve de APP entre 11% a 20% 

^1 

	

. 	. 	_ 

N" Am. 	Kfrente,, 	«perimetro» 	«topografia» 	Itnivelirua» : «distancia .até centro km».  , 

	

1 	 ". 014 'è; 	Aclive 	 abaixo 	 5,00 

	

2 	5 00 	 254 63 , 	Ém"nWei 	no nive1 	 1,00 , 

	

,(3» 	84..J0 	 T'..5,3 ' 	:DeciwP 0-5% 	00 nivel 	 1 00 ! 

	

4 	55 00 	 '315.79 	Aclive 	no nivel 	 1200, 

	

5 	00.30 	 .;50,00 . 	Em n5.,e. 	N..) nivel 	 -10,00 . 

	

6 	25_23 	 453: 23 • 	Em nivel 	no nivel 	 7,00 , 

	

7 	101 63 	• 	192.92 	Aclive 	no nivel 	 5,00' 

	

8 	97 30 	 ' -5 26 	Em nive! . 	no nivel 	 1,00. 

	

O 	!2250 	 34..i.00 . 	E:mr\ioi 	s nivel 	 5,00 _ 

	

10 	 :158.48 • 	Peclive 0-59' 	no nivel 	 13 00 - 

	

11 	, :":' :16, 	 720 00 	Decilve 0-5% 	no nivel 	 4;00 

	

12 	6:: 50 	 .1 026.00Dec3 	 ai ive 5-- 10% 	abaixo ' 	 4,00 

ã+!_,  

Ir:40 Ir:40 



ÇERR E-ri° 

reserva de APP entre 11% a 20% 
reserva de APP entre 21%a 35% 

reserva APP até 10% 
reserva APP até 10% 

reserva de APP entre 21% a 35% 
reserva de APP entre 11% a 20% 
reserva de APP entre 21% a 35% 

reserva APP até 10% 
reserva de APP entre 11% a 20% 

reserva APP até 10% 
reserva APP .até 19% 
reserva APP até 10% 
reserva APP até tá:E, , 

	

. , 	reserva APP até 10% .._ 	.  
reserva APP até 10% 

	

. _. 	. 
reserva .APPaté 10% 

	

. ___...... 	. 
reserva APP até 10% 	. 

	

.. 	.. 	.. 	.... 	., 

	

. 	reserva de APP entre 2-1% a 35% . _ __.. 	. . 	. . , 
reserva de APP entre 21% a 35% i . ._ _. 

, 

não l'oelsroo 

8 X jS1r1 	r.  [xjsrrn 

9 -.2<jsrod 	1 {xlsirn 

10 x.j.srro 	; 
inãO 

lx]sron 

12 íxjs:ni• 

1.3 -"não 	1".; jdão 

1.4 jxls,ito 

15 t'xjstrn 

17 

1 

(x'js),-,-. ,  

[xisrm, 
txpirn, 

18 j).1sirr ixisrrn 

19 = 1 fxlsrm 

20 ..[ irão 

21 ¡xjsror; [xjsrrn 

22 ri irão,  fx.jsrrn 

23 _[xisrrn Exisrro 

24 ,,xjs, rn = 1 _[xisirn 

N°  Arn. 
1 
2 

«3» 
4 

6 

-;" 
8 

10 
11 

12 
13 
14 
15 

r.r1f3n 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2.3 
24 

custoírn2  
19.11 
94,2.6 

144,93 
3,83 
2.53 
3,61 

18.ã3 
145,00 

6.42 
4,32 
5,11 

10,00 

10.61 
11.73 
97,11 
90,28 
8,82 

100.00 
3,28 . 	. 
5,83 , 

11.67 
11 70 
18,57 . 

4:00 

Amostragens e variáveis marcadas com "a" e "n" nâo serão usadas nos ,;:álcuios 

1..n((.:nsteirr.1) 
Or,* r:r_nr ,roe.rc 	11.1a1ne ,AF 

Lnrje,rstoko-1)= 

1PC; 	uai de 
 

APPI 
l_nrleustorrn'll 

neroerdnal de e.PPp 

Mer.:)FIX)S 

51'Lni,[2s..7.ativ:dade]) 	b2—tiat2"'" 	b3"[rratweza] 	b4.'_.n([áre2 total m]) 

b1''Lniiatrativdade.1) + 52•Ida;a1, t',3"[nai.ureza 	1)41..nciárea totaf rn'l) + h51/ 

tr0 r: o111..rd,r,at.ra1iv;dadeD 	 53 natureza] + b4*Lr.Uáres total ra'); b5"Expl- 



FERRETTO 
engenharia 

1..4.1(14e4.44(to(rttz;) ,  50 .4: bv- t..(-t!,.3tratrv1dadel,1 4  521d8ta1 + 5,21,rtattge2.:al -4 b4'Lr-4(latea total m)* 

(5,-)I.,4ttpt--)415entual de APP1) 
) (1(ledsloirn21,1 := 543 -44 bl -*Lr)4:¡atrativ4dadett t- b2'ídata1 + 5)(31.platureza1* b4*Ln(járea total m21) 4' 

, Nu?! de APP1 
1..n(eu5toin-l'1) -= 511 + 511_(-1(1,atrat;vidade) 4  5.21data) + t-,3-inaturezal -4- 5441.-1/Ln((área total rril) + 

5-'54druer11,.(al de APP; 
Ln(lcustoim-11) -= bC - 51 'Ln4.alçatividade1t+ b2+(data; - 53+(natureza1 + b241n_.(1((área total m2j) + 

1.fLN¡percorrtual de APP1( 

184 	Ln¡lcustoint41) = 50 
b5*Ln4(percentual de APP1) 

(9) 	Lo(,[custo.(m= ]) = bG + d'1*)_n¡atrativ(dadej) t 52*(data] + 53*¡natule2.a) + 54' -ItLtfflarea total 11171) + 

55'Exp4-1pereentua de APPJ) 
: 101 	Lt)(f,custoftn'1)= 5C. -, 5 ')1_4+([atratividade14,) + 52'idatal • b31,nature2a] + 5/.1*1/Lnrea total m'1) + 551/ 

f• percentual de APP1 
11) 	1..4:14,[custo/m1). 519 t 51 l[alrafividane; + h21- dataj 4+ 53*¡natureza1 + 54-1._n(latea total rrt'l) + 

r• -.,),peret-.4.ntu21 de APP1 
1...n(Jcusto/crt'1) ,-- oC: - bl"[atratív4dade1- 521(latal + bnnatureza] +4 54*Ln(járea total r-n1) + 

r(4),(pereen(ual de APPI) 
(13) 	- 1.4X(cuslohnl) = 50 + 5 l "1atrativtdadel + 52.1data) 4 b3Inaturez..a; 4 b1..n(larea total en* b5'Exp1- 

¡sercentuai de (APPD 
414; 	Lat(custoirrt'D )---) 50 + 51"la1ra5v(d2de1 - 52"tdata] + b31[natureetal -4) 54'1,e(Járea total n-11) + b51/ 

(percentual de APP] 
lendeustoint21) = 58 - e l'IatratNidadel "," b2-1,datai + b3.1(tature2al* 541,..(t[area total rp'1) + 

4455 -lit_e(fpercentual de APt3 j) 

( '6) 	. Lndeustoil-ttlt = be -,- bllatratmoadej + 52*[data; 4  b31natUreZa1 ' 54'1/Lntlárea total mi]) + 

551percentual de APP) 
1,.,14,(custok)-4,1) .-= 50 44) -51`1atratOldadel + 521data1 --- 5311naturezal + 541-1/1.nQárea total rn'1) + 

4.,45(Ln(tee(een1.443 de A.PP1,) 

4 19.1 ) 	Lndoustoirt")) = 50 - 51-[(ttratIvidadej + 52.1data -- 53'[natk.lrezal -44 5411/Ln(;area total rn2]) + 55•Exp(- 

¡;4,,,,,:eentual de APPy, 

( (91 	l_n([eustohtt"» = 50 - bl'Eadativ(cladel 

¡percentual de APP1 
i20) 	Lnt¡eustontY1). t:4() - bl`tatfabvIdadel -+ 521datai -, 5.3*¡naturez(31 + 5411/lert([ás-ea total m'11) + 

55 tit_ndpercentua¡ de APP1) 
(21) 	Lit((custorm"p = 50 + 511Ln()atratIvIdadtai) . 52*1idatal 4-5311naturezal* 54*Ln1larea total 4-rt'l) + 

55'1(l_ndpercentual de APP1; 
(22( 	1.._:t(;clistoirr'.p := 50 - bilenaatfatividadel; + 52.1110a1aj +- b3inaturez,a), + 54*Ln([área total m'-'))+ 5511 

(percentual de APP1 

4:23) 	- 1_4t(toustokn"¡) = 50 t- bllen(atratividadej) + d2+1ficiata1+ b3Inaturezal + bzIlen((áre.a total m'1)-4- 

)4'Exo(.-1()dreentual de APPit 
Lr)((custo.fm,21)= 50 4 51'Ln(jalratividadel),  52-111data1 + 53'inatureza] + 54*Ln(tarea total ml) + 

r5-...n)percentual de APP1) 
.1_¡custoiro'11-= 50 * 51 'leni,j(atrativ4dadel) + d2+11(datal + 53"Inaturezal * b4"t_n((átea total 1-ril) 4. 

55',peteentda( de APP1 
t 26) 	

• LrIt[cdston+19). = o() + 51"1_1(atrat4v(dadel'i + b2'Exp(.-(data]) -4- b3l[natureza1 + 54*Lat[area total ml) * 

55'1(1.(1((pelcentua; de APP1) 
¡2.7t 	Ute¡custoim"11,  = t.(0 + 5 -1"1.n(atfatividadel¡ 

515-l4percentual de P.PPJ 

(281 	- Ltt(¡custo(n+-1) --= 50 + 51*Lnelatrativ¡d2de11 

551E xp(-1percentual de APP1) 

( 'n) 	. leb(¡eusto/ralt= 50 -4- dl inelatrat(vidadell * 52'Exp(--ldata)¡)* b3"Inatureza] + 54*Lni,[área total m% + 

-o5'l,*(1p-c.treentual de P,PP1) 
,n1,4,4euslo,(n-4,11 = 50 t- 51*Lrt(4;atrativIdadep + 52 'Exot,-¡data]) +- 53'fnatureza1, +134'Lnearea total  m'D + 

(;(43.,perdentual de APP1 

('3. -1). 	ler(1,(eustoint11. (:(0 1-  51'ittíjat(at4vidadej) 4- 52.1,41dataj + 531Inaturezal + 54-1/Ln(farea total (t-41) • 

55"1/Ln((pentente2l de APP1) 
: Ln([custoirr']))= 549 + 51*[atratIvidade] 4  b2Exp(-[data]) + 53*fnatureza) + dít*Ln(larea total rd2-1) *- 

1)51 -11i.nt(peicentual de APP1) 
. lentreustokr111 )4=--  50 -44 511..naatrat(vidatle11 4  b2'1/data ; 4- 53*Inatureza] + 521*111_tt(( área total ml) -44 551/ 

;Percentual de APP; 
(844) 	le.nícustoir(t11. be -+ bl'Ut(tatrat4vidade1) + h21/data] + dr[rtaturezaj + 54-1/Ln((área total rn21) + 

55*Exp(4¡percentual de APP]) 

(35) 	Ln()custofro'1)=-- 50 + 51 'Lnilatrat(vIdade1) + :52"1,1dataj = 531 natureza] + 54•1/Ln((área total r1121) +4 

l445.*L.n).[pereentu0l de PipP]) 
( ;te, , 	. (..rt1(custoiml = 55 -4 51").,(t(lat(-atividailet1 + 52*111datal + 53] natureza] + 54+1/Lr(e),(área total mi)) -4 

t-.4,5 1)(oe(centdal de APP), 
,.:;.,.7 	1.1custofm''1 =:;i: 	51';;,..1.;. ,3fivIdàclel 4 52'Exp-1c¡ata1; + 531naturezal + 1:44*t_2(,)4),área total rn'll + 1-.(5+1/ 

51' Lnlatratwidadel; b21dat0i, + 5:1(taturezal 541- 1/Lrt[área total nal) + 

b2[data] -44 53*(natureral + 54-1/Lnqárea total t-11.1) - b 
	

/ 

52+Ex.p(-¡dat3)) + 531natureza1+ 54+La(área total (+11) + 

b2*Exp1data]) b3-*Inaturezal • b41-Ln(,[área total ml) + 

_ , ' 



rEPRET-fo 
ia 

o,5-1- 0,ercentud de .A.ppi 
,.rtidc;...sIo/c1+2D 

L.nll:cestorm'",)= tf; 
O5-Exp-f,,pemenlualde APPD 

	

(39j 	l_n([custo/m21) = b0 - 
b5"1,Infjpercentual de APP] 

	

(:ne) 	In(jcu5to/m2;) 	- 
b5"1/[percentual de APPI 

1..nKfeustoin-11= b0 
b3Exo(jpercefltiJa de APPD 

	

;4r2: 	Lni,[costoIrn2]) = bC1 • 

b51...ni,jpercentual de APPD 
l_n(lcustofrn'D= dO 

_nçlperc::•olua 	ARPO 
Ln([eusteiml) = be • 

O.5'iperbentualueAPPj 

	

l45) 	Ln(jcustohn'D = bit 
b5`1/Lr4porcentual de APPr; 

. Ln(lcustoírrtl) = b0 
b5lpercentual de APP3 

	

(47'; 	Lnidcustoírn'D . bC,  
[percentual de APP1 

	

(401 	Ln(Dausto'rn'D b0 
;)511..xpt-1,percentual de APPD 

Ln(rteusto.";) = b0 
APPD 

	

Cd 	Lnlícustolm2D = t-30 
b5'1.0,bercentual de APPD 

DI [a1 atividade[ o2"Expfrldata1) b3ltnaturera1+ b4*Ln((área total tri'D + b5"1/ 

;)1",atratividatde 	bi.Expt-[data) 	b2Inaturezal 	brrt...ni,[area total rn"Di- 

b1"1..n(fatratividaclei; b2sExpHda18D + b3[natureza] + b4"1/Lnqárea total m'i) 

brl...naatlatividadeD + b2'ExpHd3taD ;# b3'[natureza] - bél'lll_naárea total nfi) + 

b11..nklatratividadeD + b.2'Exp(-(dataD b3"Inaturezaj + b41/Ln([área total m'1) + 

b";*l_nqatrat;vdadeD + b2"Exp(-{dataD + bainaturezal b4-1/Lri([area total m2])+ 

b latrabvIdadej-+; b2*EY.b(-[dataD + b3Inatureza] + b4*Ln((larea total rn'D + 

1)1 •LnUatratielcladell + b.2*Exp(-1.d2ta) + b3*(natureza] b4"1/Ln(tarea total m21) + 

I -[airatIvidadel b2'Exp(--jdataj) + b3-Cnaturezal + b4"1 /Lnrjárea total m"]) + 

bllatrativ!nadel b2"Exp(-(datai) t- b3"Inaturrazaj b/l*Lndarea total nf-1) + 

bllalrauvidadel 1-324-Exp(4datap + b3inatureza:1+; b4"1rtnffátrea total rn'D b5'1/ 

+ bl"latrativIdadej + b.2'ExpHdataD b3Inatureza; + b4-'1/Ln(t,área total n-i7 ) + 

bt-t arrabvidadel + b2"Exp(-[dataD + ba'[nattireza] + b4-11Lndarea total rrtl) + 

bl"Ln(latratividadelr; + b2'LnUclat2D + b3.[naturezaj bOLn(r,área total n11) + 

ObS C uva ç ões : 

(a) Regressores testados a um nível de significância de 30,00% 

(h) Critério de identificação de outlier : 

Intervalo de +/- .2,00 desvios padrões em torno da média. 

Teste de norma/idade de Kohnogorov-Strtirnov, a um nível de significância de 10% 

Teste de ardo-correlação de Durbin-Watson, a um nível de significáncia de 5,0% 

Intervales de confiança de 60.0% para os valores estimados. 

Descrição das 'Variáveis 

Variável Dependente : 

custoirn': custo unitário do inz de terreno. Equação: 

[valor tosalHárea total In') 

Variáveis Independentes 

• 	irric)clile. nd e re 	(variável não utilizada no modelo) 

atratividade : variável quantitativa tendo como fatores: localização, atratividade comercial/industrial, 
frente para vias importantes e perspectiva de valorização futura. 	- 

Classificação 
de 	1 a 6; ordem decrescente tendo corno parámetros de escala : 1 = maior atratividade e 6 = menor 

atratividade. 

• 	bairro (variável irão utilizada no modelo) 

^ iFi fO 	(variável não utilizada no modelO) 

• 	data 

:532 ' OOP t73O0 )U 1:1'eçnjn, 5 
3!,!SC:  



FERRETTO 
engenha:ta 

Número de meses contados a partir de Atir/2009 

natureza 
Opções : OferIMTransação 

valer_totat do imóvel_ . valor total do imóvel . (variável não utilizada no modelo) 

valor benfeitorias : valor de benfeitorias( construções, infraestruturas e etc). (variável não utilizada no 

m)delo) - 

• 	vaiei' lotai (variável não utilizada no modelo) 

Equação : 
(valor total do imóvel Hvalor benfeitorias) 

área total m2 . = área total da gleba de terra em melros quadrados. 

frente (variável não utilizada no modelo) ( metros) 

perirnetro profundidade (variável não utilizada no modelo) 

Equação: 
(área total in'14j frente) 

• 	topogral ia (variável não utilizada no modelo) 
Classificação : 

Em nivel = 1; Aclive = 2; Aclive acentuado = 3; Declive 0-5% = 4: Declive 5-10% = 5; Declive > 10% = 

5; 

11tVellgia_ (variável não utilizada no modelo) 
ClassificaÇãO 

ahaixo = 1: no nível = 2; acima = 3; 

dislancia ale centro km distância de área até centro da cidade. (variável não utilizada no modelo) 

açes•sp_.payjmentado•• : variável dicotômica . (variável não utilizada no modelo) 

OPCÕCS : Sitn = "fitião = O 

frente para BR ou 	
: variável dicotômica = frente para BR. RS com intuição comercial, industrial = 

Skl 	[130 . (var iáve.l não utilizada no modelo) 
Opções : siminão 

percentual de•APP : percentual de área de preservação permanente. 
classificação : 

reserva APP até 10% -3; reserva de APP entre 11% e 20% .• 2; reserve ele APP entre 21% e 

35% = 1; 

Estatísticas Básicas 

N° de elementos da amostra 	 : 22 

N° de variáveis independentes 	: 5 

N° de graus de liberdade 	 : 16 

Desvio padrão da regressão 	 : 0.2633 

ariável - 	— 
Medirá' 	. ' De----sVÏO-r3.adi•KO 1---.. 	Coef. Variação .1  

Ln(cusiotal2) .... 	
246381 1,2073 

	

.. 	. __ .. 	— _ . . ._. .__ 4900% • .. . 	.. 

. Ln(airati,:ridade) 	 .1:12-84.  i _ 	 0,5793 i • 	 51 34% 

data • 	 -18 . 	 8,3719 	 5,9 

	

..... . 	, , _ _ 

	

- 	 . 	_ ... . 45% 

.... .. natureza 	 _ 	1 	 0,5032 	 85,16, 1 
.. 	

_ 

0,0966 	 _.9„ 5588x1 0 	
9,89% ; 

• 

0,706-5 ; 	 _ 	_ . -0,4724. 	 . 86,8-4% 1  

Número mínimo de amostragens para 5 variáveis independentes : 18. 

1 it_n(área totál rt12) 
, 

Ln(pertentual de APP) 

è.• 	,,.);:•••••••• 	 00 

••. a:•.• 	• 	 C.;•;.50 , 	itvLze C:,,..9•CO;;9•?66 ••.:E2'; 	• g.. r 
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O 3 2 4. 5 
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" 
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Oispersão 

55[1.1.3 

1 	
5= • 

t54:11 

'227 

i • 1:',  

	

... 	 È.•1  1 
22::2,..T 	 Lú 

1,3 

'.a.1 
9 

I" 	. 	5,9.:733 	
''' 1 1 	 •J,  

21. 

C.-ME' . • "''' 	

Ifi :é 

'—' 	

v, 

• 

'2'
,  

U 	2 	5 	''; 	9 	12 	11 	ie: 	12 	-21 	523 	2,-; 

- Amostragem 

1,-g1,FrIETTO 

Distribuição das Variáveis 

._•_-_-•_-_--. 

Coeficientes de 'k,'.iria_ção 

  

  

  

n±111 

an1- 

Là i.nr.411.4131e.) 

èe't 

  

15 51 	 ,5 53 91 57. 	?"3 20 

Dispersão em -Forno da Média 

Tabela de valores estimados e observados 

Vaions para a variavel eoste/nY. 

N° Ãtn. 	Valor observado 	Valor estimado 	. 	Diferença 	Variação % 

- 	 05-2'.,  3.3..2 

I c; 

• 



FERRETTO 
..erv.7,:n hada 

11 :7106 .4- 

-39,6029 % 
23,9475.8/0 • 
21,0499 %-1 
1.5448% 

-22,2450 8/0 
-11,2102% 
-22,9330 % 
241862°, 
31,9711.  %, 
3,3938% I 

-10,4514 % 
-23,2756 % 
43.2385 % 
-3.7808% 
12,9504 % 
34222% 

-17.8101 % 
14,7315% 
7,3255 % 

-13,5145% 
- 4,5050 % 

0 ri 3 u 

1 14,65 	i 1,54 	: 
2 94 	5 56,93 	I  -37,33 

4 3,83 475 I 0,92 

5 2,53 3,06 I  0,53 

6 3,61 3,67 0,06 
'8,93 14,72  

3 145 00 128,75 ... -16.25 

9 542 4 (-1., 	. ,,,,,. - 1 47 

10 4,32 5,36 .1,04 

11 511 6,74  ..__. 	1.63 

12 10,00 11,34 134 

13 10 61 9.50 -1.11 
14 i 1, 73 0,00 	I -273 

18 g7 11 139,10 41,99 

17 5,82 8.4.9  

18 100.00 112,95 I 12,95 

19 3,28 3.39  

20 5.83 4,79 -1,04 

21 11.67 16,89 5,22 _ 

22 11,70 12.56 0,86 

23 18, 57 15.13 ..  -3,44 

24 4,00 3,42 -0,58 	, 

A variação (":,;) e calculada como a diferença entre os valores observado e estimado, dividida pelo valor observado. 

As 	ações pPrCf7f1 romis .sao normalmente amuares em valores estimados e observados maiores, mio devendo ser 

oSii(125 corno cleinenlo de comparação entre as arnostragens. 

Valores stbrtados x Valores Observados 

c stolin 

1S 

lEI 

 

 

_ 
,f 	11.0) 91.10 	 13,33. 	 tz,5,M 

V3101 	 cl o 

Uma melhor adequação dos pontos á reta significa um melhor ajuste do modelo. 

"": 



e ER R ETTO 
Mr1, 

;Modelo da Regressão 

1.11(Lc.Hsoin-11).---,  -1.6612 	'1.8096 xl.,n(tatratividadej) - 0.04056 x tdalaj + 0,10221 x [natureza) + 

55,354 ;1..n(lárea total 	+ 2.3000x10-2  x In(lpercentual de APPI) 

Modelo para a Variável Dependente 

!custo/n-11 = Exp( -1.6612 - 1,8096 x Lridatratividadel) - 0,04056 x {dotal + 0,10221 x (natureza] 

55.354 ILn(tárea total m71) + 2.3000x10-2  x Ln((percentual de APPD) 

Regressores de N'iodelo 

1n1ervac;$ de confiança de 80 00/o. 

Variáveis 	 Coeficiente 	; 	D. Padrão _1 	Minirno i- 	Máximo ; 
, 	 ; 

atratividade 	 ti = -1 8095 ___ 	0.1046 	-1,9495 : 	-1,6696 [ 
._ _ 	.. , 

data 	 " b2 = -0,0405 	, 	 0,0114 ; 	-0,0558 	-0 , 0252  

	

, 	- 
natureza 	 b3 = 0.1022 	 0,1911 ' 	-0,1533 	0,3578 • 

área total m2 	 * b.4 = 55,3541 	 7,6697 . 	44,834 $ - 	65,8740 1 
, 

percentual de APP 	 : u5 -, 0,0229 	 0,1523 	-01$03 	0.2266 ; 

Correlação do N'todelo 

Coeficiente de correlação rr) , ...... . 	.0,9817 

Valor t calculado  	: 2062, 

Valor 1 tabelado (t critico) .... ....... ... 	: 1,746 (para o nivel de significa:tida de 10,0 %) 

Coeficiente de determinação (r") ... 	: 0,9637 

Coeficiente r ajustado  	: 0! 9524 

C:assificaçâo : Cormlação Forrissima 

Análise da Variância 
-,-- 

Fonte de erro , Sorna dos quadrados . Graus de liberdade Quadrados médiõs t F calculado 1 

Regressão 	 2.9,5015 	 5 	 . 	5,9003 	 85,06 	I ., 

áesidual 1,1099 	 16 	 0,0693 	 . 
,  

	

, 	 - t 

Calculado 
	

85,06 
F Tabelado 
	• 4,437 (para e nivel de significando de 1.000 %) 

-9 
Significancia do modelo igual a 6,0)(10 

Ardia-se a hipótese de existência da regressá°. 
Nível de significancia se enquadra em 7.1L3R 14653-2 Regressão Grau 1. 

Correlações Parciais 

;•;;;-,; 1-,; 



Variável 

atratividade 51  
Coeficiente t Calculado 	L 	Significância 	Aceito 

-18,24 
	 3,9x10-10% 	Sim 

FERRETTO 
uni ienharia 

	

natureza 	área total m2  , 

	

-O 1442 	 0,4843 ! 
: 	- 

	

O .2915 	 -0.1966 

	

-0 7804 	 0,4097 

	

1,0000 	 -03428 i 

	

-0,3426 	 1,-0000 ' 

	

-0.3238 	 0,5763 

custo/m2  atratividado : data 

custo/m2  1  0000 ' -0 8849 0,0467 

atratividade -C 68,19. 1.0000 -0,205,: 

data ri 0467 -0.2064 ' 4.0000 

natureza -O 1442 0,2915 -0,7804 

área total 	1112  0,4843 -0,1966 0,4097 

percentual de APP 2 2078, 0,1093 0,2662 

7 percentual de APP i 

custelm2 	 0,2678 ' 

atratividade -0,1093 

data 	 0,2552 

natureza 	 .0,3238 

área total rn2 0,576-3-- 

percentual de APP 	 1 0000 

Teste t das Correlações Parciais 

Valoies caiciiiados nava as f.-44stalisii(4a8 1 

custo/m2  : 	atratividade 	: data 	, , natureza 

custo/m2  , -7,601 0,1868 • -0,583 

atratividade 7 501 -0,844 1.219 

data c.,..1868 
‘ 	

-0,844 ..-- -4,992 

natureza -0,:".42, 3 1,919 	, -4 ,9çi2 , 

área total m2  2.914 -0,8012.. 1,797 	• -1,460 

percenloal de APP 1 11.2 ' 	_0.440 1,104 	. -1,369 , 

área total m2  
2,214 : 

-0,8021 
_ 	1 797 : 

450 

2 820 

percentual de APP 

custo/n-12  
atratividade 
data 
natureza 
área total Ma  

percentual de APP 

Valor t !abafado (f erifiro) : 1, 74 (para o FliVept  de sigriificâncla de 10,0%) 

1,1'12 
-0.440 
1,104 

.1,369 , 

11) 

2,ë20 

As vatiâveis Mdepeodeotes data e áf,...4 rOrAl ir,' são torlemente con.lacionadas, O modelo pode apresentar 

multicolloearidade. 
As variáveis independentes arca total m' e percentual de APP são fortemente correlacionadas. O modelo pode apresentar 

multicoline.aridade. 

Significaneia dos Regressores (bicaudal) 

CCPste bi('.aucial - signiticAncoa 30.00%) 

t de Student .1(critic40) 	1,0711 



átudoMizado Quadrático 1 _ 

	

-0,4071 	 0,0122 

	

2,1648 	 0 

	

-0,8747 	
___..0:02456402 

	

-0.7848 	 0-.0364 .  ; 

1 	
2,3502x10-4 

	

,0725 	
! -0,0643 . 

0,0633 
0,5856 

i 	
d.61,1-1 

1,1192  0,0678- 

	

-b,9261 	 0,04.69 ; 
-1,2180  
-0,5230 

	

1,31421_ _ 	

0,0157 
0,454á 0,0121o,d1 

0,0701 

- 0.1291  1 
1.4854x'10 3

0,0 

 

1 -48 

 

1,1322x10-3  
0,0384 
0.1355 

- 
4.9978x10-3 

0,0419.  

0,0245 

-1,7451-

0. 1892 • 

-0,5503 1, 

-0,1461 

0,8261 
-1,7947 

-0,3110 

0,8763 
0.7985 

O 3 2 4 9 

tr 

rERRETTO 
. Ja.anenbrorio 

data 	 ,..,-, 	 -5.905 - 	, 

	

?.% - 	Sirp ___ 
.,, 	

2 2x10 	 . 
._ , 	 * natureza 	 ,..,,., 	 0,ã95 	 38% 	N ão 

área 
1 

área total 1112 	 VI 	 9 206 • 	 8, 6x10-'3"6 	Sim 

percentual de APP 	 b5 	 0.1891 " 	 . 85% 	No 

Alguns regressores não são tinporlantes na formação do modelo. 

dos Regressores (unieaudal) 

(Teste unicalidal - signiticancia 30,00%) 

Coeficiente t de Student ((crítico) = 0,5350 

Variável 	 Coeficiente 	 t Calculado 	1 	Sig,nificância 	I . .... . _ 
atratividade 	 51 	 . -1- 	 4,5x107,28 	 -1 	- 

b% i 

	

: 	1 
data 	 52 	 -3,547 	 0,13% : 

natureza 	 53 	 . 0,535 i' 	 30% : 
i 

area total m' b4 	 7,034 	 . 1,4x10 4% , 
percentual de APP 	 55 	 0,1510 i 	 44% , 

Tabela de Resíduos 

Res;d tios da vanavel depiMdente (_nfilcustO/m1). 

N" Am. 
1 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

17 

1 a 
19 

20 
21 

22 

23 
24 

óbservado . 
2,5733 
4,54 
1,3428 

0,9282 
1.2837 

2,9407 
4,9767 
1 8694  

4 + 	63? 
'' 	.03' 
2.302.5 
2,3617 
2 4621 
4.575:2. 
2 1770 

4,6051 

1_1878 
1,7630 
2.4577r 

,..4 5!:-.. 

2,P?15 
1,386:: 

2 	 1,9';
-1

4,30 

, 	Estimado • 	Resíduo i ... 	., 	 ! 
2,6841 	. 	-0,1107 

. 	4.0418 	0,5042 1  . 	. 	. 

. 	1.5575 ' 	-0,2146 
: 	1 	1192 . 	-0,1910 

1 2990 	-0.0153 

2,6891 	0,2516 
4,8578 	0,1188 I 
-.5980 	0,2604 _ 
16799. 	.0,2156 

. 	1,'086-0 2774 
2,4282 
	

-0,1256 
2,2514 	0,1103 , 
2_,_1971 	0,2649 . 
4  9351 	-0,3593 : 

2,1384 	.0,0385 

4, 7269 	-0,1217 .: 

1,2214 	-0,0336 

1,5668 	O 1901 
2.8267 	-0.3697 , 

2, 	'...50;.! 	-0,0706 

2,7168
0,1567  
0 2047 

1,22:45 	
: 

‘2,  
oCs'; 

NormalizadO' 1 
-0.4204 

.
i 

-0,8151 
-0,7253 

-0,0582 

0,9552 ! 
0,4514 ' 
G 9890 . 

-0.8224  . 
-1,0532 ' 
-0,4772 ; 
0 4191 ' 
1,0059 

-1,3643 

0,1463.  

-0,4623 

.01277 
0,7446 _ 

-1.4037 

-0,2684 

0 7773 
0,5950 



13.f:U1,  

!I 4011 

14.)  

ri 2.11:1.4 

33.1 
17 

¡taro 

41,4 411: 
1. 
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FER RETTO 
fing 4713)3 ;Iria 

Resíduos x alor Estimado 

Resíduos 

Lm:c 

Este gratico deve ser usadó para verificação de ttomocedastickf ade do modelo. 

EStatítilica dos Resíduos 

Número de elementos ..... 	. cc. 

Graus de liberdade 	  21 

Valor médio 	  = 
-19 -3.9179x10 

VariântÁa : 0,0504 

Desvio padrão 	  0,2246 
Desvio médic . 	........... 0,1915 
Variánoia (não tendenciosa) 	 • 0,0693 
Desvio padrão (não tend.) 	 : 0.2633 
Valor mínimo 	  -0.3697 
Vaior máximo .  	: 0.5042 
Amplitude : 0.8739 
Número ele classes 	  - 5 
Intervalo de classes  	. 0,1747 

:Momentos (f.entrais 

Momento central de 1a  ordem -3,9179x10-19  
Momento Central de 2 ordem : 0,0504 

Momento central de 3' ordem 2,3910x10-3  

Momento central de 4" ordem 1 .0868x10-4  

Coeficiente 
Assimetria 

Amo.stral 	 ; Normal 
0,2110 

t de Student 	 , . 	. 
o 1 	 o 	 , .1 . ___ . 



	 Absolutas 

3 

r- o ri 3 2 5 1 
4t • 

FERRF.:71"(.> 

ClIrtOSP' 	 -2,9372 	 . 0 . 	 Inciefindo 
	el-sQ,c,rt'lrst i•rt 

DistriJmiçáo assimétrica J.3 dire-ita platicúrlica. 

imen.alas de Classes 

Classe 

2 

3 

5 

Mínimo 
-0,3697   t , 

	

Máximo 	' 	' 

-0,19,49 

, . 	........ 	. 	, 
0,1546 ' 

0,3§.,:, 	I. 

0.5042 

.0,1949 -00201 

Freg.. 

. 

5 

6 
zi 	' 

. 
; 

	

Freq,(%) 	i 

22,73 ' 

2727 ' 

	

. 	• 	.. 	. 
18,16 

27,27 ' 

4,55 

. 
-0.0'231 

O 1546 

3,3294 . 

Média— —1  
i 

-0,2875 1 

-0,1089 ' . ..„ .. ..__.., 
0,0631 ' 

0,2224 . 

0,5042 1 

Histograma 

.A.mostragens eliminadas 

Ainostrages ;Ião it667_adas na avaliaçâo : 

N" Am. 

16 

custo/m2  
144,9300 

9000.  

Erro/Desvio Padrão() 
-21,9359 

-16,7091 

    

Presença de Outliers 



"Outtlérs" 

• 

1£ 19 21 222 

Arrostiagern 

.tiiir) 	I 	Aceito 
,.ill 	

--;. 
0.2551 • , 	Sim  

0,1310 1 Sim 
0.1459 • 	Sim .. 

Sim 0,;813 • 
0.2066 i 	Sim 

I . 	.. 	........ 
0,4057. 
02101 	

Sim 
Sim .... 	............ 

0.2112 z Sim 
0.2533 Sim ......_..._ 	. 	..... 	...,..... 
0.1675 . 	Sim 

0,1510 • 	Sim 
' O 4140 	Sim 	• i 

b.ãè.'il* 
	. ., 

sun 
0,4022 •• 	Sim 

.. - 

FERRETTO 
engenharia 

Oriléno de de-inlificacão de °utile( : 

in1ertial0 de +1- 2.00 desvios. padrõeS em torno da média. 

Nenhuma amostragem foi encontrada fora do intervalo. Md existem outliers. 

Gráfico de indicação de Outhers 

Efeitos de cada Observaçãó na Regressão 

F tabelado .6.805 (para o nivel de sicmificánCia de 0,10%) 

, 	. 
N" Am. 	I 
	

Distância de Cookr) 
1 

6 	' 	., 1,5273x10 . 	i 
7 00499 i 
8 .  '. " 	6,0390 

9 	' ' 0,0586 
10

.  
0,0382 

.,...,_ .-1.9,6-8.46.; 

12 9 1786x10 
13 6,1354x10-3 

:14 0.2034 
15 	. 6:322.8' 

17 4,01.70x10 

0,035 ; 
; 

0.2177 
0,0193 
0,0175 —' 

, 



FERREI-10 

C.C29 	rfrI, 

. 

O 3 ? 5 3 

18 

19 

20 
21 

22 

23 
24 

0,0,689 

1,1323y10-3  
0,0252 

(127;1321,314::3::  
0,0346 
9,0851 

0.4045 
- 	i 

0,236? 

: 	0,1875 7 

0,3882 ...._ 	.... 	. 
0.2634 

0,2131 
- 

0,4448 ir"iI .  

--(a 

Sim 

Sim 

Sim 

.... 	Sim 

Sim.  
Sim 

/1 distancia de Coou corresponde á variação máxima sofrida pelos coche entes do modelo quando se retira o elemento 

da amostra Não deve ser maior que F !aboiado. 

Todos os elementos da amostragem passaram pelo teste de cansisténcia. 

são os elementos da Maganal da matriz de previsão. São equivalentes à distância de Mahalanobis e medem a 

distância da observação para o conjunto das demais observações. 

Teste de liolmogorov-Smirnov 

Arnostr. 	. 	Resíduo 	F(z) 	GÇz.), 	Dif. esquerda 

	

21 . 	-C,  3697 	0,0802 : 	0 0455 	 0,0802 

	

15 	-0,3593 	13:1„0.18466;., 	 0,0407 	. 

	

0,0q09 	 ..__ . 

	

11 	. 	-0.2774 	 0,1364 	 0,0531 	• 

	

10 	-02166. 	0,2054 	0,1818 	 0,0690 

	

4 	-3.2 , ,1C 	3,2075 	3.2973 	 O, 0256 

	

.. . 	
23 	0,2727 	 6,8582x10-3_ 

	

5 	--(;.9 -, 5 	0, ,1-i 

	

12 	-1) '256 	0 317 	 0,0438 
.----- 	: 

0.322 	
,-.., 	• 

	

16 	 00..3;326 	 3,7272x10-' 

	

1 	• 	-9.1 107 	0,337 	0,4031 	 0,0265 
.__. 

	

22 	_ -0, .'il..)k5 	 0:-;.334 	: 	0.4545 	 -0,0149 : 

	

19 	-,:.;,33 .3 	O 449 	0.5000 
1 	

5,3761x10 3  : 

	

.6 	-0,3153 	0.477 	0,5455 	 0,0232 . 

._.. 	 0,558_
1 	

0 5909 	 0,0127 
17 [=.C1385 

	

13 	• 	e ,153 	 0,6354 	 6,-.6s7 -i 5 '. 0562 	

. 

	

8 	 e • '88 	0.574 0,6818 	 0,0377 

	

24 	 C: 1 :767 	0.724 	0,7273 	 0,0422 

	

,.. 	. 	, 

	

20 	 01961 : 	0,7720 7727 	 0,0444 . ,  

	

23 	 02047 

	

1 	

0.782 	0.3182 	 5,8044X1 

7 r 	 0,830. _ 	0,8636 	 0,0121 	, 0.256  

	

9 	 3 2134 	0,83ç, 	0,3391 	 0.0:-•ã9.  

14 ' 	O :649 	0,843 	0,9545 	 0,0663 _ 

	

2 	 '1  k42 	0.972 - 	1,0_000 . 	 0,0.176 

Niaot ri(ferença obtidéi 	O 1117 

Valo; crítico 	: 0,2736 (para o nivel de significãncla de 10 %) 

Dif. Direita 
0,0347 , 

4,6790x10 

9,7432x10
-3 

0,0235 • 
3,0137 

0,0385 
-3 

1 5874x10 	• 

0,0417 

0.0720 ' 
0,0603 • 
0.0508 

0,0686 
0,0327 
0,0260 

7657210 3  

3,197x10 3  

9,5484x10
-4  

0,0366 

0,0333 
0.0704 
0,1117 

0,0277 

.seguido o teste de Koirnogorov-Smirnov, a 1119 nível de significam:ia de 10 %, aceita-se a hipótese alternativa de que há 

ilormalidade. 
Nivel de significância se enquadra em MGR 14653-2 Regressão Grau I. 

0ttserv.90o: 
O teste de Koltriogorov-Smirnov tem valor aproximado quando é realizado sobre uma população cuja distribuição é 

desconhecida. como é o caso das avaliações pelo método comparativo. 



Kohtiogorov-Sirtiniov 

(e±ernerttw,.;daaniostra 

23.> • 

2:11 4 
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FERRETTO 
engerihnria 

(;cáfico 1c Kolmogoro Smirnov 

Autocorreiação 

Estatistica de Durbin-Walson (DW) 	. 2,2447 

(nivel de significancia de 5.0%) 

Atitocorreiação positiva (D\At < DL) 
Autocorre!ação negativa (DW > 4-DL) 

DL =0,95 
: 4-DL = 3.05 

{niers/210 para ausência dtE! nutocon.e!acão (OU < DW< 4-D13) 
Dl) = 1,89 4.-OU = 2,11 

Te h. de Durbin-Watson inconciosivo. 

A Batoco/relação (ou auto-regressão) só pode ser verificada se as amostragens estiverem ordenadas segundo 4/177 

critério conhecido. Se os dados estiverem aleatoriamente dispostos. o resultado (positivo ou negativo) não pode ser 

considerado. 

Gráfico de Auto-Correlação 
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Auto-Correiaçào 

ke!e3rneraes da 13 ;TI 	t 

5,12-1 

132?1,:,  

os pontos estiverem 'alinhados e a amostra estiver Com os dados ordenados. pode-se suspeitar da existência de auto- 

correta 00. 

1.-Z.esiduos ), Variáveis Indèpendentes 

Verilicaç;.io 	muttir.;olinepnclade 

1 
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1:ERRETTO 
.e.ntlenharia 

Nome da 	 Imóvel 

Variável 	 Avaliando 

atratividade 
data 
natureza 
área total 
percentual "de APP 

Nenhuma característica do objeto sob avaliação encontra-se fora do intervalo da amostra. 

Formação dos 'Valores 

Variáveis independentes 

atiatividade 	  =3.00 

data   = Abr/2011 

natureza ....... .......... 	= Transação 

arca total m2 .... 	 = 126.108.32 

percentual de APP 	....... = reserva de APP entre 21% a 35% 

Outras varáveis não usadas no modelo : 

icientiendereço . 	 = gleba parte do lote 29 matricula 21 

bairro     = esperança 

informação 	 ??? 

valor total do imóvel 	 = 0,00 

valor benfeitorias 	..... 	0,00 

valor total 	  = 0,00 

frente ........ 	.• ..... 	= 252.80 

perimetro 	  = 498.85 

topografia . 	 = Aclive 

nivel/rua 	 = acima 

distancia até centro km 	= 7.00 

acesso pavimentado 	 = não = O 

= frente para SR ou RS 	 não  

Estima-se custoírn'' = 7.57 

O modelo litilfia(10 foi : 
¡custa/117'1= Expr.  -1,6612 - 1,8096 x im(7a(ratividailej) - 0,04056 x Nata) 	0,10221 x (natureza,' 55,354 /Ln(ffirea total 

2,3000x10-2  x Lnaperce.igaial de APPD) 

Intervalo de confiança de 80.0 % para o valor estimado : 

Mínimo : 5.83 
MáXUTIO • 10.09 

• 

c•• 

3,00 
Abri2011 

Transação 
126.108.32 

resma" de APP entre 21% a 

si  



Nome da 
. variável 

Limite 
_loferior 

atratividade 7.64 
7,02 

' natureza 6.59 
6.79 área total-  in2 

.2-..-,22 28,59 ‘; 

1.8.i .,.98 r‘.'  
percenti.ial de APP 	 6,64 - :-._. 

E(custo/m2) 	 4,91 i 	 7 08 : 	 85:80 

10,09- 	
.. . • 	.. 	_ 

Valor Es-timado 	 - 5,83 , 	 4,26 _ 	 5_3,5-7.•  

. 	 - 
I Limite ' Amplitude ; Amplitude/média . 
1 
1 Superio 	Ir 	 l (70 ) 	 i 

_ 

1••8  0 ' ,.6 	-1  
' 	7,70 Total 

	
0,06 . _ . 	. 

: 	8,38 	 136 • 
8,92 ; 	 23 

. /3,66 . 	 1,86 ' • 	
-22;;9,:9 1,  

14 

ÇERRET-10 

Intervalos de Confiança  

( Estabelecidos para os regressores e para o valor esperado Ern ) 

tntervato de confiança de 80,0 % 

Ampfitode do intervalo de confiança : ate 100.0% em torno do valor central da estimativa. 

Variação da Função Estimativa 

Vanaçan da vanavei dependente (custolcri') em função das variáveis independentes, tomada no ponto de 

estimativa. 

-1.8159641 
dy Of. ru 

Ó.97 34v/o 

_ 
-0,4013% 
t5 023Õ4 

Variável 	 ....; dy/dx .e) __ 

atratividede 	 . -4,6259 

data .., - 	 _ .. . •0-,1110 

natureza -
área total m2  

. percentual de APP 

0,7839 
t 

-2.4403x10
-s 

0,1763 

(') derivada parcial da variável dependente em função das independentes. 
variação percentual da variável dependente correspondente a uma variação de 1% na variável independente. 

Gráficos da Regressão (20) 

Calculados no ponto médio da amostra. para : 

atratividade 3.0907 

data = -18,2272 

natureza = 0.5909 

área total 	rn'' = 31081.5872 

percentual de APP = 2.0275 

";..,2,•••••LI E,cc:rdr,.,  

••• 	 ,̂ r 	!.;::7' 
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Valor 
n/orrie da 

Variável _ 
átratividade 
data 
natureza 
área total mi 
percentual de APP 

Valor 

Minin•lo 	 : Máximo • 
- ,b0 

Apr[2009 
fansa-ção 
5.100.00 

reserva de APP entre 21% a 3.5%_ 

6.00 
Abr/2011 

Oferta 
.206.000,00 

reserva APP até 10% . 	• 	_ 
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REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIM 

LIVRO N.° 2 — REGISTRO GERAL 

N. 21 (VINTE E UM) 

=RECHIM, 07 de 	 JANEIRO 
	

de 1.97 6  • 

FLS. 

01 

IMC5VEL: - Parte do lote rural n. 29 (vinte e nove), da Linha 1, 
Sec. Dourado, n/m, com 125.000 m2, sem benfeitorias e 

confrontando: -ao NORTE, com o lote n. 31 - 440 metros; -ao SUL, 
com o lote n. 21 - 560 metros; -a LESTE, com a outra metade do mes 
mo lote n. 29; e a OESTE, com o lote n. 23; INCRA: 869.074.540 - 
RPg.Ant.- 80.094. Lv. 3"AZ" fs. 173 - 	12-09-74. 

Dr. Tulio Jacques Massignan, brasileiros, casado, 
m4dico, residente domiciliado n/cidade; 	n. 

052.726.900. 
 

07 de janeiro de 1.976. - Of. 	  

R.1 - 21 - CED.RURAL - Credor: B.13.il S.A. --Drevedor: Dr. Tu-
lio Jacques Massignan'; Valor: Cr$/4S.D.000,097 Venc. 

31 de dezembro de 1.987 - Reg. 8 do•LiO 3 d/C4-tio. Gfs'  

SreChiM, 07 de .janeiro de 1.976. - 

3v.2 - 21: - CERTIFICO que o 0.1 acima "FOI LIBERADO", conforme --
consta de Recibo de Quitaçad, datadg de 09 de dezem - 

b o de 1.907, sendo uma Via arquivada neste Cartorio. 
A 

C;=' ,7 CHIM, 
LB. 

DE DEZEMBRO DE 1.987.'-j),AJJ121nL46f,„2„t:,  

 

 

. - 
0.3 - 21: - "DACJO EM PAGAMENTO" - Transmitente: - O Sr. TÚLIO JAC 

01TES,MAS5IGNAN, brasileiro, casado com Helenita Sorte= 
lon Massignan, medico, inscrito no CREMERS sob numero 3.757, e no 
CPFMF sob numero 053.726.900/201  domiciliado e residente nesta ci-
dade de Erochim, neste Estado, a Rua Bento Gonçalves, 197. 

RENUNCIANTE: 	A Sr5'3. HELENITA BORTOLON MASSIGNAN, brasileira, casa 
da com TtSlio Jacques Massignan, de afazeres domestT 

cos, portadora da Carteira de Identidade expedida pela SSP/RS 	RU 
numero 7007570554, inscrita no CPFMEs sob numero 053.726.900/20, do 
miciliada e residente nesta cidade, a Rua Bento Gonçalves, 197. 

ADQUIRENTE: "MAPEL - COMÉRCIO DE MOTOS E ACESSÓRIOS LTDA", 	com 
sede s Avenida Mauricio Cardoso, 706, nesta cidade - 

CONTINUA NO VERSO — — 
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LIVRO N.° 2 — REGISTRO GERAL 
	

ns. 	mAillicuLA 

NP- 21 Olv 

de Erechim, neste Estado, inscrita no CGCMF sob n(imero 90295.999/ 

0001-36. 

VALOR: - Por Exigencia Fiscal Cz5 1.100.000,00 (UM MIL40 E CEM 
MIL CRUZADOS). 

IMÓVEL: - PARTE DO LOTE RURAL NIIMERO VINTE E NOVE (29), da Linha- 
Um (01), SecçZo Dourado, neste municipio e Comarca 	de. 

Erechim, neste Estado, com CENTO E VINTE E CINCO MIL METROS OUADR.d. 
DOS (125.000m2), SEM BENFEITORIAS e confrontando: - ao NORTE, com 
o lote numero 31, na extenso de 440,00 metros; - ao SUL, com 	o 
lote numero • 21, na extensão de 560,00 metros; - a LESTE, com 	a 
outra metade. do mesmo lote numero 29; e, a OESTE, com o lote cume 
ro 23. 

INCRA: - Sob nP- 869.074.035.360/3. Com  a rea total de 41,0 H. 

OBSERVAÇÃO: - A CERTIa0 NEGATIVA fornecida pelo I.B.D.F. 	sob nc.) 
210204, em nome do transmitente, datada de 21 de de 

zembro de 1.987, foi Apresentada neste CartOrio e Devolvida anexa 
'a respectiva Escritura. 

FORMA: - ESCRITURA PúBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA INTECRALIZA 
: 	-ÇãO DE CAPITAL, lavrada em data de 21 de dezembro de 

1.987, pelo 1P TabeliZo desta cidade de Erechim-RS., Sr. 	JOSÉ 
LUIZ LEAL DE MENEZES. 

R. CZS 5.136,00 
ERECHIM„ 05 DE DEZEMBRO DE 1. 98'7.  ' 

LB.   Ff C 1 	A Vj 

R.4 - 21: "EM PRIMEIRO GRAU E SEM CONCORRENCIA DE Tã-LCEIROS" - 
Em Garantia o Imgvel descrito acima. 

DEVEDORES: - TUII0 JACQUES MASSIGNAN, portador da Carteira de Iden 
tidade n2 3007570538, expedida pela SSP/RS, medico e 

sia mulher HELENITA BORTOION MASSIGNAN, portadora da Carteira de., 
Identidade n2 7007570554, expedida pela SSP/RS, de afazeres domes-
ticos, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Bento Gonçal-
ves, 197, nesta cidade de Erechim-RS, inscritos no CPP numero 053. 
726.900-20, ALDERICO MASSIGNAN, inscrito no CPF número 002.057.290 
-53, Portador da Carteira de Identidade n2 8955.912, expedida pela 
SSP/SP em 09.12.74, brasileiro, empresário, viuvo, residente e - 

02 
CONTINUA FOLW^S 



E R 	m, 29 de ABRIL 	,k 1994 02 N2 21 

(CONTINUAÇÃO DAS FOLHAS Olv).  

domiciliado na Rua Jose Pigozzo, 190, nesta Cidnde de Erechim-RS e 
ALDERICO FLÁVIO MASSIGNAN, portador da Carteira de Identidade n2 - 
8028991894, expeaida pela ssp/ns em 21.06.82, engenheiro industri 
e sua mulher MARIA BARBARA RESNER MASSIGNAN, portadora da Carteira, 
de Identidade n2 2023278126 pela ssp/ns, comerciária, casados pelo 
Regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei - 
6.515/77, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Bento Gon-
çgives, 167, nesta cidade de Rrechim-RS. 
GARANTIDORA: - MAPEL COMÉRCIO DE MOTOS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita 

no CGC/MF nUmero 90.295.999/0001-36, com sede na - 
Avenida Mauricio Cnrdoso, n2 706, nesta cidade de ErechiM-RS. 
CREDORES:  - jOSÉ ANTONIO BORTOLON, portador da Carteira de Identi 

de n2 1003725098, expedida pela SSP/RS, arquiteto e s 
mulher SUSANA MARIA DE LEMOS VIANA BORTOLON, portadora da Carteira 
de Identidade n2 6936211, expedida em 08.06.92, de afazeres domes-
ticos, brasileiros, residentes e domiciliados na Avenida dos Maria 
tas 518, 12 E Parede, conselho dos Cascais, na cidade de Lisboa, - 
em Portugal, inscritos no CPI' rnímero 206.813.050-53. 
VALOR E PRAZO Já declarados na Matricula n2 19 às Folhas 02. 
INCRA: - Sob n2 869.074.360/3. Com  a área total de 41,0 Ha. 
fORMA: - ESURITURA PdELICA DE MIITUO CUMULADA COM CONFISSÃO DE DnTI 

DA E GARANTIA HIPOTECÁRIA, lavrada em data de 24 de Março 
de 1994, pela Oficinla Ajudante do 12 Tabelionato desta Cidade, 
Sra. Saiote Dal Bailo Marques. 
DEMAIS CONDIOES E OUTRAS ESPECIFICAOES AS CONSTANTES NA RESPECTI 
VA ESCRITURA. 
OBSERVAÇÃO: - CERTIDÃO NEGATIVA nr DÉBITO - CND, Serie "E", n2 289 

136, expedida em 11 de Março de 1994, descrita na 
Respectiva Escritura e CERTIDÃO NEGATIVA DO =AMA, Sob. n2 31327, - 
Serie "E», em nome de Mapel - Comercio de Motos e AcessOríos LTDA, 
datada d.e 25 de Abril de 1994, sendo a mesma anexada a Respectiva, 
Escritura. 
ERECHIM, 29 DE ABRIL DE 1994. 
CS. - CRZ 71.348,00 

AV.5 - 21: - CERTIFICO que o 
acima g 869.074 

ERECHIM, 29 DE ABRIL TYF 1994 
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REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECHIM - RS 

LIVRO 10 2 — REGISTRO GERAL 
FLS.: 

02v. 

;s1ATRÍCULA 

NQ 21 

R. 6 - 21 - ADJUDICAÇÃO 	Protocolo ng 123.279 	do 
Lv. 1"H" 'aS rs. 36v. 

TRANSMITENTE 	MAPEL- COMÉRCIO 	DE MOTOS E ACESSdRIOS LTDA., ins- 
crita no COE/ME sob ng 90.295.999/0001-36, com se-

de na Avenida Mauricio Cardoso, ng 706, nesta cidade. 

ADQUIRENTES 	O Sr. " JOSÉ ANTONIO BORTOLON ", portador da Car- 
teira do Identidade ng 1003725098-5SP/RS, arquite-

to e sua esposa " SUSANA MARIA DE LEMOS VIANA SORTOLON ", portado-
ra da C.Identidade ng 6936211 expedida em 08.06.92; de afazeres do 
rristicos, brasileiros, inscritos no CPF/MF sob ng 206.813.050/537 
residentes e domiciliados na Avenida . dos Maristas, 518, 12 B Pare-
de, Conselho de Cascais, na cidade de Lisboa, em Portugal. 

IM6VEL 	O IMÓVEL OBJETO DESTA MATRfCULA, com 125.000 m2 (Cento 
e vinte e cinco mil metros quadrados), sem benfeitorias. 

INCRA 	sob ng 669.074.035.360/3 - com a grea total de 41,0 ha, 
em conjunto com os imgveis das Matrículas: 19, 20e 26.874 

VALOR 	RS 18.500,00 (DEZOITO MIL E QUINHENTOS REAIS), atrbuido= 
Pela Secretaria Municipal da Fazenda, em 12.01.1996, con 

rorme Guia ng 9523, com ITBI pago em 18.01.1996. 

FORMA 	MANDADO DE ADJUDICAÇÃO, expedido em 18 de dezembro 	de 
1,995, pelo Exmg Juiz de Direito Substituo da lg Vara = 

desta Comarca, Dr. Mauro Caum Gonçalves, referente a AÇÃO julgada= 
por sentença em 30.11.1995, pelo Dr. ANTONIO CARLOS RIBEIRO, Exmg. 
Juiz de Direito da lg Vara desta Comarca de Erechim RS, com RETI-
FICAÇÃO pelo mesmo Juiz, Dr. Antonio Carlos Ribeiro, de 17 de maio 
de 1.996, conforme prova arquivada neste Cartorio. 

ERECHIN1, 27 de junho de 1.996. 	- 	O 	t..,Y...>"4.,N•s•II-st-j.'ti; •  
aic — RS 89,00 	

/y 

Afutá 
6of  eméfitfa-fift..,44w,ttixv6i4 	Oils,wsg.t•cfrimst)art22,01;e 
n. ..13.M.113et0,103 E L3 te 04)ti,?qpR'..À.KDS.M3.046.rttlA 

-ahooOoo 

Certifico Ov'e'.á presente frifeèõpiïe.confere'tárn-aoriginal 
C or110i1 o. /ncluida e belleo : t-17' .40 (01.135 .03 :10.20301..097 .4 	NIhIi) 	• 

Erochim, 24'de âcloeto de 20,0 1' 

1)ftela 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 

Secretaria Municipal de Administração 
Departamento de Compras e Licitações 

PROCESSO 
-- 

Ptocesso N': 	009.91/2011 	Data  	?1 /0 12011 

N' SAPI  	 - Minuta 	  .01:5'. 21)..11______ 
Data i',.'orr.: 	 N°  Perual.:__.  

Hcrp 	 Contrato 	-:--_---c-----Jz-uã-J. 
1 Patl je Itir-_. de PrOpOta3:  

PROCESSO LICITATÓRIO - CONVITE NoA  /2011 

Objeto: Contrafação de empresa especializada para executar 

serviço de avaliação e escudo planialtiwetrico de imóveis. 

Secretari 	,Iunicpal de Desenvolvimento Economico 

ABERTURA 

Nesta data procedi a .abertura do presente Processo a pedido da parte 

interessada. 

EieChirn, 	 de 200_ 

Departamento de Compras e Licitações, 

0 ti 2 6 7 
ÇO 



2011 
220.000,00 

52.752,60 
12.350,00 
72.125,00 
82.772 40_ 

2010 

O ri 3 2 8 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 0295/2011 

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 
Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro para atender a SD 0295/2011 da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, em cumprimento ao disposto nos Arts. 15 e 17 da Lei Complementar 

'101/2000. 

As metas e prioridades elericadas na LDO; o comportamento da Receita e da Despesa do Município, no 
Exercício em curso; as informações prestadas pela Secretaria de origem e as existentes no Serviço de 
Contabilidade do Município nos conduzem à emissão do seguinte parecer: 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 
ÓRGÃO/ 	 . ? 	 , 	 1 	PROJETO/ 	; 	ELEMENTO 

	

UN.ORÇ, : FUNÇÃO SUBFUNÇÂO , PROGRAMA ! 	ATIVIDADE 	É 	DESPESA 

06.01 1 	04 	: 	122 	0020 	• 	2.020 	I 33.90.39.05.00 1 ,  

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 
FONTES DE ATENDIMENTO 

RECURSOS 
Dotação Orçamentária Atualizada 
.Empenhado no Exercicio 
Comprometidoyrocessos em andamento) 
Valor estimado deste Processo 
'SALDO LIVRE RESULTANTE 

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA 
O Secretário Municipal da Fazenda, designado Ordenador de Despesa da Pasta correspondente, pelo 
Decreto n° 3.326/09, no uso de atribuições e em cumprimento às determinações contidas no Inciso II do 
Art.16 da Lei Complementar 101(2000, DECLARA existirem recursos orçamentários para a realização da 
despesa supra especificada, estando a mesma adequada com a Lei Orçamentária Anual e oombativel com 

o Plano Plurianual e com a L.DO. 

Erechim, 19 de jap‘r/o 2011 

/ tí, 

Walmir Badalotti 
Secretário Municipal de Desenvolvime to Econômico 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE FINANCEIRA 
Com base na programação financeira e no fluxo de caixa, a despesa tem cobertur financeira para sua 

efetivação 

RECEBIDO 

L 	2'111  

Horz3.45V 4.. s  

Divisão kir% 

/ 
/ 

1 .1 	. 
-) 	_ 

VALDEMAR ARTUR LOCI-h, 
Secretário Municipal /a Fazenda 

RECURSOS 
LIVRE 



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALILADA E SALDO DA 

DOTAÇÃO. 
DATA . TOTAL 	RESE.RMA j SALDO 	CLASSIFORÇAMENTÁRIA 

'EMPENHADO DE DISPONIVEU 
NESTA  NO 	, DOTAÇAO 

EXERCiCIO ,(Preenchimeno! 
I pela Sec Da 

Fazenda) 

DATA 
PROJETO , CATECOR!A ECONÔMICA DA 

E/OU 1, 	 DESPESA 

ATIVIDADEI
39 05 .00 

15/12(10 	• • 

MUNICI-P10 Dt ERECIIIM- RS 

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

SOLICITAÇÃO DE 
'DESPESA 09812010 

Para informações e encaminhamento. 
Discriminação da Despesa e justificativa de sua necessidade 	,Cronograma 

Solicitamos a contratação de empresa especializada para executar serviço derxecução/Utilização 
'avaliação e estudo planialtimétrico de imóveis das áreas onde serão implantados 
os novos Distritos Industriais, conforme descrição abaixo. 	

"Solicitação de avaliação 
de 

Distrito Industrial Norte, localizado às margens da BR 153, entre os Kms 42 e 	
imóveis.  

43, lado esquerdo, sentido Erechim / Concórdia — SC, num total de 435.000,00m2  

de área. 
Distrito Industrial Três Vendas, localizado às margens da RST480, entre os 

Km 59 e 70, lado esquerdo, sentido Erechim / Barão de Cotegipe, com área total 

de 300.000,00m2. 

OBS: Valor Estimado R$ 
ORIGEM DOS RECURSOS: 	 Próprios 

'SERVIDOR REQ.UISITANTE: 	 Mauro Darnião Coelho de Oliveira. 

tOu ri se.ra,oeStor p,6( trato., quando for o caso).. 	 ' 

CUSTO ESTIMADO (preenchimento pelo Opto. De Compras e Licitações) 

Para weencher esta Tabela. podem ser colhidas informações junto à Secretaria da Fazenda — Contabilidade. 

DECLARAÇÁO DE EXISTÉNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE 

COMPATIBILIDADE COMO PLANO PLURIANUAL E COM A IDO. 

imnicuntento no disitoSto no inciso II. Art. 16 da Lei Complementar M 101/20004.RP e considerando as Metas e Prioridaderr"eiencadas na 

IDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetara as Metas de Rnsultados Fiscais prevista5
,6ara o Exercido, 

aprdsenta adentiacão crçamentamt e finanCe,
a COM a Lei Orçamentária Anual e d compativel com o Plano Plurianual e ca'M a LOO 

Erechim, 15 de dezembro de.2010. ; 

/C_ 
. 	2.------7 .' 	- 

Mauro Dániii-6\Çoqt"ha de )Oliveira 

ServidorReqPisitante 
/ 	4 

//1  

Pieer ¡mento pelo Depto de Compras C Licitações: 

Solicitação de Empenho N°: 

Data 	 J2010. 

Depto Compras e Licitações 

/ 
WaImír Badalot 

Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Ecdnômico 

PreenChiMCML) pela Secretaria Municipil da Fazenda; 

Empenho N°: / 

Data ___ 	/2010. 

Sec. Mun. da Fazenda 
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Contrafação de empresa: 

Contratação de empresa especializada na área de enuenharia para execução de: 

°Levantamento planialtimét rico.  com  uso de equipamento tipo (PS. com  finalidade de 

identificar as áreas de terra para avaliação. 

Avaliasão  de imóveis:A  avaliação será executada de acordo com N1.31t 	14653-1 e N1.31: 14653-2. 

com no mínimo o enquadramento Grau de Precisão 1 e Grau de Fundamentação 1. 
/biciivo das avaliações= obtenção de valor de mercado para cada uma das áreas. 

Imóveis: conlbrme descrito nas matrículas: 

matricula 	local 

19 
	

Parte do lote rural 

_ . 
Parte. do lote rural 
23 

21 
	

Parte do lote rural 
-)9 

21772 
	

Parte do lote rural 
:31 	, 

-'1777 
	

'Parte do 
31 

Parte do lote rural 
50 

^, 6352 
	

Parte do lote rural 
59 

36254 
	 Parte do lote rural 

59 

5998 	 Parte do lote rural 
1 64 

-117(.01 
	 Parte do lote rural 

57 parte A 

4-1769 
	 Parle do Iole rural 

57 parte C 

44770 
	

Parte do lote rural 
57 parte D  

Á rea 	 ,;\ re à 	ft p rei Ninla 11 

mati1 icula(m2 ) 	à Ser avaliada(111) 

125.000.00 	125.000.00 

60.000.00 	:60.000.00 

125.000.00 	125.000.00 

34.476.70 	34.476.70 

' 109.642.00 

75.000.00 
	

75.000.0(1 

75.000.00 
	

75.000.00 

100.000.00 
	

'7.750.00 

135.000.00 
	

. 57.000.00 

25.000.00 
	

25.000.00 

25.000,00 
	

25.000.00 

25.000.00 
	

25.000.00 

lote rural 109.642.00 

Deverá ser apresentada ART f anotação de responsabilidade técnica junto ao C1:1'.A). dos 

ser' iços. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

Compras 

Ao 
Fornecedor: 6628 - FERRETTO & FERRETTO LTDA * 
Endereço..: Av. Mauricio Cardoso, 217 Fundos - Centro 

Cidade 	• Erechim - RS - 99.700-000 

FAX 	 (OXX-54) 3321-5796 Fone...: (OXX-54) 3321-5796 

CNPJ 	 01.965.390/0001-05 

ORÇAMENTON0:121/11  

Solicitamos o orçamento dos materiais/Serviços abaixo relacionados: 

Condições de Pagamento: 
Prazo de Entrega dos materiais: 	 dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: 	 dias úteis a contar do 

recebimento da Nota de Empenho. 
Os preços deverão ser cotados 

Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Material/ServiC0  
Quant. 

Vir Uni. Total 

37911 Contratacão de empresa especializada p/ executar serviço de 	 1,00 UN 

avaliação e estudo planialtimétrico de imóveis das áreas onde serao implantados os novos 

Distritos Industriais, conforme descrição abaixo, 
DISTRITO INDUSTRIAL NORTE: localizado às margens da BR 153, entre os Kms 42 e 43, lado 

esquerdo, sentido Erechith/Corcodia - SC, num total de 435.000, 00 m=  de área. 

DISTRITO INDUSTRIAL TR-ES VENDAS: localizado às margens da RST 480, entre os Km 69 e 70, 
lado esquerdo, sentido Erechim / Barão de Cotegipe, com área total de 300.000,00m'. 

Segue maiores informações em anexo. 

T O T A L ==> 

Observação: a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 

o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando O fornecedor ciente que após este 
período a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nós dados 
cadastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 18/01/11 
FERRETTO & FERRETTO LTDA * 
Assinatura Responsável pelo ,çaMellto 

Nome: . 	_ • 

Luiz 'Carlos Ferretio 
Énienne'iroCi0  

n225.319  
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕEOgiaTIVAS DE 
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 
CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZADO, TERÁ 
PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2°  COLOCADO. 

com materiais entregues no Almoxarifado 

Z.,.,;•CY7  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

.:.cedor: 1653 - R & W ENGENHARIA LTDA 
E,dereço..: Rua: Pedro Alvarez Cabral, n574 sa - Centro 

. Erechim - RS - 99.700-000 

YAX.. 	(OXX-54) 3321-2756 Fone...: (0XX-54) 3321-2758 

93.537.918/0001-55  

1 
ORÇA,MENTON":121/11 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 

nd:çè'Jes de Pagamento,  
de Enureca dos materiais. 	 dias úteis a contar do 

roceblmento da Nota de Empenho. 
de Entrega dos serviços: 	 dias nteis a contar do 

receb2mento da Nota de Empenho. 
Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almomarifado 

.:.:entral da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Mat:crialiServIco 
Marca 

Ousar. 
VIr.Uni. 

     

     

'.:ents~náo de empreso especlalir.ada p/ executar.  service de 	 .00 I1 

scao e estudo planlaltimetrico de Imóveis dos áreas onde serão implantados o, novos 
Industriais, conforme dosC.rição abaixo, 

- rrsTR:To INnUSTRife. NORTE, locaiitado às margens da BR 153, entre os Kns 42 e 43, lado 

esquerdo. sentado.Erechim/Corcódia - SC, num total de 435.000. 00 m' de área. 

0ISTR.:TO INDUSTRIAI,  TRÈS VENDAS: localiada ás margens da RST 480, entre os Km 69 e 90. 

lado esquerdo, sentido Erechim / oarão do Cotegipe, com área total de 300.000,00m'. 

Seeue maores anformacoes em anexo. 
0 

TOTAL==.> 	 0 00 00  

Jbservaçào,  a empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 

fabr,cante 
A:_encan: Solicitamos o retorno no FaX (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 

pranc ;naxl.mo  de 03 DIAS UTSIS, Eicando o fornecedor ciente que após este 

per iodo a compra sere efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
adasraz.s, favor informar no Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 18/01/11 
R & W ENGENHAnA LTDA " 
Assinattii"a Rd'ponsável pelo,am ntp, 
Nome: 4.24~1Y44,4.",,420  

Li&fiTplontwiwitkohi 
cp.f :?e,w(p.sN .:.x3!yk8-iisTs 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
REGUI_ARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 
CASO C FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZADO, TERA 
PRAZO MAI=0 DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, son PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2 COLOCADO. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1285 
FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 

Ao 
Fornecedor: 
Endereço.. 
C.:dado 	 

CNPJ 	 

5137) - BRUSCHI ENGENHARIA LTDA • 
Rua Itarare, 30 sala 01 - Centro 
Erechim - RS - 99.700-000 
(0XX-54) 3321-3907 Fone...: (OXX-54) 3321-3907 
93.553.113/0001-03 

ORÇAMENTON° :121/11 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 
7:0:tdIÇões de Pagamento: 

ao de Entrega dos materiais: 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 
1,razo de Entrega dos serviços: 	 dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 

Os preços deverão ser cotados com materiais entregues no Almoxarifado 
Central da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Quant. 
marca 	 Vir. tini 	 Total 

r21, .:,n,..rntacáo de empresa especializada p/ executar serviço de 	 1.00 UN 

,valiacao e estudo planlaltimetrico do inoveis das arcas onde serio implantados os novos 
:)15t£1,05 Industriais, conformo dosàrteao abaixo: 
- nr.s.rnIro INDUSTRIAL NORTE, localizado as Margens da BR 153, entre os Kms 42 e 43 lado 
esquerdo, sentzdO Erechim/Corcódia - SC, num total de 435.000, 00 m' de arca. 
- DISTRITO INDUSTRIAL TRÊS VENDAS: localizado às margens da RST 480, entre os Km 69 e 70, 
lado esquerdo, sentido ErechiM / Barão de Cotegipe, com área total do 300.000,00m' 
Segue maiores informações em anexo. 
	

TOTAL..> -. b.s0t.11) 00 

Obse..ru3ção: à empresa deverá informar a marca do produto ou identificar 
o fabricante 
Atençao: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
pra;:o máximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
periodo á compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
o.adaserals, favor informar ao Setor de Compras e Licitaçoes. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 18/01/11 
BRUSCHI ENGENHARIA LTDA 
Assinatura Responsável pelo Orçamento 
Nome: 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 
CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZADO, TERÁ. 

PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE 
nzscLAsslricAçÃo DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2' COLOCADO. 

VS'vt A)  
ãRUSCHI .GENH,L,RIA LTDA 
CREA079.565 CNPJ 93.553.113/0001-03 

Eng. Civil Joáo Aleiro 8ruschi 
Respensâvet técnicn e Sócio Gerente 
CREA 11.715 CPF: 243.435,440_87 
C.ntrotor ee Irr,tweis CPECI n° 33.516 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Departamento de Compras e Licitações - Setor Compras 

Fone: (54)3522-1718 - 3522-1205 

FAX: (54)3522-4229 ou 3321-0352 
Ao 
Fornecedor: 9093 - GRAPHIUM COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA • 
Endereço. : Rua: Nelson Elhers, 302 - Centro 
Cidade 	 Erechim - RS - 99.700-000 

... 	(0XX-54) 3522-1670 Fone.. 	(0XX-54) 3522-1670 
CFPJ 	 00.984.274/0001-62 

ORÇAMENTOW:121/11 

Solicitamos o orçamento dos materiais/serviços abaixo relacionados: 
Condições de Pagamento: 
Prazo de Entreoa dos materiais: 	 dias úteis â contar do 
recebimento da Nota de Empenho. 
Prazo de Entrega dos serviços: 	 dias úteis a contar do 

feceblmento da Nota de Empenho. 
Os.preços deverão ser cotados Com materiais entregues no Almoxarifado 

,:entral da Prefeitura Municipal de Erechim, na Av Farrapos, 509. 

Ouant. 
Marca 	 Vi r. Uni . 	 Total 

Contratacao de empresa especianzada p/ executor serviço de 	 1.00 UN 

evoltação e estudo planialtltsétrieo de imóveis das arcas onde serão implantados os novns 
Distritos Industriais, conforme descrição abaixo: 
- DISTRITO INDUSTRIAL NORTE: localizado às margens da DR 153. entre os Kms 42 e 43. lado 
esquerdo. sentido Erechim/Corcódia - SC, num total de 435.000. 00 m' de área. 
- arsvRrro 1NDUSTPJAL TRES VENDAS: localizado ás margens da RST 460, entre os Km 59 e 7C, 
1,do esquerdo. sentido Erochim 1 Serão de COtegape. com  área total do 300.000.00m: 
S,mue maiores :nformacbes em anexo. 

TOTAL 

Observação: a empresa devera informar a marca do produto ou identificar 
o fabrIcante 
Atença0: Solicitamos o retorno no Fax (54)3522-4229 ou 3321-0352 no 
prazo maximo de 03 DIAS UTEIS, ficando o fornecedor ciente que após este 
-,eclodo a compra será efetuada, se caso houver alteraçao nos dados 
:adastrais, favor informar ao Setor de Compras e Licitações. 

Atenciosamente, aguardamos vosso contato. 
Data: 10/01/11 
CRAPHIUM COMPUTAÇAO GRÁFICA LTDA 
Assinatura Responsável pelo Orçamento 
Nome: ....,K.D2ALjj 	 

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
REGULARIDADE PERANTE AO INSS, FGTS E FAZENDA MUNICIPAL. 
CASO O FORNECEDOR ESTIVER COM O CADASTRO INATIVO OU DESATUALIZADO, TERÁ 
PRA:0 MÁXIMO DE 48 HORAS PARA A REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E CHAMAMENTO DO 2' COLOCADO. 
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Orçamento.. : 121/2011 - Contr.  . empresa espec. p/ executár serviço de avaliação e til 
U 

tal. u 1,Nal 	 10i^ 	le 

. 	- ,:antraraeNo en envensa asp.c15 
	

Quantldade, 	 L0006 UN 

:ell oleAoii,planialturino de :neveis das atoas onde serao loplanlésdoe, es novos OistolLos Endoo,r.ials, conforma desc,:çào, aba,xo: 

,CPTE 	 A, 7A rgr,15 dl RR 	enure auKno 42 e 43. lado esquerdo, sen:Ido ErecniriCorc,:dla - 8C, nue tota: no 

OC C. de à oca. 	- 	 INDUSTRIA,. Temo VENI,A5, locall,ado às marde0s da 857 480, entre oo ,^ 69 e 	l,tOIO1SC&LOÍCft , 

Ft,  FaLoolpe. o,. Arca lo,a1 de 300.1Ul4OO:ol. Soou, na,orao ,nformacOes em anexo. 

ENGENPAPIA 1:01,0 • 	 O62,3-FERREFTO a FERIM,:FTO L7L,A • 	I 9083-Ul,,,NM1Ul.! UFIPUFAçA0 GRAF: 	: : 	, O 	 IllUR • 

	

85 	 ee, OO 	O. 	 FF , 

;4 	• 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Diretoria de Recursos 1-Rim anos 
Praça da Bandeira, n°354 — 99.700-000 — Ereehim (RS). 
Fone: (54) 520.7000 
E-mail: rha.erechim. rs.gov.br  
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DIRETORIA DE 	- 

  

PORTARIA N. 1290/2010 

O Secretário Municipal de Administração de Erechim. 

Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições previstas no Decreto n'. 3326/2009, 

NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, conforme art. 51, 

parágrafo 4." da Lei de N°. 8666/93, que será composta dos seguintes membros: 

ADARLAN DEDONATTO PEDROSO — Matricula 20735 Presidente 

GIANA GA LLEGO LEICHSENRING — Matricula 20813 

ROSANE SOARES KAMMLER — Matricula 20207 

MIRIAM DE LOURDES FLACH Matricula 20641 

SUPLENTES: 

FRANCINE MALUCA - Matricula 20538 

MATARA VICAR1 AGOSTINHO — Matricula 2135.1 

A presente entra em vigor a contar de 09.12..2010 e torna sem efeito a Portaria 
a" 373/20 I 0. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, RS., 09 DE DEZEMBRO DE 2010. 

Registre-se e Publique-se 

G.EIt NI LEANDRO BERTI 
SecI Mun. dc Administração 



Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

- Divisão de Licitações - 

Termo de Solicitação de Abertura da Licitação 

Ex.celentissimo Senhor Secretário Municipal de Administração. 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência 
autorize a abertura de procedimento licitatório, nos termos da legislação em vigor, após parecer da 
existência de recursos orçamentários, com o seguinte objetivo e descrição dos materiais e/ou serviços à 

serem adquiridos/contratados. 

Objetivo: Contratação de empresa especializada para executar serviço de avaliação e estudo 
planialtirnétrico de imóveis, através dà Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com 

recursos LIVRES. 
Materiais/Serviços: 

Item 	Quantidade Un, Especificação 

1 	1,00 UN Contratação de empresa especializada p/ executar serviço de avaliação e estudo 
planialtimetrico de imóveis das áreas onde serão implantados os novos Distritos Industriais, conforme 

descrição abaixo: 
- DISTRITO INDUSTRIAL NORTE: localizado às margens da BR 153, entre os Kms 42 e 

43, lado esquerdo, sentido Erechim/Concordia - SC, num total de 435.000, 00 m2  de área. 

- DISTRITO INDUSTRIAL TRÊS VENDAS: localizado às margens da RST 480, entre os Km 
69 e 70, lado esquerdo, sentido Erechirn / Barão de Cotegipe, com área total de 300.000,00m2. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM em 21/01/11. 
Adarlan Dedónatte Pedrosó 

Chefe Divisa() de licitnees 
Prefeitura Municial de Erechirn 

Carimbo 	 Assinatura 

Conforme verificação na lei-de-meios em execução, ficam consigh dos os recursos orçamentários 

na seguinte dotação orçamentária: 

06.01.04.122.0073.2020.3.3.90.39.05.00.00  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM emJiJj  
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PRE'.:IETTURA MUNICIPAL 
Estado do Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 CEP 99700-000 

Termo de Abertura 

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe 

c:,nere a le..:Oslação em vigor, especialmente a Lei 8666/93 e suas alterações 

resolve: 

Cl - Autorizar a Abertura do presente processo administrativo de 
aãs'im 

. c.dabdade: CIJ.nvite. 

flUmérc 	,H.2011. 

c) OCietzivo 	: Contratação de empresa especializada para executar serviço 
le avaiiacão e estudo planialtimétrico de imóveis, através da Secretaria 
lurdnipal de Desenvolvimento Econômico, com recursos LIVRES. 

identÁficéção dos Recursos - Dotação Orçamentária: 

06.01.04.12.0073.2020..3.90.39.05.00.00 

Secreta ria Municipal de Administração, em 21/01/11. 

GF 	LE,51) 	ERT1. 
Secretárinicida. 	1:;,dministração 

Rénato Aiencar1rdo 
ecretáno Adiu o de 

Adminispdçâo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Estado do Rio Grande do Sul 
- DIVISÃO DE LICITAÇOES - 
Av. Farrapos, 509 

CONVITE LICITATÓRIO 

Modalidade 	: Convite 
Número 	• 004/2011 
Processo 	• 991/2011 
Data de Recebimento dos Envelopes ..H *//2011 
Horário 	 • "/" horas 

Fornecedor 	: <FORNECEDOR_-NOME> 
Endereço 	• <FORNECEDOR_-__ENDERECO> 
CNPJ 	•  <FORNECEDOR_-_CNPJ/CPF> 
Cidade 	• <FORNECEDOR-CIDADE> Estado: <FORNECEDOR_-ESTADO> 
Telefone .. 	<FORNECEDOR-TELEFONE> 
	• 

 
<FORNECEDOR-FAX> 

O MUNICÍPIO DE ERECHIM, Estado de Rio Grande do Sul, através de seu Secretário Municipal de 
Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, com amparo no Decreto Municipal no 3.326 de 
06/01/2009, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Federal no 8.666 de 21/06/1993, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta. a licitação na modalidade 
"CONVITE", do tipo "MENOR PREÇO", COM ABERTURA PARA O DIA "/"/2011, às ":" horas, tendo 
como local a Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim, sito Av. Farrapos, 509, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitações, que estará reunida com a finalidade de receber os envelopes no 01 - 
contendo a Documentação e no 02 - contendo a Proposta de Preço referente a este Convite. 

1 00 OBJETO 

Contratação de empresa especializada para executar serviço de avaliação e estudo planialtimétrico de 
imóveis das áreas onde serão implantados os novos Distritos Industriais. 

- Distrai) Industrial Norte, localizado à margens da BR 153, entre os Km 42 e 43, lado 
esquerdo, sentido Erechim-RS/Concórdia-SC, num total de 435.000,00 m2  de área. 

- Distrito Industrial Três Vendas, localizado à Margens da. RST 480, entre os Km 60 e 70, lado 
esquerdo, sentido Erechim-RS/Barão de Cotegipe-RS, com área total de 300.000,00 m2 . 

1.2 - Fazem parte deste Convite: 
*Minuta do Contrato 
'Matricula/Áreas 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 	Faz-se necessário realizar o levantamento planialtimétrico dos terrenos para as futuras 
instalações dos Distritos Industriais supracitados.' 

3 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

3.1 - Os envelopes: no 01 contendo a Documentação e no 02 contendo a Proposta de Preços 
referentes a este Convite, serão recebidos até às ":" horas do dia "/"/2011, na Divisão d&\.1 \\ 
Licitações Prefeitura Municipal de Erechim - RS, Av. Farrapos, 509. 

3.2 - Após a hora limite para o 'recebimento dos envelopes solicitados, nenhum outro será aceito, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Estado do Rio Grande do Sul 
- DIVISÃO DE LICITAÇOES - 
Av. Farrapos, 509 

nem permitidos adendos ou alterações das ofertas apresentadas. 

3.3 - Serão considerados inexistentes quaisquer condições trazidas pelos participantes alheias as 
descritas neste Convite. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 - O licitante deverá visitar o local da prestação dos serviços. A proposta será admitida com 
base no conhecimento de todas as condições locais que possam influenciar o custo e o prazo de execução 
dos serviços. 

4.2 - Ficará a cargo do proponente prever qualquer serviço ou material necessário, mesmo 
quando não expressamente indicado, não lhe cabendo quaisquer acréscimos ao pagamento. A ausência 
de comunicação ou impugnação implicará na admissão de que a documentação técnica fornecida foi 
considerada perfeita, não podendo ser acolhida qualquer reivindicação posterior com base em 
imperfeição, incorreções, omissões ou falhas da referida documentação. 

4.3 - Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor, far-se-á 
necessário credenciamento, com menção expressa de conferência de amplos poderes, inclusive para o 
recebimento de intimação para desistência de recursos. A não apresentação do credenciamento não 
implica a inabilitação do licitante, mas o impede de manifestar-se, nas sessões, contra as decisões 
tomadas pela Comissão Permanente de Licitações. 

4.4 - Além das empresas convidadas pela Administração, poderão participar do presente, 
empresas interessadas, cadastradas na correspondente especialidade na unidade promotora do certame, 
que manifestarem interesse com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas antes do prazo previsto para 
a entrega dos envelopes. 

4.5 - As empresas não cadastradas na Divisão de Licitações, que demonstrarem interesse em 
participar do Convite, receberem o Convite, ou solicitarem participação com a antecedência de 24 (vinte 
e quatro) horas, deverão apresentar no envelope no 01 - "Documentação", toda a documentação 
constante nos artigos 27 a 31 da Lei Federal 8.666/93, sob pena de inabilitação no certame. 

4.6 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, no envelope da habilitação, 
Certidão expedida pela Junta Comercial (conforme artigo 8o da Instrução Normativa n.o 103 de 
30/04/2007), que será considerada válida até 01 (um) ano após a data de sua emissão, comprovando 
seu enquadramento como inicroempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos 
exigidos para a habilitação. 

4.7 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 
de P..$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 
a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme disposto no art. 34 da Lei 11.488, 
de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, Certidão expedida 
pela Junta Comercial (conforme artigo 80  da Instrução Normativa n.o 103 de 30/04/2007), comprovando 
seu enquadramento no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos para a 
habilitação. 

4.8 - O credenciamento do licitante como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa (enquadrada nas exigências do art. 34 da Lei 11.488/07), somente será procedido pela 
Comissão Permanente de Licitações, se o interessado comprovar tal situação jurídica, na forma 
estabelecida nos itens 4.6 e 4.7 deste Convite 

4,9 - A não comprovação de enquadramento da empresa como ME, EPP ou Cooperativa, na forma 
do estabelecido nos itens 4.6 e 4.7 deste Convite, significa renuncia expressa e consciente, desobrigano 
a Comissão Permanente de Licitações, dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicáveis 	i• 	-;\ 
presente certame. 	 \ls 

4.10 - A responsabilidade pela declaração de enquadramento conforme previsto nos itens,/ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Estado do Rio Grande do Sul 
- DIVISÃO DE LICITAÇOES - 

Av. Farrapos, 509 

anteriores, é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as Consequências legais que 
possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

5.1 - As empresas participantes da presente licitação ENTREGARÃO E/OU ENVIARÃO 02 (DOIS) 
ENVELOPES SEPARADOS E FECHADOS/LACRADOS, que serão recebidos pela Comissão Permanente de 
Licitações, até às ":" do dia **/"/2011, contendo as seguintes informações: 

'ENVELOPE 1 - DOCUMENTAÇÃO: 
A inscrição: "DOCUMENTAÇÃO" 
Nome da entidade Promotora da Licitação 

- Modalidade e Número da Licitação 
- Data e horário da abertura da licitação 

Razão Social completa da Empresa Participante 

'ENVELOPE 2 - PROPOSTA DE PREÇOS: 
A inscrição: "PROPOSTA DE PREÇOS" 
Nome da entidade Promotora da Licitação 

- Modalidade e Número da Licitação 
- Data e horário da abertura da licitação 
- Razão Social completa da Empresa Participante 

6 CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO ENVELOPE No. 01: 

A) Certidão d.e Quitação ou Regularidade junto às Fazendas (do domicilio ou sede do licitante): 
' MUNICIPAL; 

ESTADUAL; 
FEDERAL (Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria 

da Receita Federal e quanto a Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional). 

á) Prova de situação regular perante: 
' ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, apresentando a CND - Certidão Negativa de Débitos; 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, apresentando a CRF - Certificado de Regularidade 
do FGTS. 

, 
\C) 'Declaração dá Empresa Licitante de que não mantém menores nas condições do Artigo 70, 

Inciso XXXIII da Constituição Federal. 
„ 

D):jDeciaraçâo do responsável legal e do responsável técnico da empresa licitante, de que 
vistoriaram o local da prestação dos serviços. 

Certidão de inscrição da empresa no Conselho Competente. 

Comprovar possuir em seu quadro técnico, profissional(is) com capacitação legal para os 
serviços ora licitados, que será(ão) o(s) responsável(is) pela execução des serviços durante a execução 
do contrato e erlitirá(ão) os laudos e documentos necessários. 

G)Certidão de inscrição do(s) responsável(eis) técnico(s) no Conselho competente. 

H)''Ãtestado de "Capacidade Técnica" fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
comprovando a execução satisfatória de prestação de serviços compatíveis com o objeto desta licitação. 

6.1 - DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO 

6.1.1 - Somente poderão participar do processo licitatório cooperativas de trabalho que atuerri, 
exclusivamente, em Lim único ramo da atividade, coincidente com aquela a ser contratada pelo Município. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Estado do Rio Grande do Sul 
- DIVISÃO DE LICITAÇOES - 
Av. Farrapos, 509 

6.1.2 - As cooperativas, além de atenderem as exigências anteriores, pertinentes a habilitação, 
deverão apresentar os seguintes documentos, por força da Lei no. 5764/71, combinada com o inciso IV 
do art. 30 da Lei Federal no. 8.666/93: 

Estatuto social, com ata da assembléia de aprovação, conforme a Lei no. 5764/71, que 
comprove que a cooperativa tem como objeto a prestação de serviços exigidos nesta licitação. 

Regimento Interno (com a ata de assembléia que o aprovou). 

Registro na Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul - OCERGS e 
Certidão de Regularidade expedido pela mesma. 

O) Ata de fundação da cooperativa, dev darnente registrada na Junta Comercial. 

Atas de eleição dos dirigentes é conselheiros fiscais, realizadas através de assembléias gerais 
ordinárias. 

Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados (com ata da assembléia que o aprovou). 

Registro de presença dos cooperados em assembléias gerais. 

Certidão negativa de processo administrativo junto ao Ministério Público do Trabalho. 

Certidão negativa da Justiça do Trabalho de que não há condenação trabalhista de processos 
ajuizados por associados contra a cooperativa, reconhecendo vinculo de emprego e/ou condenando 
solidária ou subsidiariamente o tomador de serviços. 

3) As cooperativas deverão prestar caução de 50/0 do valor global do contrato, a qual ficará 
depositada por dois anos, nos cofres públicos, após o encerramento do contrato. 

6.2 - DA HABILITAÇÃO DAS ME, EPP E COOPERATIVAS. 

6.2.1 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atenderem 
aos i'tens 4.6 e 4.7 deste Convite, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade 
fiscal, previstos nas alíneas "a" e "b" do item 6 deste Convite, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação, que comprove sua regularidade, em 02 (dois) dias úteis, a contar 
da data em que for declarada como vencedora do certame. 

6.2.2 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte ou a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 
alguma restrição. 

6.2.3 - o prazo que trata o item 6.2.1 deste Convite, poderá ser prorrogado urna única vez, por 
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado e que sua concessão 
não interfira no procedimento licitatorio. O pedido deverá ser feito de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 

6,2.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.2.1, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas nos itens 15 e 16 deste/ 
Convite, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de' 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

6.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DA HABILITAÇÃO 

6.3.1 - Os prazos máximos de validade das Certidões de Quitação ou Regularidade, caso não,  
constem nas mesmas, serão de 03 (três) meses a contar da data de emissão. 

, 
6.3.2 - Os documentos deverão ser apresentados em originais ou fotocópias, desde que'' 

autenticadas em Cartório ou por funcionário habilitado da Divisão de Licitações. Em caso de autenticação 

) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Estado do Rio Grande do Sul 
- DIVISÃO DE LICITAÇOES - 
Av. Farrapos, 509 

por funcionário da Prefeitura Municipal de Erechirn, deverão ser encaminhadas 24 (vinte e quatro) horas 
antes da data prevista para entrega/abertura, sob pena de não nos responsabilizarmos em efetuar a 

autenticação no prazo hábil. 

6.3.3 - Os documentos emitidos pela Internet, poderão ter a sua validade verificada pela 
Comissão Permanente de Licitações. Tal procedimento dar-se-á no momento da análise dos documentos, 
onde serão selecionados, de forma aleatória os documentos que terão sua autenticidade conferida no site 

do respectivo órgão. 

6.3.4 - A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 
apresentados, ensejará aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar 
com a administração pública, pelo prazo de até dois anos, bem como declaração de inidoneidade da 
empresa, independentemente das medidas penais cabíveis. 

6.3.S - As empresas licitantes estão obrigadas, no que diz respeito a habilitação no certame, a 
apresentar toda a documentação supracitada, comprovando a sua regularidade perante os referidos 
órgãos, sendo que tais documentos deverão ser entregues acondicionados em envelopes devidamente 

identificados. 

6.3.6 - Entretanto, caso seja apresentado documento com prazo de validade vencido, e se o 
mesmo estiver disponível na Internet, a Comissão Permanente de Licitações poderá, no momento da 
sessão de abertura e recebimento dos envelopes, comprovar a regularidade da empresa perante o 

referido órgão. 

6.3.7 - A Comissão Permanente de Licitações, se impedida de realizar tal procedimento, em 
virtude de problemas relativos a falha da página eletrônica do órgão ou Outro problema superveniente, 
que impeça a comprovação da regularidade da empresa, efetuará a inabilitação da licitante. 

6.3.8 - O referido nos itens anteriores não exime as licitantes da apresentação da comprovação 
de regularidade exigida no item "Conteúdo obrigatório do envelope 01 - documentação" deste Convite, 
sendo que tal procedimento só será efetuado em casos excepcionais, visando agilizar o procedimento 

licitatório. 

7 - CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO ENVELOPE 2 - PROPOSTA DE PREÇOS: 

7.1 - As propostas deverão ser apresentadas em urna via, em liguagern clara e explícita, redigida 
em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas e assinadas por seu representante legal, 

contendo os valores expressos em reais, contendo: 

A) PREÇO GLOBAL para a execução dos serviços. 

13) VALIDADE DA PROPOSTA, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de abertura dos envelopes. 

C) Local, data e assinatura do signatário. 

7.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: 

7.2.1 - Em caso dê omissão do prazo de validade da proposta, será implicitamente considerado o; 1 
prazo acima estabelecido. 

7.2.2 Os preços ofertados devem ser cotados em moeda corrente nacional, contendo apenas': 

duas casas decimais. 

7.2.3 - Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem, 
previsão no Convite, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta no que não forf,,\J 

conflitante com o instrumento convocatório e seus anexos. 	 / 

7.2.4 - Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas com: materiais ,ex  

( 
- 
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equipamentos necessários para a execução dos serviços, veículos, carga, descarga, transportes, 
impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, demais serviços e eventuais que possam 
acarretar ônus ao Município, especificadas ou não neste Convite. 

8 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

8.1 - A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido 
no artigo 43 da Lei Federal 8.666/93. 

8.2 - A participação da licitante no certame, com ausência de impugnação tempestiva aos termos 
deste Convite, presume a completa aceitação, por parte do proponente das condições estabelecidas no 

instrumento convocatório. 

8.3 - As licitantes são responsáveis pela veracidade das informações prestadas e autenticidade 
dos documentos apresentados. 

8.4 - É facultado a Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase 
da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da 

documentação ou proposta de preços. 

8.5 - Somente serão abertos os envelopes 02 (proposta de preços) das empresas habilitadas no 
certame, ficando os relativos das empresas inabilitadas, à disposição destas para serem retirados no 
prazo de 30 (trinta) dias do resultado definitivo da habilitação, findo o qual serão inutilizados. 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 - Os licitantes poderão interpor recurso, após a publicação ou notificação do parecer da 
Comissão Permanente de Licitações, conforme prazo estabelecido no art. 109 da Lei Federal 8.666/93, 

nos casos de: 

Habilitação ou inabilitação do licitante; 
Julgamento das propostas; 
Anulação ou revogação da licitação. 

9.2 - Os recursos devem obServar os seguintes requisitos; 

presentação na forma escrita; pretende que sejam revistos pela Comissão Permanente de 

Licitações; 
identificação objetiva dos fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela 

Comissão Permanente de Licitações; 
assinatura do representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado no 

processo. 

10 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

10.1 - O julgamento das propostas classificadas segundo os parâmetros estabelecidos nesta 
licitação obedecerá ao critério do MENOR PREÇO GLOBAL. 

- Deste modo, a classificação final do certame dar-se-á no sentido de que o primeiro 
colocado seja o encontrado nas propostas de menor preço global para à prestação dos serviços, e os 
demais, na ordem crescente dos valores ofertados. 

10.2.1 - Para fins de julgamento e classificação, o valor total da mão-de-obra proposto por 
cooperativas de trabalho será acrescido de 15% (quinze por cento), face ao disposto no art. 22, IV da Le ,.) 

8.212/91, alterada pela Lei 8.878/99, que dispõe sobre contribuição previdenciária. 

10.2.2 - Em sendo vencedora do certame Cooperativa de Trabalho, a Contratação será firmada 
pelo valor da proposta apresentada por esta, urna vez que o percentual de 15% sobre o valor bruto da 

./ 
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Nota Fiscal de mão-de-obra, deverá ser recolhido peio Município a título de contribuição à seguridade 

social. 

10.3•-• Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 
i.biigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os participantes serão convocados. 

10.4 • A fórmula a ser adotada para o sorteio será escolhida pelos participantes empatados. Não 
havendo consenso na escolha, esta será decidida pelo responsável pela Licitação. 

10.5 - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
mieraernpresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos•itens 4.6 e 4.7 

deste convite. 

10.5.1 - Entende-se corno enipate aquelas situações em que as.  propostas apresentadas pela 

mieroempresa, peia empresa de pequeno porte-, bem corno pela cooperativa, sejam iguais ou superiores 

em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor (empate ficto). 

10.5.2 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, na fase de classificação•das propostas, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

A microempresa, a empresa de pequeno 'porte ou a cooperativa, detentora da proposta de 
menor valor, poderá apresentar; no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após solicitação da Comissão 
Permanente de Licitações, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor 

preço, situação em que será considerada vencedora do certame. 

Se a microernpresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 
aiinea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço,. será facultada, pela ordem de 

classificação, às demais rnicroempresas, ernpre-3sas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 
que se enquadrarem na hipótese do item 10.5.1 deste Convite, a apresentação de nova proposta, no 

pria:o e na forma prevista na alínea "a" deste item. 

Se houver duas ou mais microempre.sas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas 
com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a 

3presentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

10.5.3 - Se nenhuma microempre.sa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 
exigências do item 10.5.2 deste Convite, será considerado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originalmente de menor valor. 

10.5.4 - O disposto nos itens 10.5 a 10.5.3 deste Convite, não se aplica às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microernpresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa (que satisfaça as exigências dos itens 4.6 e 4.7 deste Convite). 

10.5,5 - Ocorrendo as situações previstas no item 10.5.2, a Comissão Permanente de Licitações 
comunicará a microernpresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, por intermédio de fax ou correio 

eletrônico. 

11 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA ENTREGA DOS TRABALHOS 

11.1 - O objeto desta licitação deverá ser efetuado em (30) dias úteis. A contagem dos prazos 
ter inicio a partir da data de emissão do recebimento da ordem de serviços expedida pelo gestor do 

contrato. 

11.2 - A contratada deverá fornecer ART de execução, relativa aos serviços, em nome do(s) 
responsável(eis) técnico(s) indicado para a habilitação.  da empresa, no momento da entrega dOs'j , 

trabalhos. 

11.3 - Os trabalhos deverão ser entregues em três cópias neligráficas coloridas e por meio 

eletrônico, através de CD com plantas. 



I 
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12 - DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. - Os serviços serão fiscalizados pelo gestor do contrato, dentro dos padrões determinados 

Pela Lei Federal 8.666/93. 

13 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, após a entrega e aceitação dos 

trabalhos executados. 

13.2 - Haverá retenção previdenciária nos termos da legislação vigente, com repasse dos 
percentuais ao INSS e entrega da respectiva guia de recolhimento ao contratado, assim corno, quando for 

caso, será retido o Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação pertinente. 

14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1 - O objeto será recebido: 

PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do contratado. 

' DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade Competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo mínimo de 30 (trinta) e máximo 
de 60 (sessenta) dias contados do recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as 
reclamações referentes a defeitos construtivos ou falhas de execução. 

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A aplicação de penalidade à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II 
do Capitulo IV - Das Sanções Administrativas da Lei 8.666/93. 

15.1 - Caso a empresa vencedora se recuse a prestar o serviço conforme contratado, sem motivo 
justificado, ficará caracterizado o descumprirnento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, 

isoladamente OU cumulativamente: 

advertência, por escrito; 
multa sobre o valor global da contratação; 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração; 
cl) declaração de nidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

15.1.1 - Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar 
justificativa por escrito, antes da ocorrência do evento, ficando a critério da CONTRATANTE a sua 

aceitação. 

15.1.2 - Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades passíveis de 
saneamento, notificará a Contratada para, em prazo determinado, proceder às correções necessárias. Se,I 
findo o orazo estabelecido pela fiscalização, as irregularidades não forem sanadas, será considerado a 

inadimplência contratual. 

15.1.3 - A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata 
subitern 15.1, sem prejuízo da aplicação do Contido no subitem 15.2. 

irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta. 

15.1.5 - Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato eoderá/7 

Ii 
 

/ 
• , 

• 

15.1.4 - A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência • 
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aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

15.1.6 - Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5°/o 
(cinco por cento) sobre o valor global do contrato. 

1.5.1.7 - No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos 
ou prejuízos à Administração, ocasiões em que o licitante apresentar documentação falsa ou deixar de 
entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do 
contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada 
ao licitante, sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 
dois anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ao até que seja promovida a 

,-eabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem 
prejuízos das multas previstas em convite e no contrato, e das demais cominações legais. 

15.1.8 - Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a 
sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida á reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior. 

15.2 - As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da Contratante, pela Contratada 
serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta especifica em favor da Contratante, ou 

cobrados judicialmente. 

15.2.1 - Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no 

subitem anterior. 

15.3 - A aplicação de multas, bem com a rescisão do contrato, não impedem que a 
CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 15.1. 

15.4 - A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste Convite será precedida de 
processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

16- PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

16.1 Esgotados todos os prazos recursais a Administração notificará o licitante vencedor, através 
de "C:onvocação Formanpara no prazo de 05 (cinco) dias assinar o contrato sob pena de decair do direito 
à contratacão, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal 8.666/93. 

O CONTRATO DEVERÁ SER ASSINADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE ERECHIM, SITO PRAÇA DA BANDEIRA, No 354., PELO REPRESENTANTE LEGAL DA 
EMPRESA OU PESSOA LEGALMENTE AUTORIZADA ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO. 

16.2- Ao licitante vencedor convocado para assinar o contrato, que não O fizer no prazo 
estipulado, será aplicada MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) sobre o valor da proposta. 

16.3- Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 
participantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, em igual prazo e', 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, sem prejuízo da 

muita imposta no item anterior ao faltante. tos. 
1 \ 

16.4- 'Informar, objetiva e legivelmente, os dados necessários para a elaboração do contrato,A., " 

administrativo. O formulário poderá ser colocado dentro do envelope 02-Proposta de Preços ou entregue\\ 
em separado a Comissão de Licitações. 

17 - RESCISÃO 
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17.1 - C) presente contrato poderá ser rescindido, caso de materialize urna, ou mais, das 
hipó.ese.s contidas nos artioos 77 a 80 da Lei n.o 8666/93 e alterações posteriores. 

17.1.1 - RESCISÃO - SOCIEDADES COOPERATIVADAS: 

A) O presente contrato será rescindido em virtude de condenação da cooperativa em processo 
ajuizado por seus associados, onde tenha o reconhecimento do vínculo de emprego e/ou a condenação 
solidária ou subsidiária do Município, em decisão transitada em julgado. 

3) O presente contrato será rescindido por constatação, através de via administrativa, de que a 
sua execução demande a realização de trabalho dos cooperados em estado de subordinação à 
cooperativa. 

13 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2020 
ELEMENTO DESPESA: 3390.39.05.00.00 

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 - A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste Convite, bem como das 
normas legais que regem a matéria, e, se porventura o licitante for declarado vencedor, ao cumprimento 
de todas as disposições contidas neste Convite. 

.19.2. - A ri a bi I it a çã o do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório importa 
pre.ciusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

:19.3 - O participante vencedor fica obrigado à aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, conforme dispõe o artigo 65 da Lei Federal 

8666/93. 

19.4 - É vedado à empresa contratada a subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, 
a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 

Convite e no Contrato. 

19.5 - Da reunião para recebimento e abertura das propostas lavrar-se-á Ata Circunstanciada. Só 
terão direito de usar a palavra, rubricar propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar as atas, 
os participantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Permanente de 
Licitação. 

:19.6 - A homologação da presente licitação é de competência do Senhor Secretário Municipal de 
Administração e/ou Sr. Prefeito Municipal. 

19.7 - A Minuta do Contrato é parte integrante do Processo Licitatório. 

19.8 - A Lei Federal no 8666/93 regerá as hipóteses não previstas neste Convite. 

19.9 - Dúvidas a respeito do objeto licitado, entrar em contado com o Gestor do Contrato, 
Mauro D. C. de Oliveira, através do telefone OXX-54-3522-3479. 

19.10 - Esclarecimentos na área de habilitação, cadastro e aquisição do Convite, serão obtidos 
junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim, pelo telefone OXX-54-3522-4443. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, 25 de janeiro de 2010. 

,/ 
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Contratação de empresa: 

Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de: 

',Levanta mento planialtimétrico. com  uso de equipamento tipo GPS. com  finalidade de 

identificar as áreas de terra para avaliação. 
Avaliação de imóveis:A avaliação será executada de acordo com NBR —14653-1 e NBR 14653-2. 

com  no mínimo o enquadramento Grau de Precisão 1 e Grau de Fundamentação I. 
Objetivo das avaliações— obtenção de valor de mercado para cada uma das áreas. 

Imóveis: conforme descrito nas matrículas: 

Área aproximada 
à ser avaliada(m 7) 

.125.000.00 

focal 
	

Área 
matrícula(m2 ) 

. Parte do lote rural 125.000,00 
21 

. Parte do lote rural 60.000,00 
-r3 

Parte do lote rural :125.000,00 
-)9 

Parte do lote rural 
31 

Parte do lote rural 
L  31 

Parte do lote rural 
59 

Parte do lote rural 

59 

Parte do lote rural 100.000,00 
59 

Parte do lote 
64 

Parte do lote 
57 parte A 

Parte do lote 
57 parte C 

Parte do lote 
57 parte D 

rural ;135.000,00 

rural 25.000,00 

rural ; 25.000,00 

rural 25.000,00 

27.750.00 

57.000,00 

25.000,00 

25.000,00 

25.000,00 

60.000.00 

125.000.00 

34.476,70 	34.476,70 

109.642,00 
	

109.642,00 

	

.75.000,00 
	

75.000,0() 

	

75.000.00 	75.000,00 

Deverá ser apresentada ARI ( anotação de responsabilidade técnica junto ao CRIA). dos 

serviço:•;. 
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PARECER JURíDICO 

Processo de Licitação: 004/2011 

Modalidade  	: Convite 

Nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei 8666/93 e suas alteraçõeS posteriores, 

examinamos os termos e documentos referentes a abertura do presente processo licitatório. 

Pelo preenchimento dos requisitos legais, aprovamos a abertura e os termos do 

presente, opinando pelo prosseguimento deste processo licitatório, em seus demais tramites 

legais 

O aspecto técnico da obra deixa de ser analisado por não ser da área de atuação da 

Procuradoria e a mesma não possui conhecimento para tal. O projeto e o orçamento atendem 

às exigências formais, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM em 	 

J 

f>"rocuradoria Jurídica 

oss\ 
Den\e\ 5G-7̀,31 
opgSgR ,600.0 

(„ O pçOCV,3(5 
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L. 6 
Encaminhamos o presente processo para execução 

5eguintps procedimentos: 

À. Secretaria da Fazenda, para assinatura do "Termo 

de Solicitação de Abertura da Licitação"; 

xA Divisão de Contratos para elaboração da Minuta do 

Contrato; 

.A Procuradoria jurídica para aprovação do edital e 

minuta; 

xAo Secretário de Administração para assinatura do 

"Edital" e "Termo de Abertura"; 

xAo Secretário de Municipal de Meio Ambiente para 

assina tura do "Edital" 

xAo Gestor do Contrato, Sr. Mauro D. C. de Oliveira 

para revisão do edital e assinatura do mesmo. 

ãetorno do processo à Divisão de Licitações. / 
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MINUTA N°013/2011 

CONTRATO ADMINISTRATIVO n°. 	12011 

PROCESSO n°. 991/2011 - CONVITE N°004/2011 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - 

Contrato Administrativo que fazem entre si cerno: 

CONTRATANTE - MUNICIPIO DE ERECHIM, Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 87.613.477/000
1-20, 

neste ato .representado com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário Municipal de Administração, 

Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. Senhor 

WALMIR BADALOTTI, brasileiro, casado, empresário, ambos residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONTRATADA - 	
 Pessoa Juridica de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n'. 

	  estabelecido na Rua 	  n'. 	 neste ato representada pelo Senhor 	  

	  inscrito no C PF sob n° 	
 residente e domiciliado na Rua 

, ..................... e". 	 Cidade de 	  

O presente Contrato obedece as seguintes condiçóes: 

1 - DO OBJETO - 
Contratação de empresa especializada para executar serviço de avaliação e estudo planiallimetrico de imóveis das áreas onde 

serão implantados os novos Distritos Industriais, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Económico, com recursos 

próprios 
_ 	. 

ITEM 	OTD/UNI _ 	
ESPECIFICAÇÃO 	

PREÇO TOTAL R$ 

_ 	 . 

- Distrito Industrial Norte, localizado às margens da ER 153. entre os KM 42 

e 43, lado esquerdo, sentido ErechimIRS e Concórdia/SC. num total de 

435.000,00 m" de área. 

1 	1,00 sv 	- Distrito Industrial Três Vendas, localizado as margens da RST 480, entre 

os KM 69 e "70, lado esquerdo, sentido Erechim/RS e Barão de 

Cotegipe/RS, com área total de 300.000,00 m'. 

, As matriculas encontram-se em anexo ao edital do Convite n°00412011. 1  

2 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA ENTREGA DOS TRABALHOS - 
2.1. Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA, num prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da 

Ordem de Serviço expedida pelo gestor do contrato. 
2.2. A CONTRATADA deverá fornecer ART de execução relativa aos serviços, no momento da entrega dos trabalhos. 

2.3. Os trabalhos deverão ser entregues em 03 (três) cópias heligráficas coloridas e por meio eletrônico, através de CD com plantas. 

3 - DA FISCALIZAÇÃO - 
3.1. Os serviços serão fiscalizados pelo gestor do contrato, dentro dos parámetros determinados peia Lei Federal 8.666/93. 

4 - DO PREÇO E PAGAMENTO - 

4,1 . O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 	 ( 	 ) fixo, em moeda vigente do Pais. 

4.2.0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após a entrega e aceitação dos trabalhos executados. 

CONTRATO AGMINISTRATIVO N ...12011, PÁG. 1 
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4.3. Nos preços cotados deverão estar incluidas todas as despesas com materiais e equipamentos necessários para a execução dos 

serviços,veiculos. carga, descarga, transporte. impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais. leis sociais, demais serviços e 

eventuais que possam acarretar ônus ao Municipio. especificados ou não no edital e contrato. 

4.5. Haverá retenção, nos termos da legislação previdenciária vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da respectiva 

gva a CONTRATADA. assim como, quando for o caso, será retido o Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação 

pertinente. 
4.6. Ouando se_tratar de SOCIEDADE COOPERATIVADA a mesma deverá apresentar' 

MensaLmente• 

Relação dos cooperados que executam os serviços; 
Cópia do SEÉIP- Sistema Empresa de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, onde informa á Caixa Económica 

Federal e INSS. quais são cs cooperados vinculados ao Contrato; 

Idem, que comprove pagamento do INSS decorrente do SEFIP. 

emlualmepte, 

Cópia da Ata da Assembléia Geral: 

Comprovante de rendimento. 
4.6.1. A SOCIEDADE COOPERATIVADA deverá prestar caução de 5 % (cinco por cento) do valor global do Contrato que ficará 

depositado por 02 (dois) anos nos cofres públicos, após o encerramento do mesmo. 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - 
5.1. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuizos que venham dolosa ou culposamente prejudicar ao 

NittniCipi0. quando da execução dos serviços. 
5.2. Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da 

execução CIO 
presente contrato, ficarão exclusivamente a cargo da CONTRATADA, cabendo-lhe ainda, inteira responsabilidade por 

a(isisnuer acidentes de que possam vir a 
ser vitimas seus empregados, quando em serviço, bem corno quaisquer danos ou prejuizos 

porventu(a causados a terceiros e ao Municipio. 
5.3. A CONTRATADA fica obrigada á aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, conforme preceitua o Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93 a alterações posteriores. 
5.4. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA. segurança, transporte. mão-de-obra, leis sociais, ónus de acidentes com 

terceiros, 
tributos, ferramentas, equipamentos auxiliares, seguros e demais encargos. 

5.5.Todos os materiais e serviços complementares, necessários á execução dos trabalhos, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA 

5.6. É vedado á 'empresa CONTRATADA a 
subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, a cessão ou transferência total ou 

parcial. bem Como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e no Contrato. 

O - DO EMPENHO DA DESPESA - 

. 1. As despesas resultantes da execuçãO deste contrato serão atendidas através da seguinte Dotação Orçamentaria: 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO - 13.01 
PROJETO/ATIVIDADE -.2.020 
ELEMENTO DESPESA - 3390.39.05.00.00 

7- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 
A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capitulo IV - Das Sanções 

Administrativas da Lei 8.666/93. 
7.1.Caso a CONTRATADA se recuse a prestar o serviço conforme contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o 

descumprimento total dá obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

advertência por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 

suspensão temporária de participação érn licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

CONTRATO ADMINISTRArivo N _12011, PÁG. 2 
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.1,1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por 

vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação. 

7.1.2. Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades passiveis de saneamento, notificará a Contratada para, em 

prazo determinado, proceder ás correções necessárias. Se, findo o prazo estabelecido pela fiscalização, as 

forem sanadas, será considerado a inadimplencia contratual. 

7.1.3. A partir dessa data, considerar-se-à recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que 

aplicação do contido no subitem 7.2. 
7.1.4. 6 sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou 'irregularidade cometida pela CONTRATADA 

acarrete conseqüências de pequena monta. 
7.1.5. Péla inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor global do contrato. 
7.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global 

do contrato 
7.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuizos à Administração. será 

Administração. por prazo não superior a 02 (dois) 

que evidencie dolo ou 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior. 
7.2. As multas devidas eiou prejuizos causados às instalações do CONTRATANTE. pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, recolhidos em conta especifica em favor do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

7.2.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 

notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 

7.3. A aplicação de multas. bem como a rescisão 
• do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique 

demais sanções previstas no subitern 7.1. 

7.4. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste 

mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório, 

8 — DO GESTOR DO CONTRATO- - 
8.1. Será gestor do presente contrato, é Senhor MAURO DAMIÃO COELHO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 6 do Decreto Federal 

n' 2.271 de 07 de julho de 1997, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro 

das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 

contrato 

9 • DO RECEBIMENTO DO OBJETO — 

9.1.0 objeto será recebido: 
9.2. PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, em até 15 (quinz_e'i dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

9.3. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes, após o decurso do prazo de 30 (trinta) e no máximo 60 (sessenta) dias do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde que 

tenham sido atendidas Iodas as reclamações referentes a defeitos construtivos e falhas de execução. 

10 — DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO- 

escrito, até o 

irregularidades não 

trata o subitem 7,1. sem prejuízo da 

aplicado ao licitante a sanção de suspensão 	
em licitação e impedimento de temporária de participar 

contratar com a 

anos 

7.1.8. Caracterizada situação grave, 
má-fé, será aplicada ao licitante á sanção de declaração de 

05 (cinco) d as úteis, após a 

á CONTRATADA as 

iinstrumento contratual será precedida de processo administrativo, 

CONTRA tO ADMINISTRATIVO N' .../2011, PÁG. 3 
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10.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na modalidade CONVITE n0  004/2011, ao qual vincula-se, bem 

corno, 
aos tenros da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença corno se transcrito fosse e 

respectivos anexos do Processo Administrativo n° 991/2011. 

11 — LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - 

11.1. 
No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o auxilio 

da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito 
à 

obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal. 

11.2. A Lei Federal ri^ 8.666/93 regerá as hipóteses não previstas neste contrato. 

12 — DA COBRANÇA JUDICIAL - 
12.1. As importancias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, titulo 

executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possivel. 

13— DA RESCISÃO - 

13.1. 
O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, tiu mais, dás hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da Lei 

n° 8,666/93 e alterações posterioreS. 

13.1.1. RESCISÃO — SOCIEDADES COOPERATIVADAS: 

O presente contrato será rescindido em virtude de condenação da Cooperativa em processo ajuizado por seus associados, onde 

tenha o reconhecimento do vinculo de emprego efou condenação solidária ou subsidiária dó Município, em decisão transitada em 

tuioado 
O presente contrato será rescindido por constatação, através de via administrativa. de que sua execução demande a realização de 

trabalho dos cooperados em estado de subordinação à Cooperativa. 

14 — DO FORO 

14.1. As 
partes elegem de comum acordo. o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da 

presente relação contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECH1M/RS DE 	
DE 2011. 

GERSON LEANDRO BERTI 	
VVALMIR BADALOTTI 

Secretário Municipal de Administração 	
Secretário Municipal de Desenvolvimento Económico 

CONTRATADA 
WALMIR BABALOtTI 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Económico 

CNPJ n° 

TESTEMUNHAS: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°  ...12011, PÁG. 4 



Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

- Divisão de Licitações - 

r; 	o 

AVISO DE LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO: Convite 
NÚMERO: 4/2011 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar serviço de avaliação e 
estudo planialtimetrico de imóveis, através da secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, com recursos livres. 

" DATA DE PUBLICAÇÃO; 02/02/11. 

GERSON LEANDRO BERTI 
Secretário MticipaI de Administração 

Data de recebimento dos envelopes: 11/02/11 

Hora 	 • 14:00 

Local: Divisão de Licitações - Av. aniapos, 509 

1L  ADARLAN EDONA O PEDROSO 
Chefe da Divisão,d Licitações 



Estado do Rio Grande do Slit 
PREFEITURA MUNICIPAL bE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

- Divisão de Licitações - 

RECIBO DE PROCESSO LICITATORIO 

Licitação: Convite 
' Número: 4/2011 
" Data de Abertura.: 11/02/11 

	

'• Horário 	• 14:00 

	

Objeto 	 Contratação de empresa especializada para executar serviço de avaliação e 
estudo planialtimétric0 de imóveis, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, com recursos LIVRES. 

Recebemos copia do processo licitatório conforme especificações acima, bem como 
estamos cientes das condições gerais impressas na mesma e as demais normas que regem as 
licitações, especialmente a Lei Federal Nr 8666/53 e suas alterações. 

	

Data do recebimento: (i,„»?,/C2  	 

A ss : 	 c(  
Empresa: f & W ENGENHARIA LTDA * 
CNP.): 93.537.918/0001-55 
Endereço: Rua: Pedro Alvarez Cabral, no574 Sa 
Bairro: Centro 
Município: Erechim Estado: RS 
CEP: 99.700-000 
Fone: (0XX-54) 3321-2758 
Fax: (0XX-54) 3321-2758 

E-mail: - 

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES: 

Contatada empresa para retirar edital no Setor de Licitações: 
Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento e-mail com: 
Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento fax com: 
Data: 
Contato: 

OBSERVAÇÕES: 



Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

- Divisão de Licitações - 

RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Licitação: Convite 
Número: 4/2011 

•••• Data de Abertura.: 11/02/11 

	

Horário 	• 14:00 

	

* Objeto 	• Contratação de empresa especializada para executar serviço de avaliação e 
estudo planialtimétrico de imóveis, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, com recursos LIVRES. 

Recebemos cópia do processo licitatório conforme ,especificações acima, bem como 
estamos cientes das condições gerais impressas na mesma é as demais normas que regem as 
licitações, especialmente a Lei Federal Nr 8666/93 e suas alterações. 

Data do recebimento: C-L/ C.X1_/ .1  

Ass:  

Empresa: BRUSCHI ENGENHARIA LTDA * 
CNP.): 93.553.113/0001-03 
Endereço: Rua itarare, 30 sala 01 
Bairro: Centro 
Município: Erechim Estado: RS 
CEP: 99.700-000 
Fone: (0XX-54) 3321-3907 
Fax: (0XX-54) 3321-3907 

E-mail: bruscki.eng@)via-rs.net  

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES: 

Contatada empresa para retirar edital no Setor de Licitações: 
Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento e-mail com: 
Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento fax com: 
Data: 
contato: 

- 

OBSERVAÇÕES: 



   

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

- Divisão de Licitações - 

RECIBO DE PROCESSO LICITATORIO 

' Licitação: Convite 
Número: 4/2011 

l" Data de Abertura.: 11/02/11 
Horário 	 14:00 

Objeto 	• Contratação de empresa especializada para executar serviço de avaliação e 
estudo planialtimétrico de imóveis, através da Secretaria Municipal de Desernvolvimento 
Economic:o, com recursos LIVRES. 

Recebemos cópia do processo licitatório conforme especificações acima, bem como 
estamos cientes das condições gerais impressas na mesma e as demais normas que regem as 
licitações, especialmente a Lei Federal Nr 8666/93 e suas alterações. 

Data do recebimento: 	 

Ass: 	 - 	-4</-  
Empresa: FERRETTO & FERRETrg,  DA 
CNPJ: 01.965.390/0001-05 .7/ 
Endereço: Av. Mauricio Carddá, 217 Fundos 
Bairro: Centro 	 7 
Município: Erechim Estado': RS 
CEP: 99.700-000 
-Fone: (OXX-54) 3321-5796 
Fax: (0XX-54) 3321-5796 

E-mail: ferretto ©st.com.br  

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES: 

Contatada empresa para retirar edital no Setor de Licitações: 
Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento e-mail com: 
Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento fax com: 
Data: 
Contato: 

OBSERVAÇÕES: 

tv)  
ÇO. oGo`,5\c) 



   

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

- Divisão de Licitações - 

RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Licitação: Convite 
Número: 4/2011 

." Data de Abertura.: 11/02/11 
'• Horário 	• 14:00 

' Objeto 	• Contratação de empresa especializada para executar serviço de avaliação e 
estudo planialtirnétrico de imóveis, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, com recursos LIVRES. 

Recebemos cópia do processo licitatório conforme especificações ácima, bem como 
estamos cientes das condições gerais impressas na mesma e as demais normas que regem as 
licitações, especialmente a Lei Federal Nr 8666/93 e suas alterações. 

Data do recebimento: 0.3 / J.O / 

Ass: 	 1_ 
Empresa: GRAPHIUM COMP TAÇA° GRAFICA LTDA 
CNPJ: 00.984.274/0001-62;; 
Endereço: Rua: Nelson Elhers, 302 
Bairro: Centro 
Municipio: Erechim Estaclo:„RS 
CEP: 99.700-000 
Fone: (0XX-54) 3522-1670 
Fax: (0XX-54) 3522-1670 

- 

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE LICITAÇÕES: 

Contatada empresa para retirar edital no Setor de Licitações: 
Datai 
Contato: 

Confirmado recebimento e-mail com: 
Data: 
Contato: 

Confirmado recebimento fax com: 
Data: 
Contato: 

OBSERVAÇÕES: 
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Erechim. 11 de fevereiro de 20.12;.... 

Prezados Senhores: 

Com relação ao Convite número 004/.2011, Processo 991/2011, para a execução 
de serviços de avaliação e estudo planialtimétrico de imóveis das áreas onde serão 
implantados os novos Distritos Industriais, ternos a informar que estamos agradecendo o 
mesmo em razão de estarmos com a capacidade de trabalho do escritório esgotada. 

Atenciosamente 

I 	9 	, 

Graphium IputcÇa0 Afica Lida 
Arq°. Edson Luis D, 1 Lago 

Sócio Gerer4 

Aos Membros 
Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim 
N/C • 
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ENVELOPE I - DOCUMENTAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECIIIM - Divisào de Licitações 

CONVITE N ° 004/2011 

ABERTURA 11/02/2011, ás 14 hs 

Ferretto & Ferretto Ltda 01.965 390/0001-05 
ferretto@fe.rrettoengenharia.coin.br  

; 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

- Secretaria Municipal da Fazenda 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Contribuinte: 22680 - R & W ENGENHARIA LTDA//  
CMPJ / CPF 	: 	9.537.918/0001-55 / 
Cad. Munic. : 9218 
Endereço 	RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 574 SL 701 

99700-000 - ERECHIM 
Atividade 

Serviços de Elaboraçao de Projetos (item 7) 
Serviços de assessoria em geral 

Certificamos que até a presente data não constam inscritos 
débitos de tributos do Contribuinte acima. 

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código 
Tributário Nacional e Decreto Municipal n' 3086, de 20 de março de 2006; 
e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder 
posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo; 
créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso. 

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site 
www.pmerechim.rs.gov.br. 

201; . 
Certidão emitida gratuitamente e válida até 11 de Maio 

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 

identificador 293537918000155 
Emitida às 13:35:58 do dia 10/02/2011. 
Código de Autenticidade 33D8.1BD2 

huo:É/www.erechintss.gov.br:8080/scry  co.sonlincioutli les/00 11002201 11335582935379! 8000155.htm 	10;02/20 1 1 
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Certidão 

i 
003 

ESTADO DC) RIO GRANDE DO SUL 	 1  
r4 	 iitri 4it • Secretaria da Fazenda 

Receita Estadual 

i'rt...„.. 

de Situação Fiscal N° 03644363 

/ Identificação do titular da certidão 	• •• 
Nome • 	R 8, W ENGENHARIA LTDA • 

i Endereço 	RUA PEDRO ALVARES CABRAL ,574 SALA 701 

CENTRO - ERECHIM RS 
ii  

CNPJ: 	93537918/0001-55 ji  , 

Certificamos que, aos 10 dias do mós de fevereiro do ano de 2011, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o 
titular acima identificado enquadra-se na seguinte situação: 
Certidão negativa 	/ 

Descrição dos Debiti'os/Pendências: 

Esta certidão NÃO É VÁLIDA 	para comprovar, em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de 
separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este 
imposto seja de competência estadual (Lei a' 7.608/81). 
No caso de doação, a Certidão de Ouitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal 

Esta certidão constitui-se 	em meio de prova da existência ou 	não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n.°45/98, Titulo IV. Capitulo V, 1.1. 

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder á posteriores verificações e vir a , 
cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

Esta certidão é válida até 10/04/2011. 

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n.°45/98, Titulo 1V, Capitulo V. 

Autenticação: 10248198 

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em http://wwW.sefaz.rs.gov.br. 

Pago I 01'1 

O (1)  4 

http:',N\ 
	 1010212011 
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Certidão Internet 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA / 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: R & W ENGENHARIA/LTDA 
CNPJ: 93.537.918/0001-55 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiaiâ, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Divida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://wmv.pgfn.fazendagov.br>. 

Certidão emitida com base na Podaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 14:39:20 do dia 10/02/2011 <hora ê data de Brasilia>. 
Válida até 09/08/2011./ 
Código de controle da certidão: A9AD.390É.D2F7.P785 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
p.içie 

Nova Consulta  

PítVi,Idarie ,iJ»C regela 	Undi 	de A1e,ld 1,1,110 	 Reeeieduee 14%; 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
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CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

E ÀS DE TERCEIROS 

N" 157452010-19025020 
Nome: R & W ENGENHARIA LIDA 
CNPJ: 93.537.918/0001-55 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida 
Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em 
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n°  

8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis: 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa. de firma individual ou de empresáriO, Conforme definido pelo 
art.931 da Lei n" 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://vmw.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 
20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 07/12/2010. ,. 
Válida até 05/06/2011./ 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

\i 

h t 1)— www0 10.dalaprev.gov.brrOWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/S1W_Contexto=ONDSIW_Transzt... 10/02/2011 
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CAIXA ECONIÓNItCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do :FGTS - CRF 

Inscrição: 	93537918/0001-55 
Razão Social:R E vv ENGENHARIA LTDA/ 

Endereço: 	RUA PEDRO ALVARES CABRAL 574 SALA 701 / CENTRO / 
ERECHIM / RS / 99700-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 26/01/2011 a 24/02/2011 / 

Certificação Número: 2011012609565583633142 

Informação obtida em 10/02/2011, às 14:33:49. 

A utilização deste Certificado para Os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

31 i1 

h 0 ps:,"webp.caixa.gov.br/Ein  Resa/CrU/CrtTe.eC f'S liiipi 	irPapel.asp?VA R PessoaMatriz=5917689&V A... 	10/02/2011 
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DECLARAÇÃO 

& W ENGENHARIA LTDA, empresa devidamente inscrita no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n.° 93.537.918/0001-55, estabelecida à 

Rua Pedro Álvares Cabral, n° 169 - sala 701, Bairro Centro, CEP 99700-000, na 

cidade de Erechim/RS, neste ato representada por seu administrador Sr. Luiz 

Fernando Rohenkohl, brasileiro, casado, engenheiro operacional, residente e 

domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade 1.007.803.859 — SSPIRS 

e CPF n°  132.148.880-72, inscrito junto ao CREA/RS sob o n° 29.461, DECLARA, 

para fins do disposto no Art. 70  , inciso XXXIII, da Constituição Federal, ou seja, que 

não utiliza mão-de-obra em trabalho noturno, perigoso ou insalubre de menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

Em sendo a expressão da verdade, firmamos a presente 

declaração. 

Erechim/RS, 10 de Fevereiro de 2011. 

R & W ENGENHARIA LTDA 
LUIZ FERNANDO ROHENKOHL 
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jis. 003312 

DECLARAÇÃO 

R & W ENGENHARIA LTDA, empresa devidamente 

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n°. 93.537.918/0001-55, 

estabelecida à Rua Pedro Álvares Cabral, n°. 169 - sala 701, Bairro Centro, CEP 

99700-000, na cidade de Erechirn/RS, neste ato representada por seus sócios- 

administradores 	responsáveis técnicos Sr. Luiz Fernando Rohenkohl, portador da 

Cédula de Identidade 1.007.803.859 — SSP/RS e CPF n°. 132.148.880-72, inscrito 

junto ao CREA/RS sob o n° 29.461 e Sr. Ari Osvaldo Baidus, portador da cédula de 

identidade n°. 2.010.570.171 — SSP/RS e CPF n°. 476.139.040-91, inscrito junto ao 

CRENRS sob n°. 58.606, DECLARAM para os devidos fins, que visitaram o local 

onde será prestado o serviço, objeto da Carta Convite n°. 004/2011. 

Erechim/RS, 10 de Fevereiro de 2011. 

R & W ENGENHARIA LTDA 
LUIZ PERNANDO ROHENKOHL 
Sócio-Adininist. e Resp. Técnico 

R & W ENGENHARIA LTDA 
ARI OSVALDO BALDUS 
Sócio-Administ. e Resp. Técnico 
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coNswio REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETuRA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL 

SERVIÇO 01:1111.1C0 FEDERAI. - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA 

Run GuiIhernie Alves, 1010 - Fone 33202100 - 90680-000 - Perto Alezre - RS 
,,rea,S.Org.br-Crea4S6P,Crea-rS.C4Or 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

1238521 

31/03/2011 

R t, V: ENGENHARIA LTDA. 

110014 desde 29/D3/209i 

53 527  9I 8/0001 -SE 

e
/ 

REGIS9'8LADA NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA PARA. DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 

PROJETOS INDUSTRIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROJETOS DE SISTEMAS DE 

VENTILAÇÃO, SISTEMAS DE PRODUÇÃO, TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE CALOR E FRIO; 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E INSPEÇÃO DE VASOS DE PRESSÃO; PROJETOS, CÁLCULOS 2 

AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; LEVANTAMENTO, 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS DE RISCOS AMBIENTAIS (RISCOS FÍSICOS E 

ERGONÔMICOS), EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL, ATIVIDADES 

INSALUBRES, PERIGOSAS E PENOSAS. 

UtL,,eu~: NADA CONSTA....  

Resuições: NADA CONSTA.... 

Enderiwoonciak 	
R PEDRO ALVARES CABRAL, 574 - SALA 701 

ERECRIM-RS 

99700-000 

Hvf,tretodecurresiMidénda R PEDRO ÁLVARES DE CABRAL, 574 - SALA 701 

CENTRO 

ERECRIM-RS 

99700-000 

Capital Social 	PS 	150.000,00 

RespOnsável 	LUIZ FERNANDO ROHENKORL 

Técnico: 	 Registro RS013285 	expedida em 02/10/1978 

Responsável. Técnico desde 29/03/2001 

Registro em 02/10/197 8 

Titulação: Engenheiro de Operação - Produção 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Atribuições Legais ,  

Resolução 218/73 Art. 22 

Resolução 325/87 Art. 4 

Resolução 359/91 

Respmlii‘vel 

Técnico: 

ARI OSVALDO BALDES 

Registro R5058606 	ex.pedida em 17/04/1986 

Responsável Técnico desde 29/03/2001 

Registro 65 17/04/1985 



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONONHA DO RIO GRANDE DO SUL 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - t)Rc.`w DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENIIARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA 

R. Guilherme Alves, 1010 - Fone 3320211.10 - 90680-000 - Porto Alegre - RS 

WWW.crea-rs.org.br  - crea-rsgef ca-rs.orgiu 

Tirulacão Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Engenheiro Mecânico 

ALrbbições Legais, 

Resolução 210/73 Art.. 12 

Resolução 359/91 

Responsavel 	Luis FELIPE ROHENKOHL 

Reistro RS1,3G9G3 	expedida em 11/07/2010 

Responsável Técnico desde 09/04/2010 

Registro em 25/02/2010 

Titulação, Engenheiro Mecânico 

Atribuições Legais: 

Resolução 218/73 Art. 12 

C'eM.ifico para todos os fins que a pessoa .
juridica supra citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 

Le De?.embro de 19(.',0, e que tanto a empresa quanto seus responsáveis técnicos encontram-se Sem débitos neste Conselho Retzional. 

Certilfik) rlà0 
autoriza a Empresa a executar quaisquer serviços de seu objeto social. sem participação efetiva de seus Responsáveis 

'recita:os e perderá validade caso Ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
Esta Certidão não quita 

débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 

Certidão gerada em 10 de Fevereiro de 2011 

Certidão emitida pela Internet. Para conrimiar a veracidade destas informações entre em www.crea-rs.org.br
, selecione [Serviços para 

Empresas], selecione [Certidões Registro de Empresas], digite o [CNP.] da empresa (dique no botão BUSCAR, 

dique itu texto VER da coluna Certidão e selecione a certidão número 1238521 

Fone para contato: Oxx-51-33202141. Email: registroaerea-rs.org.br 	
V20101108 



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL 

se,tzvtç:o PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA 
Rua Guilherme Alves. 1010- Fone 33202100- 9068.0-000 - Pono Alegre- 

rea -rs .0 rg .br - eree-rs@crea-rS.org.br  

CERTIDÃO DE IREGISTRO DE PESSOA FÍSICA 

Certidão 	 1238514 

Validade: 	 31/03/2012 %. 

Nome: 	 LUIZ FERNANDO RODENKOHL 

Registro: 	 RS013285 desde 02'1011978 

CPP: 	 132.148.880,-72 

12.e:. Nacional Profissional:2200936290 

Titulação: 	 ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - PRODUÇÃO 

Curso. 	 ENGENHARIA MECÂNICA OPERAÇÃO PRODUÇÃO - Colou grau em: 14/12/1977 

instituição de Ensino: 	ESCOLA POLITECN1CA DA PUCRS 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Canso: 	 ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Colou grau em: 20/05/1994 

instituição de Ensino: 	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Anotação de Curso: 	ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 
CONCLUíDO EM: 20/05/1994 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Resilensubilidade Técnica: R & I•1 ENGENHARIA LTDA . desde 29/03/2001 

Atribuições Leltais: 	RESOLUÇÃO 218/73 ART. 22 
RESOLUÇÃO 325/87 ART . 4 

RESOLUÇÃO 3 5 9 / 9 1 

fiei.,  para todos os fins que O profissional supra citado encontra-se registrado e sem débitos neste Conselho Regional nos termos da 

Le: 5.194  de 24  de Dezembro de 1966. 

Esta Certidão não quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotação de Responsabilidade 

Técnica. 	 Certidão gerada em 10 de Fevereiro de 2011 e Impressa em 10 de Fevereiro de 2011 

f 

Certidao emitida pela Internet. Para cot:flutuar a veracidade destas informações entre em www.crea-rs.org.br, selecione [Serviços para 

Profissionaisl[Certidões Registro de Profissionais], digite o [CPI' do profissional) dique no botão BUSCAR, (dique no texto VER 
da coluon Cerliffie e selecione a certidão número 1238514. 
Fone para contato: Oxx-51-33202141. Email: registro@crea-rs.org.br  V20101 10i;0929 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA 

Guillterrne Alves. 010-1 	Fone 33202100- 9000-000 - Porto Alegre - RS 

WWW.Crea ,S.org.br  eren-rsgeren-rs.org.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA. 

Ce;tdà,,  N': 	 123556 

31/03/2011 

Nome: 	 ARI OSVALDO BALDUS 

Registro. 	 R5058605 desde 17/0411986 

CPF: 	 476.139.040-91 

Reg. Nacional Profissional:2200716540 

TitulacImi 	 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Curso: 	 ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Colou grou em: 20/05/1994 

InsMuiçào de Ensino: 	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Dinlação. 	 ENGENHEIRO MECÂNICO 

Curvo. 	 ENGENHARIA MECÂNICA - Colou grau em: I8/04/1985 

ir,,Mukão de Ensino: 	UNIVERSIDADE FED. DE SANTA MARIA 

Aiagação de Curso: 	NADA CONSTA 
Responsabilidade Técnica: INTECNI AL S . A . desde 16/10/1992 

-R E, W ENGENHARIA LTDA . desde 29/03/2001 

Atribuicées Legais: 	RESOLUÇÃO 219/73 ART . 12 

RESOLUÇÃO 359/91 

Certilico para todos os fins que o pronssional supra citado encontra-se registrado e sem débitos neste Conselho Regional nos termos da 

Lei .̀I.194  de 24 de Dezembro de 1966. 

Esta Certidão não quita debiios posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotação de Responsabilidade 

Certidão gerada em 10 de Fevereiro de 2011 e Impressa em 10 de Fevereiro de 201.1 

Certidão emitida pela Internei. Para confirmar a veracidade destas informações entre em www.crea-rs.org.br, selecione [Serviços para 

Proftssionais][Certidões Registro de Profissionais], digite o ICPF do profissional] dique no botão BUSCAR, (dique no texto VER 

da coluna Certidão e selecione a certidão número 1238516. 
Fone para contato: Oxx-51-33202141. Email: reeistro@erea-ts.org.br  

violo 000529 



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA 
Rua Guilherme Alves, 1010- Fone 33202100- 90680-000 - Porto Alegre - RS 

Www.erea-rS.Org .br - erea-rs@erea-rs.org.br  

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA FISIC.A 

CerMrto 	 1 738522 

Validade: 	 31/03/2012. 

Nonle• 	 LUIS FELIPE ROHENKOHL 

Reg6r.tro: 	 RS166963 desde 25/02/2010 
013.204.600-89 

Reg. Nacional Profissional :22082009S5 

Tiwiação: 	 ENGENHEIRO MECÂNICO 
ENGENHARIA MECÂNICA - Colou grau em: 29/01/2010 

Ham , umiedc hilsino: 	UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

Anotação de Curso: 	NADA CONSTA 
RespooSobilid,de Ucoica: R E. h1 ENGENHAR IA LTDA desde 09/04/2010 

Atribuições Legais: 	RESOLUÇÃO 218/73 ART . 3.2 

Certifico para iodos os fins que o profissional supra citado encontra-se registrado e sem débitos neste Conselho Regional nos termos da 

Lei 5.194 de 24 de Dezembro de I 966. 

Esta Certidão não quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de AR] Anotação de Responsabilidade 

Técnica. 	 Certidão gerada em 10 de Fevereiro de 2011 e Impressa em 10 de Fevereiro de 2011 

\s, 

titillo emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em www.cremrs.org.br, selecione [Serviços para 

Profissionaisl[Certidties Registro de Profissionais], digite o [CPI' do profissional] dique no botão BUSCAR, dique no texto VER 
da coluna Certicklo e selecione a certidflo número 1238522. 
Fone para contato: Oxx-51-33202 141. Email, registro@cremrs.org.br  V201011060929 
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ATESTADO 

Atestamos para os devido fins e a quem interessar possa 
que R & NA/ Engenharia realizou a nosso pedido no ano de 2010 
trabalho de :reavaliação patrimonial para nossa empresa Cavaletti 
Cadeiras Profissionais. 

Erechim, 10 de fevereiro de 2011. 

Tb, 	714i ; 
Cavale L/. -Cadeira ..P.rofissiotisil,,  

..Lõivo Luiz Bombàsna 
. 	 . N 
Diretor Admihistrativiz 
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Serviços OnLine 

Estado do Rio Grande do sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
secretaria municipal da Eazenda 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 

Contribuinte: 21704 - BRUSCHI ENGENHARIA -L-T—DA--
CNP3 CPF : 93.553.113/0001-03 
Cad. Munic. : 7966 
Endereço 	: RUA ITARARE, 30, SL 01 

99700-000 - ERECHIM 
Atividade 	Empreiteira,construtora,Administradora (itein 

certificamos que até a presente data não constam inscritos 
débitos ao Imposto sobre serviços do Contribuinte acima. 

Certidão expedida conforme artigos 205 â 208 do Código 
Tributário Nacional e Decreto municipal n° 3086, de 20 dé março de 2006, 
e não elide o direito de a Fazenda pública Municipal proceder 
posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo, 
créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso. 

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site 
www.pmerechim.rs.gov.br. 

2011. 
	Certidão emitida gratuitamente e válida até. 29 de março de 

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 

Identificador 300000000007966 
Emitida às 10:27:42 do dia 30/09/2010. 
Código de Autenticidade 3191.1A7D 

http://www.erechinrs.gmbr:8080/servicõsonline/outfiles/003300920101027423000... 30/09/2010 
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Certidão 
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I 	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 	 . 	1 ,,t
›.. 

	

U

i t,3tà 	Secretaria da Fazenda 	 1 
.A.tt, 	Receita .Estadual 

de Situação Fiscal N° 03636297 

dentificação cio—titular cia certidão 
Nome: 	BRUSCHI ENGENHARIA LTDA 

Endereço: RUA ITARARE ,30 SALA 1 

ERECHIM11 RS 

CNPJ: 	93563113/0001-03 I;_i 

ertificamos que, aos 08 dias do mês de fevereiro do ano de 2011, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o 
titular acima identificado enquadra-se na seguinte situação: 
Certidão najgativa 	f, „o' 

Descrição dos Débitos/Pendências: Í 

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar, em procedimento judicial e extrajudicial de inventario, de arrolarnento, de 
separação, de divórcio e de dissolução de união estável, e quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, rias hipóteses em que este 
imposto seja de cornpe tência estadual (Lei n°7.608/81). 
No caso de doação, a Certidão da Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal. , 	. 
Esta certidão constitui-se em Meio de prova da existência ou não, em nome do Interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrucãe Normativa n.°45/98, Titulo IV, Capitulo V, 1.1. 

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a 
cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

i 
Esta certidão é válida ate 08104/2011V 

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRF n.0 45/98, Titulo IV, Capitulo V. 

,Autenticiação: 10233566 

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em http://www.sefaz.rs.gov.br. 

0 O 3 3 2 0 
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http://w".sefaz.rs.gov.br/ASP/AAE Joót/SAT/SAT-WEB-CER-PUB-SOL_2.asp 	08/02/2011 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: BRUSCH1 ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 93,553.113/0001-03 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriï e válida para todas aS suas filiais, refere-se 
exclusivamente á situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Divida Ativa do instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://ww,v.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 21:11:29 do dia 21/12/2010 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/06/2011. 	) 
Código de controle da certidão: 302C.OED5.D9D6.BFE9 

Certidão ernitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento. 

Nova Consulta Preparar pígitia 
para IrnpreasSo 

Aluatize sua pagina 	Politica de Pdvacidade e Uso Página InIdal Unidades de Atendimento 	Fale Conosco Reorritafone - 146 Ouvidoria 

http://www.reeeita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConiuntaSe2Via... 20/01/2011 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

E AS DE TERCEIROS 

N° 014422011-19025020  
Nome: BRUSCHI ENGENHARIA LTDAQ)  
CNPJ: 93.553.113/0001-03 u 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 

Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inplusivé às inscritas em 
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1901, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinçãe de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://vvviw.receite.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 
20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 28/01/2011. 
Válido até 27/07/2011. 

Certidãó emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

d 

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/ews_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto... 28/O1a 
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AIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

.Certifieado d.e Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 93553113/0001-03 j  

Razão Social: BRUSCHI ENG LTDA ,-J 

Endereço: 	AV ITARARE 30 SALA 1 / / ERECHIM / RS / 99700-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere ó 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 02/02/2011 03/03/2011 

Certificação Número: 2011020210032024281421 

Informação obtida em 08/02/2011, às 07:58:43. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

fittps://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCPSImprimirPapel.asp?VARPessoan.. Ó8/02/2011 
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Eng. Civil João Aleixo Bruschi 	Eng. Civil Jorg Ronquilo B 

CREA 117150 

Rua Itararé n.o 30 - Sala 01 - Esquina com Av. Pedro Pinto de Souza 
Fone/Fax: (54) 321 3907 - CEP: 99700-000 • Erechirn - RS 

E-mail: bruschiseng@via-rs.com  - http:// wvirw.bruschieng.cjb.net  

DECLAÉZAÇÃO 

Bruschi Engenharia Ltda., estabelecida à Rua Itararé, 50 sala 01, na cidade de 

Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ 93.553.113/0001-03, através 

de seu sócio gerente abaixo assinado, declara para os devidos fins de lei e direito que 

cumpre integralmente o disposto no inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal 

(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos Menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz). 

Erechim, 08 de fevereiro de 2011. 

- 

W.RUSCHI ENGENHARI LTDA. 
CNN:935531,13/0001-03  -i'CREÁ 019165 

Eng°  .Civillorg,e Tranguilb Bruschi 
CREli /54.447 CPF: 359612930-00 

Reó6nsável Técnico - Sócio.terente 



USCH1 
Eng. Civil João Aleixo Bruschi 

cREA. 11715D 

Eu, e rt) 11.111 te 1 
r. O 5 3 3 2 5 

Eng. Civil Jorge Trcf.ffiquilo Brusc 

CREA 54.447 O 

O 0 5 9",,, 

Rua Itararé n.o 30 - Sala 01 - Esquina com Av. Pedro Pinto de Souza 
Fone/ Fax: (54) 321 3907 - CEP: 99700-000 - Erechim - RS 

E-mail: bruschi.engebvia-rs.com  - http:// vAvw.bruschieng.cjb.net  

DECLARAÇÃO 

Bruschi Engenharia Ltda., estabelecida à Rua Itararé, 30 sala 01, na cidade de 

Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ 93.553.113/0001-03, através 

de seu sócio gerente abaixo assinado, declara para os devidos fins -que vistoriou o local 

da prestação dos serviços, conforme descrito no objeto do convite licitatório. 

Erechim, 08 de fevereiro de 2011. 

BRIJSCAI.ENtENHARIA LTDA. 
. ----C-WM:93553111/0001 -03  ;,tREA 079165 

Epetivil Jorge Trancillo Bruschi 
--CREA 54.447 CIF: 356729300O 

(. Responsável lècnionAcio Gerente 



GONSF1,110 REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL 

SERVI _I PÚBLICO FEDEI/AL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA 

Rua Guilherme Alves, 1010 - Fone 33202100 - 90680-000 - Posn Alegre - RS 
smw.erel,rs.org.hr  - erca-rs@eren•rs.org.hr  

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

1222S32 

31/03/2011f-1  

BRUSCRI ENGENHARIA LTDA.'," 

70 -165 desde 11/05/1992 

9,553,113/ 0001-0.  

NA ÁREA DA.  ENGENHARIA CIVIL PARA,  CONSULTORIA, PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

ENGENHARIA CIVIL. ABSESSORAMENTO EM ASSUNTOS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO 

CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL; INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS; NA ÁREA DA ARQUITETURA, CONSULTORIA, PROJETOS E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AROOUITETURA E URBANISMO; ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS DE 

AEOUIT:ETURA E UREANISMO; CONSTRUÇÃO CIVIL (RESTRITO A EDIETICAÇÕES); PRESTAÇÃO DE 

SERVICC;S ARQUITETURA E URBANISMO, INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS. 

Cesnao N': 

P.e.Lpsm.,  

0,11: 

Reg 1r0d1 para 

Res(110,25: NADA CONSTA.*“ 

RUA ...TARARE 30/01 

CENTRO 

ERECHIM-ES 

99700-000  

IlideVeço decera'sposarlria: 
RUA ITARARE 30/01 

CENTRC 

ERECHIM.RS 

9970G-000  

220.000,00  

R2spes:,:ivel 	
JOÃO ALEIXO BRUSCHI 

Tecnies: 	 Registro RS013715 	
expedida cw, 04/07/1977  

Responsável Tecnco dcsde 11/05/1992  

Registro em 09/07/1.976 

Titulaçáo, Engenheiro Civil  

Atribuições Legais: 
Decreto 23569/33 Art, 21) Alíneas A(Com Restrição Geodésia),B,C,D,E,F,G(Com Restr 

ição à PortoS, Rios e Canai6),H,I,3,K e Art. 29 Alíneas B,C,D 

Resolução 218/73 Arr.. 7 Exceto Portos, Rios e Canais 

itessonsável 

00111013 

JORGE TRANQUILO BRUSCH/ 

Registro RS051449 	expedida em 19/11/198
5  

Responsável TécrIco desde 11/05/1992  

egist-.ro em 09/02/1985  

"..itulação, Engenheiro Civil 

7.tribuições Legals: 

Resoluçào 218/73 Art. 7 



CONSEL/10 REGIONAL DE ENGENI1Al2IA. ARQUITETURA E AGRONOMIA 1)0 RIO GRANDE DO SUL 

SERVICI 11
1H111.1C0 FEDERAI. i:3110:).0 DE FISCALIZAÇÂO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA 

Ruo Guilherme Ales. 1010 - Fone 33202100 - 90611111.000 porto Alegre _ Es 
up,u.erea-rs.org.hr  • ereu-rseurea-r5.0111.11,  

Respen:.. 	
MAGALI MINGOITI 

"récni= 	
RegIstro RS130429 	expedida em 05a8/20

05  

Responsável Tõcnco desde 10/15/2005  

Registro em 2.1/07/2004  

Arquiteto e Urbanista 

Atribuições Lega_is: 

Resolução 218/73 Arr... 2 e Art. 21 

Cerut'ieti gara tii(103 os fins que a pessoa jurídica supra citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 

de Dezembro de 1966. c que tanto a empresa quanto seus responsáveis técnicos encontram-se sem débitos neste Conselho Regional. 

Esta Certidão não 311101'12a a Empresa a executar quaisquer serviços de seu objeto social, sem participação efetiva de seus Responsáveis 

Técnicos e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos :elementos cadastrais nela comidos. Esta Certidão não quita 

débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 

Certidão gerada em 29 de Setembro de 2010 e 'Reimpressa em 5. de Fevereiro de 2011 

Ccitidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade destas informaçães entre em WWw.crea-rs.org.br

, selecione [Seneiços para 

fmr:esa-t1, selecione [Ccrticióes Registre de Empresas], digite O iCNIPJ da empresai dique nó botão BUSCAR, 

Itipte no texto VER da coluna Certidão e selecione a certidão número 1222502 
	 V20:101::06 

FO:le para contato: Oxx-51-33202141. 	
registro@cretors.org.br  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 	0 3 3 2 8 

Prefeitura Municipal de  Marcelino  Ramos 

   

Atestado 

A Prefeitura Municipal de Marcelino Ramos, pessoa jurídica inscrita no 
CNP] sob o no 87.613.287/0001-03, com sede administrativa na Praça Padre 
Basso, no 15, no município de Marcelino Ramos, RS, neste ato representado 
Prefeito Municipal , senhor Paulo Fernando Tania vem por meio deste atestar 
que a Empresa BRUSCHI ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no 
CNP) sob o no 93.553.113/0001-03, sediada na Rua Itararé, no 35, no 
município de Erechim, RS, juntamente como seu Engenheiro Civil JOÃO 
ALEIXO BRUSCHI, registrado no CREA/RS sob o no 11.715

-  O realizou 

os serviços abaixo descritos: 

Inicio do Contrato: 16/03/2006 Término do Contrato: 16/03/2007 

ART no 3748778 

Descrição dos serviços: 
ASSeSSOria, ASSiStênCia 

Técnica, Avaliação, Fiscalização, Laudos Técnicos, 

Levantamento, Projetos, Supervisão, Vistorias e Execuções de trabalhos de 
acompanhamento de obras da Prefeitura com vista á correta execução, 
emitindo relatórios, pareceres e laudos técnicos, realizar orçamentos, projetos, 
cronogramas, vistorias em imóveis para fins de habite-se, avaliações de imóveis 
(ITBI), vistorias periódicas em construções licenciadas pela Prefeitura Municipal 
e execução de Sistemas de coleta, transportes, disposição e tratamento de 

Resíduos Sólidos. Atesto ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente pela 

empresa acima mencionada. 

Marcelino Ramos, 9 de julho de 2007. 

"Sr-P-ãitiíl.C4ernando Tapia 
Prefeito Municipal de Marcelino Ramos 

f.s',e 2,esta.'eaée 	
esta. teçUWado no Crea-RS tee o Out.& _ 

era alarekeerZ àle e' t.f86V3, et 33, pra Sm e: N‘a~3e.
,  tecem em td4ts. 6s 

dados corkçtantat NO mesa àáo de tesponsebkaaNii do eenWle, atendo a caealrek do 

Ct.es•RSFrritada às idoman'
..- corantes na MT e respectiva CAI; 

N,I ri'_____—)  .' •:' .___'' L._.----. . . - 	. 

CAT o' 	• 	' 
A stf,araldeVie deste Nagetie está osoldenY4 à yesonçadN,soto da segurança matadas 

: 
Isf.ei e De4. 	 ,toe.. 	t_itoni 

--.spetor Chefe 

	

' 	' r' r'. r'o.r,hini 

At pomes turtdtcas poderá° fazer uso do 
presente AtestaucloTécnico em processos Ildtaterios 

adiante COMp4OV1100 de vInctdo com o(s) 

proattlorial(ls) ettado(s) no mesmo (Res. do Confea 
e' 317, art. 4° e Lel n°  8.666, ert 30, § 1. alínea là. 
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Certidão de Acervo Técnico 

CenidãoW: 1C84021 

Validade: 	Permanente 

E12ed1çá0: 1710712007 12:51 

Nome: JOÃO AhEIXO SRDSCHT 

Titulação: ENGENREIRO CIVIL 

Caneiro: RS011115 

ART n°, 3748775 

Protocolo: 2007030563 

69,107/197E 

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitelura e Agronomia do Rio Grande do Sul • Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5
°  da 

Resolução 11'317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Confea, que O profissional acima qualificado 

registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica 	
ART n° 	374677 8 	

. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos 

pela execução de obras ou prest,ação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, 

de acordo com a Lei 6:498, de 197'. e Resolução n° 425, de 1998, do Confea. 

ART: 3'148738 	
Inicio: 16/03/2006 Conclusão: 16/03/07 

Empresa executante da ohra/sen/iço da qual o profissional 6 RT perante o Crea-RS: 

SRUSCI ENGENHARIA LTDA. 

Contratante: PREFE1TURA MUNICIO 

lipo:DSRA/SERVICO  

Participação técnica: 	INDIV DiJAL 

PREEHITURA MUNI C I DAL DE MARCEL1NO RAMOS 

PRACA PADRE amso Ntro :15 MARCELINO RAMOS - RS 

Valor do Contrato: 2160 , 00 	
Honaráriost 2168,00 Finalidade: OUTRAS FINALIDADES 

Descrição da Obra/Serviço 	
Ouant 	Und. 

TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA PREF. COM 
 VISTA A 	0,000000 Ind. 

TIO., REALIZAR PEDI. GE ENG. ORÇAMENTOS, ORONOGRAMAS E 
	 0,000000 Ind. 

TÉCNICA DE ENG. CIVIL, EFETUAR VISTORIAS PERIÓDICAS, SE 
	 0,000000 1.01. 

NECER CERT., AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS, 1111311, EXECUTAR OUTROS 
	0,000000 Ind. 

DESENVOLVEMOS OS SEGUINTES SERVIÇOS, SERv.DE ASSISTÊNCIA 
	 0,060000 Ind. 

sIST. DE COLETA, TRANSP., DISPUS. E TRAT. DE RES. SÓLIDOS 
	 0,000000 Ind. 

DEmAIS ELEMENTOS PARA O mUNICIPIO 	
0,000000 Ind. 

CORRETA EXECUÇÃO, EMITINDO RELATÓRIOS, PARECERES E I,AUDOS 
	 0,000000 Ind. 

CONF.CONTRATO DE TRABALHO COM A BRUSCIII ENGENHARIA LIDA 
	 0,000000 ind. 

VISTORIA Em TAIS CONSTR. PAHA CONCESSÃO DE HABITE-SE, FOR- 
	0,000000 Ind. 

NECESSÁRIAS EM CONSTR. LICENCIADAS PELA PREF. MUNICIPAL, 
	 0,000000 Ind. 

Registrado no Crea-RS desde: 

Motivo NORMAL 

Proorletario daObralServiço: 

Endereço da obralserviço: 

Dimensão: 0,00 

Atividade Técnica 

POJETO 

AL DE MARCELINO RAMOS 
CPMNPJ: 8'1 .613 .297/0001-03  

Convóiho: NÃO É CONVÊNIO 

Carteira: 

Carteira: 

ART Vinculada: 

ART Vinculada: 

CPF/CNPJ: 137 613 . 287 / 0001 -03 

AvALIAÇÃO 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

EXECUCÃO 

EXECIC7i0 
SUPERVISÃO 

ASESSÇRIA 

LAUDO TÉCNICO 

RTsCALIZAÇÃO 

Certidão emitida pela Internet 

Para Confirmar a veracidade destas inforinações, entre no site do Crea-RS ( wWw.crea-rs.org.br 
 ) 

opção Ser,iços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o n
°  desta Certidão 

e clique em Buscar. Aparecerá o n' da CATO â data de emissão. dique sobre o n
°  da CAT. O 

sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação. 

de JOÃO ALEIXO BRUSCHI 
FidaCerid600BA00NOTeCrucOn. IC84021 rn  



CONSELHO REGIÓNA I DE, ENGEM:LAMA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL 

E1•2\'1(-
,0 PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA 

Run ( cPIermc Alves, 1010 - Fone. 33202 I 00 - 90650-000 - Porto Alegre - RS 
WWW.Crea-morg.hr  - C I ca-rsecrea- rs,org.br 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA 

Ceindim 

Vadrrdc 

ee. 

Registro: 

CPF. 
Reg. Nacional Profissional: 

CLU -01 

iniLat,i,:,,to de Ensino: 

.a.ttne,:to de curso: 
Pespon.,tabdidade Técnica: 

1200018. 

31/03/2011 
JORGE TRANQUILO BRDSCHI 

RS054447 desde 09/02/1985 

359.672.930-00 
2200821749 
ENGENHEIRO CIVIL 
ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 09/02/1985 
UNIVERSIDADE FED. DE SANTA MARIA 

NADA CONSTA 
- ERUSCE,11. ENGENHARIA LTDA . desde 11/05/1992 

EDERSON JOSÉ DALLAZEN & CIA LTDA desde 17/12/2009 

RES0J.,CJÇÃO 218/73 ART . 7  Legais: :1-,buierk5 

n, rode,
, os fins que o profissional supra citado encontra-se registrado e sem débitos neste Conselho Regional nos termos da 

Lei 5. 	de 24 de Dezembro de I 966. 

Esia 	
não emita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotação de Responsabilidade 

Téenitd. 	
Certidão getada em 19 de Abril de 2010 e Reimpressa em 8 cie Fevereiro de 2011 

Cerndão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em www.crea-rs.org.br
, selecione [Serviços para 

Prolisionais]f Certidoes Registro de Profissionais], digite o [CPF do profissional] dique no botão BUSCAR, dique no texto VER 

da cohnin Certidão e selecione a certidão número 1200018. 

1te pant COiLOOl Oxx.5 1-33202141. Eniail registrogerea-rs.org.br  
V201011060929 



CONSELHO R eGioNm., DE ENGEN I IA RIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL 

SERVI c;:o PUB1,1C0 FEDERAI, - ORGÀO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA 

R11:1Guilbenne 
Alem 1010- Fone 3321)2100 - 90680-000 - Perto Alegre- RS 

www.erea-rs.org.br  erea-rs@etra-Morg.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA 

C:e:IRE/lei 18'. 

Registro' 

1:PF 
Reg. Naeioi al Profissional: 

Pitulação. 
Curso 
	 de Ensino: 

Anelação (1e Curso: 
Responsabilidade Tecnica: 

1232883 

31/03/2011 
JOÃO ALEINO BRUSCHI 

RS011715 desde 09/07/1976 

243.435.440-87 

2200946970 
ENGENHEIRO CIVIL 
ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 09/07/1976 
UNIVERSIDADE FED. DE SANTA MARIA 

NADA CONSTA 
- BRUSCHI ENGENHARIA LTDA . desde 11/05/ 1 992 

- BENJAMIM TOCHETTO E, CIA. LTDA. desde 07/04/2003 

- EDI I CAÇÕES ERESOLIN L'rDA desde 09/05/2003 

DECRETO 2 3 5 9 / 3 3 APTO 28 ALÍNEAS A (COM RESTRIÇÃO 
GEODESIA) B, C , , E, G (COM RESTRIÇÃO À PORTOS, RIOS 

E CANAIS) ,li, I,J,K E ART . 29 ALÍNEAS E, C , D 
RESOLUÇÃO 218/73 ART . 7 EXCETO PORTOS, RIOS E 

CANAIS 
Certifieo paia todos os fins que o profissional supra citado enconua-se registrado e sem débitos neste Conselho Regional nos termos da 

Lei 5 194 de 24 de Dezembro de 1966. 
Esta Cerni:Ido nào quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotação de Responsabilidade 

Técnica. 	
Certidão gerada em 29 de Dezembro de 2010 e Reimpressa em 8 de Fevereiro de 200 

Certidão 	peia Internet. Para confirmar a veracidade 
ProlionaisllCertidões Registro de Profissionais], digite o 

C011in Certidão e selecione a certidão número 1232883. 
Fone para contato: Oxx-51-33202141. 	rcgistrogerea 

destas informações entre em www.erea-rs.org.br 
 selecione [Serviços para 

[CPI' do profissional] dique no botão BUSCAR, dique no texto VER 

-rs.or,g.br 	
V201011060929 



FERRETTO 
engenharia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

CONVITE N.° 004/2011 

PROCESSO 991/2011 

DOCUMENTAÇÃO 

FERRETTO & FERRETTO LIDA CNP.): 01 .965.390/0001-Ó5 INSC. EST.: 039/0089966 
AV MAURICIO CARDOSO, 217 ERECHIM / RS 99766-000 FONE/FAX: 54 

3321-5796 

e-mail: ferrettoAt errettoenern h3 ri r:1_COrn, 

site: worw.  .ferrettoengenharia.com.br 



   

Sisiema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Sérgio Jose Dutra Kruei 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

yra. 003333 

.• 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	
Página: 1 /1 

"PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA "TÉCNICA; 
Dhleln Social 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE PRÉDIOS; EXECUÇÃO DE MA0-0E-OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL; AVALIAÇÕES E PERICIAS 

1 
 TÉCN',c,A,S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA; 

‘ ANALISE. VISTORIAS, ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS É EMPREENDIMENTOS; CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS NO RAMOS DA 

; ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CIMENTO." 

— .— — —

— 

MicroemPresa ou 

I
CapIlal Social: RS 300.000.00  

I (TR.EZENTOS MIL REAIS', 	
Empresa de Pequeno Porte 	Prazo de Duração 

(Lei n" 123/2006) 

Empresa de pequeno porte 	Indeterminado 

Certilicruncis que as inforniaçães abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

,....____— 
 

I Nocie Empresarial.  

FERRE-PO 3 FERREI-TO LTDA / 
i 
IN.allireLe Juiidica. SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA -- 

Ntlateat de idqutifiqaçAo do Registro de Empresas 	1 CNPJ 	 Data de Arquivarnento do 	Data de Inicio 

IMRE (Sede) 	

Ato Constitutivo 	 - de Atividade 

432 0351E33-3 	 1 	
01.965.390/0001.05 

/ 	
20/05/1997 	 02/05/1997 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento. Bairro. Cidade, UF, CEP) 

AV, M,AURIC,I0 CARDOSO, 217 - FUNDOS. CENTRO, ERECHIM, RS, 99.700-000 
1 

Captd! nV2gral,zacio: RS 300,000.00 

1,T REZE N TOS MIL REAIS 

I Secins/Panic,pação no Capital/Espécie de Sócio/Administradorfférmino do Mandato 
EerIcIp_a ar_ç_2.Alr_2_Çâoi1.81 Esp,egie Ale  Sérgio Administradgr 

RS 225.000.00 SOCIO 	
SOCIO GERENTE 

RS 75.000,00 SOCIO 

Net:J.10/(2F OU QNPi . 

LUIZ CARLOS FERRETTn 

177.36,1.980-91  

r MAPA. REGINA, ARPINI F.ERRETTO 

Término dg 

Mandatg 

xx/xxlxxxx 

xiUxx/xxxx 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

507 027.850-91 

Ultimo Arquivamento 

Data: 18/0(3(2010 

Ato.  ALTERACAO 

8.3,
enters). ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Número: 3317588 
Status 

CADASTRADA 

Verifique a validade da certidão, acossando o siter da Jucergs rio endereço http://wwvv.lucergs.rs.gov.br
, na opção Confirmação da 

Autenticidade, informando o número do protocolo abaixo 

PORTO ALEGRE - RS, 30 de Setembro de 2010 às 16h 46min 

trU/ ERO DO P -tOTOCOLO 

IIIMEEN 
109126203 

 

Sérgio José Dutra Kruel 
SECRETARIO-GERAL 



vices 1J:11.1re 

 

httly.t/ tv,vi:v.erechiturs.gov.br:8080!sci-éicosonliirloullitest0010.1(12. _ 

F.aado do Rio Cirande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ER ECIAIM 
Secretaria Municipal da Fazenda 

CERTID,k0 NEGATIVA DE DEBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS/ 

Contri.buime 	1tW - FERi2E.rr(,) VERRETVO LIDA // 
01.965 .390 ioirúl -7s7 

Cad. Munie. 15190 
Endereço 	AV. 1vIAljR.ICIO ,;l'ARDOS,O, 217. FUNDOS 

9`f.700-0it - ERECHIM 

: 
Com.varcr. de tu:Menai s de construçao em geral 

cr 	ços relat o os 6 construcao cviI 

Certificamos que ale a presente data aiio constam inscritos 

debites de tributos do Contribrt tine acima. 

Ceotclào expedida conterme artigos 20. a :208 do Códi2o 

.1.ribu lar- to Nacional e Decreto 1v1unicipal n" •1036, de 20 de- março de 2006. 

não elide o direito de a Fa-fenda Pública Municipal proceder 

)asl iiriorcs diliitiencias fiscais ci vir a cobrar, a qualquer tempo. 
créditos que venham a ser apurados. inclusive. do exercicio em Curso. 

A autenticidade da Certidzio pode ser ‘erificada no siic 

witv.pincrechimirssov.br. 

Certidão emitida gratuitamente e válida até 2 de Maio de 

1 
Qualquer rasura ou eiucncta int ai ida este documento. 

ltlentifica dor 2111965391)00111115 

Emitida às 16:36:10 do dia 01/02/201 t. 

Código de Autenticidade 31A9.1AC8 

1/.2/201 1 1'7 
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ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL 
Secretaria da Fazenda 
Receita Estadual 

Certidão de Situação Fiscal NI' 036204.65 
- 

identificaçá. o do titular da certidão 

Nome: 	FERRETTO E FERRETTO LTDA 

Endereço. AV MAURICIO CARDOSO , 217 FUNDOS 

CENTRO - EREcrunis RS 

LCNPJ: 	01955390/0001-05 

:edificamos que, aos 15 dias do més de dezembro do ano de 2010, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o 

ulular acima identificado enquadra-se na seguinte situação: 
Certidão negativa / 

DescricAo dos DébitosfPendências: 

Esta certidão NAO É VALIDA para comprovar, em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de 
separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD. Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este 

imposto seja de competência estadual (Lei n° 7.608/81). 
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal. 

Esta certidão constitui-se em meio de prova da existência óu não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 

relaciónados na instrução Normativa n.°  45/98, Titulo IV, Capitulo V, 1.1. 

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do RIO Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir â 

cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

Esta cerbdão é válida até 12;02/2011. 

Certidão expediria gratuitamente e com base na INIDRP n."45198, Titulo IV, Capitulo V. 

Autenticação: 10008966 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em http://~.sefaz.rs.gov.br. 

http://www.sefaz.rs.gov.bríasp/include/IMP/SEF_imp.htni 	
15/12/2010 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

,/ 
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA / 

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: FERRETTO 8, FERRETTO LTDA - EPP 

CNPJ: 01.965.390/0001-05  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 

r.usponsabilidacle do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradaS, é certificado que 

não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do 13!-
asii (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certidão emitida dm nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente a situação do sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica. 

aceitacão :lesta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

eiridereços <http.nwww.receita.fazenda.gov.br
> ou<http~vw.pgfri.fazendagov.br>. 

Certidão emitida com base na Podaria Conjunta PGFN/RFB n-q 3 de 02/05/2007. 
Emitida às 10:16:01 do dia 29/09/2010 <hora e data de Brasília> 

Válida até 28/03/2011. // 
Código de controle da certidão: C4FC.FC87.D0A9.930F 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Pr,sparar pdprs:st 

Nova' Consulta 	ter•A para impsetsz r;s:. 

e Use 	
" 	G 	

• 1,1C 

se v br 	wc,es:A 	 UsssesJ 

29109": 
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1 (fe i 	Nop.ativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

/ 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIÁS E ÁS 

DE TERCEIROS 

I\P 135522010-19025020 
Nome: FERRETTO & FERRETE-C) LTDA - EPP 
CNPJ: 01.965.390/0001-05 ,/ 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem 
a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome 
relativas a contnbuições administradas pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as su.a.s filiais, 
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições 
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo 
os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, 
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto 
de Certidão Conjunta PGEN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8,212 

dr.,: 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade 
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade 
sociedade empresária simples: 
-• baixa de firma individual Ou de empresário, conforme definido pelo art.931 
da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de 
entidade oi.r sociedade empresária ou simples 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<Itttp://vAvw.receita.fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20 de 
janeiro de 2010. 

Emitida em 22/10/2010
/  • 

Válida até 20104/2011. / 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

p 1\\-\.\..w010.clataprev.cov.br/CWS/13Mcws_mv2.asp?COMS.,..131N/S1W....,ContexIo—CNDIS... 27/12/2010 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRI; 

Inscrição: 	01?155330/0001,05, 01965390/0001-05 

Razão Social:FERRE-T-To E FERRETTO LTDA, EPP 

Endereço: 	
V mAuRlco CARD050 217 Fuurios cENTRo f ERECH1M 

/ 99700-000 

-A Caixa Econç,',mic.a Federal, no uso da 'atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1.990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação vegular 

perante o Fundo de Garantia do 'tempo de -Serviço--  FG 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 

devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 02/02/2011 a 03/03/2011 

Certificação Número: 2011020215404268150145  

Informação obtida em 02/02/2011, às 15:40:42. 

uLrúzaçac deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionaca à verificação de autenticidade no site da Caixa: 

www,caixa.gov.br  

(,) 

i. 1:(111)r-C,Sar C rt.,V.rf 	Skrip 11-1{ uP 	el asp•) 	 31 	 t 
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FERRETTO 
ongenhvoln 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO M ENOR NO QUADRO 
DA_ EMPRESA 

Decreto 4.358, de 05.09.2002 

Ref. Convite n." 004/2011 

FERREI-TO (51: IERR ETTO LTDA.. inscrito no .CNPJ n. 

Dl 965.390/0001-05,}.-ior intermédio d.e seu representante legal o Sr Luiz Carlos 'Ferrem, 

portador da Carteira de Identidade n.c' 8005671972 e do CPF n. 177.364.980-91, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993. acrescido pela Lei n." 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, periuoso ou insalubre e não ereua menor de d-ezesseis 

anos. 

Ereelu In, 11 de .fevereiro de 2011. 

- 
Ferrei  to &.,y,ireUo Ltda 

Ferretto 
Repr.L9eal/Resp.Técnico 

( 12EA 25.319 

& FERREI-1'0 LTDA. ;.v. 1,4)?utick,.r.:arciosc.. 217 ;fundos ,•orle/tar.. (54) 3321 579S CEP 99700(000 Erechim- RS 

e-mai! fe:Tetwg(errettoengennaria.com.br 
 CMP.101.9435.300 0501 -05 INSC. 039/0089966 



0E3340 

FERRETTO 
engenhai/a 

DECLARAÇÃO_ DE VISTORIA 

Declaramos para fins de participação na licitação Convite n" 004/2011, Processo 991/2011, 

que a ernpresa Ferretto & Ferretto Ltda., representada pelo Sr. Luiz Carlos Ferretto, efetuou,/ 

vistoria no local onde deverá ser efetuada a prestação dos serviços. 

Erecluin, 1 I de fevereiro de 2011. 

.-- 

Ferretto tytferretto Ltda. 

Eng. Luï/./Carlos 'Terreno 

Repr.L 
TREA 25.3 -19 	,/ 

F:Ei,'RE' 	FERREI-TO 1.."1•1)A A mo camosc 217 .5_11x.Ins 6/)neffex: (5,43321 5796 CEP 99700/006 Ertichim -RS 

tKrP.tki)ertclEnh2,ria.r,nrit 	 terretto@terrettaw•igenharia.combr CNR1 01.965.390 i 0001 -05 NSC. 03910089966 
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CoNSEI,M)RECif 	
ENI;E,•HARE‘, ARQEIEE i•ERA E m:REEN(rkIEN tf( RIO GRANI)C 	.St I. 

	

1(.() 1'1' RIDO 1.1-11)1.:12.\ 	 1W F1SCA1 17.M:À() 1E1 ENGENIIAIZIA..1);1 12Q1:1111112A 	DA A( 	)N0\11,1 

- l'one 00121(10 - 9068(1-00(1 - P.rto .Aiegre - 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA ,JURÍDICA 

31703/2011 

FERRETTO & FERRETTO LTDA ER? / 

desde 2710 • .;1 9! 

JJ j/ 

P'I.C.='S E EXECUCjU. 
 DE 2E1 DE EWIENMARIA CIVIL; PRO,IETOS E EXECU-CAO DE OBRAS 

,r 	 C, 	 'ÏNC01.a,C,RACAC,  DF.PEE.:IOS; EX.ECIJCAO DE NAO 

dA 	 AVAISADOES A DER 1 Di. AO TECN1CAS; PRESTACAO DE 

VICOS,  DE ENGENEAIA :3E EGURANCAPRESTACA(., 
 DE SERVICOS TECNICOS DE 

LE1IAaITE=Er. 	 F=A=RA, I:1:STCS EE 

PPWETO:.: E OBRAS; ANALISE, VISTORIAS, ACOMPA.NHAMENTCS DE OBRAS E 

EMPREENELNTOS; CONSULTOR AS EOrECIALIZADAS NO RAMO DA ENGENHARIA; COMERCIO DE 

DECONSTRUCAC SNOUSTPÁA 	PRE-MMOADOS E ARTEFATOS DE CIMENTO. 

NAriA CC,NSTA* -** 

Re-.1[1,Jèc:: NA%",  CONTA 

E!]; 
	 MAUF - :.-.1z".• ("AD,I,50, 217 	FUNI)OS 

CANTE(' 

ECRIM -RS 

r.ndeteço de c.:111.espondncia: AV 	 CARDOSII. 217 	CUNDOS 

ERECHIM-R'S 

CAE:11;11 
	 30 . CUM',  

u,,,pçm...,.avel LUIZ CARLOS FERRETTO / 

*100.1119 	+.,.e,pedda em 20/7],r7.G 

Xesensável. Teenlco de:1:de 2e/08.'1997 

em 2e el. '177,I 

Engennerr,  

Enyer.11eirc de Seguança de Tr.,11:,,,iih,) 

15 : 

,egolução 	 Aul. 7 

 

 

Tc;:ntu) 

, CEZAR ANTONIO TONIN 

Eeplst.: 	 expedl7,3 em 10 /05,1,9 

P.e 

em 
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ON5El.t10 Itt:GarN4i ine 	11.,% RI 	RQU fl'é:1 UNA AGRON4 ),111:11.)0 RI< (MANUF.. DO Sil 

1
\i((' I'DRID O FEDERAI.- ORG.ÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARLV DA ARQUITETURA E DA ACRONOAILA 

(iudb,,me ,\ (yes, 0110- / one 3;t;:(12100 90680-000 	Alegre Rs 

Arr 	tções Leci$o ts: 

2 	Ar:-  • 5' 

Certifico 
para todos os fins que a pessoa juridica supra citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 

dc 
1.),..7.embri.) de i 96(. e que tonto a empresa quanto seus uesptmsaNcis té,enieos metal:aratu-se sem &taios neste Conselho Regional. 

les;a Cell a.1) ;tào autoriza a Empresa a CXCelitar quaisquer serviços de seu objeto social sem participação eletiva de seus Responsáveis 
.•asii ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta ('ertido não quita 

ottu posuaaormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 

g27:1±3 em 23 de S,t(.n.nr+.-, de -,011) e Rearlueta em 29  de Setembro de 2t..lio 

pela Intemet. Para confirmar a veracidade destas informiieN:. entre C11? ,,,K‘.V.CiVii-rS.org.br, selecione 'Certidões/Con- 

sulta Profissionais e Empresas]. selecione 'Empresas - Gcrar. emitir e reemitir Certidões de Registro], digite o 'CNN da empresa
.] 

ao boto 	
dique no texto VER da coluna Certidão e selecione a certidão iannicria 12.71170 

loite para conya10: 0xx-51-33202141. 'Filiai I: registroW]crearrs.ort]..br 	
V2C;J.0C93t; 
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• 
CONSEI TIO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL 

SFR VIÇO PUBI,ICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA 

Rua (aiillierme Alves.101O - Fone n202100 - 90(,,y.0_000 _ porw Alegre.. RS 

www.ereu-rs.org.tyr - erea-ts@erva-rs.org.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA F1,81.CA 

Certidão N"- 	 1222533 	/ 
Validade: 	 31/03/201E  

Nome- 	 LUIZ CARLOS EERRETTo / 

Registro-. 	 RS010845 desde 20/0.1/1976 

CPF: 	 177.364.980-91 

Reg. Nacional Profissional: 	220541 7762 

E 	‘ção• 	 ENGENHEIRO CIVIL 

o. 	
ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 20/12/1975 

P-  'unção de Ensino: 	ESCOLA DE ENGENHARIA DA PUCRS 

i 	,actio• 	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DOFRABALHO 

Curso: 	
ENGENII.ARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Colou grau em: 10/12/1976 

Instituição de Ensino: 	PON-11FICI A UNIVERSIDADE CATOLICA DO Re.IS - PUCRS 

:',t• d.e Cerso: 	
F,',PF(TTAÇÃO EM ENoENUARIA DE SEGURANÇA DO TRABALAIO, 

CONCLUíDO EM: 10/1.2/1976 
PONTIFICTA UNIVERSIDADE CATGLICA DO RGS - PUCRS 

ResponsabilidadeTélmica: -FERRETTO ScFERRETTO LTDA EPP desde 20/08/1997 

Atribuições Legais: 	 DECRETO 23569/33 ART. 28 E ART. 29 

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7 

RESOLUÇÃO 359/91 

Certifico para todos os fins que o profissional supra citado encontra-se registrado e sem débitos neste Conselho Regional nos termos da 

I.ei 5.194 de 21 de De/Á:rubro de 1966. 

Fsia (=cri t.•1:Io não quita debitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa tle ART - Anotação de Responsabilidade 

Tecuica. 	
Certidão gerada em 27 de Setembro de 2010 c Impressa em 27 de Setembro de 2010 

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em www.crea-rs.org.br
, selecione ICertidões/Consult 

Profissionais e Empresas], selecione [Profissionais - Gerar, emitir e reemitir Certidões de Registro], digite o 1C:111
::  do •profisinonal] dique 

boião I311SCA R, dique no texto VER, da coluna Certidão e selecione a certidão número 1222533. 

Vime para contato: Oxx-51-33202111. 	registrocueu-rs.orgiu 
V*10091029 1446 
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São José do Ouro, 23 de junho de 2009. 

ATESTADO 

Atestamos para 	os devidos fins, de qüe 

o Eng. LUIZ CARLOS FERRETTO crea n°  25.319 

responsável técnico pela Empresa FERRETTO & 
FERRETTO LTDA. , localizada na Av. Mauricio 
Cardoso 217 - Centro - Erechim/RS inscrita 

no CNPJ n°.  01.965.390/0001-05, executou 
serviços de Avaliação com data de referência 
fevereiro de 2009, conforme AR T n°  4980818, 

nas seguintes unidades da Cooperativa 
Agrícola Mista Ourense Ltda - CAMOL: 

Matriz - São José do Ouro 
Cacique Doble 
Barracão 
Tupanci do Sul 
Pontão 
Machadinho 
Santo Expedito do Sul 
Vinícola - São José do Ouro 

* Terreno - São José do Ouro 

RVSE 

( 	/- • • 

.ADILO GI.LAI 	/ 

.Presi ente /1  
C5 

NV1 

Rua João Lunardi, 1000 Bairro Operário 

99870.000 - São 'José do Ouro-RS 
Filiais: Barracão, Machadinha, Cacique Doble, Tupanci do Sul c Santo Expedito do Sul 

CNKI: 95.704.127/0001-60 NIRE.,: 434.00000-925 

cainol(ii).coopcainulconi.br 
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Informe o nómero da ART: i4780818_ 

ART registrada no Crea-RS. Via para acervo ainda não entregue ao Crk.,a-RS. 

ART: 4780818 

Profissional: RS010845 LUIZ CARLOS FERREI-10 

Empresa Executante: FERRETE° & FERRETE° LTDA EPP 

ENGENHEIRO CIVIL  
Titulo: 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

Proprietário: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA OURENSE LTDA. 

Contratante: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA OURENSE LTDA. 

Endereço da Obra: RUA JOÃO LUNARD1, 1000 CEP:99870000 

Bairro: OPERARIO 

Município: SAO JOSE DO OURO - RS 

Data de Inicio da Obra: 17/04/2009 

Data da Baixa: / / 

Data de Registro da ART: 23/04/2009 

Dimensão: 0,00 

Atv. Técnica Especificação Descrição do item 

Avé:Iiação, Edificações - Arquitetônico 

1i /11-Int-11 1 



Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

--

",;-'72. El Ü 3 3 4 5 

ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 01 —CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO 
E 02 — CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTE AO CONVITE 
004/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUTAR 
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ESTUDÔ PLANIALTIMÉTRICO DE IMÓVEIS, 
ATRAVÉS DA SEC:RETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, 
COM RECURSOS LIVRE. 
Às quatorze horas do dia onze de fevereiro de dois Mil e onze, na Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Erechim - RIS, situada na Avenida Farrapos, n°. 509, 
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela portaria n°. 
113/2011, estando presentes os membros Minam de Lourdes Flach, Rosene Soares 
Kammler, Giana G. L. Mendes, para recebimento e abertura dos envelopes 01 — 
documentação e 02 — proposta de preços das empresas interessadas em participar do 
Convite 004/2011, quais sejam: 1)R & W Engenharia Ltda 2)Bruschi Engenharia.. .Ltda 
3)1=erretto & Ferretto Ltda. A empresa Graphium Computação Gráfica Ltda, enviou 
uma carta agradecendo o convite. Recebidos os envelopes, foram rubricados os seus 
lacres. Abertos os envelopes n°. 01 - contendo a documentação para a fase de 
habilitação, foram apreciadas e rubricadas pelos presentes. A empresa Ferretto & 
Ferretto Ltda credenciou-se como microempresa/empresa de pequeno porte, na forma 
prevista em edital podendo, pois, valer-se dos benefícios elencados na LC 123/2006. A 
documentação das empresas será analisada de forma mais detalhada pela CPL, 
sendo que posteriormente será comunicado às mesmas sobre a 
habilitação/inabilitação, com a abertura do prazo recursal. Os envelopes contendo as 
propostas de preços permanecerão lacrados e acondicionado em outro envelope, 
aguardando data para abertura. Será fornecida uma cópia da presente Ata à empresa 
que solicitar. Posta a palavra à disposição, nada mais havendo a tratar, eu Minam de 
Lourdes Flach, redigi a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos 
presentes. 



Estado do Rio Grande do Sui 
MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechirn - RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
CONVITE 004/2011  

HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO  

Objeto: Contratação de empresa especializada para executar serviço de 
avaliação e estudo planialtimétrico de imóveis, através da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, com recursos próprios. 

A Comissão Permanente de Licitações, após análise e diligência, decide 

pela INABILITAÇÃO das seguintes empresas: 

R & W Engenharia Ltdà: Por apresentar Declaração de que não 

emprega menores e Declaração do Responsável Legal e do Responsável Técnico sem 

assinaturas (conf. item 6, alíneas "C" e "D" do edital) e Atestado de Capacidade 

Técnica não compatível com o solicitado (conf. item 6, alínea "H" do edital). 

Bruschi Engenharia Ltda: Por não apresentar Prova de situação regular 

perante o Município — CND de Tributos Municipais (conf. item 6, alínea "A", do edital). 

A empresa Ferretto & Ferretto Ltda, resta habilitada no presente 

certame. 

Abre-se o prazo previsto no art. 109, inciso I, " , c/c §6°, da Lei Federal 

8.666/93. 

Erechim, 11 de fevereiro de 2011 

Com issã , -/[5èi"-rnanen,e «e LicItações 



Empresa: R & W Engenharia Ltda 
Fax: (XX-54)3321-2758 
Confirmei o recebimento do fax com: 	-, 
No dia221)à. 	 Hora 
As 0 112248 , 

— -• 

C PfULTÓRIO INDWIDUPL DE TRRHEálh,:,'EACI 3 

  

 

1=.1. 

L. presa:Bruschi Engenharia Ltda 
Fax: (XX-54)3321-3907 
Confirmei o recebimento do fax com: 	CUL., 
No dia: yfic-j, 	 Hora: 
pec. V,. 

RELATÓRIO ImmulDIJAL DE- TRRNS11550 

Empresa: Ferretto & Ferretto Ltda 
Fax: (54)3321-5796 	 ,•(• 
Confirmei o recebimento do fax co: 
No dia: \ 	 Hora: 
Ass: 



Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

MISSÃ PERMANENTE DE LICITAÇÕES. 

Processo: 	Licitação Convite 004/2011 

Objeto: 	Abertura CloS-  Envelopes de preços. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ:ADA PARA EXECUTAR 
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ESTUDO PLANIALTIMÉTRICO DE IMÓVEIS, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, COM RECURSOS PRÓPRIOS. 

Comunicamos que, expirado o prazo recursal concedido conforme 

previsto no Artigo 109, Inciso 1, Letra "a" c/c § 6°, da Lei Federal 8.666/93, a data de 

abertura dos envelopes: 02 - contendo a proposta de preços, da empresa habilitada 

será no dia 18/02/2011, às 14:00 horas. 

Sem outro particular, colocamo-nos a disposição de Vossas Senhorias para 

maiores esclarecimentos. 

Erechim, 17 de fevereiro de 2011. 

CDMISSA0 PERMANENTE DE LIICITAÇÕES 

\ \ 
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ENVELOPE 2— PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECIIIM — Dsão de Licitações 

ABERTURA: 11;02/2011, às 4: hs 

; 



FERRETTO 
engenharia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

CONVITE N.° 004/2011 

PROCESSO 991/2011 

PROPOSTA DE PREÇOS 

FERRETTO & FERRETTO LTDA CNPJ: 01.965.39010001-05 INSC. EST.: 039/0089966 
AV. MAURICIO CARDOSO, 217 ERECHIM / RS 99700-000 FONEJFAX: 54 3321-5796 

e-mail: ,e,rrt,...t tc.,..@!fp  rreor:21-Aen.ha ria .con-t .br 
vonv.ferrettoengenharia.com.br  



, 
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FERRETTO 
enuentveria 

Erechim, 11 de fevereiro 2011. 

PREFEITURA M.UN1C1PAL DE ERECE11.M. 

Divisão de Licitações 

Convite n." 004/2011 

CA.RTA  PROPOSTA 

FERRE:TTO & FERR EITO LTDA EPP 
AV MAURiCR) CARDOSO, 217 Fundos CENTRO ERECII1N4fRS 99700-000 

CNPIIM 17  0 1 .965.3 90/000 1_05 

FONE.: FAX (54)3321-5790 
c-rnal1. ferretto@ferreitoengenbaria.com.br  

Preço Global: RS 74.990.00 
(setenta e quatro mil novecentos e noventa reais). 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da data prevista para a 

realização da sessão de abertura dos envelopes "Proposta". 

, 

Ferretto & 1;itl-retto Ltda 
Eng." Lu z,06 Ferretto 

Repres.LeResp.Técnico 
CREA'S 119 

.
F E R P ETTOS F E RRETTO LTDA. Av Mauro GoMose 217 ; ktrulos Fonef(ax. (54) 3'321 5796 CEP 99700/000 Erechim 

feriTetíCieni:ierih_2i i21 	1,;:g 	 TettoCstiterrettoengeoharia.com.br  C,NR.i 01 965.39010001  —05 NSC. 03910089966 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 9, 
z 	Praça da Bandeira, 354 

Fone.  54 3520 7000 

99700-000 Erechirn - RS 

ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE 02 - CONTENDO A PROPOSTA DE 
PREÇOS REFERENTE AO CONVITE 004/2011, CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 
AVALIAÇÃO E ESTUDO PLANIALTIMÉTRICO DE IMÓVEIS, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA, MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
COM RECURSOS PRÓPRIOS. 
Às quatorze horas do dia dezoito de fevereiro de dois mil e onze, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim - R/S, situada na Avenida 
Farrapos, n°. 509, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela portaria 113/2011, representada pelos seus membros Giana 
G. L. Mendes, Miriam de Lourdes Flach e Na/ara Vicari Agostinho, para a 
abertura da proposta de preços da empresa habilitada no Convite 004/2011: 
1)FERRE7TO E FERRETTO LTDA. Aberto o envelope no. 02 - contendo a 
proposta de preços, foi apreciada e rubricada pelos presentes. A proposta 
financeira será analisada de forma mais detalhada pela Comissão 
Permanente de Licitações, sendo que posteriormente será comunicado à 
empresa sobre a classificação/desclassificação, com abertura do prazo 
recursal previsto em lei. Os envelopes de preços das empresas inabilitadas 
ficam à disposição das mesmas para retirada na Divisão de Licitações. Será 
fornecida uma cópia da presente Ata à empresa que a solicitar. Posta a 
palavra à disposição, nada mais havendo a tratar, eu Giana G. L. Mendes, 
redigi a presente Ata que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 



rs. O U 3 3 5 5 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Praça da Bandeira. 354 

Fone: 54 3520 7000 
99700-000 Erechirn — RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
CONVITE 004/2011 

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR 
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ESTUDO PLANIALTIMÉTRICO DE IMÓVEIS DAS 
ÁREAS ONDE SERÃO IMPLANTADOS OS NOVOS DISTRITOS INDUSTRIAIS, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

COM RECURSOS LIVRES. 

A Comissão Permanente de Licitações, após análise, decide pela classificação da 
proposta financeira da empresa vencedora do certame para prestação dos serviços: 

1°) Ferreto & Ferreto Ltda 

Valor Global: R$ 74.990,00 

Não será aberto o prazo recursal, uma vez que existe apenas urna empresa participante 
do certame, devidamente habilitada, na fase de análise da documentação. 

Erechim, 23 de fevereiro de 2011, 

MiriamIde Lourdes Flach 

Gana . Leichsenring 

ltá-mar Luiz Dall'Alba 

Matara Vicari Agostinho 
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PREPEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Estado. do Rio Grande dO -:5111 

Praça da Bandeira, 354 CEP S,9-200-000 

i.4APA CWPARATIVO DE PREÇOS DE LICITAÇÂO 

Licitação..: 4/2011 
Modalidade.: Convite 

Quantidade 	Mater:ai/Serviço 	 Valor ifldtário 	Valor Total 

l,0000 UM Contrataçào de empresa especialinada oi executar serviço de 
avaliação e escudo pLanialtimétrico de 'moveis dos 5reas onde serào 

imlantados os 20VOS Distritos industriais. conforme deserlção 

ábaao: 
- LIST= lNDUSTRIA1, NORTE: localizado às margens da Bit lli2, entre 
es 'r:ma 4C e 42, lado esquerdo, sentido Erec!•im/Corcódia - SC, 2UM 

total de 435.000, OC m' de áfea. 
0lSTR1TO :NDUSTRIAL TRÊS VENDAS: localizado às margens da RS: 4S0, 

entre os Km fig e 70, lado ésOuerto, sentido Erechim / Darão de 

Co'ogipo, com área total de 300.000,005'. 
Seeue maiores informações em anexo. 
FERLET7e 5 EERRE= 1/lDA • 	 74.990,0000 	• 'li. ?0.00D0 

Em 23 de Eevere'ro d.e 2011. 

w.a G. L. Mendes 

ltariar Luiz. Dall'Alba 

Ma:6ra Vicari Agostinho 

Mlrinm de Lourdes Flacti 

ii--) 1.'71 71/(1/4/t7\ 

: 	. 
kj. 

	

os• 	ís ,  () 	.(PLA' 
1, 

N-Y  
C"/"s'-'  
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PREUEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
	

; 
Esr,ade do Rio Gr cie da Sul 

Praça da Bandeira, 354 CEP 99700-000 

MAPA. DE APURAçÃO DE RESULTADOS 

Processo .. : 4/2011 
ModaliOade: ConviLe 

dera vo: Conto ;aço de empresa especializada para executar serviço de 
iviiação e estudo planlaitimétriço de imóveis, através da. Secretaria Municipal 

'rJesemvoleimento Economico, com recursos LIVRES. 

C,daaldade 	 Vj.rJ uãrio 	Va2.ur Totai 

d,a c.pme,a esp,d,alnada 	 719O)  COO

açs 

	 7f,.99C,C,0 

de 
e es.,ude 2,..anialzIme,d,-lcd de lm:,ves da d 	,:de 	 Ô5 novos 

	

margens da 	 ea, ,d 	 e 

scn,Hee 	 - St. flUO. .._ouai de 	 m: de avea, 

ás ffia,av.,n, 	RST 	 d, do 

sen-,».da Ereehmv / Ll,rjld 	 r,:cm arca total d, 

m,:ords irdSdrmaçCes em anE,o. 

Sm 23/02/11 

:::RSPACRO 

A comissão de licitações declara vencedora nos itens e especificações 

disiv mapa o F-y-rma: 

rESRETTO & FERRETTO LTDA. * 
Erechim 

Comisso: 

Ci ata G. 6. Mendes 

'.::.e ,*ar Luiz Da'l'Alba 

Mimara Vicari Agostin'no 

au de Lourdes Flach 

  

u ' - 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Fone: 54 520 7000 
99700-000 Erechirn -- RS 

Encaminhado para: 
Sra. Izabel, para verificação, 
Sr. Secretário para assinatura da homologação, 

,Erechim-RS, 24 dé fevereiro de 2011. 

j 
L. Flach 

Comissão Permanente de Licitações 
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PREFFITURA MUNICIPAL DE ERECRiM 
FsLado do Rio Grande do Sul 

Praça da Bandeira, 354 CEP 99700-000 

RELATÓRIO PARA FMFENHO 

ndáHdsde 	 •-:onvite 1/2011 

Mmere. da Ï.,icitLa-.;:ão.: 14/11 

Tece de Somologação .: 23/02/11 

Emfl-esa 	 • EEPRETTO & FERRETTO LTDA ' 

Endereço 	  Av. Mauricio Cardoso, 217 Fundos 

Telefone 	  0XX-54) 3321-9796 

Co:uunIcamos que conforme o processo licitatório supra, deverá ser 

n seguinte ei,, penho na doação: 
.3. 3e a 	 . 

ar,F,ess 	 1,00U; UN 

c»; sse.c...2La,- 

e.,-viv:o de 
a • 1 1 r.rcrIr ca da ....,C, veLs das 4reas onae SCM;', iMpl,,r_ad,s 05 

rndestr S ais, 	 soa 1 

- 	 '„ea.•:alisado an margens ca nRin 	enLf.e GS KSA, 1:  

- SC, ,uir 	d 43.S3I, 03 	da s,ea. 

- 	
às malgens da kST P5C. 	os 	e 70, 

/ Ra rá,l de 	 .,:am ales core de :j 	00S, 00m,  . 

7t.99C,J0 

PREFEIÏUR MUNICIPAL DF., ERECW:1:M, 2 de Eevereire de 2011. 

j 
Comissão PermanInte de Licitações 
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REFEITURA MUNICIPAL DE ERnHIM 
Estado do Rio Grande do Sul 

Praça da 9andeira, 354 CEP 99700-000 

TERM:.) DE ADJUDICACAO E HOMOLOCACAO DE LICITAÇA0 

C Secretário Mudicipal de Administração, no uso de suas atribuições legais 
do .iónformidade com a Lei Federal S€66/93 e suas alterações posteriores, a 

:lea do parecer conclusivo exarado pela Comissão Permanente de Licitações de 

resolve: 

Cl - ADJUDICAR, E HOMOWCAR A PRESENTE LICITAÇA0 NESTES TERMOS: 

a 	 Eodvite 

b) Número: 4/2011 

o) Objetivo: Contratação de empresa especializadó para executar serviço de 
aiação e estudo planialtimetrico de imóveis, através da Secretaria Municipal 

-esemvolvimento Economicó, com recursos LJVRES. 

U' Eornueedores e itens: 

EF,RRETTO FERRE= 	': 1. 

C2 - AUTORIZAR C EMPENHO DAS DESPESAS RESULTANTES, NA SEGUI= DOTACAO 

(óR(iAMENTARIA: 

06.01.04.l22.0073.2020.3.3.90.39. 05.00. 00  

ROEE:-:".F:URA MUN ,"^CJ RAL nE ERECHIM,, 23/02/ li. 

GERO;NN LEANDRO BERT1 
Secretário Mun 'ipal de Administração 
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VALOR TOTAL A PAGAR 

Em. I 	I 

, ,RGÃO 

iNlDADE ORÇAMENTÁRIA 

.RoJE TO 4 A1I4.IDAOE• 

CÓDIGO: 

CÓDIGO: 

CIAS. PUNO. ,RoGRAm.: 

Eer 
CÓDIGO. LATEGORIÁ ECONÓMICA• 

Á 	LTE. 4 

A,. 'ta.rult r..ard,)%.  

652E :REDOR. 

NDEREÇO: 

:NP.; CPF: 

Q5 muNicIPIO/ESTAC&e z -:14 

BANCO. 	 00 	Gtowrk:e roNe'.)n - 4 

CITAÇA0, 
14 

DATA: - 

ONTE DE RECURSOS,  1 Pç 	1: r? FORMA DE PAGAMENTO. 

4liek5M4,41g!- 404:4 	W:ir'â'f.):AR1‘4  
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LIQUIDAÇÃO 

A DESPESA CORRESPONDENTE Á PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE 

ACORDO COMAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFERE PARA A LIQUIDAÇÃO 

VALOR DESTA NOTA DE EMPENHO 	 RS 

AUTORIZO A PRESENTE DESPESA. OBSERVADAS 
AS FORMALIDADES LEGAIS.  

ORDENADOR DA DESPESA 

CONFERIDO E EMPENHADO SOLICITANTE 

SECRETÁRIO OU RESPONSÁVEL 

l'ESTO OUE RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS /SERVIÇOS E 
STÁO DE ACORDO COM o ESPECIFICADO. 

DmE 

VISIO DO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE 

IOTAÇOES 

RECEBI O VALOR TOTAL A PAGAR DE QUE TRATA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO 

ERECHIm 
	 I 	I 

NOME: 

IDENTIDADE: 

PAGUE-SE Em.  

PREFEITO MUNICIPAL 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIP(0 DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim - RS 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 097/2011 

PROCESSO N.° 991/2011 - CONVITE N.° 004/2011 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO • 

Contrato Administrativo que fazem entre si como: 

CONTRATANTE — MUNICIPIO DE ERECHIM, Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 87.613.477/0001-20, 

neste ato representado, com amparo no Decreto n° 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário Municipal de Administração, 

Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Senhor 

WALMIR BADALOTTI, brasileiro, casado, empresário, ambos residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONTRATADA - FERRETTO & FERRETTO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado.inscrita no CNPJ sob n 01.965.390/0001-05, 

estabelecida na Av. Mauricio Cardoso, n° 217 — Fundos Bairro Centro, na cidade de Erechim/RS, representada neste ato por 

oropi,etario e responsável técnico Senhor LUIZ CARLOS FERRETO, brasileiro. casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob n" 

77.354 980-91. e RG sob n' 8005671972, residente e domiciliado à Rua Polónia, n°  33 Apto_ 801, ria cidade de ErechimiRS. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 — DO OBJETO - 

Id. Contratação de empresa especializada para executar serviço de avaliação e estudo planialtimétrico de imóveis das áreas onde 

serão implantados os novos Distritos Industriais, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Económico, com recursos 

prdprros. 	 _ 

ITEM 	QTD/UNI. 	 ESPECIFICAÇÃO 	 PREÇO TOTAL RS 

1 	'1,00 sv 	- Distrito Industrial Norte, localizado ás margens da BR 153. entre os KM 42 	 74..990,00 

e 43, lado esquerdo, sentido ErechinVRS e Concordia/SC. num total del 

! 435.000,00 riri' de área. 

, - Distrito Industrial Três Vendas, localizado às margens da RST 480, entre 

; os KM 69 e 70, lado esquerdo, sentido Erechim/RS e Barão de ' 

Cotegipe/RS, com área total de 300.000,00 rn°. 

- As matriculas encontram-se cor anexo ao edital do Convite n° 004)2011. 

2 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA ENTREGA DOS TRABALHOS - 

2.1. Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA, num prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da 

Ordem de Serviço expedida pelo gestor do contrato. 

2.2. A CONTRATADA devera fornecer ART de execução relativa aos serviços, rio momento da entrega dos trabalhos. 

2,3. Os trabalhos deverão ser entregues em 03 (três) cópias heligraficas coloridas e por meio eletrônico, através de CD com plantas. 

3 DA FISCALIZAÇÃO 

3.1. Os serviços serão fiscalizados pelo gestor do contrato, dentro dos parâmetros determinados pela Lei Federal 8.666/93. 

CONTRATO ,ADMINI RATIVO N' 097:2011, PÁG. 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
,- 

e".:4-"Z: 	
Praça dá Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 

• 	' 99700-000 Erechim - RS 

4 • DO PREÇO E PAGAMENTO - 
4.1.0 CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 74.990,00 (setenta e quatro mil. novecentos e noventa reais) fixo, 

em moeda vigente do Pais. 

4.2.0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após a entrega e aceitação dos trabalhos executados. 

4.3. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com materiais e equipamentos necessários para a execução dos 

serviços,veiculos, carga, descarga, transporte, impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais. leis sociais, demais serviços e 

eventuais que possam acarretar ónus ao Município, especificados ou não no edital e contrato. 

4.5. Haverá retenção, nos termos da legislação previdenciária vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da respectiva 

guia a CONTRATADA, assim como, quando for o caso, será retido o Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação 

pertinente. 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - 
5.1. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou culposamente prejudicar ao 

Município, quando da execução dos serviços. 
5,2. Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como encargos trabalhistas, previdenciarios e tributários decorrentes da 

execução do presente contrato, ficarão exclusivamente a cargo da CONTRATADA, cabendo-lhe ainda, inteira responsabilidade por 

quaisquer acidentes de que possam vir a ser vitimas seus empregados, quando em serviço, bem como quaisquer danos ou prejuizoS 

porventura causados a terceiros e ao Municipio. 
5.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, conforme preceitua o Artigo 65 da Lei Federal 8.666/03 a alterações posteriores. 

5.4. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA, segurança, transporte, mão-de-obra, leis sociais ónus de acidentes com 

terceiros, tributos. ferramentas, equipamentos auxiliares, seguros e demais encargos. 

5,5.Tcdos os materiais e serviços complementares, necessários a execução dos trabalhos, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

5,6. É vedado a empresa CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, a cessão ou transferència total ou 

parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação. não admitidas no Edital e no Contrato. 

6 - DO EMPENHO DA DESPESA - 
6. 1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através da seguinte Dotação Orçamentária: 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO .-06,01 
PROJETO/ATIVIDADE - 2.020 
ELEMENTO DESPESA - 3390.39.05.00.00 

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 
A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capitulo IV - Das Sanções 

Administrativas da Lei 8.666.(93. 

7.1.Caso a 
CONTRATADA se recuse a prestar o serviço conforme contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o 

de.scumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

adverténcia. por escrito: 

multa sobre o valor global da contratação: 

suspensão temporária de participação em liCitação e impedimento de contratar com a Administração: 

declaração de inicloneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

7.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justifitativa por escrito, até o 

vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação. 

7.1.2. Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades passíveis de saneamento, notificará a Contratada para, em 

prazo determinado, proceder às correções necessárias. Se, findo o prazo estabelecido pela fiscalização; as irregularidades não 

forem sanadas, será considerado a inadimplência contratual. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO R' 097/2011, PÃO. 2 
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Oneiy Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

, Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechirn - RS 

7.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 7.1, sem prejuizo da 

aplicação do contido no subitem 7.2. 
7.1.4.'A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplencia ou irregularidade cometida pela CONTRATADA 

acarrete conseqUencias de pequena monta 
7.1.5. Pela inexecução total da obrigação. o CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) 

7.1.6. Em caso de inexecução parcial da oorigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global 
sobre c valor global do contrato. 

7.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuizos á Administração, será 
do contrato. 

aplicado ao licitante a sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.. 
7.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

7.2. As multas devidas e/ou prejuizos causados as instalações do CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores 
subitem anterior. 

a serem pagos, recolhidos em conta especifica em favor do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 
7.2.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 

notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 
7.3. A aplicação de multas. bem como a rescisão do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as 

7.4. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, 
demais sanções previstas no subitem 7.1. 

mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

8.1. Será gestor do presente contrato. o Senhor MAURO DAMIÃO COELHO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 6° do Decreto Federal 
DO GESTOR DO CONTRATO - 

ri' 2.271 de 07 de julho de .
1997, que será responsável pelo acompanharbento e fiscalização da sua execução. procedendo ao registro 

das Ocorrências e adotando as providencias necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parametro os resultados previstos no 

contrato 

9 • DO RECEBIMENTO DO OBJETO - 

9.2. PROVISORIAMENTE. pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado. assinado pelas 9.1. O obIeto será recebido: 

partes. em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 
9.3. DEFINITIVAMENTE, cor servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado. assinado 

pelas partes, após o decurso do prazo de 30 (trinta) e no máximo 60 (sessenta) dias do RECEBIMENTO PROVISÓRIO. desde que 

tenham sido atendidas todas as reclamações referentes a defeitos construtivos e falhas de execução. 

10— DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO- 
10.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na modalidade CONVITE n° 004/2011, ao qual vincula-se, bem 

como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como se transcrito fosse e 

respectivos anexos do Processo Administrativo n° 991/2011. 

CONTRATO AC,fil INISTRATIVO N°  097/2011, PÃO..  

Sac. tAun. Administração 

F'áq. 
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GERSON LEANDRO BERTI 
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WAtMIÍ BADALO TI 
Secretário Municipal de Desenvohilimento Económico 
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MAURO AMtée, ELHO DEtOLIVEIRA 
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MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
, 	99700-000 Etechim - RS 
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Set. Mim. Administração 

11 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - 

11.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligéncia das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o auxilio 

da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito á 

obediência dos principios que norteiam a Administração Municipal. 

11.2. A Lei Federal n°8.665193 regerá as hipóteses não previstas neste contrato. 

DA COBRANÇA JUDICIAL - 

12.1. As importancias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução. constituindo este Contrato, titulo 

executivo extra judicial. ressalvada a cobrança direta. mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível 

DA RESCISÃO - 

13.1 apresente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize urna, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da Lei 

a' 8.655/93 e alterações posteriores. 

es cooperados em estado de subordinação à Cooperativa. 

14 -‘ DO FORO - 

14.1, As partes elegem de comum acordo. o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da 

piesente relação contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS, 24 DE FEVEREIRO DE 2011.,  

TESTEMUNhiAS: 

(t) 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N• 097/2011, PÁG. 4 



SALÁRIOS 

Mínimo Nacional: RS 545,00 

Mínimo Regional: de R$ 546,57 

a R$ 594,42 
conforme o segmento económico 

Unibanco 

Dia 0410312011 
compra RS Venda RS 

COMERCIAL 1,6430 1,6450 

iliRCÁMO 1,5900 1,7600 

Base de Cálculo (RS) 

Até 1.499,15 

De 1.499,16 até 2.246.75 

De 2.246,76 até 2 995,70 

De 2.995,71 até 3.743.19 

Acima de 3743,19 

Íridice Nacional de Custo da 

'Construção (INCC.) 

6 113,---iM 	 ECONC JA/PUBLICAÇOES LEGAIS Sá bade. derning0 e ,S 	 5. 6 e 7 de março d.,  2011 

R$ 2,2979 para compra 

R$ 2,3009 para venda. 

OBS: Fechamento do dia. 

DÓLAR 

EURO 

RendatRe,tido rta FOnte":-'2010, 

Aliquota (%) 

7,5 

15,0 

22,5 

27,5 

	

5,63% 	 9.56, 	I 	‘4".• 	"Pi.11 	
rímrs. 

j 

	

5,98% 	 8,7 	 O MUNICIPIO DE ERECIIIM-RS PORRA. PUS. iC(: JE 	 CONTRATOS E ADITIVOS É.4 t 

r.tES FEVEREIRO/2011 

0'aq- 
Nr; •••••,.: . 'NT , „, 
r 4"-':',3 	r•,4",-. •g••.,-.-441;,.. 
''-."-Procüre instalar kajitena- Gang7darèra 

ç t=e0c.a..5.Caltyjeje-ina'distinci.a'iifir0 

ças .ti3O queda; 011:gr-¥ 
,J-te nbsTios da rede. : -" ' =:;I:*4.",'•?'. 

RÇE241-CRAS 

00800 970 G'YJO 

Parcela a deduzir (RS) 

112,43 

280,94 

505,62 

692,78 

0.130ão ?mor r9,4t [0, 

CONTRATOS: 085/201 ; PROSERViSERVIÇQS-.p.É:iclus,NciA LT DA: Prest.i.;a0 	si-r 	ae 	arrttada 

Parque de maqiiinas, RS -9.44u,00 mensais; 08612011; PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA LTDA; PreSEaçclO 

Ser,  içOS de vigilãrici4 rumada nos Cemitérios Municipais. RS 12 654A° mensais. 06 7/2011; CA INFORMÁTICA LTDA; 
Aquisição e instalaçãe de servidores formato blades e szpidijes: RS /J50 (100.00:058(201; EMMFI MANUT. MONTAG, E 
FABRICAÇÃO INDUSTRIAL LTDA; Pintura de caixa Tagua no Almoxaniado "rdeniral. RS 2: 017.84 089/2911; 

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA; trlerer,- escniai. P. 813.227.60. 

0901201.1 i0BALDINI & TOBALDI"r41 LT/lx D; Aquisição de bomtionas de agua minerai: RS 1.5S por bornbona; 091/2011; 

CONICORpt, POÇOS A;RTESIANOS LTDA /4 E.; Instalação de redes de adução de agua de poços anesianoS. RS 

89 435,70; 092/2011; VIAI-tLODI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA; Serviços de escavadeira 

hidráulica. RS 150.00 por hora-máquina; 093/2011; INVIOLÁVEL ERECHIM LTDA; Monitorai-nervo de alarme. PS 248.00 

mensais: 094/2011; MAURICIO ZANELLA PiAiA; Pavimentação poliádrica no acesso à comunidade São Luiz Rio Poço, 
RS 566 118,39, 995/2011;_CC1. ENGENHARIA E CONTRUÇãES LTDA; Reforma e ampliação da EME F de Jaguareté, 
RS 321.994.49; 096/20:11LEGIPOL EXTINTORES LTDA; Recarga de extintores nas escolas de Ensino Fundamental e 

Infantil do Sistema Municipal de Ensino; RS 3.464,00: o97/2oli• FERRETTO 	FEBRETTO_ITQA., Levantamento 

pianiattimetrico; RS 74 990,00: 09812011; FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA• Contratação de empresa para 

realização de concurso público; RS 6.600,00; 09912011; .pAyStit_ ç9,403.cp.pE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA,, ; Reforma e ampliação em concreto armado da ponte próxima ao distrito de Jaguaretê: RS 14.850.00: 1,00/2011; 

BRIDI PRODUÇÕES LTDA.  Apresentação da peça teatro! "Loucas pra casar': RS 7.176,00; 10112011; CIRCIRdICA 

ERECHIM LTDA.; Aquisição de equipamentos e materiais odontologicos: RS 3.146,21; 102/201ji_g_NIATUS 

EqUIP.AMEWSQS mOpi.cps oinTroi.,0.pco.si,TpiN; Aquisição de equipamentos e materiais odontologicos. RS 

6.910.00:10312011' PRHODENT COM.E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTÁRIOS LTDA.; Aquisição 

de equipamentos e materiais odontológicos; RS 15.704.41. 
ADITIVOS: 03512011 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SIA; Aditiva item a cláusula 1 - do Objeto - item 1.2 - 

descrição dos veículos relativo ao contrato n.° 308/2010: RS 269.36:036/2011; MAUSS CONSULTORIA EMPRE5AR1AL 
LTDA• Prorroga o prazo de execução por mais 90 dias do contrato n° 541/2010; 0.3712011;_CELANTE INFORMÁTICA 

LTDA.  Procede a supressão dos pontos de internet n° 5- CAPS Saúde Mental e n° 9 Conseino Tutelar. constantes no item 
02 do objeto, relativo ao contrato n° 015/2011: RS -409,96 mensal; 0,3812011;.PAULO DETONI ENGENHARIA E 
ÇONSTRLIOES LTDA; Altera gestor e prorroga prazo de execução por mais 60 dias do contrato rt" 583/2009T 039/2011 ; 

CASAR-IN ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA; Altera a cláusula 2 das especificações dos serviços, prorroga prazot 

vigéncia por mais 12 meses e reajusta valor do contrato n' 137/2007. RS 1.027,4: 04012011i3DETO PRODU_ÇÕES 
CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA; Altera gestor e prorroga prazo de vigência por mais 04 meses do contato n' 255(2010. 
041/2011; GEONATURÃE COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LIDA; Prorroga prazo de execução por mais 12 

meses do Contrato n' 414/2009; 042/2011' PAVSULCOMERCIO DE PEDRA5 PARA CONSTRUÇÃO LTDA• Procede o 

acréscimo de materiais/serviços do contrato n" 535/2010: RS 13.491.50; 04312011i.BLJEN9 E,DUENQ LTDA; Prorroga 

prazo de vigência por mais 12 meses e reajusta valor do Contrato n° 091/2009: Diversos valores: 04412011; CERVI & CIA 

LTDA.  Reajusta valores do contrato n.' 629/2009 e aditivo 047/2010; RS 2.094.80 mensal, relativo a área do contrato; RS 
4.256,00 mensal, relativo a área do aditivo; 045/2011; PEDRO PAULO SPONCHIADO; Prorroga prazo de vigência por 

mais 12 meses, altera gesto( e reajusta valor do Contrato n°  11412008: R$ 591.44 mensais: 045/2011; SLILMEDI.-z_COM, 

DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA; Adita em mais 25% o item 15 do objeto referente ao contrato n° 48412010; RS 
400,00; 047/2001; PRATI DONADUZZI & CIA LTDA; Adita em mais 25% os itens 77 e 113 da descrição dos produtos 

relativo ao contrato n° 485/2010; RS 599,50; 048/2011.  NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: Adita em 

mais 25% os itens 104 e 110 da descrição dos produtos relativo ao contrato n' 487/2010. RS 177,21. 04912011; 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA; Adita em mais 25% o item 130 da descrição dos produtos relativo ao 

contrato n' 494/2010; RS 270.00 
Retificação de súmula-, 
Contrato n.°705/201Ó:INUTILIZADO. 
Contrato n." 051/2011: INUTILIZADO. 

	

PREFEITURA DE ERECHimiRS. 05 DE MARÇO DE 2011. 	 r-- 
PAULO ALFREDO POLIS 

r •• 
Prefeito Municipal 	 • 

Ouro - R$/grama 

POUPANÇA 
Dia 05/03/2011 	0,5713 

Dia 06/03/2011 	0,5713 

Acumulado: 4,4719% 

CDB PREFIXADO 

Taxa liquida no período (%) 

Prazo Efetivo 32 Dias 
Grandes Quantias 0,76 

Médias Quantias 	0.69 

Pequenas Quantias 0,58 

Cri 



Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54)3520 7000 
99700-000 Erechim - RS 

Sec. Mun. Adirá.  -tr 
, @tã  3 68 

À DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

Encaminhamos o presente processo para arquivo. 

Erechim, 04 de Abril de 2011 

JANICE B ItIER 
Chefe da DiviSaO de Contratos 
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MUNICÍPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 

Secretaria Municipal de Administração 
Departamento de Compras e Licitações 

 

PROCESSO eLir4 4  

Processo N': 	05289/2011 	Data  	
27//2.011 

H' SADI 	 Minuta 	  

Data Abert 	 

Mora 	 

   

N° Portai.: 

Contrato 	 

   

      

      

      

       

Data de Aber'... de Propostas: 

PROCESSO DE COMPRA - ADITIVO N0124?)/2011 

Objeto: Aditivo ao Contrate Adm. 97/2011 - 5-errei.° 

Ferreto Ltda. 

Sec. Mun. Desenv. Econômico 

CkBERTURA 

Nesta data procedi a abertura do presente Processo a pedido da parte"  - 

interessada. 

Erechim, 	 de 200_ 

Departamento de Compras e licitações. 



Data  

Depto. Compras e Licitações 

Data 	__/ 	/2010. 

Sec. Mun. da Fazenda 

Nift.iNICIPIO DE ERE.C1-1.1M- 

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

SOLICITAÇÃO DE 
DESPESA 048/2011 

: 
lvi 

0 3 3 7 0 

Para informaçpes e  encaminhamento.  

Discriminação da Despesa e justificativa de  sua necessidade 	
Cronograrna 

Solicitamos que o Contrato Administrativo n° 097/2011, seja aditivado 
por mai ExecuçãolUtilização 

90 dias, conforme solicitado pela empresa contratada, em correspondência! 

encaminhada dia 23 de março deste ano.
;  Solicitação aditivo 
;prazo. 

Em anexo encaminhamos cópia do contrato administrativo e da 

'correspondência encaminhada pela empresa. 	
1 

ORIGEM DOS RECURSOS: 	
Próprios 

SERVIDOR REQUISITANTE: 	
i Mauro Darnião Coelho de Oliveira 

Ale scra gestor do contra quando k,r o case)_ 

CUSTO ESTIMADO (preenchimento pelo Opto. De Compras e Licitações) FR$ 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DA 

DOTAÇÃO. 
r 	TOTAL Ír  RES 

DATA 

	

	
ERVA ,' SALDO i 	CLASSIF.ORÇAMENTARIA 

EMPENHADO DE ,DISPONIVELÍ 

I 	NO 	I DOTAÇÃO Í NESTA ... 	
. , 

	

pela Sac. Da 	
; PROJETO  CATEGORIA ECONÔMICA DA 1 i EXERCÍCIO (preenchimento 	DATA 	Í 

	

i Fazenda) . 	 , E/OU 	 DESPESA 	
1 

1 .  IATIVIDADEL 
1 

¡ 	
: 2.017 33.90.39.05.00 

Faro 
preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secretaria da Fazenda — Contabilidade. 

DECLARAÇA0 DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTARIA ANUAL E DE 
COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO.

/•_ 
 

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar n. 10112000-LRF e considerando as Metas e Prioridades elencadas na 
LDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetara as Metas de Resultados Fiscais prevMás para o Exercicio, 

apresenta adequação orçamentaria e financeira com a Lei Orçamentaria Anual e é compativel com o Plano PlurianU9
,Ícom a LDO. 

Erechim, 26 de abril de 2011. 

/ 
1  

Walrhir Badalott 
Secretário fv1unicipaI de 

Desenvolvimento Ecc) "Omito 

(/' 

/ Mauro Dartlião Caolho de Oliveira 
ServidorReqursrtantd 

,/ 	/1 , 
PreenchimentoÁelo Depto de Compras e Lotações: 

	 Preenceimento pela Secretaria Municipal a Fazenda: 

Solicitação de Empenho N°: 
	 Empenho N°: 

de: 

26/04111_ 

2 7 AOR. Z011 
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ftS,  Estado do Rio Grande do Stli 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim - RS 

O ÍJ 3 3 7 1 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 097/2011 

PROCESSO N.°  991/2011 - CONVITE N.° 004/2011 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - 

Contrato Administrativo que fazem entre si como: 

CONTRATANTE - MUNICIPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n"'. 67613.477/0001-20. 

neste ato representado. com  amparo no Decreto n°  3 326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário Municipal de Administração, 

Senho: GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Económico. Senhor 

WALMIP. BADALOTTI. brasileiro. casado. empresário, ambos residentes e domiciliados nesta cidade. 

CONTRATADA - FERRETTO & FERRETTO LTDA, Pessoa Juridica de Direito Privado,inscrita no CNPJ sob n* 01.965.390/0001-05. 

estabelecida na Av. Mauricio Cardoso, n°  217 - Fundos Bairro Centro, na cidade de Erechim/RS. representada neste ato por 

ouDonetario e responsável técnico Senhor LUIZ CARLOS FERRETO. brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob n°  

177 354.980-91. e RG sob n" 8005671972, residente e domiciliado à Rua Polónia. n°33 Apto. 801, na cidade de Erechim/RS. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 - DO OBJETO - 

1.1. Contratação de empresa especializada para executar serviço de avaliação e estudo planialtimétrico de imóveis das áreas onde 

serão implantados os novos Distritos Industriais, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Económico, com recursos 

próprios 
, 

ITEM 	OTD/UNI 	 ESPECIFICAÇÃO 	 PREÇO TOTAL RS 

	

1.00 sv 	- Distrito Industrial Norte, localizado as margens da BR 153. entre os KM 42 	 74.990,00 

e 43, lado esquerdo_ sentido Erechim/RS e Concórdia/SC. num total de 

635 000.00 m' de área 

- Distrito Industriai Três Vencias, localizado ás margens da RST 480, entre 

os KM 69 e 70. lado esquerdo, sentido Erechim/RS e Barão de. 

' Cotegipe/RS, t om área total de 300.000.00 m'. 

As matriculas encontram-se em anexo ao edital do Convite n°004/2011. 

2 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA ENTREGA DOS TRABALHOS - 
2.1. Os serviços deverão rer executados pela CONTRATADA, num prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da 

Ordem de Serviço expedida pelo gestor do contrato. 
2.2. A CONTRATADA deverá fornecer ART de execução relativa aos serviços, no momento da entrega dos trabalhos 

2.3. Os trabalhos deverão ser entregues em 03 (três) cópias heligráficas coloridas e por meio eletrdnico, através de CD com plantas 

3- DA FISCALIZAÇÃO - 
3.1. Os serviços serão fiscalizados pelo gestor do contrato, dentro dos parárnetros determinados pela Lei Federal 8.666/93. 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
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4 -DO PREÇO E PAGAMENTO • 
4.1. 0 CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 74.990,00 (setenta e quatro mil, novecentos e noventa reais) fixo. 

em moeda vigente do Pais. 
4.2. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após a entrega e aceitação dos trabalhos executados. 

4.3. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com materiais e equipamentos necessários para a execução dos 

serviços.velculos, cama. descaro& transporte, impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, demais serviços e 

eventuais que possam acarretar ônus ao Municipio, especificados ou não no edital e contrato. 

4.5. Haverá retenção, nos termos da legislação previdenciária vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da respectiva 

guia a CONTRATADA, assim como, quando for o caso, será retido o Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação 

pertInente. 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - 
5.1. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuizos que venham dolosa ou Culposamente prejudicar ao 

Murucipio. quando da execução dos serviços 
5.2. Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como encargos trabalhistas. previdenciários e triOutários decorrentes da 

execução do presente Contrato. ficarão exclusivamente a cargo da CONTRATADA, cabendo-lhe ainda, inteira responsabilidade por 

ouársquer acidentes de que possam vir a ser vitimas seus empregados, quando em serviço, bem como quaisquer danos ou prejuizos 

porventura causados a terceiros e ao Município. 

5.3. A 
CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões etre se fizerem 

necessários. conforme preceitua o Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93 a alterações posteriores. 

5.4. São de inteira respOnsabilidade da CONTRATADA, segurança, transporte, mão-de-obra, leis sociais, ónus de acidentes com 

terceiros, tributos, ferramentas, equipamentos auxiliares, seguros e demais encargos.. 
5.5 Todos os materiais e serviços complementares, necessários à execução dos trabalhos, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

5.6. É vedado á empresa CONTRATADA a Subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, a cessão ou transferência total ou 

parva!, baru corno a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e no Contrate,. 

6- DO EMPENHO DA DESPESA - 
6.1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através da seguinte Dotação Orçamentária: 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO - 06.01 
PROJETO/ATIVIDADE - 2.020 
ELEMENTO DESPESA - 3390.39.05.00.00 

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 
A aplicação de penalidades á CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capitulo IV - ()as Sanções 

Administrativas da Ler 5.656:03. 
7.1.Caso a CONTRATADA se recuse a prestar o serviço conforme contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o 

descumprirnento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativarnente: 

advertência, por escritõ: 

multa sobre o válOr global da contratação: . 
SUSPenSãO temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração: 

declaração de inidoneidacle pára licitar ou contratar com a Administração Pública. 	
• 

7.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o 

vencimento do prazo de entrega do objeto. ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação. 

7.1.2. Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades passiveis dÉ saneamento. notificará a Contratada para, em 

praze determinado, proceder às correções necessárias. Se, findo o prazo estabelecido pela fiscalização, as irregularidades não 

/1/

forem sanadas, será considerado a inadimplência contratual. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO IV' 07/2011, PÁG. 2 
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7.1.3. A partir dessa data, considerar-se-a recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 7.1. sem prejuizo da 

aplicação do contido no subitem 7.2 
7.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela CONTRATADA 

acarrete conseqüências de pequena monta. 
7.1.5. Pela inexecuçáo total da obrigação, o CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor global do contrato. 
7.1.6. Em caso de inexecução parcial dá obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global 

7.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos Ou prejuizos Administração, será 
(10 contralo 

aplicado ao licitante a sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
7.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou ma-fé. será aplicada ao licitante á sanção de declaração de 

inidoneidade oara licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem õs motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior. 
7.2. As muitas devidas e/ou nrejuizos causados às instalações do CONTRATANTE. pela CONTRATADA. serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, recolhidos em conta especifica em favor do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

7.2.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a 
receber do CONTRATANTE. terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 

notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem anterior. 
7.3. A aplicação de multas. bem como a rescisão do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as 

demais sanções previstas no subitem 7.1. 
7.4. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo. 

rnedante O qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

8. - DO GESTOR DO CONTRATO - 
8.1. Será castor do presente contrato. o Senhor MAURO DAMIÃO COELHO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 6° do Decreto Federal 

n°2 271 de 07 de julho de 1997, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro 

das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parámetro os resultados previstos no 

contrato. 

9 - DO RECEBIMENTO t50 OBJETO — 

9.2. PROVISORIAMENTE. pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalizaçãõ. mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
9.1. O objeto será recebido: 

oartes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 
9.3. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comisSão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado 

celas partes, após o decurso do prazo de 30 (trinta) e no máximo 60 (sessenta) dias do RECEBIMENTO PROVISORIO. desde que 

tenham sido atendidas todas as reclamações referentes a defeitos construtivos e falhas de execução. 

10— DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO- 
10.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação da modalidade CONVITE n° 004/2011, ao qual vincula-se, bem 

como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como se transcrito fosse e 

res.pectivos anexos do Processo Administrativo n°991/2011. 

i

CONTRATO ADM NISTRATIVO N 097/2011, PÁG. .I 



(s 

o O 3 3 7 4 

WALÁIR B DALOTTI 
Secretário Municipal de Desenvolvlm rito Económico 

MAURODA 	
E 9. IVEIRA 

Ges ntratO 

Estado do Rio Grande do Sut 

MUNICIPIO DE ERECHIM 
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Praça da Bandeira. 354 

Fone: (54) 3520 7000 
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11 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL' 
11.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das clausulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o auxilio 

ida Lenistação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito à 

obediência dos princípios que norteiem a Administração Municipal 

11.2. A Lei Federal 0° 8.666/93 regerá as hipóteses não previstas neste contrato. 

- DA COBRANÇA JUDICIAI_ - 
12.1. As irnportancias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, titulo 

executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta. mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possivel. 

13 - DA RESCISÃO - 

13,1. O presente contrato 

n' 8 666/93 e alterações p 

as cooperados em estado 

poderá ser rescindido, caso se Materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da Lei 

osteriores. 

de subordinação à Cooperativa. 

14.1. As pa 	m 
rtes elege de comum acordo. o Foro da Comarca de Erechirn para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da 14 - DO FORO - 

presente relação contratual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS, 24 DE FEVEREIRO DE 201 

GERII LEANDRO BERTI 
Secretário M nicipal de Administração 

-• 	.-• 

FERRETte) & FERRETTO LTDA 
CNPJ ri 01 .665.390/0001-05  

TESTEMUNHAS: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 097/2011, PÁG. .1 
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Erechim, 21/03/2011 

Para 
Prefeitura Municipal de Erechim 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
Aic Sr Mauro D. C. Oliveira 

Per Solicitação de prorrogação de prazo. 

Estamos solicitando prorrogação de prazo para execução dos serviços referentes ao contrato 

administrativo n" 097/2011, em mais 90 dias, pelos seguintes motivos: 

A ordem de serviço foi tornada ciente para nossa empresa na data dê 14/03/2011. 

Em visita mais detalhada aos locais dos serviços, constatamos a existência de densa vegetação 

ocasionando muita dificuldade para execução do levantamento topográfico. 

Pelos primeiros contatos com proprietários das glebas de terra, as constatações das divisas 

consagradas poderão se tornar obstáculo para agilidade nos levantamentos. 

Também estamos enfrentando dificuldade na obtenção de dados de mercado, isto poderá 
demandar maior tempo para executarmos um modelo de regressão Mais preciso, à ser 

utilizado na avaliação dos imóveis. 
Teremos que executar algumas diligências junto ao DEN1T, DAER. ELETROSUL, Cartório de 
Registro de Imóveis e a própria Prefeitura Municipal para dirimir duvidas sobre as áreas em 

questão. 
Como provavelmente teremos que executar o levantamento topográfico com Estação Total, em 
substituição ao GPS, também deverá demandar mais tempo para execução dos trabalhos. 

CertoS de sermos atendidos em nossa reivindicação, nos colocamos a disposição para maiores 

esclarecimentos. 

Atenciosamente 

FERRETTO .& -ERRETTO LTDA. 
Eng. Luiz Op. os Ferretto. 

crente pgru, 	s tf Ohm-a 
,tR 

O 2, FERRE-TIO UMA, Av Mauricio Cardoso, 217 T fundos Fone/fax (054) 3321 5796 CEP 997001000 Erechire 
e-mal reoetto@lerrenuedgenhaua con,  br (1GC 01 965.390 0001 —05 INSC 039/0089966 



ij 3 3 7 G 

Secretaria Municipal de Administração, Setor de Contratos

verificação e confecção do Aditivo. 

Cámlba-Kostaneski 
Ag. Exec. Especializado 

Erechim, 27 de Abril de 2011. 
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Rua: Espirito Santo, n° 123 - Fone: 3522-3479 	

4?---; 
PREFEITURA MUNICIPAL 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

99700-000 Erechim - RS - e-malil smdeOerechlm,rs.gov.br  

EreChim, 28 de fevereiro de 201-1 .  

Ao Sr. 
Luiz Carlos Ferreto 
Proprietário da FERREI° & FERRETO LTDA 

Assunto: Ordem de Serviço para inicio dos trabalhos referentes Contrato Administrativo n° 

097/2011 

Prezado Senhor: 

E com satisfação que o cumprimentamos, e atreves deste procedemos a Ordem de 

Serviços, do Contrato Administrativo n° 097/2011,  

No entanto, solicitamos que antes que sejam Iniciados os trabalhos, d gestor do 

Contrato seja comunicado, para que Se cumpra ()que determina o Item 8.1 

"Será gestor do presente contrato, o Senhor MAURO 

DAMIÃO COELHO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 60 do Decreto 

Federal no 2.271 de 07 de julho de 1997, que será responsável pelo 

acompanhamento o flscalizaçêo da sua execução, procedendo ao 

registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao 

sou fiel cumprimento, tendo por parâmetrô os resultados previstos 

no contrato." 

Sem outro particular, apresentamos nossas consl(e—cties, 

Of n° 035/2011 

Mauro D.b. Oliveira 
Gestor-dó Contrato 

Ciente: 

Luiz CarlosOétreto 

Em: 	 / 	 

Volmar 'aectíOra 
Secretário Municipal Adjunto 

de Desenvolvimento Económico 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICIPIO DE ERECH1M 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechim — RS 

À PROCURADORIA .1URIDICA 

Chega a esta Divisão o pedido de confecção de aditivo de prazo ao contrato administrativo 

no 097/2011, com a empresa FERRETTO & FERREM, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada para executar serviço de avaliação ê estudo planialtimétrico de imóveis das áreas 

onde serão implantados os novos Distritos Industriai, nos seguintes termos: 

É solicitado aditivo de praz O de Mais 90 dias. 

O prazo de execução foi previsto como de 30 (trinta) dias, a contar da emissão e recebimento 

do te'rmo de liberação dos serviços, o que ocorreu em 14 de março de 2011, desta forma o prazo 

findou em 13 de abril de 2011. 

Encaminhamos o presente processo para análise e manifestação quanto à viabilidade legal 

de concessão do prazo ora solicitadO, de acordo corri a justificativa da empresa, á qual foi aprovada 

pelo gestor, costada na fl 07,. 

Atenciosamente,  

EreChim, 12 de maio de 2011. 

• 
3ank Boller 

Chefe da Div s p/de Contratos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 
Praça da Bandeira. n" 354 — 99.700-000 
Fone: (54)3520.7000 

0 0 3 3 7 9 

DE: PROCURADORIA JURÍDICA 

PARA: DIVISÃO DE CONTRATOS 

PROCESSO N" 05289/2011 

Tipo Processo: Aditivo Contratual 

N-kuéria/Referência: Aditivo prorrogação (le pritzo na execução contratual. 

Trata-se de solicitação de parecer acerca da possibilidade de 

adi t i vo contratual objetivando a prorrogação de contrato cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada para executar serviço de avaliação e estudo planialtimétrico de imóveis 

das áreas onde serão implantados os novos distritos industriais. 

O Contrato em comento não se encontra vigente, nos termos da 

informação prestada pela Chefia da Divisão de Contratos, nas fls. 10 do expediente. 

O procedimento vem para análise jurídica da permissibiliciade de 

retroação de aditivo contratual, possibilitando tornar vigente e eficaz contrato com prazo 

expirado. 	
A prorrogação é solicitada pela empresa contratada que juntou 

justificativa acatada pelo getsor do contrato. 

É o tema para analise. 

O aditamento, na forma proposta, pode ser encaminhado. 

Constata-se que além da concordância cio gestor do contrato, 

também. não existem qualquer prejuízo ao erário municipál, posto que a cláusula 4.2 do 

contrato assim determina: 
O pagamento será efetuado em até .15 (quinze) dias, após a 

entrega e aceitação dos trabalhos executados. 

Ainda é imperioso considerar que toda a prorrogação de prazo 

contratual deve ser justificada e previamente autorizada pela autoridade competente para 

celebrar o contrato, a teor do § 2" do artigo 57 da Lei de Licitações. 



Ere"...""%c /-; q .  
Fts 
Proc. I) 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei .ficará 

adstrila à vigência (los respectivos créditos orçau entários. 

exce/c) quanto cais l'elativos: 

I() Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e. 003380 
de entrega admitem prorrogação. mantidos as demais cláusulas,.., 

do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 

económico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes 

motivos, devidamente autuados em processo: 

II - superveniência de .fato excepcional ou inwevisível, 

estranho à vontade das partes, guie altere .fundamentalmente 

as condiçies de execução do contrato; 

- impedimento de execução do contrato por jato ou ato de 

terceiro reconhecido pela Administração em.  documento 

contemporâneo à sua ocorrência; 

2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 

escrito e previamente autorizada pela autoridade competente 

para celebrar O contrato. 

É possível, portanto, tal aditivo, como na situação sob análise. 

Retorne o expediente à Sed-etaria Municipal de Administração — Divisão de Contratos para 

conhecimento dos presentes apontamentos lançados. 

PROCURADORIA JURÍDICA - 15/05/2011. 

Daniel-GTO 

Procurador Adjunto 

Daniel Gróssi 
OAB/RS 73.717 

Procurador Adjunto 
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SECRETARIA DE AD"MIN1STRAÇÃO 
Diretoria de Recursos Humanos 
Praça da Bandeira, n° 354 — 99.700-000 Erechim (RS). 
Fone: (54) 520.7000 
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Diretoria dc RH 

  

PORTARIA N". 713/2011  

O Prefeito Municipal de Erechim. Estado do Rio Grande cio 

Sul. 'no uso de atribuições que lhe são conferidas. 	DESIGNA o Sr. ENIO FAITÃO., 

Secretário Municipal de Obras Públicas e Habitação. para responder cumulativamente e 

interinamente, sem vencimentos, pelo Cargo em Comissão de Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, a contar de 13 de maio de 2011. 

Prefeitura Municipal de Erechim. 17 de maio de 2011. 

PAUL ALFRENO POLIS 
Prefe o Municipal 

Registre-se e Publique-se 
Data Supra 

GERS IN LEANDRO DER]] 
Scc. 4un de Administração 



Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIP/I 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone 54 3520 7000 
99700-000 Ereehirn - RS 
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ADITIVO N.° 14812011 

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 09712011 

PROCESSO N.° 991/2011 - CONVITE N.' 004/2011 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - 

CONTRATANTE - MUNICIPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°. 

87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto nn  3,326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretário 

Municipal de Administração, Senhor GERSON LEANDRO BERTI, brasileiro, solteiro, bancário, e pelo Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Senhor ENIO FAITÃO, brasileiro, casado, funcionário público, ambos residentes e domiciliados 

nesta cidade, 

CONTRATADA - FERRETTO & FERRÉTTo LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado,inscrita no CNPJ sob n

Ot 	

° 

0e5.390,
0031-05. estabelecido na Av. Mauricio Cardoso, n 217 - Fundos Bairro Centro, na cidade de ErechimIRS, 

representada neste ato por proprietário e responsável técnico Senhor LUIZ CARLOS FERRETO, brasileiro, casado, 

engenheiro civil, inscrito no CM' sob n°  177.364.980-91, e RG sob n° 8005671972, residente e domiciliado á Rua Polônia, n° 

33 Apto. 801, na cidade de Erechim/RS. 

Através do processo administrativo n°  5289/2011, estando as partes em comum acordo, prorroga-se o prazo de 

execução do Contrato Administrativo n' 097/2011, cujo Objeto é a execução de serviço de avaliação e estudo planiallimetrico 

de imóveis das áreas onde serão implantados os novos Distritos Industriais, nos seguintes termos: 

A CLAUSULA 2 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA ENTREGA DOS TRABALHOS -. item 2.1.1 nos seguintes 

termos: 
"2- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA ENTREGA DOS TRABALHOS 

2.1.(...) 
2.1.1. O prazo de execução dos Serviços contratados fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, a Contar 

de 14 de abril de 2011 até 13 de julho de 2011." 

As demais cláusulas e condições continuam vigorando assim como se encontram expressas no Contrato 

Administrativo N.' 097/20't 1. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÉRECHIM-RS, 23 DE MAIO DE 2011 

: 	,- 
.\ .t 	 f 

„, BERSON,LEADB,0 BERTI 

Secl.,et.'1tri6 Municipal de 'Administração 

„, ENIO FAIT'ÃO 
Secretário Municipal de DeSenvtalvinento Ecónâmico 

FERRET,T9 & FERRETTO LTDA 
CNPJ 	01.965.390/0001-05 

MAUR0/6AMIÃO,.GOEL/VID DE OLIVEIRA 

e.._,,G4t0';-• 	'c'6nt rato,' 
• 

TESTEMUNHAS 	t 
— 

ADITIVO CONTRATUAL NP 148/2011. PÁG. 



Ter a 7 de inho de 2011 

;,, 	PREFEITURAMUNICIPAL DE ERECHIM 

V 	SECRETARIA MUNICIPAL DAADMINISTRAÇÃO 

11 	SÚMULAS DE CONTRATOS EADITIVOS 

O muNicirio 
DE ERECHIM-RS TORNA PÚBLICO QUE CELEBROU OS SEGUINTES CONTRATOS E ADITIVOS NA SEGUNDA 

:. 3I., Rtsf/...;,',:-.1 1.1ÉS MAIO/201t 
CCNIT RATOS: 287/201-

1;; BP S/A; Aquisição de Software de engenharia ICAD Paus; R$ 3.582.00: 268/2011_1 ATOS VIGILÁNCIA E 
. REPRESENTAÇÕES LTDA; Serviço de portaria nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental; R$ 28.350.00 mensal; 269/2011; 

ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA: Serviço de portaria no prédio que abriga as instalações da Secretaria de Cultura, 
Esperte e runsato, Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social e Secretaria de Meio Ambiente; R$1.759,00 mensal; 27012011; 
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA; Serviço de podaria no prédio que abriga as instalações do Almoxarifado Central; RS 
4.318,C0 mensal; 271/2011; ANDREIA FIORENTIN; Conserto de Persianas nas Escolas Municipais; RS 2.490,00; 272(2011;

k  CC,I, 

ENGENHARIA E CONSTRUÇ 	LT ÕES 	
DA; Construção de 27 casas de alvenaria no Distrito de Capoeré; RS 797.475,51; 273/2011-1 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-RS; Cursos Profissionalizantes; RS 21.600,00; 274/2011; 
CENTRO CULTURAL E ASSISTENCIAL SÃO CRISTOVÃO-CECRIS1 Locação de imóvel destinado ao funcionamento de anexo a 

Cris1,5vão, RS 3.000,00 mensal; 275/2011' AMARILDO LANINI• Aquisição de troféus e medalhas; RS 50.994.90; 
275/2011; SERIGRAF ARTES E PRODUÇÕES SERIGRÁFICAS LTDA-ME.; Aquisição de troféus e medalhas; R$ 16.690,00; 
27712011: G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA-ME; Aquisição de material elétrico, bombas dosadoras e peças Co 

544.80, 278/201_1_
1; GIOVANA VERÓNICA TEIXEIRA-ME; Aquisição de material elétrico bombas dosadoras e peças 

-; • R5 380,20; 279/2011; NIILTON JOSÉ BOROSKI - ME; Aquisição de material elétrico, bombas dosadoras e peças de 

k•:>::. -. ., 	
•rlSi 22 ,517,6C,1 28012011; ODETE L.B.BEZ-EPPi Aquisição de material elétrico, bombas dosadoras e peças de reposição; 

RS 3 'cl,,,
IJ,i12 281/2011; PABLO ZANCHET-FLORICULTURA; Projeto de troca de torração de grama ao lado dó Prédio da Prefeitura; 

RS S 20),03 282/2011; AMARILDO LANZIN1; Aquisição de material esportivo e medalhas; RS 15.872,74; 283/2011 DETONI 

EQUIPAMENTOS DESEGURANÇA; Acuisição de material esportivo e medalhas; 
RS 1.812,00; 284/2011;_KALBRINK MATERIAL 

ipEokoOoco _E INFORMÁTICA LTD .4; Aquisição de material esportivo e medalhas; R$ 
14.074 90; 285/2011; MILRAU COMÉRCIO 

DE .ARTIGOS PEDAGSGICOS LTDA; 
Aquisição de material esportivo e medalhas; R$ 12.801,60; 4,6/2911; COLIBRI  

I EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP. Substituição de lâmpadas em luminárias públicas; RS 14.400,00; 287/2011; NEUROMED 

I
EREer";-

1-011 LTDA Aquisição de carteira de Saúde para os motoristas da Secretaria Municipal de Saúde: 
R$ 79,90 por carteira; 

. 288/2011; BRISFALTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.; Aquisição de materiais para manutenção do 

l Sintador 1,junicipal, R$ 4.882,00; 289/2011;; 
 COMERCIAL CIOTTA MATERIA:IS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS PARA VEiCULOS 

1 1 LTDA.ME; Aquisição de materiais para manutenção do Britador Municipal; R$ 3.559,00; 290/2011.; G.P.A GERENCIAMENTO E 
I PROJETOS LTDA-ME; Aquisição de materiais para manutenção do Britador Municipal; R$ 6.839,00; 291/2011;...TRACOMA

0  

i COMERCIO "DE PEÇAS E EQUIPANIE:NTOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP; Aquisição de materiais para manutenção do Britador 

i t.turfic.pal PS 7.855,60: 292/2014; VLK STRAZZABOSCO TRATORPWAS; 
Aquisição de materiais para manutenção do Britador 

, ' .,'...:n CC)PI, l':'..,  7,340,00; 293/2011; AUTO POSTO LOCH LTDA_;Aquisição de gasolina; 
R$ 2,278 por litro cie gasolina comum; 294/2011; 

i 
PESSOA $. BEATRICI S/C LIDA; Serviços de arbitragem o organização esportiva para realização dos JERGS: RS 28.500.00; 
295/2011; CIRÚ RGICA ERECHIM LTDA; Aquisição de materiais curativos e farmacológicos: RS 

7.279,50: 296/2011; DIMACLO 

COAIÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-
S HOSPITALARES LTDA; Aquisição de materiais curativos e farmacológicos; F2S 97.50; 

1 297/2011; 
MACRIEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAquisição de materiais curativos e farmacológicos; R$ 1.545,00; 

\

29812-011; ;AMOSTRA MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA; 
Aquisição de materiais curativos e farmacológicos; P$ 999,20; 

29912011"; A--
LDERINO ZANCHET & C1A LTDA-ME; Fornecimento de 1.000 dt' de grama plantada: R$ 6.300,00.30012011; SERRARIA 

l JAGUARETÊ •LTQA.; Prestação de serviços postais na localidade de Jaguareté; RS 390.57 mensal; 
301/2011' INUTILIZADO; 

30212031k GIOVÂNA VERONICA TEIXEIRA-ME; Aquisição de material hidráulico; R$ 4.028,34;_303/_2011; R.M.C. CCIVETR, C/O pE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA; Aquisição de material hidráulico; RS 3.362,81: 304/2011;  G.P.A. GERENCIAMENTO E 

1 PROJETOS LTDA-ME; Aquisição de material hidráulico: R5 987,40;305/201.1; ODETE L. B. BEZ - EPP; Aquisição de material 

2.ricraiilicr • RS 4 774,70, 306/2011; MILTON JOSÉ BOROSKI - ME .  Aquisição de-  material hidráulico: P5 880573; 307/2011;M. K. 

,f4ATERIAIS.DE CONSTRUÇÃOE M?,5,1 . RMQRAR.1.4_LTD.A; Aquisição de material hidráulico; R.S 
6.578,35; 308/2011,;_SpA4.7EÇ 

a4 0/4EN TA CÃOE sey.içps' LTDA;,Aquisição de massa °Meca (GRUO); RS 15.992,00. 

ADITIVOS: 142/2011., MIRANPEDRAS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRuÇfto LTDA., Procede a supressão de materiais 

c.entrataiens no valor de RS 95,04; procede o acréscimo de serviços/materiais contratados no valor de R$ 32.441,32 referente ao 

contr3;c: fl' 403/2010.  143/2011' DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD,A; Prorroga prazo de vigência por mais 12 

e reajuSin valor do contrato n" 28.5/2011; R$ 2.082,19; 144/2011' PIRES E FILHO LTDA
.  Prorroga prazo de; execução por reais 

PO dias do contrato n" 430/2010; 145/2011; . LUIZ ALBERTO BROUWESTYN; Prorroga prazo de vigência por mais 03 meses do 

mrotia:o o' 125/2008; 146/2011; JAIR CIO-
ERZA TRANSJC; Altera a cláusula 01 - Objeto relativo ao contrato n" 073/2011; 147/2611; 

COLORA/4A COMERCIAL LORA DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS LTDA' Adila em mais 25% o .contrato n°265/2011; R5 1.682.85: 

148220..11; FERRETTO & FERRETTO LTDA; Prorroga o prazo de execução por mais 90 dias do contrato n°  097/2011; 14,9/2011;A ros 

VIGILÂNCIA E REPRESENTA0Es LTDA; Procede a supressão de serviços contratados no valor de RS 100,00 mensais por escola; e 
r rneecc a Oclusão de mais um posto de serviços no valor de R$ 2.795,00 mensais; relativo ao contrato o 268/2011: Isonorr

.  

cosTOD10 & C1,4 LT,DA: Pmrroga prazo de vfgencla por mais 12 meses, reajusta valor e altera gastar do contraio n° 34312007: R$ 

.: 	7 ,,s3i, 151/2011;. SAFRA DIESEL LTDA; Adita em mais 8,75% o contrato n°  311/2010: R$ 89.650.00: 15,2/2011• 

INUTILIZADO: 153/2011,: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA; Adila em mais 25% 
os itens 

3.'23,24,32.3 4 ,35 e 35 do c.ran (ralo n' C.,89/2011; RS 18.469,30; 15412011; VISÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA; 

InaiS 25% os itens 3 e 13 do contrato n' 082/2011; RS 3.05 4 ,00; 155/2011* COOPERATIVA DE PRODUÇA0 E CONSUMO 

FAMILIAR NOSSA TERRA; Adita aro mais 25% o ,ierT ,  36 do contrato 081/2011; RS 336,60; 156/2011; TOBALDINI 8. TOBALDINI 

LTDA; Acita em mais 251/; os itens 29 e 56 do contrato o" 080/2011; RS 542,00; 157/2011_; INDÚSTRIA DE EMBUTIDOS TONEL' E 

ROVA NI LTDA.; Adita em reais 25% o dele 44 do contrato n/' 083/2011; RS 1.825.00; 158/2011; MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 

(SUPERMERCADO QUERENCIA); Adita em mais 25% os itens 9,12.25 030 do contrato n°  079/2011: RS 10.047,00:J5 9/201i 

MAPFF2E- 
 VERA CRUZ SEGURADORA S/A: Prorroga prazo de vigência por mais 60 dias do contrato N." 308/2010. 

Retificação de sumulai Contrato n.°250/2011:INUTILIZADO. 
PREFEITURA DE ERECHIM/RS, 06 DE JUNHO DE 2011. 

PAULO ALFREDO POLIS 
PrefeIto municipal 
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Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Praça da Bandeira, 354 

Fone: (54) 3520 7000 
99700-000 Erechirn — RS 

À DIVISÃO DE COMPRAS: 

Encaminhamos o presente processo para arquivo, juntado o Convite n° 004/2011 

Erechim, 17 de Junho de 2011 

)) 

JANI 	ER 

Chefe da Divisá de Contratos 

1-1 

Rit-\NCINE MARK"3/\ 
Executivo Espectztizadc. 

Ét. Entro 
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EX XII 



ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EREGHIM 

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

( 	"si R.A E 1)0 SIS1 EMA 1)E (1..1 	 [SM) MI. 	IPA!. 

IIURt 	\I. pr. CONTAS 1)0 ESTADO 1)0 RIO GR,1)1.-. DO SEI. 

Mumória de virrrita cio .1•( - 1.--:-RS ai \ Imo xArit'rrirp: •_ Medicamentos 

mEmoRAND1. 0 0 3 3 8 5 
025r2012! 

Fatos ocorridos durante auditoria do TCE-F-ZS: 

Face solicitação dos /.-"),PEs. do TCE -RS. relatamos as ocprtén.cias 

oreserciados. durante Auditoria do TOE-RS, em diversos setores que f:,,eram 

-ra!-te do fluxo de informações pertinentes a Licitação. liquidação, recebimento, 
transferências internas e aos usuários de medicamentos que em santese crtroe 

,e.trstro do que segue 

01- ALMOXARIFADO CENTRAL — Foram gerados relatorre.:)s rtfe entradas 

e sardas de medicamentos onde foi possive,1 constatar nua tortas as 
 

, r-clistros de entrada no Almo.xarifado Central e transferências no Sumo: ra10 

Secretaria de Saúde exceto alguns casos de equipamentos que sao 

amente ao ambiente de lotação 

Fam•r:h.:!ractos o i111);•e,550 	
• 

- Hatorios de Entradas e Sardas de Medicamentos a partil 

iO 	91 	4 3313 	(-:...'1":.-4!(X!rla 5ífl 	- 

MatenEll 14 329 •• Og:»opiOnn10 deoecterrle.sr...,,,a' 	 • 

Material 01924 • Estrogenos conjugados O (,325e)g4ijt 

Material-  06162 - Levonargestrebettnilestrardioi 

e) Material: 33388 - Sirwastatina 40mg Comprimrdo 

Ivlaterial.  13001 - Sulfato de salbutamot 100 !VV.:g/dose ftrefns,cr 

marprrat 1.47.,Cr3 - Diproolonato de beCinrnela;:,,coal 	
• ,,, 

orai. 15m, 

02- SUB-ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS JUNTO P.. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Cumpre-nos relatar as difFerritrarrys 

adaS Wif como 

rneflciencia do sistema informatizado nos aspectos anarsarros 

-lt,irt-12rde 	crroduzii relatórios gerencrats. demonstrando enii- t-clas stlidas •••• 

pmduto  fnws ()carolos eu i 20.11 	 se extrr-.---,rrrne.;•.--:,  

1er0r,2E-11,1.,:nm 	 • • ;,-,0c 

rVIT ,;?nlie saldos no sistemainferrr,aar.jc, Pente 

jirodutos amostrados embora importante 

destrt item reqrstrarnos 

0.1- Material coargo• 14329 	Drpropionato de beclermetasnttr-i - 

rstr idose arcos cl Neste item constatou-se equivalência entre registrc,-, . 



Material código 06162 - Levonorgestrel•etindostradici Neste 
00 3 3 8 7 

Material código 14363 	Dinropionato 	beciometasona 
nmcd!n constatou-se diferença de 14 unidades (estoquelsico menor 

Neste pioquto constatou-se diferença de 32 unidades (esiouue 
menor) Em data de 25 05 2012 fizemos nova revisao cie ouaniitativos visto 

alegado que haveria urna caixa de. produteps não contabilizada na au(jitoria. 1.)O 
esai mal posicionadana prateleiro Solicitamos neste dia nova posição de esioque 
arruada folha nt 12; e iecontamos considerando a nova caixa de 20 unidades do 
iTu:,smo lote Ao final tem-se portanto urna diferença confievel de 12 unidades 

fisico menor) 
Material codigo 1910 -- Brometo de N-butilesc.oponamina 

coiistatou-se diferença de 100 unidades (estoque .fisico maior) 

Material código 1961 - Verapramil 80mg Neste or
-odulo 

constatou-se diferença de 10 unidades (estoque fisico maior) 

Material código 33856 	AMOXiedlna 50mg/m1 + Clavulanato 

,Scsoensao> Este produto teria apresentado estoque fisico menor, em 10 unidades 
qdando comparado o número registrado. Porem, acreditamos, a contagem se deu em 
n•Ç;duto diverso visto que na anotação manual, tem-se o material de código 33856 

iu 
senda Amoxicilina 500mg/mt (Comprimidos -- Material de código (v

- 

'./,dade 
este código é do produto Amnxicilina 50mg/m1 	

Clavulan;:K. 

',,,Jsuensaoi Material código 30406 - Nimesulida 100mg comi.); imidos 

.-_,
duto constatou-se diferença de 96 unidades (estoque fisco maior 

Matei ia! cedido 14355 	
Omeprazol 20ing Neste pmdkilf; 

,
,Is'erença de 366 unidades (estoque fisico menor) 

Material código 14333 - C,efatexina 5001rg 	
cápsula Nesi 

:w,riutc constatou-se diferença de 5 unidades (estoque fisico menor) 
Material código 01924 - Estrogenos conjugadas 0.62.mq'gr 

,-
;amela Neste produto constatou-se diferença de 15 unidades ;estoque fisico maicr 

Material código. 01960 - Sulfato ferroso 40mg de 

,,:ornpnrnido Neste produto constatou-se diferença de 40 unidades restoque 

Observação: Cabe registrar que, tão logo a Secretaria soube da 
auditoria e das inconsistências constatadas. percebeu-se um movimento de 
reorganização de pessoal, de equipamentos e de procedimentos, a partir do 
Secretário Municipal de Saúde e respectivos responsáveis. atos e fatos que 

serao monitorados pelo Sistema de Controle Interno. 

03- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESTEVÃO GARRAR° - 
,:,vçdenctade mais urna vez, a morosidade do sistema informatizado quando chamado 

nPrar relatórios gerencials 
Quanto aos estoques e controles existentes. foi possivel delectar 

hufl 

nrocedimewos porém alguns aspectos mereceram coleta de jusirficatIvas 
ira 

,,',11(10--3responsavel quais selam 

a- Material código 14329 	
Dinropionatode beclometason

ytdoSe 	

s" 

aueosol 	
Teria apresentado divergenc,a quando da contagem de 

unidades em estoque para 02 unida,.ies no s.;iter.., E1 Justificativa anreseolada 

;-)..inidade 
em sobra é fruto de devolução de ..isuario 

rn.lVerI 



b. Material codigo 	 f-;!nvatanoa 	 - 
3 8 8 

	

aeies.entado divergência guando da contagem, de 480 unidades em estoque para 410 
	- 

,:nktades no sistema Justificativa apresontada dizendo que as 10 unidades em 
 

e truto de devoluçáo de usuário. 

Material código.  06162 - Levonorgestrel-etinilestradiol 	Teria 

resentado divergência quando da cortagem de 141 caixas em estoque para 
136 

,,Istema Jus:fifIcativa apresentada dizendo que as unidades em sobra e 

Mateoai codigo 14363 - 	op[onaid de bi,:cJometasona 

5,1iburamol "relia apresentado divergência quando da contagem de 20 caixas em 
estoque para 21 caixas no sistema Justificativa apresentada postei ormente dizercio 
a,ue a unidade em falta é fruto de não registro de baixa de 01 caixa. conforme 
tespectwa receita, que ora anexamos (folha 13), em poder da servidora responsável.' 
Apos conversa com Secretário Municipal de Saúde foi poSsivel identificar que o 

w-
oduto Clenil Composto" receitado pelo Médico Dilvo Nazzan rIa it3S em d(1.

-Ose 

consta como item 5 na Receita que anexamos e o nome comercial deste 

Matenal código 14333 - Cefalexina 500mg - :ápsula 
apresentado divergência quando da contagem de 1510 unidades em estodue pa,2 
1523 unidades no sistema Justificativa apresentada posteriormente dizendo que as 
unidades em falta referem-5e ao não registro de baixa de 40 unidades, conforme 

receita que ora anexamos (folha 14), em poder dá servidora responsável • 

riavendc Sobra em estoque de 27 unidades: fruto de devolução de usuarips 

com 	
Secretário Municipal de Saúde foi posst fel identif.car 

.•,•:),
::iuto receitado pelo Médico Dilvo Nazzari da UBS em analise consta como ,te

.  

Pertet.:3 quiít anext3rnos 

f-• rv'hatedai código '10763- 	iguai a tvlattoal 	3061 

salbutamoi 100 Mcg/dose. spray Teria apresentado equivalência quando 
la 

contagem de 25 unidades em estoque para 25 unidades no sistema 

g- Material código: 01924 - Estrógenos conjugados 0.625n
- efqi 

ela• Terra .aprése.  ntAdb equivalência quando da contageM de 5 unidades em 

,..siouue. para 5 unidades no sistema 

Central do Sistema de Controle lntel:.Ew4-4.1 rnicipal. em 25 de :•naló de 26:: 
.2 

ratmondl 
Técnico do Controle Interne .• Adninrstradí 

Chefe do Sistet a de C.ontrote 
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Oficio ASSEDPRES/PAM/FEPAM N° 10559/2011. 

' 
Em '1 - 6 .; 	' E.5 

.Portó Alegre, 11 de Outubro de 2011. 

ERECHI 

Fls. 	O.  

Arnb;ent 

Senhor Prefeito Municipal: 

.Nossa Referência: • Processo Administrativo 151.50-0567/11 .-6 
Sua Referência: Processo Administrativo 2455/2009 . 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos solicitar sua atenção para o seLminíes 

A empresa .Ervateira Rei Verde. ..Lida :(CN.P,1 .90336/77/0001-14) apresentou a este. 
()ruão Estadual de Meio Ambiente.  a ;Licença de Operação (1.,•0) a" 49/2009 • emitida pelo 
Município na data de 16/03/2009 para a atividade de Fabricação de Erva Mate (CODRAM 
2692,10), com validade de quatro anos:. No.  texto da referida LO,.. está impresso que a área áti1 
licenciada e de 34.457 ta'. Legalmente. através da vigente Resolução CONSEMA. 102/2005, a 
área Mil, considerada como de impacto local— competência municipal - a ser licenciada pelo 
Órgão Ambiental Municipal para tal. ramo.de.atividade é: de até 10.000 in2  no máximo. 

Considerando o acima. exposto, em . ..face à.  Legislação Federal e Estadual de Meio 
Ambiente . e dentro .das atribuições legais deste OrgãO. Estadual de Proteção Ambiental - - FEPAM, 
cumpre-nos o dever de reqUerer a esta Prefeitúra•Mapicinal: 

o cancelamento(*) da LO n" 49/2009 supracitada: 
o cancelamento(*) de demais licenças similar e. irregularinente emitidas; 
a adequação dos - respectivos processos adtninistrativos; 

a prévia comunicação(*) por escritoao empreendedor, solicitando que se 
regularize junto FEPAM, .sob pena de o mesmo ter seu empreendimento 
suspenso; 
a 	revisão de todos os processos de licenças Hl Ii nicipais e procedimentos 
atualmente em.  vigor, e sua..ridequação conforme .0,  necessário; 
o envio das-cópias dos. docarnentos acima. marcados (*) no prazo de até dez 
dias úteis após o •recebimento deste Oficio; sob pena das sanções previstas na 
legislação ambiental estadnal efederal. 

Permanecemos disponíveis- pelo email intinicipiostbpain.rs.eov.br  para quaisquer 
esclarecimentos.  e maiores informações. 

Atei c iosa mente, 

/ . 	 . 
ltiátia Helena Lipp N iSSi !len 

PI115, MSc, Bióloga, CRBio3 ii`2970-03D, Mau. FEPAM n"3.87..1 
Coordenadora do Programa cie .Assessoramentb aos MunicipioS .  

Assessoria Técnica. dá Presidência da FEPAM 
Ex celent issim o. Senhor 
Paulo Alfredo Polis 
M. D. Prefeito Municipal 
Prefeitura Municipal de Erechim 
Praça da. Bandeira, 354 
Erechinr, RS CEP 99700-000 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz RoesslerIRS 
Rua: Carlos Chagas, 55— Fone' (0xx51) 328a-9400.— CEP 90030-020 

Porto Alegre -: RS -- Brasil 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
	.. 	Av. Germano Hoffmann, 351 — Centro — Fone: 3522-9250 

	

- 	99700-000 Erechim — RS 

Of. n° 527/2011 - SUMA Erechim, 27 de Outubro de 2011. 

Prezada Senhora 

Ao cumprimentá-la cordialmente, aproveitamos a oportunidade para informar 

solicitado no ofício ASSEDPRES/PAM/FEPAM n° 10559/2011, referente a emissão da 

Licença de Operação para a empresa ERVATEIRA REI VERDE LTDA, CNN: 

.90.336.777/0001-14. 

Informamos que ao tomarmos conhecimento do auto de infração emitido 

pela FEPAM, realizamos a conferência dos documentos protocolados que originarani á 

Licença de Operação n° 49/2009. Ao verificarmos que a área útil documentada no formulário 

era superior ao considerado de impacto local, foi emitido o ofício n° 486/2011 informando a 

REVOÓAÇÃO da Licença e que a empresa deveria providenciar o Licenciamento ambiental 

junto ao órgão competente — FEPAM, conforme cópia em anexo. 

Cabe ressaltar que, na oportunidade da emissão da LO 049/2009:  

município contava com o serviço terceirizado da empresa RECPLAM — Recuperação e 

Planejamento Ambiental LTDA., que prestava serviço de assessoria ambiental, realizando 

vistorias técnicas e análise de documenteção., emitindo pareceres técnicos a partir dos quais 

eram emitidas as licenças ambientais. 

EM 05 de outubro de 2011, a empresa Eivateira Rei Verde Ltda, protocolou 

processo administrativo n° 2011/13034 (cópia em anexo), solicitando reconsideração da 

decisão, apresentando cópia das matrículas e alvará de prevenção e proteção contra 

incêndios emitido pelo Corpo de Bombeiros., com validade até maio de 2012, .onde no 



O3392 

mesmo consta área construída de 4.103m2. Neste mesmo processo a empresa declarolfqüè 

a área externa, ao ar livre, utilizada para as atividades da empresa é de 4.157m2  totalizando 

8.260m2  de área útil. 

Diante dos documentos apresentados e em vistoria no local, em 06 de 

outubro de 2011, foi emitido nova Licença de Operação para a empresa, sob n° 082/2011, 

para a atividade de fabricação de erva-mate, em área útil de 8.260m2, . 

Antes de ser adotado o procedimento de emissão de nova licença para a 

empresa, foi feito contato com O Sr. Paulo Ricardo Monteiro Sordi— Engenheiro Químico, 

responsável pela emissão do auto de infração n° 821/2011 (por telefone), informando o novo 

pedido da empresa. Para emissão da nova licença foi levado em consideração o alvará 

emitido pelo Corpo de Bombeiros, as matrículas informando a área, e, a declaração da área 

útil, informada pela empresa, tomada como verdadeira. 

Em levantamento após recebimento deste auto de infração, não foi 

verificado nenhuma irregularidade nas demais Licenças emitidas pelo Município. 

O Município de Erechim firma seu compromisso com este órgão, em emitir 

apenas as Licenças consideradas de impacto local. 

Sendo o que se apresentava para o momento, despedimo-nos e colocamo-

nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Paulo Alfredo Polis 	 Mario Rogerio Rossi 

Prefeito Municipal de Erechim 	 Secretário Municipal de Meio Ambiente 

lima Sra. 
KÁTIA HELENA LIPP NISSINEM 
Coord. Programa de Assessoramento aos Municípios 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO(S) 

E/OU INFORNIACÃO(OES)  
N° 001/201'2 ENG 

        

        

ttNIDADE A uDITA DA 

PM DE ERE,C1-11M 

  

        

        

     

l' VIA - UNIDADE AuDITADA 

 

PRAZO PARA ENTREGA DA SOLICITAÇAO: 

SI 	BOLOG 1 A : 

  

07/05/2012 

     

2' VIA - TRIBUNAL DE CONTAS 

  

        

        

        

Observação: 
As informações, inclusive as relativas a eventual inexistência de algum documento, 

devem ser feitas por escrito. 

Com base nos termos dos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal, artigos 70 e 

71 da Constituição Estadual e artigo 33,§§ 1' e 2", da Lei n° 11.424., de 06-01-00, requisitamos 

o(s) documento(s) c/ou informação(ões) abaixo: 

Considerando que o Município de Ereehim é habilitado para o licenciamento 
ambiental de atividade de impacto local para industrias ervateiras (ramo 2692,10) para 
empreendimentos com porte de até 10.000,00 m2, conforme resolução do 102/2.005 do CONSEMA, 
requisita-se justificar a concessão da licença de operação n° 49/2009 para industria ervateira com 

área útil de 34.457 m2, e informar se a mesma permanece em vigência. 

Lv 
Omar da SlIvetra Neto 

Auditor Público Externo 
Matrícula if 17001160 

Data: 

Nome: 

Cargo: 

I  Ass: 

UNIDADE AUDIRECEBINIENTO DESTA REQUISIÇÃO: TCE/RECEBINIENTO DE DOCUMENTO(S) E/OU INFORMAÇÃO(ÕES) 

Data: 	/ 

Obs.: 

Nome: 	 NtIalriettla: 

Ass: 

ST-01.37.01 
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' 
Estado do Rio Grande do Sul 

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Av. Germano Hoffmann, 351 — Centro — Fone: 3522-9250 
99700-000 Erechim — RS 

Of. n° 219/2012 - SANAA 

 

Erechirn, 08 de Maio de 2012. 

Prezado Senhor 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para informar 

a respeito da requisição de documentos e/ou informações n° 001/2012ENG, referente a 

emissão da Licença de Operação para a empresa ERVATEIRA REI VERDE LTDA, CNPJ: 

90.336.777/0001-14. 

Informamos que ao tomarmos-  conhecimento do auto de infração emitido 

pela FEPAM, realizamos a conferência dos documentos protocolados que originaram a 

Licença de Operação n° 49/2009. Ao verificarmos que a área útil documentada no formulário 

era superior ao considerado de impacto local, foi emitido o oficio n° 486/2011 informando a 

REVOGAÇÃO da Licença e que a empresa deveria providenciar o Licenciamento ambiental 

junto ao órgão competente.— FEPAM, conforme cópia em anexo. 

Cabe ressaltar que, na oportunidade da emissão da LO 049/2009, 

município contava com o serviço terceirizado da empresa RECPLAM — Recuperação e 

Planejamento Ambiental LTDA., que prestava serviço de assessoria ambiental, realizando 

vistorias técnicas e análise de documentação, emitindo pareceres técnicos a partir dos quais 

eram emitidas as licenças ambientais. 

Em 05 de outubro de 2011, a empresa Ervateira Rei Verde Ltda, protocolou 

processo administrativo n° 2011/1304, solicitando reconsideração da decisão, 

apresentando cópia das matriculas e 

emitido pelo Corpo de ,Bombeiros, com 

i 	

,---------'1 
/- 	1 __.• .00°  . , 

alvará de prevenção e proteção contra incêndios 

validade até mak:,  de 2012, onde no mesmo consta 
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área construída de •4.103m2, Neste mesmo processo a empresa declarou que a área 

externa, ao ar livre, utilizada para as atividades da empresa é de 4.157m2  totalizando 

8.260m2  de área útil. 

Diante dos documentos apresentados e em vistoria no local, em 06 de 

outubro de 2011, foi emitido nova Licença de Operação para a empresa, sob n°082/2011, 

para a atividade de fabricação de erva-mate, em área útil de 8.260m2. 

Antes de ser adotado o procedimento de emissão de nova licença para a 

empresa, foi feito contato com o Sr. Paulo Ricardo Monteiro Sordi — Engenheiro Químico, 

responsável pela emissão do auto de infração n° 821/2011 (por telefone), informando o novo 

pedido da empresa. Para emissão da nova licença foi levado em consideração o alvará 

emitido pelo Corpo de Bombeiros, as matriculas informando a área, e a declaração da área 

útil, informada pela empresa, tomada como verdadeira. 

Findamos este oficio reforçando que a Licença de Operação 049/2009 não 

encontra-se mais em vigência, e, que após nova análise de documentação protocolada pela 

Empresa Ervateira Rei Verde foi emitida licença (LO 082/2011), que permanece em vigor, 

dentro da habilitação municipal para Licenciamento Ambiental de impacto local. 

Sendo o que se apresentava para o momento, despedimo-nos e colocamo-

nos à disposição para quaisquer Outros esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Pauto Alfredo Polis 

Prefeito Municipal de Erechim 

limo Sr. 
OMAR DA SILVEIRA NETO 
Auditor Público Externo 

Mãr-io Rogerio Rossi 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 



1•4114. 	ditst 

\FILOL-- 

p0 

"- 0 3 3 9 7 
• 

ARQUIVAD 
Não poderá sofrer d teraoào, supressão 

Ou inser ào de informe áo 

Estado do Rio Gri-inde do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 
Setor de Arquivo e Protocolo 

PROCESSO 

Contri b : E.RVPITE IRA REI VERDE t_ PDA 
Eh 

' 	r 	• ., 	; 	; ; 	 ,-1;•;;; 	• :1 

, 	 !. 	, ",f • 

, 	ri. 	t1tt:. 
4ff, 

) 

ABERTURA 

Nesta doto procedi a abertura do presente Processo a pedido da parte 
interessado. 

Erechim, 	do 	  de 200  • 	 istv: 

Encarregado do Setor de Arquivo e Protocolo:\V 



ERECHL 

Estado do Rio Grande do Su'l 
L'REFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRUTARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — SMMA 
Rua Dorninp.os Zanella. 104 — Três Vendas 

(54)3522-9250 

. 0 

REQUERIMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
3 3 9 8 

REQUERIMENTO 

ERVATE1RA REI VERDE LTDA, de CPF/CNPJ n° 90.336.777/0001-14 

REQUER análise das informações anexas para solicitação de LICENÇA DE 

OPERAÇÃO (REGULARIZAÇÃO) para a atividade de FABRICAÇÃO DE ERVA MATE 

(Código da Atividade: 2692,10). 

Nestes termos 

Pede deferimento 

Erechim, 26 de fevereiro.de  2009. 

Assina% a do Responsável Leal 

Nome: Alfeu Strapasson 

Endereço completo: Rodovia R 135— Km 70 

Telefone p/contato: 3522-1734 

Cargo: Administrador 

CIC/CPF: 466060250-81 

À 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA 
Rua Saule Pagnoncelli, 85 — Centro 
SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
CEP 99.700 - 000 — Erechim — RS 



Coordenadas eo ráficas * (Lat/Lon 	no Sistema Geodésico, SAD-69 

Lat.(r.J)I-T2 , 7 -1-. 1 6 1 8 J 3 8 6 -1;   2 0 LLong (o) 	. 5 ; 2 ¡ 	1 2 8 .1 9 3 9 

Responsável 

- 

Responsável pela leitura no GPS 

Nome: Giani Rotta Telles 	Profissão: Técnico em Agropecuária 1 Telefone: (54) 9984-2045 
I  

9 

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SMMA 
Rua Saulle Pagnoncelli, 85- Centro 
(54) 3522-9250 

R 
NOME / RAZAO SOCIAL ": ERVATEIRA REI VERDE LTDA 
CNPJ (CGC/MF n.°) ": 90.336.777/0001-14 	COO/TE n.": 

CPF/CIC n.° ": 
End*.: Rodovia RS 135 	 n'*: Km 70 

Bairro 0: RS 135 	 CEP: 99.700-000 	Municipio 0: Erechim 

Telefone 0: (54) 3522-1734 	FAX *: (5_4) 3522-1734 	e-mail: reiverde@reiverde.com.br  

End. p/ correspondência: Rodovia RS 135 	 n° 0: Km 70 

Bairro *: RS 135 	 CEP 0: 99.700-000 	Município 0: Erechim 

Contato - Nome 	: Alfeu Strapasson 	 Cargo ':Administrador 

Telefone p/ contato*: (54) 3522-1734 	FAX: (54) 3522-1734 	e-mail: reiverde@reiverde.com.br  

Em caso de alteração da razão social de documento solicitado anteriormente (licença, declaração, 
etc.), informar a antiga razão social. Razão  social anterior 

DIMENTO 
Atividade (conforme tabela da SMMA)": Fabricação de Erva-mate.- Cód.: 2692,10  

Endereço: PARTES DO LOTE RURAL NÚMERO VINTE (20), DA LINHA 02, DA SECÇÃO PAIOL GRANDE 

Logradouro (Rua, Av,Linha, Picada, etc.): Rodovia RS 135 
n°(km) 0: 70 	 Bairro/Distrito 0: RS 135 

CEP 0: 99.700-000 	 Município 0: Erechim  

MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO À SMMA 

SITUAÇÃO ": 
T.Lpo de documento a ser solicitado: 
IR] LO (REGULARIZAÇÃO) 
E1 primeira solicitação deste tipo de documento 
13 renovação 

INFORMAÇÕES GERAIS 
Indique o consumo médio mensal de energia na unidade industrial, em kWh: 32.000 

Informe o re ime de funcionamento da indústria e número de funcionários: . 	_ 

Regime de 
funcionamento 

Período de 
funcionamento 

Horários dos turnos Total de 
funcionários 

Horas 
/dia 

Dias/ 
mês 

Meses 
/ano 

Manhã Tarde 	1 	Noite Produ 
ção 

Adminis 
tração 

Outras 

Normal 8 20 11 8-12h 13:30- 	I 	_x_. 
17:30 	

1— 

25 19 -X- 

Safra -X- - -X- -X- -x- 	i 	-X- -X- -X- -X- 

Entressafra -x- -X- -X- -X- -X- 	1 	-X- -X- _ -X- 
-4,-, 

Em caso de processamento sazonal, IndIque os meses o SdIW. 

contínuo; não há sazonalidade). 

Data de inicio de funcionamento da atividade no local: há 21 anos. 

1 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREF.EITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — SMMA 
Rua Domingos Zanella, 104— Tru Vendas 
w (54)3522-9250 

 

P.M. ERECliltri 

—Protocolo  

r 003400 

  

 

i ue para quais finalidades á água é utilizada na indústria: 

 

, 	. 

Finalidade 
Quantidade _(m3/dia) — 

' : Fonte do 
abastecimento 

EM Operação 
..fiórinal ou 

Clurantéa Safra ,  

,:Na 	. 
ehtreSs'afra 

LII  Sanitários (9) nove 1,63 -x- Poço 

LII  incorporada ao produto -x- -x- -x- 

IN  no processo industrial -x- :-x-  

refrigeração com com circuito aberto -x- -x- -X- 

LII 

 

refrigeração com circuito fechado -x- -x- - 

O  lavagem de pisos 	equipamentos .e -x- -x- -x- 

11  lavagem de veículos -x- -x- - - 

El refeitório 0,1 -x- Poço  

LI  água de repostçao -x- -x- 

OutLII 	ras. Especificar Especificar quais:  -x- -x- -x- 

OBS1.: para limpeza da indústria e equipamentos é utilizada varrição e limpeza a seco; 
QBS2.: A lavação dos veículos é terceirizada. 

" • OBS: Agua de reposição é a ãgua necessarla para repor perus ULUIIIUdb,  

evaporação, incorporação ao produto, etc. 

8. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO INDUSTRIAL 

PL"NarfA.:131-',IRRO'Rri,"I'àVtitrLàrânctláv --n.7.i.iín-irginuméíigrTáv.crfay,,--wrg,:irs 
o (6. 1Tàfo""'"  "de-7'dt brneticla 

•
smacrei_Ssp. ,cfe rbintreigrrá 3:40* 	oktarik'sfditti,àçã'iii,15ài.,a.t•a' 

f. 	 ''.."W.M.f.-  g4-r,..,'T.; , 0,,,,' .tlY,~4.5"24~!-¥.q1,155.g'.e:,  
1,4•N,.51L9 y:e,,,E..31'45.t,.„7,~ijej,r,;.. . r.fgrorrist-6, .o uto'guulizado pela-ttnaustria -emzquaiquer: 
1,9WASAPA.-5WW;(-)49,2W,M,44,-: - 	e1n~:.•P:atif.1,I':.5:4trO!4-,:~1W'.. :';'. 
atiVidadelpfal,r1ONfOCeDUPI:OdUilS":0) 	areand,e,s0iiidades (ealdetras.t . ratggefaçãtv 

t,,irç.V,wartliz...,,....,'W..4.• M, 	• , . . . 	-,,,, ..,.., ..,.„,,,,„-,.,,.....,,r.„ 	, ...,, 

ieto'n' 'nosy,'sistemas - e.».tratarflento-7ae efluep,te.s,44yi oá',..t,, e 'erni-„•.s.sm.pewz.,4;tatktrrrt,,Or. l.9. 9,sç.  
154,:-1?,1,,,=~5.,Ç -1,.m?..wel~Sei.to: ' 	 '' . 14-'" jr..ps tcluosp.p..ligq,s3..e.,,Apt,,Agpajlpptay,p1. 

OBS: Para preenchimento dos itens 5.1, 5.2, 5.5 e 8.1, utilize: 

- Forma de Acondicionamento: tambores, bombonàs, caçambas, containers, 
tanques aéreos, tanques enterrados, a granel, fardos, Sacos plásticos, etc. 

- Forma de Armazenamento: área fechada, área aberta sem telhado, área 
aberta com telhado, área com piso impermeabilizado, área com contenção de 
vazamentos, etc. 

301190 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE M El D'AMBIENTE — SMMA • 
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C (54)3522-9250 

5.2.1. A indústria possui tanques de armazenamento de substâncias inflamáveis, 
explosivas, corrosivas, tóxicas, oleosas ou gasosas (corno gases de 	O 0 31.  01 
refrigeração, etc.)? 

Sim O Não (X) 

5.2.1.1. Em caso afirmativo, preencha os campos abaixo, por tanque de 
armazenamento: 

Tanque 
n' 

, 

Substancia Armazenada 
• 

Volume  (L) 

. Tipo (aéreo: 

subterrâneo) 

Ano de 
instalação Em 

operação Contenção  
Bacia de 

Nome . Atividade 
em que é 
utilizada 

Sim Não Sim Não 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

va-onvi-amsrisrani `.0"YriciiráTíráAgRE"g§'''enTió-1-,'etiern.'117gr'ráp-aà'r"Ciê'§...0.graTeltina-R. 

5.3. Etapas do processo produtivo industrial 

5.3.1.Descreva todas as etapas envolvidas no processo produtiva da indústria: 
OBS: Em caso de processamento sazonal, indique separadamente as atividades que ocorrem 

durante a entressafra. 

1- 	RECEEIMENTO DA ERVA-MATE /A' NA TURA: 

SECAGEM; 
SAPECAGEM; 
ARMAZENAGEM; 
MOAGEM: 
EMI3ALAGEM; 
EXPEDIÇÃO 

IMPORTANTE: NÃO HÁ UTILIZAÇÃO DE ÁGUA NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. DA ERVA-
MATE. LOGO, NÃO HÁ EMISSÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS. 

Fls 	 

Protocolo 

.:. 	• 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREF El I URA MUNICIPAL DE ERECIIIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE— SM MA IA 
Rua Domingos Zanella, 104 — Três Vendas 

•• •si,g, sir (54) 3522-9250 	 : 

á. INFORMAÇÕES SOBRE EFLUENTES LÍQUIDOS 

EiRré2r-rw,:grakr,g--,à5dATL370on, nyrpird-rmu%irn.s._iquLicargo.,,er,Rejs.."ostkémÀt,qualqu„,,e'r• -,' - ,:—.,,,,...,, ., nr-T,K7=1,01g.X7X,-...,,,,,,,, • 4 . 

r:flà4 &Ltd.  e • . f1.0 e ti 	id'o'SWOt'aft.wi:60.s soã'iprove40Ufiés"I'd'ellarrí i---",0-9—k(ob-"CiVeiír.'-osreirás%—T.  

s,-"aiiir„ jawm,  .cle t-,digijr"MliossOp,i, .E11:0_,u?,,,pnefes, ,,Licvi,,,,,,..oid5r1.471,ÀFIrilt:92",(41 
ixt  

p:170".1:ü-lentes,,dãàyálimicladide_e;41.10 riej,,a~ resa,oraannsef,yidassídep,procestoj 1,  
mrHa'roWtO la9eArjaliféis ákag eade v„.,.,.. equffl"-"er  092.149" -1,R341.1r ;a:91Z,Tc,rla'sf' garaS1 
gerátlastriag rea's de UtilróráVési &Sr'r4Cal'àti'ITOrres,  e.resfriame UI efw5.13' '''''' 	'±''' 

,,,I 	; 	, -,t".A. 	,.„:,..::,,:y•-..1-4 	,•, t 
'AIP[11?..IAPeArn =O00li  

6. 	Efluentes líquidos sanitários 

7. 	6.1.1. Indique a vazão dos efluentes íquidos sanitários: 

Operação Vaiã'ó (rn3/dia) ' 
Normal 1,75 
Safra 
Entressafra 

OBS: Considerar que um funcionário gera de 70 a 150 litros de efluente por dia. 

(FORAM CONSIDERADOS 25 FUNCIONÁRIOS E 70L DE EFLUENTE POR DIA EM 
DOIS TURNOS DE TRABALHO DIÁRIO - MANHÃ E TARDE) 

6.1.2.Indique qual o sistema de tratamento utilizado pela indústria para os efluentes 
lí uidos sanitários: 

,Sistema.de  tratamento 
O Fossa séptica 
E] Sumidouro 
III Fossa séptica e sumidouro 
E Sistema de tratamento de efluentes líquidos industriais 
O Não possui sistema de tratamento 
O Outro, especificar qual: 

10 	6 1 3 Indique o local do lançamento dos efluentes líquidos sanitários: 
Corpo receptor 	• 

E Rede pública canalizada 
E Valão a Céu aberto 
O Rio, arroio, lago 
O Solo 
(3 Outro, especificar qual: 

6.1.4. Se Ocorrer lançamento em recurso hídrico superficial, informe o nome do rio/arroio: 
NÃO OCORRE LANÇAMENTO EM RECURSO HIDRICO. 	  

6.1.5. Nos demais casos, cite o home do rio/arroio Mais próximo: Rio Apuaé-miriM 

11. Efluentes líquidos industriais 

12. 6.2.1. A indústria gera efluentes líquidos industriais? Sim [3 Não 

P.M. EPECHINI 

Fis. 

..P recolo 

O O 3 4 0 3 

90/190 
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4t,sH:1' (54)3522-9250 

D rotocolo 
, • • 1 	. 

1 
r-  O O 3 4. O 1E 

do(s) sistema(s) ge 
indique, no mesmO.,„ 	 ,.„ 
sistema e eventuais 

6.2.7. Caso a resposta anterior seja afirmativa, apresente croqui 
tratamento existente(s) para os efluentes líquidos gerados e 
todas as entradas e saídas dos efluentes em cada etapa do 
pontos de reuso/reciclo (se for o caso). 

6.2.8. Existe(m) medidor(es) de vazão para os efluentes líquidos industriais? 

Sim r] Não M 
Se á respOsta for afirmativa, indique o(S) local(is) onde sê encontram e 0(s) tipo(s) de 
medidot(es): 	  

6. 6.2.9. Ocorre reuso/reciclo dos efluerItes? Sim E] Não Ej 

Se a resposta for afirmativa, indique a forma de reuso/reciclo: 
7. Total E] 	Parcial C] 

110/190 
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P.M. EREC 

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SUMA 
Rua Domingos Zanella. 104 -Tri:s Vendas 
'a (54)3522-9250 

6.2.12. Nos demais casos, cite o nome do rio/arroio mais próximo: Rio Apuaê-mirim 

6.2.13. Caso a indústria lance em bateladas, preencha os itens 6.2.13.1 a 6.2.13.3 
6.2.13.1. Freqüência das bateladas: 	  

(n.°/dia, n.°/semana, n.°/mês, etc.) 
6.2.13.2. Volume lançado por batelada: 	 m3  
6.2.13.3. Número de horas de lançamento por dia (nos dias em que ocorre 

lançamento): 	  h/dia 
OBS: Caso a indústria lance mais de uma batelada por dia, indique o número de horas por batelada. 

6.2.14. Caso o lançamento seja continuo, preencha os itens 6.2.14.1 e 6.2.14.2 
6.2.14.1. Número de horas de lançamento por dia: 	  h/dia 
6.2.14.2. Número de dias de lançamento por semana: 	dias/semana 

35. INFORMAÇÕES SOBRE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

A indústria gera emissões atmosféricas? Sim El Não El 

OBS: Caso a resposta anterior seja positiva, responda aos itens 7.2 a 7.6. 

Indique as atividades geradoras de emissões atmosféricas: 

Atividade 	 , 
Processo de produção 

El Equipamentos de combustão (Forno para Secagem/Sapecagem) 
O 

17—  
Sistema de tratamento de efluentes líquidos industriais 
Sistema de tratamento/armazenamento/disposição de resíduos sólidos industriais 

O Sistema de armazenamento de matérias-primas, insumos e produtos 
E Outro, especificar qual: 

10. Preencha a tabela abaixo identificando as fontes de geração das emissões por atividade' 
(cabines de pintura, banhos galvánicos, biodigestores, fiares, etc.), exceto 
equipamentos de combustão: 

Fonte de Geração 

Equipamento 
de controle Tipo de lançamento de emissões na atmosfera 

Sim Não 
Altura do duto de 

lançamento a partir do 
solo (m) 

Emissão 
fugitiva Outros. 	. 

Especificar: 
 Sim Não 

11. 013S: Caso exista mais de um equipamento do mesmo tipo, identifique cada equipamento 
separadamente. 
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19. INFORMAÇÕES SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS 

ERECHIM 

Fis.,LC-2_ 

Prótocolo 

  

O 0 3 4 O 6 
'7  Ik'grérti.":-ffig'61 i dorgittiMITERWMigire'' L. _kár.;ICIrd e 	iiidarifátZeIT_.*:15r,e'Ie i '''ã ,?.,,,, 	.N.,„5-4.4..,ttf..,,p..kol,w,-..kss.-.04‘2e.ipt•,;v..o.,ton,:::-t-4~mkçsà,  , wm.:.5.5if.,.,..v.„._ ,7-01.4z,vo.R,t-ek.:Ierz-ar .  

,estadOgisicots'élido__sersoiloo-,c),,uvastosorew ,aLridaque;capriesentersl.aucav.AleoN1 upao,  ..-...r.--.-..-.:-.--.7z.,-,-:::%! z4.7.4r„.4,n4w, .,i,,p.,,L,m7~."1-9,..-4,Aipkgs:/~-ze.o.,4,és-z5pi.g.,.'Mí.,~).-.., '. --0 ),41,1•I'al 
corn,-eâraetenisticasAtt:e4elonnerri in,..:551a,gelpselt,tAptaFtiertit..„,o4parampster•itip.larparri.e.otowã. 'Fede, 

i.)•",f4)P'POM,sZírtgntMW:OgZ' - 41 1~..."C),)•Rp "Pe'fiA.;,  ))~.: ̀,5•.:AR,  t4t.t: 44.4 `• 	• ;:.0 de,;;_esgotp's,:a)s.prgpo,§42'gpgjLeí,gi.uge,xjgeje-on-fir:ler,peat0,41.g7ÊdesïilLielet»firi'e'h, 	4.<2,1 
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.em rp7saisexim• estinaçao,,d à  

ei, á veracidade das informações prestadas no presente 

10. RES 	SÁVEL LEGA DA EMPRESA: 
NOME: Alfeu Strapasson 
CARGO: Administrador 
Declaro, sob as penas da 
formulário. 
Em 25 de Fevereiro de 2009. 

"" /&< /.-- 

ASSINATURA 
Giani Rotta Telle.N 

Ticalco •rn Agroç•nidrle. 
A '#556 I, TC) • Cf'f :a970,3139041. 

Estado do Rio Grande do Sul' .  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECIIIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE —SMMA 

Da (5,0'3522-9250 	• 

iyal" 

tfe 

giT4RriggremiTr# 
AV:Vt4',"Wr",̀ '" 

A empresa possui passivo ambiental? Sim Ej Não E] 

Em caso afirmativo, informe o passivo ambiental existente na empresa: 

 

Tipo de Resíduo Quantidade 
armazenada 

'Urildededd ,. 
. Medida 

AcondiciOdárhérito Armazenamento 

PALITOS de erva-mate Sem 
armazenagem 

T A granel Sem armazenagem 

9. RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO: 

NOME: Giani Rotta Telles 
CARGO: Técnico Associado da FLORACOOP - Cooperativa Florestal Ltdà. 

ASSINATURA 

Carimbo da empresa: 



DAP (Diâmetro na Altura do 
levantamento detalhado das espécies 
extinção; 
informações detalhadas quanto 
vegetação; 

Peito) dos exemplares arbóreos; 
imunes ao corte e das ameaçadas der 

necessidade ou não de corte cid-- 

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE— SIMMA 

(54) 3522-9250 

O 3 L03 

mapa ou croqui da área total do empreendimento, indicando á localização 
das principais formações vegetais e a exata localização dos espécimes 
imunes ao corte ou ameaçados de extinção; 
relatório fotográfico da área do empreendimento, contemplando a vegetação 
inventariada; 
metodologia de análise utilizada na coleta dos dados em campo; 
bibliografia consultada. 

Autorização do órgão Administrador da Unidade de Conservação para empreendimentos 
localizados no raio de até 10 km do limite de Unidades de Conservação (conforme 
parágrafo único do Art. 55, Capítulo VIII da Lei Estadual 11.520, de 03/08/2000, que 
instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente). 

NÃO HÁ UC NUM RAIO DE 10km. 

Projeto detalhado do Sistema de Tratamento de efluentes líquidos industriais implantado, 
no caso de existência do mesmo na área da empresa. 

NÃO HÁ EMISSÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS. 



MEMORIAL FOTOGRÁFICO - ERVATEIRA REI VERDE LTDA 

FisU3/3  

Fc01:::,aercifob.4icel@ifffib)  
''';'aÃ'ipkeira ,  Rei Verde 

FOnte: 
br>. 

ij 3 0 y 

Foto 2: processo de 
produção da Ervateira Rei 
Verde 	Ltda. 	Fonte: 

.reiverde.com.br>. 



Foto 6: aspect 
lenha deposir 
externa. 

Foto 7: aspecto parcial de 
uma das áreas internas 
para destino final dos 
r siduos 	sólidos 
ndustriais — palitos e 
cinza — em forma de 
adubo dos solos usados 
com os cultivos de Erva-
mate e/ou reflorestamento 
de Eucalipto, localizados 
no terreno da Ervateira 
Rei Verde, conforme 
Croqui de Caracterização 
Vegetal, em anexo. 

Erechirn, 26 dè janeiro de 2009. 

z 
GIANI ROTTA TELLES 

Consultoria em Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental Agropecuário 
Técnico em Agropecuária- CREA-RS N° 95.561-TO 

ART N°4547357 
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LAUDO DE COBERTURA VEGETAL 

ERVATEIRA REI VERDE LTDA 
CNPJ/MF: 90.336.777/0001-14 

Documento integrante dos autos do processo 
Administrativo de solicitação da Licença de Operação 
(LP) de Regularização na SMMA — Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Erechim/RS, Sob respOnsabilidade 
técnica do Técnico em Agropecuária Giani Rotta Telles — 
CREA-RS n° 95.561-TD. 

Érechim, fevereiro de 2009. 



Proto6o  

Quando estudos da cobertura vegetal se referem ao sul do Brasil, é comum se lembrar da 
Mata de Araucárias ou Floresta dos Pinhais e do grande pampa gaúcho, formações vegetais 
típicas da região, embora não sejam as únicas. A Mata de Araucárias, bastante devastada e da 
qual só restam alguns trechos, aparece nas partes mais elevadas dos planaltos do Rio Grande do 
Sul, Paraná e Santa Catarina, na forma de manchas entre outras formações vegetais. A Araucaria 
angustifolia (pinheiro-do-paraná) adapta-se mais facilmente às baixas temperaturas, comuns nas 
partes mais altas do relevo, e ao solo de rocha mista, arenito e basalto, que se concentra no 
Planalto Arenito-basáltico, no interior da região. 

A Região Sul é ocupada também por vastas extensões de terra de campos limpos, 
conhecidos pelo nome de campos meridionais, divididos em duas áreas distintas. A primeira 
corresponde aos campos dos planaltos, que ocorrem em manchas desde o Paraná até o norte do 
Rio Grande do Sul. A segunda área — os campos da campanha — é mais extensa e localiza-se 
inteiramente no Rio Grande do Sul, em urna região conhecida como Campanha Gaúcha ou 
pampa. É a vegetação natural das coxilhas e aparece como urna camada de ervas rasteiras que 
assim constitui a melhor paisagem natural do Brasil. Finalmente, junto ao litoral, merece destaque 
a vegetação costeira de mangues, praias e restingas, que se assemelham às de outras regiões do 
Brasil. 

A área coberta por florestas naturais no Estado do Rio Grande do Sul aumentou 11,91% 
nos últimos 18 anos, passando de 15.857,31 km2  (5,62%) em 1.982 para 49.556,29 km' (17,53%) 
em 2.000. A área atual é composta por 38.159,52 km2  (13,5%) de florestas nativas em estágios 
médio e avançado e 11.396,77 km2  (4,03%) em estágios iniciais de sucessão (INVENTÁRIO 
FLORESTAL CONTÍNUO DO RIO GRANDE DO SUL, 2001). 

A região do Alto Uruguai está localizada ao Norte do estado do Rio Grande do Sul, situada 
entre o Rio Uruguai e o Rio ljuí, até o Município de Marcelino Ramos, na parte Meridional do 
Estado. A formação vegetal do Alto Uruguai caracteriza-se pela mistura de duas fitosionomias 
clássicas do sul do Brasil, a Floresta Ombrófila Mista nas áreas de maior altitude, e a Floresta 
Estacionai Decidual nos vales e rios (REITZ et al.). 

Segundo o Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul, 2001, o basalto é o material 
de origem da região, que se apresenta como planície profundamente recortada pelos efluentes do 
Rio Uruguai. O relevo é suave em direção ao Rio Uruguai e mais acidentado no sentido contrario 
ao deslocamento das águas. A altitude do planalto chega a 700 metros, havendo vales profundos 
e de encostas íngremes de 100 a 300 metros. 

O município de Erechim situa-se na Região da Floresta Ombrófila Mista. Esta, por sua 
vez, também denominada Floresta de Araucárias, é um ecossistema do bióma Mata 
Atlântica tendo árvores com 25 a 30 metros de altura e ocorre principalmente nos planaltos dos 
estados da Região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) e nos maciços descontínuos 
de São Paulo e Rio de Janeiro . Ocorre sob um clima ombrófilo, com temperatura média de 18 °C, 
mas com alguns meses bastante frios com médias inferiores aos 15 °C. 

O terreno do empreendimento a ser licenciado está localizado no território cio município de 
Erechim-RS, mais precisamente na zona legalmente denominada Corredor de Desenvolvimento, à 
margem da RS 135, próximo da confluência desta com a BR 153 (Transbrasiliana). Pela legislação 
vigente o terreno situa-se em domínio da Mata Atlântica, conforme a redação do Art. 3° do Decreto 
Federal n° 750/93: 

"Para os efeitos deste Decreto, considera-se Mata Atlântica as formações 
florestais e ecossistemas associados inseridos no domínio Mata Atlântica, 
com as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do 
Brasil, IBGE 1988: Floresta Ombrófila Densa Atlântica, Floresta Ombrófila 
Mista, Floresta Ombro fila Aberta, Floresta Estaciona! Sernidecidual, Floresta 

0031,12 
!•,.. 

2. SE A ÁREA SE LOCALIZA EM ÁREA DE DOMÍNIO DA NtATÃ ATLANTIC" 
FEDERAL N° 750/93): 
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4. DAS ESPÉCIES IMUNES AO CORTE E/OU AMEAÇADAS DE E1 C'F‘'INÇÃO:c(15-' 

I; 1 3 
 

Protocolo 

NÃO há ocorrência, no terreno preterido, de indivíduos legalmente imunes ao corte. 

HÁ ocorrência de algumas espécies ameaçadas de extinção, segundo a Lista das Espécies 
da Flora Ameaçadas de Extinção do Rio Grande do Sul, e o Projeto Biodiversidade RS, a saber: 

Canela-do-brejo, Maria- 
preta 

Machaerium paraguanense Hassl. VU 

Canela-preta, Canela- 
bicha 

Ocotea catharinensis Mez VU 

Caraguatá ou Gravata Eryngium spp VU 
Cedrinho Picramnia oarvifolia VU 
Sucará, Açucara ou 
coronilha 

Gleditschia amorphoides (Griseb.) 
Taub. 

EN 

DA NECESSIDADE OU NÃO DE CORTE DE VEGETAÇÃO: 

Não há necessidade de corte ou supressão vegetal. 

DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE APP's ESTABELECIDAS DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO 
AMBIENTAL VIGENTE, DENTRO DOS LIMITES DA ÁREA ALVO TOTAL DESTE 
LICENCIAMENTO: 

NÃO EXISTEM APP's (legais ou administrativas) dentro dos limites ou próximas da área 
total do imóvel a ser contemplado pelo empreendimento-alvo do presente licenciamento. 	.2 
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LEGENDA DO CROQUI DE CARACTERIZAÇÃO VEGETAL 

QUALIQUANTIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO RELEVANTE 

SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA: 	ÁREA: 10,9Ha 	 100%  
CITRUS 	 ÁREA: 0,60Ha 	 5,50% 
EUCALIPTO 	 ÁREA: 5,20Ha 	 47,8% 

3-NATIVAS 	 ÁREA: 1,20Ha 	 11,0% 
EXÓTICAS 	 ÁREA: 0,10Ha 	 0,90% 
ROÇA 	 ÁREA: 0,10Ha 	 0,90% 
ERVA-MATE 	 ÁREA: 1,00Ha  

ÁREA ÚTIL (Produção, Escritório, etc) 	ÁREA: 2,70Ha 	 24,8% 
TOTAL 	 ÁREA: 10,9Ha 	 100% 

27 PINHEIROS: CAP 107cm: 27 indivíduos de Pinheiro-brasileiro alinhados, com CAP médio de 107cm; 
16 CEDROS: CAP 61cm: 16 indivíduos de Cedro alinhados, com CAP médio de 61cm. 

QUALIQUANTIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO QUANTO AOS ESTÁGIOS SUCESSIONAIS 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA — "NATIVAS" 
VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA (Capoeira, Capinzal): 

	

1,27Ha 	 47,8% 

	

0,00Ha 	 0,00% 

• 

GIANI ROTTA TELLES 
Consultoria em Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental Ag ropecuario 

Técnico em Agropecuária - CREA-RS N° 95.561-TO 
ART N°4547357 
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I V/Is  
Foto 3: ao fundei Ja iaem 
novamente o aspectc tocga 
identificada pelo ; numero 	(três) 	no 
Croqui. 	Vegbiaçãô: em 	estágio i 
susseSsional 	intermediário 	de 
regeiietáo. 

Foto 4: aspecto de área identificada 
pelo :número 2 (dois) no Croqui. 
Reflorestamento com Eucalyptus spp. 

Foto 5: novamente o aspecto de'área 
identificada pêlo número 2 (dois) no 
Croqui. 	Reflorestamento 	com 
Eucalyptus spp. 



.444 

00341 b 	ERECHL 

f90 11/y 
Foto 9: novamente aspgête—ele—área 
identificada pelo númer) 5 (cfg6) no 
Croqui. Solo ocupado por cPltiketSelue  I 
de lavoura (roça, de mi IS5)7"Ao fundo 
observa-se, parte do alinhamento de 
Pinh.êirós"=-braSileiros. 

Foto 10: aspecto do alinhamento dos 
Pinheiros-brasileiros, localizado nó 
Croqui. 

-(À7' 

Foto 11: novamente o aspeófo, do 
alinhamento dos Pinheiros-brasileiros. 
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9. INFORMAÇÃO RELATIVA AO EMPREENDIMENTO ESTAR LOCALIZADO 
%Tr 

- 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (UC) OU NO RAIO DE 10km AO REDOR DA ME MA PLI-EM 
OUTRA ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL LEGALMENTE PROTEGIDA 	L Probtbolo  

O empreendimento em questão encontra-se fora de Unidade de Conservação e além do 
raio de 10km ao redor das mesmas. 

METODOLOGIA DE ANÁLISE UTILIZADA NA COLETA DOS DADOS EM CAMPO: 
Do Georreferenciamento: Utilizando GPS de navegação foi realizado Georreferenciamento total 
do terreno objetivando exclusivamente a caracterização e localizaão das manifestações vegetais 
ocorrentes na superfície do mesmo, cada qual com sua área estimativamente calculada, conforme 
representação no Croqui de Caracterização Vegetal. 
Da Identificação Vegetal: as manifestações vegetais encontradas estão identificadas e 
representadas no •Croqui de Caracterização Vegetal por Amostragem (manchas), metodologia 
adotada em detrimento da inviabilidade de se identificar pormenorizadamente cada indivíduo 
vegetal ocorrente. 
Das representações no Croqui: à cada manifestação vegetal atribuiu-se uma numeração com 
identificação em Legenda. 
Do Relatório Fotográfico: segue a mesma metodologia de representação adotada no Croqui. ou 
seja, as fotos procuram dar várias amostras de cada manifestação vegetal encontrada. 
Dos Comentários das Fotografias: cada fotografia possui um comentário apropriado, logo 
abaixo da imagem, com a pretensão de satisfazer aos critérios de elaboração do Laudo de 
Cobertura Vegetal e prestar informações claras e precisas a cerca do mesmo. 
Da Sistematização do Laudo de Cobertura Vegetal: Após a completa coleta das informações a 
campo, vistoria e levantamento fotográfico in loco, o Laudo de Cobertura Vegetal foi sistematizado 
em escritório com o apoio de vasta referência bibliográfica e equipamentos de informática. 

ART — ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 
EM ANEXO. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Rio Grande do Sul. Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Diretrizes Ambientais Para Restauração de 
Matas Cineres. Porto Alegre: SEMA, 2007. 33p. 
Rizzini, C. T. 1978. Manual de Dendrologia Brasileira. São Paulo. Edgard. 296p. 
Rizzini, C. T. 1979. Tratado de Fitogeografia do Brasil. São Paulo. Huciteg. 374p. 
REITZ, R. et al. 1978. Madeiras do Brasil. Selovwia. 320p. 
SEMA, 2001. Inventário Florestal Continuo do Estado do Rio Grande do Sul. SEMA-RS. 
CONAMA, 1994. Resolução n° 33. Conselho Nacional do Meio Ambiente. 07 dez, 1994. Brasília. 
Brasil. Presidência da República. Decreto Fedeal n° 750. DOU. 10 fev, 1993. Brasília. 
SEMA. Lista das Espéices da Flora Ameaçadas de Extinção do Rio Grande do Sul. Disponível em 
<http://www.sema.rs.gov.brisema/html/pdfiespecies-ameacadas.pdf>. Acessado em 28 de setembro de 
2008, 
Rio Grande do Sul. Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG. Projeto Biodiversidade RS. 
http://www.biodiversidade.rs.gov.briportal/index.php?acao=especies_ameacadas&tipo=2. Acessado em 29 
de setembro de 2008. 
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Técnico em Agropecuária - CREA-RS N° 95.561-TO 
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Pr tocolo 

IStÂbO C10 .10 G11.0101 00 SUL 

110110 U.,...101.11C1/A1, 011111C141.1 

31C1111,11 1A Dl 011,3 tlittICA3 

CERT .1 Ã O 

Face ao requerimento apresentado por 1rvateira Rei 
Verde Ltda. CNRT n.° 90.336.777/0001-14, protocolado nesta Prefeitura 
sob n.' 1002/09, certificamos que parte do Lote Rural n.° 20 da Linha 02, 
Secção Paiol Grande, RS 135 — Km '70, localiza-se no Corredor de 
Desenvolvimento, onde é permitido indústrias e depósitos 1, 2, 3 e 4, 
conforme Lei n.° 4346 de 09 de julho de 2008. 

..Erechim, 03 de fevereiro dç 2009. 

Enio E tão 
Secretário de Obras 

h 11 
E112,. Feenando Stachelski 

Assessor Técnico 



O PREFEITO MUNICIPAL DE ERECHFM - RS, no.Pso de •uas'  atribuições, AUTORIZA, através da Secretaria Municipal da Fazenda, 
a concessão do presente ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ao contribuinte acima Identificado, nos termos da legislação em vigor. 

etia-u 	 Er -'rim 18 	 
ndário 

Gerente Opto. T' 	e FrIliceMzni 

Conrd do Deporfunrento 
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FOJC,Zo 

de 200 
Auente FNea 
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novembro 

111INNIE MICF1 .• 
. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
	 MUNICÍPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
 	SECRETARIA DA FAZENDA 

{ 

Inger. Mun. 

97831116e Contribuinte - Endereço..,Ramo de .Atividade 

 

Cód. Atividade 

9601 

  

1 

ERVATEIRA REI VERDE LTDA 
Rs 135 Krn 70 
Industrial de erva - mate 

, • Alterações de Razão Social, Endereço, Ramo de Atividade e Sàctios, etb., deiáráo a`eI comunicadaçã'F'REFEITURA MUNICIPAL no prazo de 30 dias. 
Este Alvará tem prazo de validade indeterminado; enquanto não houver altarações de razad.Ãocial, endereço e ramo de atividade. 

Apoio encerramentoocdas ativiciadeso-c'õniribilinte•dõV'erá solicita, a4saix'a da inscrição. 
Este ALVARÁ 'deve Ser conservadoi.eM:ItWaiNiãi<nálle de fácil at'ei'so,á, Fiscalização. 	 -J 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

1  I DATA  DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

p(ULD DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

. conw E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 -  SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

1 	

COMPLEMENTO 

I  uRFS 	I 
•I 

 MUNICIPIO 
ERECHIM  

1 

 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03111/2005  

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

I

NÚMERO 
70 

1 

 NUMERO DE INSCRIÇÃO 
90.336.777/0001-14 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
25106/1985 

rEi0ME  EMPRESARIAL 

RVATEIRA REI VERDE LTDA 

OIGO E DESCRIÇJk0 DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

.69-4-00 - Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCF(IÇA0 DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 

especificados anteriormente 
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangiveis não-financeiros 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipaL interestadual e 

internacional  

CEP 
99.700-000 	

sAimmtnismrro 
BR 

LOGRADOURO 
RDV RS 135 KM 

• O O 3 1, 20 M. ERECH144 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

Protocolo 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 748, de 28 de junho de 2007. 

Emitido no dia 05/0912008 às 09:00:28 (data e hora de Brasília). 

Prep a r p4g1D-
p.arà iriSC 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 

A tu.tt i zç sua paaina 



Nr.Caricira: RS095561 	 Profissional: (BANI ROITA TELLES 

Nr.HNII: 2200866836 Titulo: • Técnico em Agropecuária 

Empresa: NENHUMA EMPRESA 

Contratante 
Nr.Reg.: 

Cidade: ERECHIM 

Nome: ERVATE1RA REI VERDE LTDA 

Endereço: RODOVIA RS 135 O KM 70 

Bairro: BR 
CPF/CNPJ: 90336777000114 

Telefone: (54)3522-1734 

CEP:99700000 	UE:RS 

Identificação da Obra/Serviço 

Vencimento 31/10/08 

Sacudo: GIANI ROTTA TELLE.S AVENIDA FARRAPOS. 458- RS 

11 11 II 11 II II II II II 1 II II 11 II 11 III 

11 	i 	3. 11 PI Cf /.1W0ak_ 
Decl 	_eremZ/fras r,!_s jrijontições acima 

G 	‘,  
De acordo 

 

Local e Data  	/ 	 Profissional Contratante 
, 	 s 00 ro issiona , do Contra unte e entregue a CREA 

Atenção: A ART deve estuf quitada no início da obra/serviço técnico, conforme Resolução n° 425/98 d0 Conf.. 

>,;; 
10491.05016 05900.000000 00045.473576 1 40420000003000 

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 
tesloolo 

CREA-RS Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agrononla do RS Agencia/Cod.Cedente 	 0445/050105-4 
Wra 

01/10/2008 
Nr.l.hxsto 

4547357 

1,spOole DOC. 

DM 

Data l'itaçaitatindiat 

01 /1 0/2008 900000000004547357-4 

(,-) Valor do Documento 

(-1 Desconto/Abatimento Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente 

RS 30,00 

Uso (Moco Quantidade 

Autenticação met:Única/Ficha de compensação 

(:ÏI'9£> ()Xá V1t54.1rI) Ocs Va‘ 

Aos,le 

NÃO 
Nosso Número 

Cor) ira 

01 

de Pagatatnin 

Oü. 3 1,  21   
.M. ERECHIN! 

CONFEA ECREA-RS 
di Prtár." 	

Anotação de Responsabilidade Técnica - I..el Federal 6496/77 

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob fortna de 	 4f57i: 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do RS 

Dados da ART 	Agencia /Código do Cedente 	0445/050105-4 
	

Nosso Número: 900000000004547357-4 

Trpo:OBRA/SERVIÇO 	 Participação Técnica: INDIVIDUAL 	 Cart.Vinculo: 
Convênio: NÃO É CONVÊNIO 	 Motivo:NORMAL 	 Cart.Vinculo: 
C racterIstica: OBRA/SERVIÇO EXCETO EDIFICAÇÃO 

Contratado 

AR'I' Vinculo: 

ART Vinculo: 

Rec 

O 

Proprietário: ERVATE1RA REI VERDE LTDA 

Endereço: RODOVIA RS 135 0 KM 70 

Cidade: ERECHIM 	 Bairro: BR 
Finalidade: RURAL. 	 DitlIC1115ãO: 0,00 

Data Inicio: 	01/10/2008 	Prev.Firn: / 1 	 Ent.Classe: 102 

He Atividade Técnica 	 Descrição da Obra/Serviço 
1 Assessoria 	 Meio Ambiente - Licenciamento Ambiental 

2 Laudo Técnico 

Autenticação MccAnica 

Telefone: 

CPE/CNPJ: 90336777000114 

CEP:99700000 	UF:RS 

Honorários: 1.300,00  

Vencimento: 31/10/08 	Valor ART: 30,00 

Quantidade 

000 

OI)0 

Unid. 

IND. 

VIDE-VERSO 

Cobertura Vegetal 

Vir Contrato: 0,00 



çVj 
SICREDI Total Internet 

Unidade de Atendimento: 
	

0217 - SICREDI NORTE RS 

Conta Corrente: 
	

47520-3 - GIANI ROTTA TELLES 

Consulta em: 
	

08/10/2008 - 14:19:20 

Comprovante de Pagamento de Bloqueto 
No de Controle 3795940 

Código de Barras 1049105016 . 05900000000 . 00045473576 . 1 . 40420000003000 

Data de Vencimento 31/10/2008 

Data de Pagamento 08/10/2008 

Hora de Pagamento 14:18 

Valor Pago (R$) 30,00 

Descrição do Pagamento ART ERVATEIRA REI VERDE 

Autenticação Eletrônica F76E.A821.5BBE.4869.F6F3.C2C4.7449.136DC 

A transação acima foi realizada via SICREDI Total Internet conforme as condições especificadas neste 
comprovante. 
Os dados digitados são de responsabilidade do usuário. 
O valor referente à transação será debitado da conta corrente 47520-3, na data especificada acim 

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 
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REGISTRO DE IMÓVEIS DA. COMARCA DE ERECHIM - RS 
• 

LIVRO N° 2— REGISTRO GERAI 
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15 - 	 Inscrita no COC,R4P sob ng. 90.536.777/0 

9.650 ,0O ril2 	i•JOVIS 	L, 	 :•2 
,a3m-Fuin05), 

Cr 	 (-LIINZE -1YLI:LH!".YE3 rJ CRUZ):TIROS). 5 'ar 
exicncia 	 Cr 17.000.000,00 

	

- 	RITUR A :'.1313LIC...., 	 R.A 	\ 	 3.avrad e em dat.,: 	f; e 
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...Protocolo 

--2")  
CONTINI3A A FiCiiA 	„_,__ 

CERTIFICO, QUE A PRESENTE 
FOTOCÓPIA CONFERE COM 
A ORIGINAL, 
Erechun - RS 

llt IMOVtIS UA LOMAKLP, U ENEI.I-PM 

LIVRO N.° 2 --- REGISTRO GriRAL 
MM - Ct.:!, 

01j. 	1\;"Ç 22.1 

',,' • c)'• 	— 	35.000,00 (T I, NT A L CT1'C0 lIL C Rd ZEIEOO) . 

", • --- PA 	TI.,1-1A 	,li1gada  por oerterrça em data de 14 de ee-ter. 003423 
'oro ce 1. 979, pe II_ o Exin Ju i z «e Dir eit o da Co mar e a 	e 
111 t.J.r.rouípill.ha, 	. Dercy 	 cfr`, Pl'eumanri. 

r" 	L 

06 de no veínbro de 1.94. 

2.j0.- PROTOCOLO número 131.768 - Livro 01"H" - Fo1has187verso. 
"COMPRA E VENDA". 	 Transmitente — A Sra. 91,VA MARIA 

MANDEM CORREA", brasileira, viúva, professora, portadora da Carteira de Identidade número 
1019365781, expedida pela SSP/RS., em 11.11.93, e inscrita no CPF/MF sob número 140.457.450-68, 
residente e domiciliada na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua 14 de Julho, 
numero 42 (quarenta e dois). - 

A DOUIRENTE - 	A "ERVATEIRA REI VERDE LTDA.", inscrita no CGC/MF sob número 
00.3.777/0001-14, com sede na Avenida Buricá, número 185 (cento e oitenta e cinco), Bairro 
Cruzeiro, na cidade de Santa Rosa. - 

IMÓVEL  - PARTE DO LOTE RURAL NÚMERO VINTE (20), da Linha Dois, Secção Paiol 
Grande, neste município de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul,; com a ÁREA de DEZ MIL, 
SEISCENTOS E OITENTA E SETE METROS E CINQUENTA DECÍMETROS QUADRADOS 
(10.6l17,50 m2.), SEM BENFEITORIAS, localizado no LADO PAR, da RS-135, onde faz frente, 
distante 100,60 metros da esquina mais próxima, formada pela RS-135 e Rua Sem Denominação., dentro 
do "011ARTEIRÃO" formado: -ao Norte, com o lote rural número 22 (vinte e dois); -ao Sul, com a 
Kn:scui denominação; 	-ao Leste, com a Rua Existente; -e, ao Oeste, com a RS-135; com as 
seguimes medidas e confrontações: -ao NORTE, com a outra parte do mesmo lote número 20 (vinte), 
por uma linha seca e reta de 211,00 metros, de cumprimento, que atravessa a parte do mesmo lote rural 
m unem 20 (vinte), partindo da Estrada Geral Erechim à Getúlio Vargas, em direção à Estrada de Ferro, 
começando na Estrada Geral, na Distância de 100,52 metros, para chegar até a divisa do lote numero 22 
(vinte e dois) e na outra estremidade da linha, na extensão de 100,00 metros, para chegar até a divisa do 
lote numero 22 (vinte e dois); -ao SUL, com parte do mesmo lote número 20 (vinte), de propriedade de 
George;  Albano Júnior e Marco Frey, também por linha seca e reta de '21'6,50 metros, que atravessa parte 
do citado lote número 20 (vinte), partindo da Estrada Geral de Erechim à Getúlio Vargas, em direção à 
Estiada de. Ferro; -ao LESTE, por linha reta de 50,00 metros, com parte do lote rural número 20 (vinte), 
de propriedade de Longines Malinowski; -e, ao OESTE, na extensão de 50,00 metros, com à RS-I35. - 

'ALOR - R$ 20.000,00. (VINTE MIL REAIS). 	- E, por Exigência Fiscal dito Imóvel foi avaliado 
em: R$25.000,00. (VINTE E CINCO MIL REAIS). - Conforme Guia Informativa sob número 
012122, de 26 (vinte e seis) de Novembro de 1.997 (Mil Novecentos e Noventa e Sete). - 

FORMA- ESCRITURA PÚBLICA de COMPRA E VENDA, lavrada em data de 09 (nove) de Janeiro 
de 1.9q8 (Mil Novecentos e Noventa e Oito); sob n 10.069-028, Fls.050, Livro n' 153-A; pela Substituta 
do Primeiro Tabclionato desta Cidade de Erechim-RS., Dona SALET 	BEL,bQ ARQUES. - . 	, 
E RECIIINI, 17 de FEVEREIRO de 1.998. - Oficial Substituta. 
DD 	 111,90 

, 	. 	 . 

, 	• 
•• à 	 • 	v. 	l• V, 
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CERTIFICO. QUE A PRESENTE 
FOTOCÓPIA CONFERE COM 
A ORIGINAL. 
Erechirn - RS 

29 JUL, 230$ 

OFICIAL 

REGIs'IRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ERECIIIM - RS 

LIVRO N9  2 — REGISTRO GERAL FL.S.: 

EREGHIM, 	21 cie JANEIRO 	 de 19 92 01 

NLIME00 	TRINTA E 	UM MIL 	SETECENTOS 	E TRINTA 	E 	SEI 

Pr.g. E 

AIR171:76  

Fls; 	 

Protoco o 

IMGVEL  :- PARTE DO LOTE RURAL NGMERO VINTE (20), da Linha 02,-1ff 

Secção Paiol Grande, neste municipio 	comarcg de Çre- 

J,him RS., onde forma as DESIGNADAS PARTES DAS CHAGARAS NUMEROr 

(j1) e VINTE (20), com a E;rea de ,IJATRO MIL, SETECENTOS E 
METROS  E VINTE E CINCO DECÍMETROS QUADRADOS (4.720,25 m2),semjtfen. 
reItnrias; localizado no LADD ÍMPAR da rua Existente, onde 	fã-z 

Crente o distante 203,30 metros da esquina mais proxima, formada= 
peIo rua Existente com a rua Sem Nome; no Quarteirão formado: 	ao 

ORE, com o Lote Rural n2  22; ao SUL, com a ruo Sem Nome; a LES-

a coma RS-135; e com as seguin TE, com a rua Existente; e OESTE, 

3424' 

tos confrontaçães: -ao NORTE, na extensão de 377,79 metros, com 

parte do mesmo lote rural n2  20, onde forma as outras partes das 
chíicaras rigs 01 e 20, de propriedade de Helena Kierniev; -ao SUL, 

na •xtens.ão de 377,44 metros, com parte do mesmo lote rural se 21] 

onde forma as designadas chacaras nOs 02 e 19, depropriedade 	da 

rmiErvateire Rei Verde Ltda. e Waldemar C.Kumpel, respectivo - 

mente; 	-a LESTE, na extensa° de 12,65 metros, com a rua Existen- 

te, onde faz frente, paralela sa Estrada de Ferro, distando 25,00m 

da mesma; 	-e a OESTE, na extensao de 12,65 metros, com a Estrada 

uue vai de Erechim a Getulio Vargas, RS-135. 

PROPRIETA.RIOS 	O Sr. LUIZ FERNANDO KIERNIEV, que tambem possui 
documentos Publicus com o nome de Luiz Fernando 

Kirniev o sua esposa ILES LOURDES KIERNIEV, brasileiros, ele ele-
tricista, ela industrig,ria, casados pelo regime da comunhão uni - 
versal de bens, anterior, a Lei n2 6515/77, Registro Civil n2 6089 
Lv. 0-20 do CRC de Concordia,SC, em 15.06.1973, residentes e ,do-
miciliados na cidade de Concordia SC, portadores do C1C sob nume-

ro 150.786.800/63. 

REGANT. 	- 72.858 	do Livro 311 A5" 	'as Eis. .250. 

21 de janeiro de 1.992. -. - ric 
---- 

R.1 - 31.736 	-  COMPRA E VENDA  - TransmitentesU O Sr.' 	LUIZ 

FERNANDO KIERNIEV e sua mulher ILES LOURDES KIER 

NIEV, acima qualificados. 

ADQUIRENTE  :- A Firma " ERVAJEIRA REI VERDE  LTDA.", com sede na 
Avenida Burica, n2 165, na cidade de Santa Rosa RS, 

inscrita no CGCMF sob n2 90.336.777/0001-14. 

R E A :- 4.720,25 m2 (QUATRO MIL, SETECENTOS E VIN1E METROS E 
VINTE E CINCO DECNETROS QUADRADOS), sem benfeitorias. 

VALOR  :- Cr S 936.666,00 (Novecentos e trinta e seis mil, seiscen 
tos e sessenta e seis cruzeiros), e por exigencia Eis- 

cal, Cr S 2.850.000,00 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA 	MIL 

CRUZEIROS). 
CONTINUA NO VERSO — 

REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
ERECHIM - RS 

Laudete de Andrade - Ofic 
DAdelise lOriS ChinaZ70 • Reg, Subst. 
=Marisa Sale.te Compento - Reg. Sutst 
E21-Deise M.DemolinerLod - Reg, Subst 
C3M.duricio Ambrosio - Reg. Subst 
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REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE =afim _ RS 

n: 	
FLS.: 	MAC.)-4[5.4"-CHIr"i  5

, 
5-) 	 LIVRO N9  2 — REGISTRO GERAL 

c 	 ; i- 

ER 	 de 19 92 ECHIM, 21 de 	JANEIRO 	 01 	1142,12 	, 

MATRÍCULA NÚMERO TRINTA E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E CINJO ; Pmtopc; 

()VF-1 :- PARTE DO LOTE RURAL NUMERO VINTE (20), da Linha 1 

Secç-aio Paiol Grande, ne,5te muni,c{pio e comarca de Er-
chim iS., que forma a DESIGNADA CHACARA NUMERO DOIS (02), com Pa40i425 
rec. de DEZ MIL, QUATROCENTOS E DOZE METROS E CINQUENTA DECfMEISELS 
QUADRADOS (10.412,50 m2), sem benfeitorias; localizado no LADO—PAR -=:," 

da RS-15, onde faz frente e distante 150,90 metros da esquina ... 
mais proxima, formada pela RS-135 com a rua Sem Nome; no Quartei- 
rau formado: ao NORTE, com o Lote Rural ng 22; ao SUL, com a 	rua - 	, 

'r.Pill 
Nome; a LESTE, com a rua Existente; e OESTE, com _a RS-135; 	e 

comes seguintes conrrontaçges: -ao NORTE, na extens.ão de 205,0m, 

com parte do mesmo lote rural ng 20, onde forma a designada chaca-
ra nP 01, de propriedade da Firma Ervateira Rei Verde Ltda.; - ao 
SUL, na extensa() de 211,00 metros, com parte do mesmo lote rural = 

riP 20, onde forma a chácara 'IP 03, de propriedade de Walter T.C.da 

Silva; 	-a LESTE, na extensZo de 50,00 metrgs, cum parte do mesmo 
loLe rural ng 20, onde forma a designada chacara n.P. 19, de proprie 

dada de Waldemar C. Kumpel; -e a OESTE, na extensão de 50,26m,co7 
a Estrada Geral Erechim a Getúlio Vargas, RS-135. 

PROPRIETÁRIOS :- O Sr. LUIZ FERNANDO KIERNIEV, que tambm 	oossui 

documentos publicos com o nome de Luiz Fernando = 

Kirniev e sua esposa IL.ES  LOURDES KIERNIEV, BRASILEIROS, ele ele-
tricista, ela industriaria, casados pelo regime da comunhgo univer 

sal de bens, anterior sa,Lei ng 6515/77, Registro Civil n° 6089 d-o-

Lv. 8-20 do CRC de Condordia SC, em 15 de junho de 1973, residen - 

LPS e domiciliados na cidade de Concordia SC., portadores do C.I.0 

nP 150.706.800/63. 

REG.ANT. - 	71.358 	do Livro 3"AR" 	;as fls... 271. 

i  ERCCHIM, 21 de janeiro de 1.992. - OF.  
( , 

fl.1 -  31.735 - COMPRA . E. VENDA - Transmitentesr O Sr. LUIZ FER-
nando KIERNIEV e sua mulher ILES LOURDES K1ERNIEV 

acima qualificados. 

ADQUIRENTE  :- A Firma " ERVATEIRA REI VERDE.  LIDA., com sede na A-

venida Burica, ng 185, na cidade de Santa Rosa RS., 

inscrita no CGCMF sob n2 90.336.777/0001-14 . 

!i R E A  :- 10.412,50 m2 ÇDEZ MIL, QUATROCENTOS E DOZE METROS 
CINQUENTA DECIMETROS QUADRADOS), sem benreitorias. 

VALOR  :- Cri. 2.063.334,00 (Dois milhes, sessenta e tr.gs mil, tre 

zentos e trinta é quatro cruzeiros), e para fins fiscais 
Gr3 6.200.000,00 (SEIS MILHÕES E DUZENTOS MIL CRUZEIROS). 

FORMA  :- ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, lavrada em data de 
26,de novembro de 1.991, sob nP 8612 do Lv. NP 45 folhas 

062, do Cartorio da Sede Municipal de Barco de Cotegipe RS., pelo 
CONTINUA NO VERSO  - 
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PROJETO: 

8 

R.SANTE GARRAR°, 55 - FONE (54) 3522-4994 - ERECHIM-RS 

SECADOR 

DEP.LENTIA 

-J 

sjte: www.extinseg.com.br  extinseg©,extinseg.com.br  
:bÉsEnitid: 

PPCI- PLANO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 	 ARTUR 

DATA: 
JUL 08 

ERVATEIRA REI VERDE LTDA 	ESCALA: 	 , 
Rodovia RS 135-KM 70- Erechim- RS 

	
1 :1 00 

ÁREA: 
4.990,30m2  PLANTA BAIXA EDIFICAÇÃO 	

PROJETO N9: 
3566 RESP.TEC.PPCL 

PRANCHA N°: 

EDIFICÁÇÀO: 

REFERÊNCiÁ: 

PROPRIETi RESP: 

05 
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Ser, Ce CO:eibe 

EQUirn 

Ervateira Rei 
Verde 	 

Estrada 'dc Ferro 

o 

; 

Giani Rotta Telles 
écnice em Agropecuária- CREA.RS: 95.561-TD 

CONSULTCRIA EM MEIO AMBIENTE e LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
ART N° 4547357 

oAr4,-Cm.11.4,  

• 
rn o 

• 

PLANTA DE LOCALIZACem0 
Rede hidrográfica e Sistema Viário Principal 



.YendIA 

92 
CUPJ.: 90.336.777/0001-14 

ronlou Ao 11.1w, 

ERVATEIRA REI VERDE LTDA (8987) 
ROD RS 135, EM 70 

99700-000 - =CHIM RS 

BAi\ilt.T.SUL 
Loca te neçamente 

1041-81 
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 

	
BSJ 

Cedente 	 iAgencle/Códlgo Cedente 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 	 0210- -,S/0025 

NU do Documento 	 lwmero do Documento 	 IfspFcie Doc. 	lAceite 	 Data do Processamento 	 Nosso Nó.ere 

22.1.99./?..9 00  ... 	1217695/000 	 DM 	i 	N 	10/09/2000 
PcodoSAnco 	 Carteira 	 tEsoácie 10,am:idade 	• 	 (A) Valor 

) 	 I R8  
instruNM Uodas :nfornaçóes de: n blootmto sào de exclusiva responsabilidade do cedeMe.1 

VENCIDO MULTA 5% JURO 1% MES/FRACAO. PAGAR ATE VENCIMENTO BANRISUL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/LOTER/CAS.APOS SOMENTE BANR/SUL ATE 31/12 
R TM CONTROLE E YISCALIEACAO AMBIENTAI 	 1.105,34 

LO- FABRICA DE ERVA-MATE / MEDIO/BAIXO 
DESC. 30%LEI 4275/08 

Sacado 

(.1 Desconto/Ahattoento 

u 3 4 	 U 

( - ) Outros Acre,ci,,, 

Sacodor/Avalisn 

ERVATEIRA REI VERDE LIDA (8987) 
ROD RS 135, KM 70 
99700-000 - ERECHIM RS 

CNPS.: 90.336.777/0001-14 

Código de Baixa 

   

RecebIcento atravds do chegue numero 	 do banco 
Esta cuita00 só ter) validade após o paçamento do cheque Dela 
banco sacado. 

'3ANRI SUL 
	 1041-81 

taldrPa;~ . 

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 

Autentleageo mecánice 

Ficha de Caixa 

BS 
Cedente 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  

J;ta do-Documento 	 .humero do Documento 	 ESpécielloe. ---FeeC-- 	0Mad0ProcostamentO 

10/09/2008 	1217095/000 	 DM 	i 	24 	18/09/2008 
nodoBtoco 	 Carteira 	!Espécie 	!Quantidade 	 (x) valor 

RS  
instruções (Todos info,açdes deste bloque:o sio de exclusiva responsabilidade do cedente.) 

VENCIDO MULTA 5% JURO 1.5 MES/PRACAO. PAGAR ATE VENCIMENTO BANRISUL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/LOTERICAS.APOS SOMENTE BANRISUL ATE 31/12 
P-TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 	 1.105,34 

LO- FABRICA DE ERVA-MATE / MEDIO/BAIXO 
DESC. 30tLEI 4275/08 

Sacado 

gencla/Códfgo Cedente 
0210--5/0025  

Nosso Número 

00250000151.24  

(.) Desconto/Abatimento 

( • ) Mora/Multa 

( • ) Outros Acrescicos 

SacadOriAvaMsta 

ERVATEIRA REI VERDE LTDA (0987) 
ROD RS 135, Km 70 
99700-000 - ERECHIM RS 

CNP.3.: 90.336.777/0001-14 

Código de Baixa 

MitentIC300 occanica 

PCI°•() 
 

1461-0. Ide VéRE-57-)! 

BANRI SUL 041-8 04192.30024 50000.151246 00000.041962 2 40060000110534 
local de PaçaPcnto 

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO BSJ 
N8ifie,Wiób 	,~a~, 

, 

Cedente 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Agência/Código Cedente 
0210- -5/0025 

Dota do Documento 
18/09/2008 

NY6',1, do Documento 

1217695/000 
Espécie Inc. 

DM 
'Aceite 	 'Data do Processamento 

N 	 10/09 / 2 008 
Nosso Nõmero 

00250000151.24 
!;sn r.o iaodo Carteira 	i E s pec te 1 Ouant Idade 

1 
ii (a) 	valor 

._.i  6ccinontç 

instruções (Iodas infersações deste biccueto 	sZo de 	exclusiva 	responsabilidade do ceden,e.) 

VENCIDO MULTA 5% JURO 1% MES/FRACAO. PAGAR ATE VENCIMENTO BANRISUL/BCO 
BRASIL/SICREDI/CAIXA FEDERAL/LOTERICAS.APOS SOMENTE BANRISUL ATE 31/12 
P-TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 	 1.105,34 

LO- RADRICA DE ERVA-MATE / MED/O/EATX0 

DESC. 	30%LEI 4275/00 

(.) Desconto/Abattmento 

( 	• 1 Pioro/Malta 

( 	.)OutroSACreScicoS 

,Y. 	' .ii. 	.! 	" 	' 	'•• ' • 	•• 
	  :ffli, 	Wn  

de31.0 

VIU-VERSO 



ndsul 
'Mirem 

LAsr_fgARWAL; 

Recibo de Pagamento 

Número: 00032490809/00000000006129/171347 

Data: 18/09/2008 

Hora: 15:28:53 

Canal: 	 Office Banking 

Ag./Conta Débito: 	0210-06.030284.0-1-ERVATEIRA REI VERDE LTDA 

Data Débito: 	18/09/2008 

Valor: 	 1105,34 

Tipo Pagamento: 	Títulos Banrisul / Outros Bancos 

Cód. Barras: 	0419230024.50000151246.00000041962.2.40060000110534  

Cedente/Favorecido: PME TX CONT FISC AMBIENTAL 

Data Vencimento: 	25/09/2008 

Atenciosamente 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A 

https://ww7.banrisul.c0m.br//brbilinkIbrbweOhw.aspx?Lar2ura=12808:Altura-939&Siste... 18/9/2008 
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MMAM.AMA -2n..190 
	CNI>J-03.813.530.10o1-•Ju CREA-125--106.4W 

/2 

(IX .221 

Atividade: 
Fabricação de Erva Mate - Cód. 2.692,10 

Nis ,,, 	 Presistos 

44 

Nome Fantasia: 

-17(-1,1 I /.:IÇãO: 

Partes do lote rural n° 20, Linha 02, Secção Paiol 
Grande' 

(F.P 

99. 700000 Erechirn 

Arn,'21er!H 
PARECER TÉCNICO 

Lo- Identificação do Empreendedor 

N"'Frvateira Rei Verde 	 1"c  90.336.777/0001-14 

E"d"'" Rodovia RS )35, km 70 	
4CEP 	 Município: E rech rn  

99.700-000 

1,0 NE: (54)3,522-1734 
1  FAX: 

	

(":""t"'"' Alfeu Strapa 	 1Sson 	.. 	,c"'": Administrador - 

2.0 - Identificação da Empresa Consultora 

	

-- ---- - - - - --• --s-----  - ,--- --- -.-. ---- •-•-• - 	
- T.C.C:-..  

	

' RECPLAM - Recuperação e Planejamento 	
— 

Ambiental  Ltda 	 03.81.8.530/0001-30 	I 
mn-kai çvrA• 

	

-----(7"'‘• "s  106.468 	1 • ' ' L 	- 287.490 	FONE: (54)3045-3154  

3.0 -- Identificação do Empreendimento 

4.0 - Análise do Processo 
Com base na resolução do CONAM.A 237/98, bem como com a Lei Municipal 

2.597/94, Lei Municipal 3.972/2005, resolução cio CONSEMA 102/05 E 127/2006, o local 

pretendido pela a atividade proposta se encontra de acordo, desde que obedeça as seguintes 

condições e restrições: 

'A capacidade produtiva mensal da empresa é de 600.000 kg de erva mate. 

- Quanto aos efluentes líquidos 

a) A empresa não -  poderá lançar efitiente.  liquido industrial em corpos hidrico 

superficiaisou,sub,terrránep sem o prévio licenciaMento.da Prefeitura. 

0 O 

472 '301 
CEP: 9?;.cif: Olú 

Fone.  54 3045 1154 
99827334 	 PAS:0 FUNDO - 

o mesmo 	 reiverde@reierde.com.br  
• 



r 

b) Os esgotos Sanitários deverão ser convenientemente tratados e dispostos de acordo 

com a nonna e legislação vigentes, podendo-se utilizar fossa séptica, cujo efluente 

será dispostos em sumidouros ou valas de infiltração, dimensionada e construídos 

de acordo com a NBR 7229 da ABNT; 

4.2 — Quanto às emissões atmosféricas: 

Os níveis de ruído gerados pela atividade industrial da empresa deverão estar de 

acordo com a NBR. 10.151, da ABNT, conforme determina a Resolução 

CON AMA N.° 01, de 08/03/1990; 

Os equipamentos e operações passíveis de provocarem emissões de material 

particulado deverão ser providos de sistema de ventilação local. exaustor e 

equipamento de controle eficiente, de modo a evitar emissões para a atmosfera, 

A empresa não poderá emitir substâncias odoríferas na atmosfera em 

quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de sua propriedade; 

4.3 — Quanto aos resíduos sólidos: 

A empresa deverá segregar, identificar, classificar e acondicionar os resíduos 

gerados para a armazenagem/disposição provisória na área da empresa, 

conforme Norma Técnica NBR 12.235 e a NBR 11.174., em conformidade com 

o tipo de resíduo, até a posterior destinação final dos mesmos; 

A empresa .  deverá dar destinação final adequada a totalidade dos resíduos a 

serem gerados e verificar o licenciamento ambiental das empresas para as quais 

seus resíduos serão encaminhados e atentar Para o seu cumprimento, pois 

conforme o art. 90 do DE n° 38,356 .  fr 01104/98, a responsabilidades pela 

destinação adequada dos mesmos _ é da fonte geradora, independente da 

contratação de serviços de terceiros. 

Fica proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, 

ressalvadas as situações de emergência sanitária, reconhecidas pela. fundação 

estadual de Proteção Ambiental - FEPAM, conforme parágrafo 3
0, Art. V do 

Decreto n.° 38.356, de 01/04/98;  

• 



e) As lâmpadas fluorescentes usadas deverão ser armazenadas integras, embaladas 

individualmente, em papel ou papelão de °riem e acondicionadas de forma 

segura para posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminação; 

5.0' Conclusão 

A atividade em estudo, com base n9 processo protocolado sob o número 2009/2455 em 
r. 

: .26/02(2009, desde que obedecidas às condições e restrições acima impostas, está apta a 

reeeber a Licença de Operação (Regularização) sblicitada 'conforme equipe técnica 

RF;CPLAM. 

Ei'echim, 06 de Março de 2009. 

RECPLAM 
Diretor Técnico 

• 
• 
O 63 4 34 

••• • 
c- 	• 
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lowtp Estado do Rio Grande do Sul 
 	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECI:IIM 

SECRETARIA MUNICIPAL. DE MEIO AMBIENTE — SMMA 
SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Rua Saulle Pagnoncelli, 85 —Centro 
(54) 3522-9250 

U03435 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 

	
LO N° 49/200 

A Prefeitura Municipal de Erechim, através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, baseada na Constituição Fèderal, Lei Federal n° 6.938/81 que Institui a 
Política Nacional de Meio Ambiente,as Resoluções CONAMA 237/97 e CONSEMA 
102/2005 e com base nos autos do processo administrativo 2455/2009, expede a 
presente autorização de LICENÇA OPERAÇÃO: 

EMPREENDIMENTO: ERVATEIRA REI VERDE 
CNPJ: 90.336.777/0001-14 	 CODRAM: 2.692,10 
EMPREENDEDOR: ERVATEIRA REI VERDE LTDA 
ENDEREÇO' PARTE DO LOTE RURAL N° 20, SECÇÃO PAIOL GRANDE, LINHA•02 
MUNICIPIO: ERECHIM - RS 

para atividade de: INDÚSTRIA DE ERVA-MATE, EM ÁREA ÚTIL DE 34.457 m2, e 44 
FUNCIONÁRIOS. 

Localizado: PARTE DO LOTE RURAL N° 20, SECÇÃO PAIOL GRANDE , LINHA 02 

COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES:  
1.0Aspectos Gerais: 
1.1A capacidade produtiva mensal da empresa é de 60 TONELADAS DE -ERVA- 

MATE; 
1,2 A empresa deve manter atualizado seu Alvará de Corpo de Bombeiros; . 
1.3 A empresa deve manter atualizado seu Cadastro junto ao DEFAP-SEMA; 
1.4 Em caso de qualquer alteração que a empresa pretenda fazer (alteração de 
. processo, implantação de novas linhas de produção, ampliação etc), deverá ser 

providenciado licenciamento prévio junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

2.00uanto aos efluentes líquidos industriais e sanitários: 
2.1 A empresa não poderá lançar eflüente líquido industrial • em corpos hídricos 

	

superficiais ou subterrâneos sem o prévio licenciamento da SMMA; 	• 
2.2 Os esgotos sanitários deverão ser convenientemente tratados e dispostos-de 

acordo com a norma e legislação vigentes, em especial NBR 7229 e NBR 13969 da 
ABNT; 

3.0 Quanto as emissões atmosféricas: 
3.10s níveis de ruído gerados pela atividade industrial da empresa , deverão estar de 

acordo com a NBR 10.151, da ABNT conforme determina a Resolução CONAMA 
N° 01, de 08/03/1990; 

3.2 A empresa não poderá emitir substâncias odorífera na atmosfera em quantidades 
que possam ser perceptíveis fora dos limites c;!.e sua propriedade; 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — SMMA 

R>1407 SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Nia2:2,17 	Rua Saulle Pagnoncelli, 85 — Centro 

(54) 3522-9250 

4.0 Quanto aos resíduos sólidos: 
4.1A emprese deverá segregar, identificar, classificar e acondicionar os resíduos 

gerados para armazenagem/disposição provisória na área da empresa, conforme 
Norma Técnica NBR 12.235 e a NBR 11.174, em conformidade com o tipo de 
resíduo, até a posterior destinação final dos mesmos; 

4.2A empresa deverá dar destinação final adequada a totalidade dos resíduos a serem 
gerados e verificar o licenciamento ambiental das empresas-  para as quais seus 
resíduos serão encaminhados e atentar para o seu cumprimento, pois conforme o 
artigo 90  do decreto estadual 38.356, a responsabilidade pela destinação 
adequada dos mesmos é da fonte geradora, independente da-  contratação de 
serviços de terceiros; 

4.3Fica.proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, 
ressalvadas as situações de emergência sanitárias, devidamente reconhecidas 
pela legislação; (parágrafo 3°, artigo 19 do decreto 38.356 de 01/04/1998) 

4.4As lâmpadas fluorescentes usadas deverão ser armazenadas integras, embaladas,  
individualmente, em papel ou papelão de origem e acondicionadas de formal 
segura para posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminação; 

4.5A empresa deverá manter, registro SEMESTRAL dos resíduos sólidos industriais 
gerados à totalidade dos resíduos gerados. Cópia das planilhas de resíduos devem' 
ser encaminhadas à Secretaria.  Municipal de Meio Ambiente; 

4.6A empresa deverá manter disporiível aos órgãos de fiscalização, comprovante de 
destinação final dos resíduos gerados, por um período mínimo de. dois anos; 

Com vistas a renovação da presente licença de operação deverão ser 
apresentados na Secretaria Municipal de •  Meio Ambiente os seguintes 
documentos: 
a)Requerimento solicitando renovação de licença de Operação; 
b)Cópia da presente licença; 
c)Cópia do documento de licenciamento ambiental das empresas terceirizadas, 
responsáveis pela destinação final dos resíduos sólidos industriais; 
d)Relatório da empresa contemplando planilhas SEMESTRAIS de todos os 
resíduos industriais gerados. As planilhas devem ser encaminhadas à SMMA nos, ' 
meses de janeiro e julho; 
e)Relatório fotográfico do empreendimento e declaração de que não houveram 
ampliações não autorizadas; 
f)Comprovante de pagamento das taxas do Licenciamento ambiental; 

Havendo alteração nos atos constitutivos, cópia da mesma deverá ser 
apresentada, a SMMA, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a 
responsabilidade sobre a atividade/empreendimento licenciado por este documento. 

P.M. ER ECHIM 

Fts. 

SK. M.in A p.N.nt,e 

C4.  O O 3 4 3 6 
3.3 Os equipamentos e operações passíveis de provocarem emissões de máterial 

particulado, deverão ser providos de sistema de ventilação local, exatkor 
equipamento de controle eficiente de modo á evitar emissões à atmosfera; 



Wite Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA 
SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Nara, Rua Saulle Pagnoncelli, 85 - Centro 
(54) 3522-9250 

(-; 3 4 3 7 
Este documento licenciatório perderá sua validade caso os dados fornecido&pplo 

empreendedor não correspondam à realidade ou prazos tenham sido descumpridog•:—::----7.• -(P=-- 
Esta licença só é valida para as condições contidas acima e pelo período de 04 

(quatro) anos, a contar da presente data. 
A presente licença deve estar disponível no local da atividade licenciada 

para efeito de fiscalizaçãd. 

Erechim, 16 de março de 2009.. 

Enga Agrônoma Halina D. W. Kluch 
Diretora do Depto de Licenciamento Ambiental 



Licença de Operação emitida, conforme solicitação da empresa 

gerados serãó controlados através das planilhas de resíduos que 

entregues ná SMMA semestralmente, Sugiro o arquivamento. 
Em 21/10/2009 

a 

/ 

et sMr.,  F.,;;;biente 
. 	. 

Os 

deverãO"ser 

003 /: 38 

Halina Wicteki Kluoh 
Diretora de Licenciamento Ambiental 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Portaria 013/2009 

ARQUIVADO 
Não poderá sofrer alteraçãe, supressão 

ou inserção de informação 

Ar,q.yive-se 

(,,t1; 

( (,/ 
Elton Jose.-D 	t/ecchia 

Secretário Adjunto da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 

Portaria 009/2009 

21/10/2009 
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Estado do Rio Grande do Sul . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 
Divisão de Protocolo 

PROCESSO 

PROCESSO: 2011/13135 
Data/Hora: 06/10/2011 - 13:52:35 
Interno:110-1-1 Secretaria de Meio Am 
Interes.: ERVATEIRA REI VgRieg 
Tipo Proc. : PROVIDÊNCIA 
	  Solicitação I 	  
Cancelamento da Licença de Operação n° 49/2009 em nome de Ervateira Rei 
Verde, tendo em vista que a licença 
foi emitida equivocadamente. 

Resp. Abert: CLEOMAR DE GOIS 
Remessa: Secretaria Municipal de Saud 

ABERTURA 

Chefe da Divisão de Protocolo 



Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE ERECHIM 
PREFEITURA MUNICIPAL 
Secretaria de Administração 

Excelentíssimo St. 

Prefeito Municipal de Erechim 

Paulo Alfredo Polis 

Lorno , 	1 	SECRETARIA 
I 	 AMBIENTE 

i 

MUNICIPAL 	DE MEIO 	'r  PF i CNA!: 

RG: 

1 

'Endereço Eletrônico: 1 

I AV. GERMANO HOFFMANN, 351 
Endereço: 	I 

I CENTRO 	 1 	lErechim - RS 
.„ 	I 51/.. 	 idade: , 	• 	i 	 r 	 1 ,, an, 

3522 9250 

I 

1Vem requerer, abertura de processó administrativo para cancelamento da 

'iLicença do Operação n° 49/2009 em nome de Ervateirá Rei Verde, tendo ém 

!vista que a licença foi emitida equivocadamente. 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

Erechim, 03 de õutubr 'de 2011. 

GiIbèrló Luiz Tomazin 
GILBER-0 'UlZ TOMAZIN 

Diretor de'-dc.,,ehdamento Ambiental 
Seczetatte)Mun. de Meio Ambiente 

koní 
Prefeitura Municipal de Erechim (RS) — Praça da Bandeira, n° 354 — Coo 99700i[ia 947/2010-u0I0 

Fone: (54)3520-7000 

Diretor de 



   

Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE— SMMA 
SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Rua Saulle Pagnoncelii, 85 — Centro 
(54) 3522-9250 
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LICENÇA DE OPERAÇÃO 	 LO N°49/2009 

A Prefeitura Municipal de Erechim, através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, baseada na Constituição Federal, Lei Federal n° 6.938/81 que Instituí a 
Política Nacional de Meio Ambiente,as Resoluções CONAMA 237/97 e CONSEMA 
102/2005 e com base nos autos do processo administrativo 2455/2009, expede a 
presente autorização de LICENÇA OPERAÇÃO: 

EMPREENDIMENTO: ERVATEIRA REI VERDE 
CNPJ: 90.336.777/0001-14 	 CODRAM: 2.692,10 
EMPREENDEDOR: ERVATEIRA REI VERDE LTDA 
ENDEREÇO: PARTE DO LOTE RURAL N° 20, SECÇÃO PAIOL GRANDE, LINHA 02 
MUNICIPIO: ERECHIM - RS 

para atividade de: INDÚSTRIA DE ERVA-MATE, EM ÁREA ÚTIL DE 34.457 m2, e 44 
FUNCIONÁRIOS. 

Localizado: PARTE DO LOTE RURAL N° 20, SECÇÃO PAIOL GRANDE, LINHA 02 

COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES:  
1.0Aspectos Gerais: 
1.1A capacidade produtiva mensal da empresa é de 60 TONELADAS DE ERVA- 

MATE; 
1.2 A empresa deve manter atualizado seu Alvará de Corpo de Bombeiros; 
1.3 A empresa deve manter atualizado seu Cadastro junto ao DEFAP-SEMA; 
1.4 Em caso de qualquer alteração que a empresa pretenda fazer (alteração de 

processo, implantação de novas linhas de produção, ampliação etc), deverá ser 
providenciado licenciamento prévio junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

2.0Quanto aos efluentes líquidos industriais e sanitários: 
2.1 A empresa não poderá lançar efluente líquido industrial em corpos hídricos 

superficiais ou subterrâneos sem o prévio licenciamento da SMMA; 
2.2 Os esgotos sanitários deverão ser convenientemente tratados e dispostos de 

acordo com a norma e legislação vigentes, em especial NBR 7229 e NBR 13969 da 
ABNT; 

3.0 Quanto as emissões atmosféricas: 
3.10s níveis de ruído gerados pela atividade industrial da empresa , deverão estar de 

acordo com a NBR 10.151, da ABNT conforme determina a Resolução CONAMA 
N°01, de 08/03/1990; 

3.2 A empresa não poderá emitir substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades 
que possam ser perceptíveis fora dos limites de sua propriedade; 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — SMMA 
SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

A,It!w, Rua Saulle Pagnoncelli, 85 — Centro 
(54) 3522-9250 
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3.3 Os equipamentos e operações passíveis de provocarem emissões de material 
particulado, deverão ser providos de sistema de ventilação local, exaustor e 
equipamento de controle eficiente de modo a evitar emissões à atmosfera; 

4.0 Quanto aos resíduos sólidos: 
4.1A empresa deverá segregar, identificar, classificar e acondicionar os resíduos 

gerados para armazenagem/disposição provisória na área da empresa, conforme 
Norma Técnica NBR 12.235 e a NBR 11.174, em conformidade com o tipo de 
resíduo, até a posterior destinação final dos mesmos; 

4.2A empresa deverá dar destinação final adequada a totalidade dos resíduos a serem 
gerados e verificar o licenciamento ambiental das empresas para as quais seus 
resíduos serão encaminhados e atentar para o seu cumprimento, pois conforme o 
artigo 90  do decreto estadual 38.356, a responsabilidade pela destinação 
adequada dos mesmos é da fonte geradora, independente da contratação de 
serviços de terceiros; 

4.3Fica proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, 
ressalvadas as situações de emergência sanitárias, devidamente reconhecidas 
pela legislação; (parágrafo 30, artigo 19 do decreto 38.356 de 01/04/1998) 

4.4As lâmpadas fluorescentes usadas deverão ser armazenadas íntegras, embaladas 
individualmente, em papel ou papelão de origem e acondicionadas de forma 
segura para posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminação; 

4.5A empresa deverá manter, registro SEMESTRAL dos resíduos sólidos industriais 
gerados à totalidade dos resíduos gerados. Cópia das planilhas de resíduos devem 
ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

4.6A empresa deverá manter disponível aos órgãos de fiscalização, comprovante de 
destinação final dos resíduos gerados, por um período mínimo de dois anos; 

Com vistas a renovação da presente licença de operação deverão ser 
apresentados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente os seguintes 
documentos: 
a)Requerirnento solicitando renovação de licença de Operação; 
b)Cópia da presente licença; 
c)Cópia do documento de licenciamento ambiental das empresas terceirizadas, 
responsáveis pela destinação final dos resíduos sólidos industriais; 
d)Relatório da empresa contemplando planilhas SEMESTRAIS de todos os 
resíduos industriais gerados. As planilhas devem ser encaminhadas à SMMA nos 
meses de janeiro e julho; 
e)Relatório fotográfico do empreendimento e declaração de que não houveram 
ampliações não autorizadas; 
f)Comprovante de pagamento das taxas do Licenciamento ambiental; 

Havendo alteração nos atos constitutivos, cópia da mesma deverá ser 
apresentada, a SMMA, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a 
responsabilidade sobre a atividade/empreendimento licenciado por este documento. 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — SMMA 
SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Rua Saulle Pagnoncelli, 85 — Centro 
(54) 3522-9250 

Este documento licenciatório perderá sua validade Caso os dados fornecidos pelo 
empreendedor nãO correspondam à realidade ou prazos tenham sido descuMpridos. 

Esta licença só é valida para as condições contidas acima e pelo período dê 04 
(quatro) anos, a contar da presente data. 

A presente licença deve estar disponível no local dà atividade licenciada 
para efeito de fiscalização. 

Erechim, 16 de março de 2009. 

Enga  Agrônoma Halina D. W. kluch 
Diretora do Depto de Licenciamento Ambiental 

P.M. ERECH 

Fis  OS  

tocoio 
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OF n." FEPNvi/DICOPI/SEFIND!8732-2011 
	

Porto Alegre, 09 de Setembro de 2011. 
Ref. Proc. n°014063-05.67/11-0 

Prezados Senhores, 

F.nviamos. em anexo, o Auto de Infração n° 821/2011 - DICOPI, para 
seu teor e posterior devolução deste á Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Site á Rue 

C.arlos Chagas. 55. CEP 90.030-020, Centro, POrto Alegre. 

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos junto aõ SEFIND - Serviço 
de. Fiscalização Industrial da Divisão de Controle da Poluição Industrial, pelos fones (51) 3288 9445 e 3288 
9471 

Atenciosamente, 

/../ Renato das Chagas/e Silva 
Chefe,dia Divisãe de Controle.da Poluição Industrial. 

Ervateira Rei Verde Ltda. 
Rod. BR 153, siri° - km 52.5 
Frinape 
99 700-000 - Erechim/RS 

PRMSiob 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz koessler/RS 
Rua: Carlos Chagas, 55 trone: (Oxx51) 3288-9400 - CEP 90030-020 - Porto Alegre - .RS - Brasil 
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ANEXO 01: Observações: 

Quanto ao pagamento de MULTA, se aplicada: 
Em caso de aplicação de pena de MULTA, o pagamento poderá ser efetuado através de documento 
bancário do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, emitido pela Divisão de Arrecadação da FEPAM 
(informações sobre pagamento pelo telefone (51) 3288 9482). 
Copia do comprovante do pagamento da MULTA, deverá ser encaminhado à FEPAM, na Rua Carlos 
Chagas, 55 Centro, 90030-020 - Porto Alegre(RS. 
O 'não pagamento da multa aplicada implicará na inscrição do devedor em divida ativa e, se for o 

caso. na  cobrança judicial. 

Quanto à apresentação de defesa: 
Em caso do autuado oferecer defesa ou impugnação ao Auto de Infração, a mesma deverá ser 
formalmente encaminhada à FEPAM, na Rua Carlos Chagas, 55, 5° Andar - Centro - 90030-020 - 
Podo Alegre/RS. 

Quanto à vulnerabilidade econômica do infrator: 
Caso o autuado comprove o seu estado de vulnerabilidade econômica, conforme previsto no art. 3° 
da Lei Estadual N ." 11.877, de 26 de dezembro de 2002, poderá requerer a redução da penalidade 
de multa ou sua conversão ou a substituição em serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, nos termos dos § 3°c § 5° do art. 102 da Lei Estadual N.° 11.520, 
de 3 de agosto de 2000, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Êstado do Rio Grande 
do Sul e dá outras providências. A vulnerabilidade econômica deverá ser demonstrada quando da 
apresentação da defesa ou impugnação a este Auto de Infração. 

Informações: 
Caso beneficiário do inciso III, art. 6', da Lei Federal N.° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, deverá 
requerer (acostando documentos idôneos) em sua defesa ou impugnação administrativa. 

-D O Autuado responderá à infração em processo administrativo próprio, independentemente de sua 
manifestação Art. 8', V, da Lei Estadual N.° 11.877, de 26 de dezembro de 2002. 
Em anexo a este instrumento encontram-se os critérios para o estabelecimento do valor da multa 
imposta, nos termos do art. 8°, da Lei Estadual N.' 11.877. de 26 de dezembro de 2002. 
As multas previstas neste Auto de Infração podem, a critério da FEPAM, conforme determina o 
Decreto Federal N.° 6514, de 22 de julho de 2008, no Capitulo II, Seção VII,: (á) ser convertidas em 
serviços de preservação. melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente; (b) ter a sua 
e ,tigibilidade suspensa. quando 0 infrator. por Termo de Compromisso Ambiental aprovado pela 
FEPAM, obrigar-se á adoção de medidas especificas, para fazer cessar ou corrigir a degradação 
ambiental, Art. 8°, inciso III, da Lei Estadual N.' 11.877. de 26 de dezembro dê 2002. 

ANEXO 02: Critérios para o estabelecimento do valor da multa imposta: 

A empresa foi autuada pelo artigo 66 - Grupo Ide acordo com a portaria n° 065/2008, de 18 de dezembro de 
2008 sendo utilizado para tanto os critérios que segue: 

1. Potencial BAIXO e porte GRANDE. 

AO iAVA NTE 
1. Ter o agente cometido á infração: 
a Para obter vantagem pecuniária. 

Funclaçàc 1:::siadual cie Prol eçao Ambiental Henrique 1..,uiz Roessler/RS 
Rua: Carlo:, Chagw,. 55 .• Fone: (0x.x5 1) 3288-9400 -- CUP 90(130-020 -- Porto Alegre -- RS -- 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
Secretaria Nlunicipal de Meio Ambiente 
Av. Germano Hoffmann 351 —Centro—Fone: 3522-9250 
99700-000 Erechim — RS 

OF. N°48612011 - SNIMA 
	 Erechim, 24 de setembro de 2011 

P.M. ERECHRIII 

Prezado Senhor 	 FIS  as.  

E Pi9foc010  

Ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para informar 

que a Licença de Operação LO N° 49/2009, em nome da empresa ERVATEIRA REI VERDE 

LTDA, CNPJ: 90.336.777/0001-14, está REVOGADA. 

Informamos que ocorreu um equivoco na hora da emissão da referida 

Licença, visto que a atividade conforme CODRAN: 2.692,10 — Indústria de Erva-Mate, só poderá 

ser licenciada no Município de Erechim até 10.000m2, caracterizando-se Como atividade de 

Impacto local. 
Salientamos que conforme preenchimento do formulário e emissão da 

licença, a área útil da empresa informada foi de 34.457m2, ultrapassando o limite autorizado ao 

Município, diante disso è conforme advertência recebida, a empresa deverá providenciar o 

Licenciamento Ambiental junto ao órgão competente FEPAM. 

Reconhecendo o erro e o transtorno causado, a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, através da Diretoria de Licenciamento Ambiental, pede desculpas à empresa e está 

disponível para maiores esclarecimentos. 

Sugerir-nos que a empresa solicite através de protocolo a devolução da taxa 

paga, visto não ser competência do Município, seu Licenciamento. 

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos e colocamo-nos à 

disposição para eventuais questionamentos. 

(.X03k)—C,  

Walde ar Dórnfeld 	 Gilberto/Luiz Tomazin 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 	Diretor de Licrgiamento Ambiental 

MR- José Schnstrirr' 
Seerc,53.-.A 

de Maio \m,Mnie,  
I.199I2010 

ILMO Sr. 
ALCEU STRAPASSON 
ERVATEIRA REI VERDE LTDA (.2".:7- -EA -r 



:et,;\  • 

Wahid Ribei 
Diretor Vigi anela em„ 

Portaria 695/2011 
SIAS,  Pref. Mun. de Erechim 

- 
n 

C\ 	22C, 	Vv.  ‘Uv\ 
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Ofício ASSEDPRES/PAM/FEPAM N" 10559/2011. 
Porto Alegre, 11 de Outubro de 2011. 

Senhor Prefeito Municipal: 	 P.M. ERECHI 

.Nossa Referbicia: Processo Administrativo 15150-0567/11-6 
	 Fls. lo 

Sua Referência: Processo Administrativo 2455/2009 
Sec. Meio Ambleni 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos selieitar sua atenção para o seguinte: 

A empresa •Ervateira Rei Verde Lt.da (CNPJ 9033077/0001-14) apresentou a este 
Órgão Estadual dè Meio Ambiente a Licença de Operação (LO) n°, 49/2009 emitida pelo.  
Município na- data de 16/03%2009 para a atividade de Fabricação •de Erva Mate .(CODRAIVI 
2692,1.0), com validade de quatro anos. No texto da referida LO.está impresso que a área útil. 
licenciada é de 34.457 m2. Legalmente, através da vigente Resolução CONSEMA 102/2005, a 
área útil, considerada como de impacto local— competência municipal - a ser licenciada pelo 
Órgão Ambiental Municipal para tal ramo de atividade é de até-10.000 in2  no máximo, 

Considerando o acima exposto, em face à Legislação Federal. e Estadual. de Meio 
Ambiente . e dentro das atribuições legais deste Órgão Estadual de Proteção Ambiental — FEPAM, 
cumpre-nos o dever de requerer a esta Prefeitura Municipal: 

o cancelamento(*) da LO n° 49/2009 supracitada; 
o cancelamento(*) de demais licenças similar e irregularmerite,emitidas; 
a adequação dos 'respectivos processos administrativos; 

a prévia comunicação(*) por escrito ao 'empreendedor, solicitando que . Se 
regularize .junto à FEPAM, sob pena de o mesmo ter seu empreendimento 
St1SpCIISO; .  • 

a revisão de todos os processos de - licenças municipais e procedimentos 
atualmente em vigor, e sua adequação conforme o necessário; . 
o envio das cópias dos documentos acima marcados (*) no prazo de até dez 
dias úteis após o recebimento deste Oficio; sob pena das sanções previstas na 
legislação ambienta.' estadual e federal. 

Permanecemos disponíveis pelo email intinicipios0,fepain.rs.cov.br  para quaisquer • 
esclarecimentos.  e maiores informações. 

/ (At•y)  

Kátia Helena Lipp Nissinen 
MSc, Bióloga, CRBio3 n°2976-03D, Matr. FEPAM n°387.1 

Coordenadora do Programa de Assessoramento aos Municípios 
Assessoria Técnica da Presidência da FEPAM 

Excelentíssimo Senhor 
Paulo Alfredo Pnlis • 
M. D. Prefeito Municipal 
Prefeitura Municipal de Ercchim 
Praça da Bandeira, 354 
Erechim RS CEP 99700-000 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler/RS 
Rua: Carlos Chagas, 55— Fone: (0)0(51) 3288-9400 — CEP 90030-020 

Porto Alegre — RS — Brasil 

Atenciosamente, 
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Estado cio Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

Secretaria Municipal de Administração 
Divisão de Protocolo 

Pzoc 	 pAt__ 

PROCESSO 

Yr 

   

PROCESSO: 2011/13034 
Data/Hora: 05/10/2011 - 10:17:53 
Contrib.: ERVATEIRA REI VERDE LIDA 
/reteres.: 	Sem Interessado 
Tipo Proc. : SMMA - RECURSO ADMINISTR 
	  1 Solicitação 1 	-- 
Requer que seja reconsiderada a 
análise da LO n° 49/2009. 

  

e 

    

Resp. Abert: CLEOMAR DE GOIS 
Remessa: Secretaria de Meio Ambiente 

    

         

ABERTURA  

04),  
\ 

Chefe da Divisão de Protocolo'. 



P.M.ERECH1Li 

As  EX 

Giani Ratta Télles 

Consultoria em Meio Ambiente e Licenciamento Arnbiental 
Técnico em Agropecuarie - CREA-RS: 95.561-TD 

(54) 9984-2045 e 3321-0876 - qianitellesegmail.com  
Pua Portugal, 439 - Centro - Erechim/f25 

Projetos e serviços técnicos 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

REFERENCIA: Processo Administrativo 2455/2009 

EMPREENDEDOR: Ervateira Rei Verde Ltda. 

LO (Licença dé Operação) n°: 49/2009 

ERRATA: 

Na página 02 (dois) do formulário do licenciamento ambiental. 

- Onde se lê "Área do terreno: 46.930m2", leia-se "Área do terreno: 35.470,25m2". correspondente ao 
somatório das áreas superficiais das matriculas (n° 32 560, 22.103, 31.735 e 31.736) que compõem o terreno 

da Ervateira, vide cópias em anexo. 

Na página 02 (dois) do formulário do licenciamento ambiental, no item 4 1.1 

- Onde se lê "Área útil total: 34.457m2", leia-se "Área útil total: 8.260m2", 

Onde se lê "Área útil construída total: 8 260m2", leia-se "Área útil construída total: 4.990,30m2" 
- Onde se lê "Área útil total das atividades ao ar livre: 26.197m1' leia-se "Área útil total das atividades ao ar 
livre. 3.265,70m2". 

Para tanto, REQUER seja juntada ao processo a referida página 02 do formulário, em anexo, 

preenchida de Maneira Correta, 

RECONSIDERAÇÃO: 

Em face do equivoco cometido no preenchimento do mencionado formulário. respeitosamente 

pedimos seja reconsiderada a análise da LO em epigrafe, uma vez que a área útil total é de 8.260m2  

Da mesma forma solicitamos due o documento licenciatório seja mantido entretanto, com a devida 
retificação da informação 

Giani ótte Telles 
Técnico em Agropecuária 

CREA-RS 95.561-TD 

Para 
Secretetaria Municipal de Meio Ambiente 
Rua Germano Hoffmann, 351 — Centro 
CEP 99.700 - 000— Erechim — RS. 

1/1 



El Zona urbana 
Zona rural  

Localização 

0 0 3 4 51 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

,...,..Erg SECRETARIA MUNICIPAL DE N1 E10 AN113IENTE — SMNIA 
Roa Domine_os /ancila. 10,1 — 1"I'S VCIldaS 
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P.M. ERECHIN1 
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Área útil total são todas as áreas efetivamente utilizadas para •o desenvolvimento 
da atividade industrial, construídas ou nãO, como: processo induátrial: depósito• de 
matérias-primas, produtos, resíduos, áreas cie tancagem, equipamentos • de controle 
ambiental, áreas administrativas, réfeOrio, almoxarifadó, estacionamentõ', pátio de 
manobras; etc. 

Área do terreno: 35.470,25 m' 

7.1.1 	Área útil total: 8.260 rri2  

4.4.1.1 área útil construída total: 4.990,30 m2  

4.4.1.2 área útil total das atividades ao ar livre: 3.269,70 m2  
OBS: A área útil total deve ser o somatório da área útil construída total e da área útil total das 

atividades ao ar livre. 

Caracterize a localização da indústria pela Legislação Municipal: 

4.5.1. Se a indústria localiza-se em zona urbana assinale com um "X" no quadro 
correspondente: 

Caracterização da Zona Urbana 
Zona residencial 
Zona de transição 
Zona mista 
Zona industrial 

O Outras 

4.5.2.Caracterize a vizinhança da indústria: 

     

 

	Vizinhança 

 

Distância Aproximada 
300 m 

 

Residência  
Comércio 

i Indústria 
: E s col a 	 
lOutras. Especificar quais:  

  

   

   

135 m  
135 m 

   

+ de 1000 m 
175 m 

Indique quais as fontes de abastecimento de água: 

Fonte de Abastecimento 

Quantidade(m'idia) 
Em operação 

normal ou 
durante a 

safra 
-x- 

....___. 

Na 
entressafra 

Rede pública -x- 
51 Poço 	 1,73 

Rios, arroios arroios ou lagos. Especificar o nome: -x- -x- 
Açude -x- 

-x- 
-x- . 	. 
-x- Barragem de acumulação 

E 
Reuso de efluentes -x- 

-x- 
-x- 
-x- Outras. Especificar quais: 

Gian1 RotÍa Telles 
Técnico em Agropecuária 

CREA-RS 95.561-T0 

2 /19 



RERECHK 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DF: ERECITIM - RS 

LiVRO N9  2 -- REGI.STRO GERAL 
I FLS.: 

ERECWM. 	I de 
	

de 19 92 	JI 

8" 0 0 3 4 5 2 
mATrucuLh 

'7.7;...t 
N 	31 . 	.`"5 

NijMERO TRINTA E UM MIL SETUENTOS  E  TRINTA  E CINCO ------- 

:mUVEL :-PARTE DO LOTE RURAL NUMERO VINTE (20), da LinMa 02, 11;i e Secçao Paiol Grande, neste munic í pio e comarca de Fre-
mnim RS., que forma a DESIGNADA CH4CARA NUMERO DOIS (02), com a a-
rea de DEZ MIL, QUATROCENTOS E DOZE METROS E CINQUENTA DECÍMETROS= 
QUADRADOS (10.á12,50 m2), sem benfeitorias. localizado no LADO PAR 
da 85-135, onde faz frente e distante 150,90 metros da esquina ... 
mais droxima, formada pela R5-.135 com a rua Sem Nome; no Quartel-_ 

f:irmado: ao NORTE, com o Lote Rural no 22; ao SUL, com a 	rua 
'‘em Nome; a LESTE, com a rua Existente; e OESTE, coma 85-135; 	e 
dem as seguintes confrontoçS'es: -ao NORTE, na extenso de 205, Um, 
com narte do mesmo lote rural no 20, onde forma a designada chaca- 
ra ng 01, de propriedade da Firma Ervateira Rei Verde Ltda.; 	- ao 
SUL, na extensa° de 21.1,,00 metros, com parte do mesmo lote rural = 
ng 20, onde forma a chocara ng 03, de propriedade de Walter T.C.da 
iilva; 	-a LESTE, na extensão de 50,00 metros, com parte do mesmo 
lote Fura] no 20, onde forma a designada checara no 19, de pronri 
aace de aldemnar C. Kumpel; 	-.;e a OESTE, na extenso de 50,26m,com 

{strada Geral Erechim a Getulio Vargas, RS-135. 

PrWPRIETáRIOS  :- O Sr. LUIZ FERNANDO KIERNIEV, que tambgm 	OCSU. 
documentos publico s com o nome de Luiz Fernando 

Kirniev e sua esposa 11,ES LOURDES KIERN1EV, BRASILEIROS, ele ele-
tricista, ela industriaria, casados pelo regime da comunhau uniqer 
sal de bens, anterior a ,Lei ng 6515/77, Registre Civil n.o 6089 dn 

0-20 do CRC de Condordia SC, em 15 de junho do 1973, residen - 
tes e domiciliados na cidade de ConcOrdia SC., portadores do C.I.E 
n? 153.706.000/63. 

- 	71.358 	do Livro 3"08" 	'as fls... 271. 

ERECRIM, 21 de janeiro de 1.992. - 	  

- 31.735 - COMPRA E VENDA 	Transmitentes:'0 Sr. LUIZ FER- 
nando KIERNIEV e sua mulher ILES LOUROCS K1ERNIEV 

amima qualificados. 

APtUIRENME :- A Firma " ERVATEIRA REI VERDE LTDA.",  com sede na A-
venida Uurica, ng 185, na cidade de Santa Roa PS,, 

inscrita no CGCMF sob ng 90.336.777/0001-14. 
i1 R E A :- 10.412,50 m2 ÇDEZ MIL, QUATROCENTOS E DOZE METROS 

CINQUENTA DECIMETROS QUADRADOS), sem benfeitorias. 

VALOR 

	

	Cr 5 2.063.334,00 (Dois milhões, sessenta e ti-es mil, tre 
zentos e trinta e quatro cruzeiros), e para fins fiscais 

Cr5 6.200.000,00 (SEIS MILHÕES E DUZENTOS MIL CRUZEIROS). 

FORMA :- ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, 
26 do novembro de 1.991, sub nQ 8612 

:162, do Cartorio da Sede Municipal de flargo de 

REGISTRO DE !MOVEIS bc.' 
E.REDHIM - RS 

audete de Andr,3de - Of,cia1 
Addse cs Ch,gazzo -Oeg Subse 

J-JAIx3! Saie.Ie Campe/mo Reg Sebe. 

C3Detse ti. Demohner Ludi - Reg. Sobsi 
OMatiricio Ambrosio - Reg Sues!.  

1

~DiGsur, 	- ti - 

lavrada em data de 
do 1.v. NO 45 folhas 
Cotegipe RS., pelo 
	CONTINUA NO VERSO 	 

CERTIFICO. QUE A PRESENTE - 
FOTOCÓPIA CONFERE COM 
A ORIGINAL 
Erechim - RS 

2 1J JUL 2003 

	 OF(CIA1 
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REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

ERECHIM - RS 

Laudete de Andrade - Oficiar 
DAdebse oris Chinazzo Reg Subsr 

DMarisa Salete Cambezalo - Reg Sub31. 
CZtOerse M. Oemobner Loci • Reg. Subsl. 

°Mauricio Ambrosia - Reg Subsr. 

CERTIFICO. QUE A PRESENTE 
FOTOCOPIA CONFERE COM 
A ORIGINAI 
Erechrm - PS 

29 JUL. 2003 

OFICIAL 

0 •  

-J 

f) 

 

REGISTRO DE MOVEIS DA COMARCA DE ERE,s0-1IM - RS 

LIVRO NQ 2 — REGISTRO GERAL 

ERECHIN1. 21 de 	JANEIRO 

'ATRíCULA NúmERO TRINTA E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS  

!MOVEI :- PARTE DO LOTE RURAL NUMERO VINTE (20), da Linha 02, da 
Secção Paiol Grande, neste municipio e comarca de Ere-

him RS., onde Forma as DESIGNADAS PARTES DAS CHÁCARAS NUMEROS UM 
(01) e VINTE (20), com a area de UATRO MIL, SETECENTOS E 	VINTE 
MITROS E VINTE E CINCO DECÍMETROS QUADRADOS (4.720,25 m2),sem hen 
reitorias; localizado no LADO ÍMPAR da rua Existente, onde 	Faz 
Frente e distante 203; 30 metros da esquina mais prjxima, formada,: 
nela rua Existente com a rua Sem Nome; no Quarteirão Formado: ao 
NOR1E, com o Lote Rural ng 22; ao SUL, com a rua Sem Nome; a LES-
TE, com a rua Existente; e a OESTE, coma RS-I35; e com as seguin 
tos confrontaç'Oes: -ao NORTE, na extensão de 377,79 metros, com 
oar,te do mesmo lute rural ng 20, onde forma as outras partes das 
chacaLas ngs 01 e 20, de propriedade de Helena Kiarniev; -ao SUL, 
n 	)(tensão de 377,44 metros;, corri parte do mesmo lote rural ng 20 
onde Forma as designadas checaras ngs 02 e 19, deoropriedade 	da 
Firm.J Ervateira Rei Verde Ltda. e Waldemar C.Kumpel, respectiv.: - 
mente; 	-a LESTE, na extensao de 12,65 metros, com a rua Existen. 
te, onde faz frente, paralela a Estrada oe Ferro, distando 25,00m 
da mesma; 	-e a OESTE, na extensSo de 12,65 metros, com a Estrada 
que vai de Erechim a Getulio Vargas, RS-135. 

PROPRIETifRIOS 	O Sr. LUIZ FERNANDO KIERN1EV, que Lambem possui 
documentos publicos com o nome de Luiz Fernando 

Kirniev e sua espo!;a ILES LOURDES KIERNIEV, brasileiros, ele ele-
tricista, ela industriaria, casados pelo regime da comunhao uni - 
vursal de bens, anterior a Lei ng 6515/77, Registro Civil ng 6089 
Lv. 0-20 do CRC de Conerdia SC, em 15.06.1973, residentes e do-
miciliados na cidade de Concorda SC, portadores do CIC sob nj,me-
ro 150.786.800/63. 

0EG.ANT. 	- 72.858 do Livro 3"AS" 'as fls..250. 

EdL;.HIM, 21 de janeiro de 1.992. 	- OF  

0.1 - 31.736 	COMPRA E VENDA  - Transmitentes O Sr. ' 	LUIZ 
FERNANDO 1<1ERNIEV e sua mulner ILCS LOURDES }< TER 

N1EV, acima qualificados. 

ADQUIRENTE  :- A Firma " ERVA_TEJRA_REI.VERDE LTDA,",  com sede na 
Avenida Burica, nç,  185, na cidade --d7; Santa Rosa 05, 

in...criLa no CGCMF sob ng 90.336.777/0001-14. 

ri R E_ A :- 	4.720,25 m2 (QUATRO MIL, SETECENTOS E VINIE METROS E 
VINTE E CINCO DECNETROS QUADRADOS), sem 'benfeitorias. 

VALOR  :- Cr$ 936.666,00 (Novecentos e trinta e seis mil, seiscen 
tos e sessenta 2 seis cruzeiros), e por exigencia Fis- 

cal, Cr$ 2.850.000,00 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA 	MIL 
CRUZEIROS). 

CONTINUA NO VERSO ----- 

I 

de 1992 	01 

KELQ,brOLZAI.,teRI:„."Cyd 
tv.i>f4.1A.s 
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- 	PA2r2 IL]lA , juLl Cada por senten.ç-el em dat.3. 	e 14 ,-.',e 	em- 

.R79 7  pelo Exm1 Juiz ci'ç )ire.;od Cormire 	de 
Dr . 	 .Jorbeiuto\ Neumarui. 

RC T: 	06 d.e novembro de 1 .524 . 	Q:Làj 	s'`'s  

.  -------- ----------- 
A - 22,..li23 - 	PROTOCOLO número 131.768 - Livro 01"H" - Folhas.- I 87verso. 

"COMPRA E VENDA" 	- 	Transmitente  - A Sra. "ILVA MARIA  
IANDELLI  CORREA"  brasileira, viúva, professora, portadora da Carteira de Identidade numero 
019305781, expedida pela SSP/RS., em 11.11.93, e inscrita no CPWMF sob número 140.457.450-68, 

;sidente e domiciliada na Cidade do Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua 14 de Julho, 
úmero 41 •tquarenta e dois). - 

.1)QUIRENTE - 	A "ERVATEERA REI VERDE LTDA.",  inscrita no CGC/MT sob número 
0.336.777/0001-14, com sede na Avenida Buric<ri, numero 185 (cento e oitenta e cinco), Bairro 
^riiiii.eit(), na cidade de Santa Rosa. - 

Y 	"EL - PARTE DO LOTE RURAL NÚMERO VINTE (20), da Linha Dois, Secção Paiol 
Ira 	neste municipio de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul,; com a ÁREA  de DEZ MIL, 
Els....ENTOS E OITENTA E SETE METROS E CINQUENTA DECÍMETROS QUADRADOS 
10.637,50 in2.), SEM BENFEITORIAS, localizado no LADO PAR, da RS-135, onde faz frente, 
Istante 100,60 metros da esquina mais próxima, formada pela RS-135 e Rua Sem Denominação, dentro 

"011 AIZTEIRÃO" formado; -ao Norte  com o lote rural numero 22 (vinte e dois); -ao Sul, com a 
.ia sem denonunaçào; 	-ao Leste,  com a Rua Existente; 	-e, ao Oeste, com a RS-135; com as 

;Iiiiiies medidas e confrontações: -ao NORTE  com a outra parte do mesmo lote número 20 (vinte), 

or unia hulra seca e reta de 211,00 metros, de cumprimento, que atravessa a parte do mesmo lote rural 

;micro 20 (vinte), partindo da Estrada Geral Erechim á Getúlio Vargas, em direção à Estrada de Ferro, 

ameçando na Estrada Geral, na Distância de 100,52 metros, para chegar até a divisa do lote número 22 

e dois) e na outra estremidade da linha, na extensão de 100,00 metros, para chegar até a divisa do 

MC numero 22 (vinte e dois); -ao SUL com parte do mesmo lote número 20 (vinte), de propriedade de 

1eorge, Mbano Junior e Marco Frey, também por linha seca e reta de'2 1'6,5 0 ' Metros, que atravessa parte 

citado lote numero 20 (vinte), partindo da Estrada Geral de Erechim á Getúlio Vargas, em direção à 

si osd,1 de Ferro, -ao LESTE, por linha reta de 50,00 metros, com parte do lote rural número 20 (vinte), 

e propriedade de Longines Malinowski; -e, ao OESTE,  na extensão de 50,00 metros, com a RS-.I 35. - 

'ALOR - RS 20 000,00. (VINTE MIL REAIS). 	- 	E, por Exigência Fiscal dito Imóvel foi avaliado 

ai. RS 25.000,00. (VINTE E CINCO MIL REAIS). 	- 	Conforme Guia Informativa sob número 
1 	IIi, cie 20 (vinte e seis) de Novembro de 1.997 (Mil Novecentos e Noventa e Sete). - 

'Gr 	,. - ESCRITURA PÚBLICA de COMPRA E VENDA, lavrada em data de 09 (nove) de Janeiro 

e I.9w8 (Mil Novecentos c Noventa e Oito); sob n°  10.069-028, Eis 050, Livro n' I53-A; pela Substituta 

Primeiro Tabelionato desta Cidade de Erechim-RS., Dona SALET , DAL Bg 1,79,p ARQUES. - 

RECHIM, 17 de FEVEREIRO de 1.998. - Oficial Substituta.  
< /DL .• RS 111 90 	 -___ 	. 
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7° COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS 

AAT DE ERECH1M 
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ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTECÃO CONTRA INCÊNDIO  

PPCI 5137/1 	Risco: Médio 	 Válido até: 30 de maio de 2012 

Certificamos que os sistemas de prevenção e proteção contra incêndios, no que se refere a existência e funcionamento,dg_estabalecímeTtio, 

Ocupação: Industrial, comercial de alto risco, atacadista e depósitos Área Construída: 4103 m2  Altura: K - Edific ções Térreas Até 1 
(-) 

o 
- 

,,^ s. í 	• rn 

It 	
•,,,C; ..... .7'. ', •,...: 

Ju ,..,, ' 	j_ •.,, ,....,, 

3 	)..).), t.; O 	"" 	• 
t 5-, 	• 	 2'.) ;-': i 

; s 

foi INSPECIONADO e APROVADO, de acordo com a legislação vigente. 

Eretjm 

Razão Razão Social: ERVATEIRA REI VERDE LTDA 

Imóvel: ERVATEIRA REI VERDE 

Pertencente à: CARLOS ROBERTO BOELTER 

Endereço: RS 135,, S/N Complemento: KM 70 

Bairro: RODOVIA Município: Erechim 

Fone: (54) 3522 - 1734 

• 
NAIRTO MOREIRA 

o 
1° Ten QTPM - Chefe AT Erechim 	 o 

t 
A retirada ou substituição indevida de equipamento de Prevenção contra Incéndios, indicado no PPCI, acarretará a anulação do pieente9'Alv r*.á 

O responsável deverá requerer a renovação, por ocasião do vencnnto do alvará. 
ZCLar•141•15. 

(SI 



Produto e Subproduto 
Unidade de' 

medida Forma de armazenamento Forma de acondicionamento Quantidade/més 
Atual Capacidade  

ERVA-MATE 1  500.000 	 600.000 EXPEDIÇÃO DIRETA PACOTES DE 1KG E 1/2  KG KG 

St a ti o do Riu Grande do. Sul 

REFEITURA MUNI° l'A I. IW ERECI I IN] 

SECRE:I"A RIA MUNICIPAL DE NI Elo A..‘1111ENTE — SNIN 

Rua Domingos Z.:Ancila: 104 TOS Vendas 

(54) 3522-9250 

55. Identifique a produção da indústria: 

- 	
60'..V4..'",,,-,%-.,-,1  

& _ 
diRejiporreporicrefásirPnkr»2.P.Awalti,,,,,,,a,11,31,i,a,„„„,-',Ir;),:,,LgttgU,rile 	u . ,,, 	_ r 	, 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIIVI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — SMMA 
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Av. Germano Hoffmann 351 - Centro 	 (54) 3522-9250 Sec. Meio Ambiente 

LICENÇA DE OPERAÇÃO 
	

LO N° 082/2011 

A Prefeitura Municipal de Erechim, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
baseada na Constituição Federal, Lei Federal n° 6.938/81 que Institui a Política Nacional de 
Meio Ambiente,as Resoluções CONAMA 237/97 e CONSEMA 102/2005 e com base nos 
autos do processo administrativo 13.034/2011, expede a presente autorização de LICENÇA 
OPERAÇÃO ao: 

CODRAM: 2692,10 

EMPREENDIMENTO: ERVATEIRA REI VERDE LTDA 

CNN / CPF: 90.336.777/0001-14 

ENDEREÇO: RODOVIA RS 135 - KM 70 

BAIRRO: RS 135 

MUNICÍPIO: ERECHIM — RS CEP: 99.700-000 

para atividade de: Fabricação de erva-mate, em área útil de 8.260 m2  

Localizado: RODOVIA RS 135 - KM 70 	 BAIRRO: RS 135 

COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES:  

ESTA LICENÇA SUBSTITUI A LICENÇA ANTERIORMENTE EMITIDA SOB N° 49/2009 
DEVIDO A CORREÇÃO DA ÁREA ÚTIL, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS 
PELA EMPRESA; 

1.0 Aspectos Gerais: 
A capacidade produtiva mensal da empresa é a produção de 60 toneladas de erva mate; 
1.2 No caso de qualquer alteração que a empresa pretenda fazer (alteração de processo, 
implantação de novas linhas de produção, ampliação de área ou de produção, relocalização, 
etc.) deverá ser providenciado o licenciamento prévio junto à Prefeitura; 
1.3 A empresa deve manter atualizado seu Alvará de Corpo de Bombeiros; 
1.4A empresa deve manter atualizado seu Cadastro junto ao DEFAP SEMA; 

2,0Quanto aos efluentes líquidos industriais e sanitários: 
2.1 A empresa não poderá lançar efluente líquido industrial em corpos hídricos superficiais ou 
subterrâneos sem o prévio licenciamento da SMMA; 
2.2 Os esgotos sanitários deverão ser convenientemente tratados e dispostos de acordo com 
a norma e legislação vigentes, em especial NBR 7229 e NBR 13969 da ABNT; 

3 Â(l.t5 1  iJ,Á CIWie./.20 /(. 

RAli 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — SMMA 
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Av. Germano Hoffmann 351 — Centro 
(54) 3522-9250 

3.0 Quanto as emissões atmosféricas: 
3.1 Os níveis de ruído gerados pela atividade industrial da empresa , deverão estar de acordo 
com a NBR 10.151, da ABNT conforme determina a Resolução CONAMA N° 01, de 

08/03/1990; 
3.2 A empresa não poderá emitir substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que 
possam ser perceptíveis fora dos limites de sua propriedade; 
3.3 Os equipamentos e operações passíveis de provocarem emissões de material particulado 
deverão ser providos de sistema de ventilação local, exaustor e equipamento de controle 
eficiente, de modo a evitar emissões para atmosfera; 

4.0 Quanto aos resíduos sólidos: 
4.1 A empresa deverá segregar, identificar, classificar e acondicionar os resíduos gerados 

para armazenagem/disposição provisória na área da empresa, conforme Norma Técnica NBR 
12.235 e a NBR 11.174, em conformidade com o tipo de resíduo, até a posterior destinação 

final dos mesmos; 
4.2 A empresa deverá dar destinação final adequada à totalidade dos resíduos a serem 
gerados e verificar o licenciamento ambiental das empresas para as quais seus resíduos 
serão encaminhados e atentar para o seu cumprimento, pois a destinação final dos resíduos 
industriais é de responsabilidade da fonte geradora, independente da contratação de serviços 

de terceiros; 
4.3 Os resíduos sólidos industriais deverão ser armazenados dentro da área da indústria, de 
forma a não contaminar o meio ambiente, observando a NBR 12235 e NBR 11174 da ABNT, 
em conformidade com o tipo de resíduo até posterior destinação final dos mesmos; 
4.4 O transporte dos resíduos Classe I, gerados na empresa, somente poderá ser realizado 
por veículos licenciados pela FEPAM para fontes móveis com potencial de poluição ambiental, 
devendo ser acompanhado do respectivo manifesto de transporte de resíduos (MTR), 
conforme Portaria da FEPAM n° 47-95/98; 
4.5 A empresa deverá verificar o licenciamento ambiental das empresas para as quais seus 
resíduos são vendidos e/ou doados, e atentar para o seu cumprimento, pois, conforme art. 90 
do DE n° 38356 de 10/04/98, a responsabilidade pela destinação adequada dos mesmos é da 
fonte geradora, independentemente da contratação de serviços de terceiros. 
4.6 Fica proibida a queima a céu aberto dos resíduos sólidos de qualquer natureza, 
ressalvadas as situações de emergência sanitária, reconhecidas pela FEPAM através do 

parágrafo 30, artigo 19 do decreto 38.356 de 01/04/98; 
4.7 As lâmpadas fluorescentes usadas deverão ser armazenadas íntegras, embaladas 
individualmente, em papel ou papelão de origem e acondicionadas de forma segura para 
posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminação; 
4.8 Observar o art. 13 do Decreto n.°  38.356, de 01 de abril de 1998, a saber: "os recipientes, 
embalagens, contêineres, invólucros e assemelhados, quando destinados ao 
acondicionamento dos produtos listados na Portaria n.° 420/2004, da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres e aqueles enquadráveis como resíduo perigoso de acordo com a NBR 
10004 da ABNT, deverão ser obrigatoriamente devolvidos ao fornecedor desses produtos"; 
4.9 A empresa deverá apresentar cópia das planilhas de resíduos de forma semestral à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com comprovantes de destinação final, nos 
meses de janeiro e julho. A planilha de resíduos encontra-se na página: 

www.pmerechim.rs.gov.br   - no link Licenciamento Ambiental — Planilha de Resíduos. 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — SMMA 
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Av. Germano Hoffmann 351 — Centro 	 (54) 3522-9250 

Sec. M io Am iente 

Com vistas a renovação da presente Licença de Operação deverão ser 
apresentados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente os seguintes documentos: 

Requerimento e formulário solicitando renovação da licença de Operação; 
Cópia da presente licença; 
Cópia do documento de licenciamento ambiental das empresas terceirizadas, responsáveis 

pela destinação final dos resíduos sólidos gerados na empresa; 
Comprovante de pagamento das taxas do Licenciamento ambiental; 
Relatório fotográfico do empreendimento e declaração de que não houveram ampliações 

não autorizadas; 
Apresentar cadastro de Consumidor de Matéria prima florestal junto ao DEFAP — SEMA; 

Havendo alteração nos atos constitutivos, cópia da mesma deverá ser apresentada, a 
SMMA, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre 
a atividade/empreendimento licenciado por este documento. 

Caso a empresa realize qualquer tipo de ampliação, deverá ser solicitado o 
Licenciamento Ambiental (LP, LI e LO), pára regularização. 

Este documento licenciatório perderá sua validade caso os dados fornecidos pelo 
empreendedor não correspondam à realidade ou prazos tenham sido descumpridos. 

Esta licença só é valida em condições ambientais normais, para as condições contidas 
acima até março de 2013. 

A presente licença deve estar disponível no local da atividade licenciada para 
efeito de fiscalização. 

Erechinn, Ó6 de outubro de 2011. 

Gilberto LéiiZ Tomazin 
Diretor do Licendialmento Ambientai 
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
	

1 do ? 

PESQUISAR- RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES 

Por Descrição : BRITA 
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
	

1 do 1 

PESQUISAR - RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES 

Por Descriçâo : BRITA GRADUADA 



- DiscriMinadarS/BD11 
, 

Mão-de-Obra 

18/0212013 
Página 1 de 1 

Total 

FRANARIN PLEO 	Listagem de Composições - 
SOCIAIS: 125,29% 

Cr. Unitário Coeficiente UN 	Material 
ENCARGOS 

Código  Composição 

592015 BASE DE RACHAO 
MOTORISTA 
OPERADOR MOTO NIVELADORA 
SERVENTE 
ENCARREGADO DE PAVIMENTACAC 
CAMINHAO TANQUE 	LOCACAO 

MOTO NIVELADORA 	LOCACAO 
ROLO VIBRATORIO VAP 70 	LOCACAC 
RACHAO PEDRA DE MAO S/TRANSP 

4,37 	•, 
4,70 
3,08 
5,45 

75,00 
190,00 
165,00 

55,00 

0,01700 
0,06800 
0,10000 
0.03400 
0,01700 

' 0,03400 
0,03400 
1,40000 
125,29% 
TOTAIS 

M3 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

M3 
ES 

1,28 
6,46 
5,61 

77,00 

90,35 

0,07 
0.32 
0,31 

1,12 
2,01 

I 
O 	34 

92,36 

592040 BASE DE BRITA GRADUADA 
MOTORISTA 
OPERADOR TRATOR 
SERVENTE 
ENCARREGADO DE PAVIMENTACAC 
CAMINHAO TANQUE 	LOCACAO 

MOTO NIVELADORA 	LOCACAO 
ROLO VIBRATORIO VAP 70 	LOCACAC 
BRITA GRADUADA POSTO OBRA C/TRANSP. MIN 

4,37 
4,70 
3,08 
5,45 

75,00 
190,00 
165,00 

68,00 

0,01700 
0,06800 
0,10000 
0,03400 
0,01700 
0,03400 
0,03400 
1,40000 
125,29% 
TOTAIS 

M3 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

M3 
ES 

1,28 
6,46 
5,61 

95,20 

108,55 

0,07 
0,32 
0,31 
0,19 

1,12 
2,01 

- 
110,56 
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DATA REFERÊNCIAS NÚMERO DO PROCESSO 
TRIBUNAL DE CONTAS RS 

iffiglff 

DISTRIBUIÇÃO 

PROCURADOR Ca, • AUDITOR 

PEDRO FIG1 

Processo: 000527-0200/11-9 	Abertura: 04/01/11 
Tipo: PROCESSO DE CONTAS - EXECUTIVO 

Exercício: 01/01/11 a 31/12/11 
Órgão: PM DE ERECHIM - 46900 

SICM/SIM-II/SRPF VOLUME XII 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS 
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Área 1 : 2175.23 m2‘ 
e' 
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Área Total. : 0.25 
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1rrgm Porhieeinski 
'rl'efe da Divisão de Topografia 

Portaria 1363/2C09 - SMOPH 
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Área 1 : 2175.23 m2 

Área Total: 10.251,87 m2  
Área 2 : 6549.22 m2 

Área 3: 1527.42 m2 

/ 

.2./(711/'/  
Be/fnfru Pomiecinski 

Chefe dâ Divisão de Topografia 
. Portaria 1363/2049 - SMOPH 
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27.270,00 28.440,00 

84.560,17 

73.310,17  

1.170,00 

3.560,17 

3.560,17  

i; 
- 

7' ;.] ' 

14.937,51 

7.150.00 

84.686,82 

-?.1.670,85 
e-- 893.80 

TADEIRA 
o 

Planilha de Orçamento Glàbal 

Obra: PAVIMENTAÇÃO 
Local: Margens da BR 153 KM 52 • 500.53 • 500- Erechim/RS 

Tomada  de Preços 012/2011 

................._____.----- 

/ 
/ 

/ 

PROPONENTE: BRITADEiRA FARROUPILHA LTDA. 

_CNN: 00.135.868/0001-07  

Descrição Quant. 	Unid. 
Preços Unharias R$ 	Preços Totais R$  

Material IM8O de obra Material 	Mão de obra 
TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS 

	

1.1 	Projeto Executivo conforme memorial 

	

1.2 	Placa de obra pintada fixada esturura de madeira 2- 

	

1,00 	Un 	1 145 00 	6.882,50 ,>1.145,00 	6.881,50 	8.026,50 

	

1,00 	 381,50 	14,15 	381.50 	14.15 	395,65  &* 

	

L526,50 	6.895,65 	8.422,15 

J147 
Total dos serviços preliminares gaerais 

1 )87 
F:::1,10 • 

2.700,00 

2 250 00 

TERRAPLANAGEM e PAVIMENTAÇÃO  

Regularização e compactação subleito conforme memorial •'..--

Sub-base de rachão com preenchimento (e=.30cm) F.5 

Base de brita graduada (e.25cm) 
Pavimentação com blocos de concreto conforme memorial 

70,13 

2,83 

e 2,93 

12,00 

9,08 

21,08 

22,52 

136,41 

18,09 

1,08 

0,80 

0,88 

r•,1•36  
5,68 

3,17 

0,25 

12,89 

32,75 

102,4 

6.000,00 

317.409,24 

503.719,58 

1.481,90 

1.927,90 

31.044,00 

2.111,35 

27.638,00 

1.729,00 

6.532,25 

1.637,48 

3.414,96 

108.000,00 

116.290,34 

346,90 

346,90 

1:768,00 

85,20 

4.121,00 

325,00 

1.095,65 

!..• 65,50 

783,36 

	

125,00 
	

rn»  

75,00 

1.300,00 

15,00 

	

1.300,00 
	m  

	

1.300,00 
	

M 

	

85,00 
	

m 

-_ 2,00 Un. 

: 7,65 
	

m' 

	

1,00 
	

vb 

63,96 

785,98 

344,00 

1.150,00 

Total de terraplanagem e pavimentação 

DRENAGEM PLUVIAL E SERVIÇOS DIVERSOS  

Escavação mecanica 

Reaterro valas/bueiros » 

Sarjeta triangular concreto STCO2 •,-. 

Transposição segmentos sargetas - 15502 

Meio-fio de concreto pré-moldado - MFC05 

Pintura de meio-fio 

Tubulação de concreto BSTC 060cm 

Boca-de-lobo simples com grelha de concreto BLSO2 

Concreto fck 18 Mpa - para envelopamento de tubulação 

Serviços de topografia 

3,1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

,24 

387.429,24 

e. 3.135,00 

t,.• 1.581,00 

29.276,00 

P 2.046,15 

23.517,00 

P 1.404,00 

e. 5.436,60 

1.571,96 

2.631,60 

1.150,00 

69.749,31 
Total de drenagem pluvial e serivços diversos 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E POR CONDUÇÃO ÓPTICA 

Placa semi-refletiva tipo 1A 
Suporte de madeira p/ placas  
Total de sinaliza ão horizontal vertical e por condução óptica 

TOTAL DO ORÇAM8NTO 	...... ........ .................... 

Vaitctacl. Pni 	60 dias, . 

..... •-•• ..................... 

Pd559 

131.348,80 599.500,00 

1.740,45 

2.671,45 Eng° 
CREA / 

334,17 
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Total de Ocorrencias: 6 

PAVIMENTAGAO EM BLOCO" DE CONCRETO 

,1111111 	111,9TAVAL}O,  ESPESSURA C C51 JUNTA 

ILIGIMA. com  ARGAMASSA NO 'RASO 1,1 

PPEMENEM O AREIA,. ASSE NTAMOS SOBRE 
COLGHAO DP PODA PEDRA_ COM Amo, [Et 

CAMINHAM TOCO  

PAMPL9ENTACAO EM BLOCOS DE C01CREE0 

11111W 	Ec.xELWAE01.5 ESPESSURA P.(1/.1. Com El LA 	Mi, 	90,70 ALEGRE 

9145I04.. EM ARGAMASSA, NO TRACC1 1 4 

,111MENE O e AREM) AsSEN l'APLoS sospE 
COECHAM DE 00 DE rroea com APOIO DC. 

	CAMINHAM TOCO 

1,11' 	PORTO 4111000 00 /1 	00,1E 

M11, 	0112011 

PAVIMENEACAO EM PEOCOA 1/E CONCLPS CO 

,111,103 	SEXTAVAUCE ESPEESURA 304'',! COM LUN1 A 

43451150 Em ARGAMASSA [NACO 1 4 LCIMENG-,  

E AREIA) ASSENTGOOS SOEPE 0(3)5:04(1 ar 
03 NE KORA, COM APOIO ILE CAMINHAM 

02 	0)20)0441 11114 4.4 51 	11u/52 r 

I ILLOr- 

PAOME N1 ACAG EM 5510:01 Ui MeNCILE 10 

SEr AMADO. ESNISSUPS 05 EM [Oh "JAMPP 

ASsENTADOS SOBRE EOLCHLME 45 AREIA  

PAVIMENTACAC EIA BLOCOS rs CONC51010 

SERE AMADO ESPFLISEIRA [Cl). 	15111, 

'',590,,,A111715 soer,  5,-1  5 0140 ARPM  

NA,PPEENTACM1 EM RI oCOS OS 0.4300 0112 

S1E:TAVAC0. ESPESSURA :COM. FUN 	. 

P,SSETNEPOOS E09114  LU CO'-), 0s.  spc,E. 

MOR ro ALEGRE 420''';311 

o? 	P0910 ALEGRE, nr 4 , 	01,2011 

02 	11,1010 AILOPE 	 E5 	C1. 111,3 

    

Crv±-1-1YO/1"-TO.' 

   

croLEP‘rTo-'7,‘E,- — 
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CALCETEIRO ;OU, .RAE,..EIA 
ELONRET, 

-vââil21 

3,2 333330 

MOWO' Lu 7 
ARE, GROSSA • POSTO JAZIDA .'FORNECEDOR tSEM 
FRETE ,  

" 	ÍJ 	3 I. 7 6 

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E íNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

LISTA DE ITENS DA COMPOSIÇÃO 

Código Seledonado: 73764/5 	 Loca': PORTO ALEGRE 

Descrição: PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM. FCK 35MPA, ASSENTADOS 

;OBRE COLCHAO DE AREIA. 

Data Preço: 01/2013 

Total ao ...)r.orrênc.as  5 

6313 
	

SERVENTE 

71, 	 35 t4PA 	31_01,PET F... 8 Or., O) 33C1$ DE ACORDO 
BI OCO SEY:TAVADOP,Pf.VIVENTAÇAO 	COE,C.ETO 

	
1 

COM SER 9780 EMA 
COMPACT4DDR SOLOS e, P..AC.A VtAR'CC'S;A '35 

1.1-E3 

REVERSIVA., 	 C, 1.1 CO 00,1; 
^561,C, ,• MOTOR 03ESE4. CASOL.N., A LEP NAS 

varÁa2átuilrIZENIZEIZZEITZELL--M012-22225 
. InSunt0 
- CemposiViri 
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MINNISICAFICA E EIRECHUIRI 

PREFEIITURA WanilIGWAL 
Pç aç.  a fj:1 nande, i1 a. 354 

54 540 7nno 
of.J, jun L52, rg01- 

rwici 31, Adm. N." 013/2013 
	 Erechim, 15 de. fevereiro de 2013. 

Diego Can(ele 
Secretário Municipal de Obras Públicas e Habitação 

Nesta Cidade. 

ssunto: Relatório Final TCE 	
Audituria Ordinária Tradicional 0212011 — Processo n° 

0052.7_-_0200/11,J)— Auditoria 18/9011 

St:11110r Secretário.. 

Trata-se de relatório final de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, 

apontando algumas ilegalidades. 

Encaminhamos cópia do referido relatório, no pertinente a vossa secretaria, 

para que procedam as respostas cabíveis, dentro do prazo máximo de 5 dias úteis, a fim de 

que possamos responder ao TCE o mais rápido possível. 

Solicitamos que a manifestação seja dirigida a esta Secretaria, para posterior 

remessa Procuradoria Jurídica. 

RENATO ALOTCAR TOSO 

Secretário Adjuntn de Administração 



EsUido ,Jo Rio Cl,ande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIWI 

PREFEITURA MU MC UPAL 
Faça da Bandeira, 354 

Fone • 54 520 7000 
99700-000 E,ectorn- RS 

PAvisnentação 
Executada em Desacordo com o Memorial Descritivo 

A luditada licitou a execução de pavimentação com blocos intertravados de 
concreto em trecho marginal da BR 153. na modalidade Tomada de Preços (TP 012/2011), 
conionne Edital de Licitação (fls. 1905 a 1924). Acompanha o Edital o documento 
denominado "Memorial Descritivo e Especificações Técnicas", onde estão descritas a forma e 
a técnica de execução da obra (fls. 1925 a 1933). Sagrou-se vencedora da licitação a empresa 
Britadeira Farroupilha, única a acorrer ao certame (11. 1934), tendo assinado o contrato 
administrativo n° 641/2011 em 03 de outubro de 2011 (fls. 1935 a 1938) por um valor de R$ 

599.520,76 e com prazo de execução da obra de 180 dias. 

As especificações técnicas da obra, item 4 do Memorial Descritivo, determinam 

clue o pavimento deve ser executado da seguinte forma: 

4.1) Deverá ocorrer a regularização e compactação do sub-leito; 

4.2) Deverá ser realizada a remoção e recolocação do sub-leito para a elinnnáção 

de borrachudos 11111710 espessura de 30 em, onde necessário; 

4.3) Deverá ocorrer reposição com correta compactação das áreas, onde houver 

intervenção do sub-leito; 

4,4) .1 sub-base CO!?! rachiio leverá ter, no mínimo, 30cnt de espessura, após 

compactação;(grifou-set 

4.5) A base de brita graduada deverá ter, no mínimo, 25 can de espessura, após 

compaciaç(o:(gri fou-se) 

4.6) Apás• optou-se pela aplicação de REVESTIMENTO COM BLOCOS DE 
CONCRETO com as seguintes especificações: 

4.6.1) GENERALIDADES: Esta especificação se refere à execução de 
revestimento com blocos de concreto de cimento Portland sobre leito de areia (grifou- 

se); 

Mais adiante, no item 4.6.4 "EXECUÇÃO", está especificado que: 

a) Sobre a base devidan7ente preparada e após liberada pela Fiscalização, será 

espalhada Unia 
camada de areia numa espessura que após reguada esteja entre 3cm e 5 

em, Essa camada de areia será definida com o emprego de réguas de 3m de 
comprimento espaçadas de 2 m, posicionadas longitudinalmente, de conformidade com 
os perfis longitudinal e transversal do projeto, e que servirão de guias para a 

regularização da areia. 

Na proposta da empresa vencedora da licitação (fls. 1939 a 1944), Britadeira 

Farroupilha 1Ada. o item 2.4. relativo A pavimentação assim está grafado: 

2.4 Pavimentação com blocos de concreto, conforme memória! (grifou-se). 

O custo da camada de areia supra citada, etapa da pavimentação está incluído no 

preço deste item. O item está quantificado em 9.000,00 m2.. A especificação define que 
a 
4 



E-slado do Rio Grande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA !MUNICIPAL 
Praç:a da Ododeira, 354 ,

doe 54 520 7009 
U07017,000 	 RS 

camada de areia terá espessura entre 3cin e 5 em. Considerando, para fins de cálculo, a menor 
espessura permitida, de 3 cm, chega-se a um volume previsto de areia de 270,0 m3 (9.000m2 

ti.03111). 

Verificou-se. entretanto, que na execução da obra, ao invés de utilizar areia, a 
camada sob os blocos está sendo executada com pó-de-pedra, conforme se pode verificar nas 
furas 1 e 2 (0. 1945). Estes dois materiais. em regiões do Rio Grande cio Sul onde há jazidas 
de areia. tem preços semelhantes, ao redor de R$ 40,00 /m3, conforme demonstram os dados 
retirados do software orçamentário PLEO da Franarim (base 08/2011) (fl. 1946) e da base de 
dados SINAPL, da CAIXA _FEDERAL (base 07/2011) (fls. 1947 e 1948). Ocorre que na 
região de Erechim — Passo Fundo, não há produção de areia, que é trazida, de fora, agregando 
alto valor de fí'ete ao seu preço, e há abundância de jazidas de pedra basáltica, que tem como 
um de seus resíduos de britagem, o pó-de-pedra. Esta característica mercadológica faz com 
que os preços da areia na região, se elevem a até R$ 105,00/m3, preço pago pela Prefeitura de 
Erechim. resultado do Pregão Presencial n° 121/11 (item 14) (fls. 1949 e 1950) e R$ 
100,00/m3, preço pago pela Prefeitura de Erechim, resultado do pregão Presencial n° 216/11 
(item 90) (fls. 1951 a 1954). Para corroborar a informação sobre o comportamento dos preços 
na região, junta-se cópia de orçamento a consumidor privado realizado por fornecedor de 
material de construção em Passo Fundo, em 16/08/2012, que cota a areia a R$ 85,00/m3 e a 
brita 1. material mais caro do que o pó-de-pedra uma vez que é produto, e não resíduo, a R$ 
42,00/m3 (0. 1955). Por fim, a empresa vencedora da Licitação, Britadeira Farroupilha, como 
o próprio nome diz. é também produtora de material britado. 

As especificações da obra indicam que deverá ser executada uma regularização e 
c,)nipactação do subleito. Sobre o sub-leito, uma camada de sub-base de 30 cm (após 
compactada) de rachão com preenchimento. encimada por camada de base de brita graduada 
de 25 cm (após compactada). Sobre esta base, camada de areia com 3 a 5 cm e após blocos 
com um mínimo de 8 cm de altura. A soma destas camadas que se sobrepõem ao sub-leito 
implicam em um "degrau" de 64 cm. Considerando que, conforme mostram as fotos 3, 4, 5, 6, 
7. 8 e 9 ((ls. 1956 a 1959) a pavimentação está sendo realizada praticamente sobre o nível 
original da pista, estando acima deste nível somente a camada de pó-de-pedra e os blocos, as 
camadas prévias só poderiam ter sido executadas após retirada de, pelo menos, 55 cm (sub- 
base + base) de solo, o que implicaria em um volume de 1.000m (extensão da obra) x 0,55m 
(corte) x 9m (largura média da pista) - 4.950 m3 de solo, serviço para o qual não há previsão 
no orçamento da obra. As únicas escavações previstas estão ligadas à drenagem. 

Verifica-se também que, no exercício de 2011 houve dois pagamentos feitos em 
22/12/2011 à empresa por conta da obra em questão, sete dias após a ordem de inicio dos 
serviços, no valor de R$ 200.000,00, relativo ao empenho 12.531/11, além de um valor de R$ 
16.603.09 relativo aos empenhos 2863/11(R$ 16.269,00) e 2864/11 (R$ 334,09), sob o título 
NOTAS DE DESPESA EXTRA, conforme o extrato de credor fornecido pela Auditada (fl. 
1960). Solicitou-se a comprovação da execução da despesa e recebeu-se cópia da solicitação 
de pagamento (11s. 19(31 e 1962) que veio desacompanhada de boletim de medição de 
serviços, mas acompanhada da nota fiscal n° 10.526, que discrimina os serviços e 
quantitativos pagos. A tabela 5. abaixo, mostra os itens constantes da nota fiscal e o 
percentual que o valor pago por cada item representa no total quantificado para a obra, 
conforme proposta financeira da empresa executora da obra. Cabe salientar que o único item 

5 



Qtd. 	V. 	Unitário V. Total 

(RS) 	 (R$) 
69.750,00 

Unid. 

1,0000 69.750,00 

14,15 

MÃO-DE-OBRA 
1.1 Proicto Executivo 	Un  

MAO-DE-OBRA  
1.2 Placa de. Olsra 	M2 

100% 1.135,00 

1.0000 27.270.00 	27.270,00 

1 170 00 
81.000.00 
3.560,17 

346.90 

Base Brita Graduada 

Ào_ DL0BRA 

	

Sub-base de  Racho 	M3 	1,0000 81.1)00,00 

\o-DP,-0131ZA  

	

'3,1 Escavação mecânica 	M3 

1,0000 3.560,17 
E0000 391,00 	391,00 

2.343,21 	2.343,21 

1,0000  381,50 	381,50  
14,15  

1.0000 

1.0000 3.560,17 
E0000 1.135,00 
1,0000 346,90 

1.170,00 

3.560,17 100 % 
34,18 
34,05 % 

100 % 

100% 

100 /o 
100 Vo 
100% 
1 00 % 

1 MÃO-DE-OBRA 
3.2 Reatem) valas/bueiros 	M3 	1,0000 1.581,00 	1.581,00 

MÃO-DE-OBRA 1.0000 346.90 
1  

3.10 Serviço de topografia 	Un 	1,0000 1.150,00 	 00 

MÀO-DE-OBRA 	 1 2_0000 6.000,00 

,

00 	100 	°A 	 

i - 	- 	• 	----• 	-• -- - 

 

I Votai pago em 22/12/2.0d1 Empenho 12.531/11  

Tabela 5 - Valores da nota fiscal primeiro pagamento e percentuais do total considerados 

executados. 

346.90  
1.150, 
6.000, 

0/o  

0/0  100 
100% 

!. Serviço 
% pago do total 
contratado 
100% 

100 % 
100 % 

MÃO-DE-OBRA  

11.1 	Regularização Un 

1compactação 
do sub-leito  

";.".2o. 

E<staklu clu R:o 	ande co uI 

IViDNICIPRO DE ERECD-DM 

PREFEITURA PAUNICIWAL 
PIi Oandeua. 2454 

Orno 54 520 7000 
99200-000 Erechn -n— RS 

que não Iiai pago na integralidade foi o projeto executivo, sem o qual nenhum dos outros 

irabalhos poderia ser iniciado, pois dele saem os elementos para a execução da obra. 

As fotos 10, 11 e 12 (fls. 1963 e 1964), tiradas em 09/05/2012, mostram trecho de 
aproximadamente 50% da extensão da obra, que não sofreu intervenção em data recente. Há, 

portanto, incompatibilidade entre os percentuais de serviço pagos e os executados. 

Verifica-se também, pelas outras fotos já aqui identificadas, que há trecho de 
pavimentação com bloco de concreto em execução. Não se. identificou. entretanto, nem no 

exercício de 2012 (11. 19651, nenhuma liquidação de despesa por conta deste item. 

De tudo o que foi exposto acima, entende-se que a obra está sendo executada em 

desacordo com o que especifica o Memorial Descritivo, e que os pagamentos feitos no 
exercício de 2011 não são compatíveis com os serviços executados, motivo pelo qual se 
entende que devam ser glosados os pagamentos efetuados e devolvidos ao erário municipal a 

totalidade dos recursos pagos por conta do empenho 12.531/11, no valor de R$ 200.000,00. 

6 
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Estado do Rio Cirande do Sul 

MUNICIPIO DE ERECHIM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Praça da eandeira, 354 
Fone: 54 520 7000 
9.9700-000 Erechint— RS 

Mem. Adm. N.° 013/2013 
	

Erechim, 15 de fevereiro de 2013. 

Sr. Dicgo Cantele 
Secretário Municipal de Obras Públicas e Habitação 
Nesta ..Cidade.  

Assunto: Relatório Final TCE — Auditoria Ordinária Tradicional 02/2011 — Processo ri° 

000527-.0200/11-9 — Auditoria 18/2011  

Senhor Secretário: 

Trata-se de.  relatório final de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, 

apontando algumas ilegalidades. 

Encaminhamos cópia do referido relatório, no pertinente a vossa secretaria, 

para que procedam as respostas cabíveis, dentro do prazo máximo de 5 dias úteis, a fim de 

que possamos responder ao TCE o mais rápido possível. 

Solicitamos que a manifestação seja dirigida a esta Secretaria, para posterior 

remessa à Procuradoria jurídica. 

RENATO AL 
Secretário Adju 

712 
AR TOSO 

de Administração 
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SECRETARIA DE OBRAS — PARQUE DE MÁQUINAS 

4.5 — Contratação dos Serviços de Despachante - Despesa Irregular 

No período examinado, a exemplo de 2010, a Auditada permaneceu contratando 
serviços de despachante de Cláudia Cecília Zanella Farina. 

As despesas com esta finalidade, as quais somaram R$ 1.520,00, 
executadas através dos empenhos listados a seguir (fls. 1230a12, ) 

N. do Empenho Histórico 	 Valor RS 	Data de 

Paaamento 

27/01/2011 

27/01/2011 

13/10/2011 

11/10/2011 

13/10/201j 

11/10/2011 

14/10/2011 

11/10/2011 

13/10/2011 

10/11/2011 

16/11/2011 . 

16/11/2011 

16/11/2011 

23/11/2011 

Sorna 
	 1.520,00 

foram 

2011000000484 

2011000000485 

2011000011895 

2011000011896 

2011000011897 

2011000011898 

2011000011899 

2011000011900 

2011000011901 

2011000012967 

2011000012968 

2011000012969 

2011000012970 

2011000013518 

Serviços de despachante ônibus O 18 e veículo 120,00 

A-149. 

Serviços de despachante A-126 - Diretoria de60,00 

Trânsito. 

Emplacamento do veículo A-04 - Gabinete do 70,00 

Prefeito. 

Emplacamento do veículo A-08 - Sec. Fazenda. 70,00 

Emplacamento do veículo A-13 - Sec. Saúde. 	70,00 

Emplacamento do veículo A-11 - Sec. Cultura. 70,00 

Emplacamento do veículo A-07 - Sec. Meio70,00 

Ambiente. 

Emplacamento do veiculo A-10 — Oficina. 	70,00 

Serviço de alteração de endereço dos veículos A- 80,00 

140 c A-148 - Sec. Saúde. 

Empenho referente licenciamento de veículos 490,00 

adquiridos através de convênios. 

Empenho 	referente 

emplacamento A-18. 

Empenho 	referente 

licenciamento A-17. 

Empenho referente licenciamento dos veículos 140,00 

A-20 e A-22. 

Empenho complementar a ne 12966 para70,00 
conserto do caminhão C-46- estradas vicinais. 

emplacamento 	e 70,00 

licenciamento 	c 70,00 
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2 - Pavimentação Executada em Desacordo com o Memorial Descritivo 

A Auditada licitou a execução de pavimentação com blocos intertravados de 
concreto em trecho marginal da BR 153, na modalidade Tomada de Preços (TP 012/2011), 
conforme Edital de Licitação (fls. 1905 a 1924). Acompanha o Edital o documento 
denominado "Memorial Descritivo e Especificações Técnicas", onde estão descritas a forma e 
a técnica de execução da obra (fls. 1925 a 1933). Sagrou-se vencedora da licitação a empresa 
Britadeira Farroupilha, única a acorrer ao certame (11. 1934), tendo assinado o contrato 
administrativo no 641/2011 em 03 de outubro de 2011 (fls. 1935 a 1938) por um valor de R$ 

599.520,76 e com prazo de execução da obra de 180 dias. 

As especificações técnicas da obra, item 4 do Memorial Descritivo, determinam 

que o pavimento deve ser executado da seguinte forma: 

4.1) Deverá ocorrer a regularização e compacta ção do sub-leito; 

4.2) Deverá ser realizada a remoção e recolocação do sob-leito para a eliminação 
de borrachudos numa espessura de 30 CM, onde necessário: 

4.3) Deverá ocorrer reposição com correta compacta ção das áreas, onde houver 

intervenção do sub-leito; 

4.4) A sub-base com racial() deverá ter, no Illínitt10, 30cm de espessura, após 

compact(jção;(grifou-se) 

4.5) A base de brita graduada deverá ter, no mínimo, 25 em de espessara, após 

compactação;(grifou-se) 

4.6) Após optou-se pela aplicação de REVESTIMENTO COM BLOCOS DE 
CONCRETO, com as seguintes especificações: 

4.6.1) G.ENERALIDA.DES: Esta especificação se refere à execução de 
revestimento com blocos de concreto de cimento Pordand sobre leito de areia (grifou- 

se): 

Mais adiante, no item 4.6.4 "EXECUÇÃO", está especificado que: 

a) Sobre a base devidamente preparada e após liberada pela Fiscalização, será 
espalhada uma camada de areia numa e,spessura que após reguada esteja entre 3cm e 5 
cm. Essa camada de areia será definida com o emprego de réguas de 3m de 
comprimento espaçadas de 2 m, posicionadas longitudinalmente, de conformidade com 
os perfis. longitudinal e transversal do projeto, e que servirão de guias para a 

regularização da areia. 

Na proposta da empresa vencedora da licitação (fis. 1939 a 1944), Britadeira 

Farroupilha Ltda, o item 2.4, relativo à pavimentação assim está grafado: 

2.4 Pavimentação com blocos de concreto, conforme memorial (grifou-se). 

O custo da camada de areia supra citada, etapa da pavimentação está incluído no 
preço deste item. O item está quantificado em 9.000,00 m2. A especificação define que a 

4 
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camada de areia terá espessura. entre 3cm e 5 cm. Considerando, para fins de cálculo, a menor 
espessura permitida, de 3 em, chega-se a um volume previsto de areia de 270,0 m3 (9.000m2 

x 0,03m). 
Verificou-se, entretanto, que na execução da obra, ao invés de utilizar areia, a 

camada sob os blocos está sendo executada com pó-de-pedra, conforme se pode verificar nas 
figuras 1 e 2 (fl. 1945). Estes dois materiais, em regiões do Rio Grande do Sul onde há jazidas 
de areia, tem preços semelhantes, ao redor de R$ 40,00 /m3, conforme demonstram os dados 
retirados do software orçamentário PLEO da Franarim (base 08/2011) (11. 1946) e da base de 
dados SINAPI, da CAIXA FEDERAL (base 07/2011) (fls. 1947 e 1948). Ocorre que na 
região de Erechim — Passo Fundo, não há produção de areia, que é trazida, de fora, agregando 
alto valor de frete ao seu preço, e há abundância de jazidas de pedra basáltica, que tem como 
uni de seus resíduos de britagem, o pó-de-pedra. Esta característica mercadológica faz com 
que os preços da areia na região, se elevem a até R$ 105,00/m3, preço pago pela Prefeitura de 
Erechim, resultado do Pregão Presencial n° 121/11 (item 14) (fls. 1949 e 1950) e R$ 
100,00/m3, preço pago pela Prefeitura de Erechim, resultado do pregão Presencial n° 216/11 
(item 90) (fls. 1951 a 1954). Para corroborar a informação sobre o comportamento dos preços 
na região, junta-se cópia de orçamento a consumidor privado realizado por fornecedor de 
material de construção em Passo Fundo, em 16/08/2012, que cota a areia a R$ 85,00/m3 e a 
brita 1, material mais caro do que o pó-de-pedra uma vez que é produto, e não resíduo, a R$ 
42,00/m3 (Il. 1955). Por fim, a empresa vencedora da Licitação, Britadeira Farroupilha, como 
o próprio nome diz, é também produtora de material britado. 

As especificações da obra indicam que deverá ser executada uma regularização e 
compactação do sub-leito. Sobre o sub-leito, uma camada de sub-base de 30 cm (após 
compactada) de rachão com preenchimento, encimada por camada de base de brita graduada 
de 25 em (após compactada). Sobre esta base, camada de areia com 3 a 5 cm e após blocos 
com um mínimo de 8 cm de altura. A soma destas camadas que se sobrepõem ao sub-leito 
implicam em um "degrau" de 64 cm. Considerando que, conforme mostram as fotos 3, 4, 5, 6, 
7, 8 e 9 (11s. 1956 a 1959) a pavimentação está sendo realizada praticamente sobre o nível 
original da pista, estando acima deste nível somente a camada de pó-de-pedra e os blocos, as 
camadas prévias só poderiam ter sido executadas após retirada de, pelo menos, 55 cm (sub-
base base) de solo, o que implicaria em um volume de 1.000m (extensão da obra) x 0,55m 
(corte) x 9m (largura média da pista) = 4.950 m3 de solo, serviço para o qual não há previsão 
no orçamento da obra. As únicas escavações previstas estão ligadas à drenagem. 

Verifica-se também que, no exercício de 2011 houve dois pagamentos feitos em 
22/12/2011 à empresa por conta da obra em questão, sete dias após a ordem de início dos 
serviços, no valor de R$ 200.000,00, relativo ao empenho 12.531/11, além de um valor de R$ 
16.603,09 relativo aos empenhos 2863/1 l(R$ 16.269,00) e 2864/11 (R$ 334,09), sob o título 
NOTAS DE DESPESA EXTRA, conforme o extrato de credor fornecido pela Auditada (fl. 
1960). Solicitou-se a comprovação da execução da despesa e recebeu-se cópia da solicitação 
de pagamento (fls. 1961 e 1962) que veio desacompanhada de boletim de medição de 
serviços, mas acompanhada da nota fiscal n° 10.526, que discrimina os serviços e 
quantitativos pagos. A tabela 5, abaixo, mostra os itens constantes da nota fiscal e o 
percentual que o valor pago por cada item representa no total quantificado para a obra, 
conforme proposta financeira da empresa executora da obra. Cabe salientar que o único item 
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que não foi pago na integralidade foi o projeto executivo, sem o qual nenhum dos outros 
trabalhos poderia ser iniciado, pois dele saem os elementos para a execução da obra. 

Serviço Unid. Qtd. V. 	Unitário 
(RS) 

V. Total 
(RS) 

% pago do total 
contratado 

Base Brita Graduada  To 1,0000 69350,00 69.750 00 100 % 

MÃO-DE-OBRA 1 0000 3.560,17 3.560 17 100% 

1.1  Projeto Executivo  Un 1,0000 391,00 391 00 34 18% 

MÀO-DE-OBRA  2.343,21 2.343,21 3405 % 

Placa de Obra 1.2 M2 1,0000 381,50 381,50 100% 

r----L_MAO-DE-OBRA  14,15 
27.270,00 

1.170,00 
81.000,00 
3.560,17 
1.135,00 
346,90 
1.581,00 
346,90 
1 150 00 
6.000,006.000,00 

14,15 
27.270,00 

1.170,00 
81.000,00 
3.560,17 
1.135,00 
346,90 
1.581,00 
346 90 
1.150,00 

... 	...._ 
209.0.0,p(l- _ _ 

100% 
100% 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
1.00% 
100 % 
106 % 
100 % 

H (2.1 	
Regularização 

compactação 
do sub-leito 

-1v1ÃO-DE-OB1  
[-'.' Sub-base de Rachão 

ÃO-DE-OBRA 
3.1 Escecânica 

Un 

M3 

M3 

1,0000 

1,0000 
1.0000 
1,0000 
L0000 
1,0000 

[ MÃO-DE-OBRA 

L
3.2 Reaterro valas/bueiros 
MÃO-DE-OBRA 

Servi -o de to °grafia 
Ç1ÀO-DE-OBRÃ — 	---__.---- ..—.----._ 

1 5U/11 

M3 

Un 
------ 

1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

lota oel 

Tabela 5 - 
Valores da nota fiscal primeiro pagamento e percentuais do totalconsi _ 	_pago CO) 

executados. 

As fotos 10, 11 e 12 (fls. 1963 e 1964), tiradas em 09/05/2012, mostram trecho de 
aproximadamente 50% da extensão da obra, que não sofreu intervenção em data recente. Há, 
portanto, incompatibilidade entre os percentuais de serviço pagos e os executados. 

Verifica-se também, pelas outras fotos já aqui identificadas, que há trecho de 
pavimentação com bloco de concreto em execução. Não se identificou, entretanto, nem no 
exercício de 2012 (ft 1965), nenhuma liquidação de despesa por conta deste item. 

De tudo o que foi exposto acima, entende-se que a obra está sendo executada em 
desacordo com o que especifica o Memorial Descritivo, e que os pagamentos feitos no 
exercício de 2011 não são compatíveis com os serviços executados, .motivo pelo qual se 
entende que devam ser glosados os pagamentos efetuados e devolvidos ao erário municipal a 
totalidade dos recursos pagos por conta do empenho 12.531/11, no valor de RS 200.000,00. 



135,00 



i3 h .00 

- 	 - 



a 

PAVILHÃO 	- 

(FÁBRICA) 

• 

MOO  

4f. 

ACESSO PRINCIPA, 

• 

ESTACIONAMENTO 

(CARGA/DESCARGA) 

63,03 

153- KM 53 



a 

Pavu.sÃo 
(FÁBRICA) 

Planta de Implank 
ESC. f:500 











''''8* 	0 2  4 8 5 



ESC ALA 
1:5C0 

DATA 
OuTueRo/2011 

Obra : OLFAR . Ind. e C. dleos Vegetais 
Britadeira Farroupilha Ltda. CNPJ : 00135.868-0001~07 

Neri Fuchs 
CIVIL - CRE462243-D 

.1 E RESP. TU: 

OLFAR - IND. E COMÉRCIO LEas VEGETA S. 

Pavimentação de acesso 
BR 153 - Km 53 - EfecHim/RS 

PROJETO: 

LOCAL.: 

Planta Implantação DETALHE 

k,EA P/ CALÇAMENTO: 

IS. 080M2 

DESENHOS Araújo 
9991.4593/9119.7298 

PRANCHA 

- PROPRIETÁRIO: 



INVESTIDO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 2011 
Projeto/ 

r°. 0 0 3 /. 8 

Ativida- "..,— 

de 	 Especificação Recurso Empenhado Liquidado 	, 
Contribuição ao Plano de Saúde dos Servi- 

2058 	dores — IPÊ LIVRE R$ 491.439,48 R$ 491.439,48 
CRECHE R$ 66.975,92 R$ 66.975,92 
PRÉ-ESCOLA R$ 108.938,72 R$ 108.938,72 
FUNDAMENTAL R$ 295.632,04 R$ 295.632,04 
EJA R$ 19.911,76 R$ 19.911,76 
PNAE R$ 729.694,90 R$ 472.362,24 

2059 	Alimentação Escolar LIVRE R$ 447.132,82 R$ 34'6.690,21 
CRECHE R$ 160.382,42 R$ 111.623,82 
PRÉ-ESCOLA R$ 260.867,72 R$ 181.560,12 
FUNDAMENTAL R$ 707.928,79 R$ 492.708,09 
EJA R$ 47.681,26 R$ 33.185,46 

Atendimento ao Ensino Fundamental — 
2060 	FUNDEB FUNDEB R$ 11.781.979,06 R$ 11.745.637,98 

CRECHE - R$ 1:605.647,56 R$ 1.600.690,30 
PRÉ-ESCOLA R$ 2.611.642,96 R$ 2.603.579,80 
FUNDAMENTAL R$ 7.087.336,22 R$ 7.065.454,85 
EJA R$ 477.354,68 R$ 475.880,90 

Atendimento ao Ensino Fundamental — Ex- 
2061 	tra FUNDEB MDE R$ 6.603.375,77 R$ 6.542.620,28 

CRECHE R$ 899.909,56 R$ 891.623,04 
PRÉ-ESCOLA R$ 1.463.734,96 R$ 1.450.256,64 
FUNDAMENTAL R$ 3.972.205,22 R$ 3.935.628,48 
EJA -- R$ 267.540,68 R$ 265.077,12 
SALÁRIO EDUCA-.  
ÇÃO UNIÃO R$ 1.660.312,26 R$ 501.925,92 

Atendimento à Educação no Município com SALÁRIO EDUCA- 
2062 	Apoio da União e do Estado 	« ÇÃO ESTADO R$ 26.123,55 R$ 22.231,55 

CRECHE R$ 229.824,76 R$ 71.428,50 
PRÉ-ESCOLA .'R$-37381816 R$ 116.181,00 
,FUNDAMENTÁL R$ 1.014.447,62 R$ 315.285,75 
EJA R$ 68.326,28 R$ 21.235,50 
PROINFÂNCIA LI- 
NHO R$ 641.504,65 R$ 561.746,17 
CRECHE R$ 343.204,98 R$ 300.534,21 
PRÉ-ESCOLA R$ 298.299,67 R$ 261.211,96 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — 
2063 	MDE MDE R$ 3.814.957,31 R$ 3.813.529,83 

CRECHE R$ 519.901,80 R$ 519.706,44 
PRÉ-ESCOLA R$845.638,80 R$ 845.321,04 
FUNDAMENTAL R$ 2.294.849,10 R$ 2.293.986,78 
EJA R$ 154.565,40 R$ 154.507,32 

Auxílio a Instituições de Educação Com- 
2064 	plementar LIVRE R$ 170.607,44 R$ 170.607,44 

CRECHE R$ 64.957,20 R$ 64.957,20 
PRÉ-ESCOLA R$ 105.650,24 R$ 105.650,24 

Manutenção e Desenvolvimento da Educa- 
2068 	ÇãO Infantil — FUNDEB FUNDEB R$ 4.361.422,78 R$ 4.312.949,10 

CRECHE R$ 1.660.519,30 R$ 1.642.065,92 
PRÉ-ESCOLA R$ 2.700.903,48 R$ 2.670.883,18 

Manutenção e Desenwlvimento da Educa- 
2069 	ção Infantil — MDE MDE R$ 2.164.013,93 R$ 1.960.796,87 

CRECHE R$ 823.906,38 R$ 746.535,68 
PRÉ-ESCOLA R$ 1.340.107,55 R$ 1.214.261,19 

Atendimento à Educação Especial — FUN- 
2070 	DEB FUNDEB — APAE R$ 399.465,03 R$ 399.465,03 

2071 	Atendimento à Educação Especial — MDE MDE -APAE R$ 86.999,52 R$ 86.999,52 
R$ 33.379.028,50 R$ 31.429.001,62 

CRECHE R$ 6.375.229,88 R$ 6.016.141,03 
PRÉ-ESCOLA R$ 10.109.602,26 R$ 9.557.843,89 
TOTAL ED. INFAN- 
TIL R$ 16.484.832,14 R$ 15.573.984,92 

Alunado segundo o Censo 
Creche 
	

814 
Pré-escola 
	 1324 

Fundamental 
	

3593 
EJA 
	

242 
APAE 
	

177 
Total 
	

6150 
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INVESTIDO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 2011 

Projeto/ 
Ativida- 

de 	 Especificação 
Contribuição ao Plano de Saúde dos Servi-

2058 dores — IPÊ 

2059 Alimentação Escolar 

Atendimento ao Ensino Fundamental — 
2060 FUNDEB 

Atendimento ao Ensino Fundamental — Ex-
2061 tra FUNDEB 

Atendimento à Educação no Município com 
2062 Apoio da União e do Estado 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — 
2063 MDE 

Auxílio a Instituições de Educação Com-
2064 plementar 

Manutenção e Desenvolvimento da Educa-
2068 ção Infantil — FUNDEB 

Manutenção e Desenvolvimento da Educa-
2069 ção Infantil — MDE 

Recurso 

LIVRE 
CRECHE 
PRÉ-ESCOLA 
PNAE 
LIVRE 
CRECHE 
PRÉ-ESCOLA 

FUNDEB 
CRECHE 
PRÉ-ESCOLA 

MDE 
CRECHE 
PRÉ-ESCOLA 
SALÁRIO EDUCA-
ÇÃO UNIÃO 
SALÁRIO EDUCA-
ÇÃO ESTADO 
CRECHE 
PRÉ-ESCOLA 
PROINFÃNCIA LI-
NHO 
CRECHE 
PRÉ-ESCOLA 

MDE 
CRECHE 
PRÉ-ESCOLA 

LIVRE 
CRECHE 
PRÉ-ESCOLA 

FUNDEB 
CRECHE 
PRÉ-ESCOLA 

MDE 
CRECHE 
PRÉ-ESCOLA 

FUNDEB — APAE 

MDE -APAE 

CRECHE 
PRÉ-ESCOLA 
TOTAL ED. INFAN-
TIL 

Empenhado 

R$ 491.439,48 
R$ 66.975,92 

R$ 108.938,72 
R$ 729.694,90 
R$ 447.132,82 
R$ 160.382,42 
R$ 260.867,72 

R$ 11.781.979,06 
R$ 1.605.647,56 
R$ 2.611.642,96 

R$ 6.603.375,77 
R$ 899.909,56 

R$ 1.463.734,96 

R$ 1.660.312,26 

R$ 26.123,55 
R$ 229.824,76 
R$ 373.818,16 

R$ 641.504,65 
R$ 343.204,98 
R$ 298.299,67 

R$ 3.814.957,31 
R$ 519.901,80 
R$ 845.638,80 

R$ 170.607,44 
R$ 64.957,20 

R$ 105.650,24 

R$ 4.361.422,78 
R$ 1.660.519,30 
R$ 2.700.903,48 

R$ 2.164.013,93 
R$ 823.906,38 

R$ 1.340.107,55 

R$ 399.465,03 

R$ 86.999,52 
R$ 33.379.028,50 
R$ 6.375.229,88 

R$ 10.109.602,26 

R$ 16.484.832,14  

Liquidado 

R$ 491.439,48 
R$ 66.975,92 

R$ 108.938,72 
R$ 472.362,24 
R$ 346.690,21 
R$ 111.623,82 
R$ 181.560,12 

R$ 11.745.637,98 
R$ 1.600.690,30 
R$ 2.603.579,80 

R$ 6.542.620,28 
R$ 891.623,04 

R$ 1.450.256,64 

R$ 501.925,92 

R$ 22.231,55 
R$ 71.428,50 

R$ 116.181,00 

R$ 561.746,17 
R$ 300.534,21 
R$ 261.211,96 

R$ 3.813.529,83 
R$ 519.706,44 
R$ 845.321,04 

R$ 170.607,44 
R$ 64.957,20 

R$ 105.650,24 

R$ 4.312.949,10 
R$ 1.642.065,92 
R$ 2.670.883,18 

R$ 1.960.796,87 
R$ 746.535,68 

R$ 1.214.261,19 

R$ 399.465,03 

R$ 86.999,52 
R$ 31.429.001,62 
R$ 6.016.141,03 
R$ 9.557.843,89 

R$ 15.573.984,92 

Atendimento à Educação Especial — FUN-
2070 DEB 

2071 Atendimento à Educação Especial — MDE 

Alunado segundo o Censo 
Creche 
	

814 
Pré-escola 
	 1324 

Fundamental 
	

3593 
EJA 
	

242 
APAE 
	

177 
Total 
	

6150 
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Tribunal de Çntas 

ESTADO DO RIO GRANDE bo SUL Fl. Rubr 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 3489 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS — SICM  
SERVIÇO DE INSTRUÇÃO MUNICIPAL 1— SIM I =0 

Processo n° 00527-0200/11-9 

Executivo Municipal de Erechim 

Administradores: Paulo Alfredo Polis (Prefeito) 
Ana Lúcia Silveira de Oliveira (Vice-Prefeita) 
Marcelo Demoliner (Prefeito em exercício) 

Procuradores: Maritânica Lúcia Dallagnol - OAB/RS n° 25.419 (fl. 2462) 
Oldemar Meneghini Bueno - OAB/RS n° 30.847 (fl. 2462) 
Edson Luis Kossmann — OAB/RS n° 47.301 (fl. 2462) 

IT - Análise de Esclarecimentos 
Processo de Contas — Executivo/2011 

Senhora Coordenadora: 

Destaca-se, inicialmente, o pedido de cientificação dos 
Procuradores de inclusão em pauta de julgamento do presente processo, 
formulado na fl. 2404. 

A cientificação requerida será procedida nos termos da 
Resolução n°  544/2000 com a nova redação dada pela Resolução n° 
794/20071. 

Cabe referir que a Vice-Prefeita, Ana Lúcia Silveira de 
Oliveira e o Prefeito em exercício Sr. Marcelo Demoliner, regularmente 
intimados (fls. 2392, 2396, 2397, 2399 e 2403), não apresentaram 
esclarecimentos, nem anuiram aos apresentados pelo Prefeito. 

Consoante reza o § 1° do art. 48 da Resolução n° 544/2000 
— RITCE, a omissão de defesa ou esclarecimento pelo responsável, no prazo 
estabelecido, entender-se-á como renúncia à faculdade oferecida para 

justificação dos atos impugnados. 

A pauta da sessão de julgamento, desde dezembro de 2007, está sendo publicada no Diário Eletrônico 
do TCE. 
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Em cumprimento ao disposto no art. 40, parágrafo único, da 

Instrução Normativa n° 005/2012, registra-se a existência de Inspeção 

Especial, Processo n° 10.400-0200/11-4, em andamento, de responsabilidade 

do Sr. Paulo Alfredo Polis, Gestor no exercício ora em exame2. No entanto, não 

há determinação de sobrestamento do presente feito. 

Examinam-se os esclarecimentos tempestivamente 
prestados pelo Administrador, assim como os documentos juntados aos autos, 

conforme os itens a seguir: 

DAS AUDITORIAS 

Dos Relatórios de Auditoria Ordinária Tradicional — 
Acompanhamento de Gestão n° 1 (final) e n° 2 (final) 

1.1 — Manutenção de serviços essenciais de forma 
indevida e ausência de contrato de prestação de serviço de água e esgoto 
entre a municipalidade e a Corsan. Quando da realização do 
Acompanhamento de Gestão n° 02/11- Final, verificou-se a assinatura de 
novo Contrato de Programa n° 311/2012 com a Corsan regularizando a 
situação para o exercício de 2012. Infringência ao art. 57, parágrafo 3°, da 
Lei Federal n° 8.666/93, art. 22 do Código do Consumidor e art. 10 da Lei 
Federal n° 7.783/89 (fls. 1969/1970). 

O Gestor salienta que a contratação ocorreu com fulcro no 
art. 24, inc. VIII, da Lei Federal n° 8.666/93, conforme processo administrativo 
n° 4011/2012. Entende que inexiste qualquer inconformidade no que diz 
respeito ao mérito da contratação. Destaca a regularização da situação, 

conforme ressaltou a equipe de auditoria por ocasião do Acompanhamento de 
Gestão Final 02/2011 (fls. 2405 e 2406). 

Documentos anexados às fls. 2493/2546. 

2  Consulta ao Sistema Corporativo - RES1310, realizada em 30-10-2013. 
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A manifestação do Administrador dá conta de providências 

adotadas somente em 2012, com a formalização de procedimento de dispensa 

de licitação e a firmatura do contrato n° 311/2012 com a Corsan. Portanto, não 
elide a situação irregular no exercício de 2011, mantendo-se o aponte. 

2.1 — Irregularidades na contratação de empresa de 
engenharia e consultoria para a prestação de serviços de Estudos da 
Circulação da Área Central e Modernização do Sistema de Transporte de 
Veículos de Erechim, consubstanciada nos seguintes subitens (fl. 1970): 

2.1.1 — Imprecisão de especificações a respeito do 
produto final a ser apresentado pela empresa contratada, pois existem 
diversas questões que não estão esclarecidas tanto no instrumento 
contratual quanto na proposta técnica da contratada. Violação ao art. 54, 
parágrafo 1°, da Lei de Licitações e Contratos (fls. 1971/1977). 

O Gestor destaca, às fls. 2406/2407, que o tema 
inexigibilidade de licitação tem sido objeto de controvérsias, sem que se tenha 
atingido uma solução satisfatória. Cita Marçal Justen Filho sustentando que 
uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação é a incerteza da natureza 
subjetiva da avaliação, eis que a natureza da prestação envolve fatores 
intelectuais, criativos e assim por diante, e não há critério objetivo de 
julgamento para escolher o melhor. Acrescenta a outra hipótese em que o 
particular assume obrigação cujo conteúdo somente se definirá ao longo da 
própria execução, o que, no seu entendimento, parece ser o caso, por isso não 
há possibilidade de competição pela ausência de definição prévia das 
prestações exatas e precisas a serem executadas ao longo do contrato. Com  

relação às particularidades do objeto contratado: Estudos da Circulação da 

Área Central e Modernização do Sistema de Transporte de Veículos de 
Erechim, cita, em síntese, as seguintes características: 

cada cidade apresenta suas próprias peculiaridades de 
mobilidade em relação ao transporte público; 

não existem soluções e propostas iguais para diferentes 
cidades; 
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a complexidade de cada estudo é verificada a partir da 

realização do diagnóstico e de pesquisas; 
conforme aditivo 344/2011 foram necessários mais prazo 

de execução dos serviços; 

também no aditivo foi incluído no objeto do contrato a 
elaboração de minuta de edital do transporte coletivo não 
previsto no contrato original; 
- os acréscimos de prazo e produtos foram realizados por 
meio de aditivo contratual sem aumento do valor original do 

contrato; 
conforme Marçal Justen Filho umas das causas que 

justificam a inexigibilidade de licitação é justamente a 

ausência de definição objetiva dos serviços a serem 
executados que são definidos pelas partes ao longo da 

própria execução que se configura no caso de um estudo 
dessa natureza na cidade de Erechim. 

Em que pese às ponderações do Justificante, sobretudo de 
ordem doutrinária, não elidem o cerne da questão, pois o Gestor não logrou 
demonstrar nada em contrário a imprecisa definição do objeto contratado. O 
aponte suscita uma série de questionamentos, o que denota a imprecisão das 
especificações, como: 

O estudo deverá envolver a identificação de obras de 
infra-estrutura necessária a implementação do plano de 
mobilidade e quantificação e orçamentação em nível de 
projeto funcional (caso necessário)? 

Ao determinar intervenções físicas necessárias ao sistema 
viário nas vias de área central, deverá apresentar projetos 
técnicos a nível de projeto básico de engenharia, memoriais 
descritivos (vide página 19 da proposta técnica)? 

O plano apresentado deverá contemplar: Acessibilidade 
para pessoas com mobilidade restrita? Áreas de 
estacionamento? Áreas e horários de acesso restrito? Serviço 
de transporte coletivo? Motos, motonetas, bicicletas, veículos 
de tração-animal? Sistemática de avaliação, revisão e 
atualização do Plano? Projeção das demandas futuras e caso 
afirmativo para que período? 
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d) A Contratada deverá apresentar estudos preliminares? 

Em vista disso, tem-se que, a par das ponderações, 
permanecem desatendidos esses questionamentos, mantendo-se o aponte. 

2.1.2 — lnaplicabilidade da hipótese da justificativa do 
contrato prevista no inc. II, do art. 25 da Lei 8.666/93, como dispensa de 
licitação, pois o serviço objeto da contratação não se configura como 

singular. Violação ao art. 37, inc. XXI da CF, arts. 2° e 3° da Lei de 
Licitações, bem com ao principio da isonomia (fls. 1977/1980). 

Às fls. 2408/2412, o Administrador transcreve o art. 25 e 
parágrafo primeiro da Lei de Licitações. Tece considerações a respeito do 
conceito de notória especialização, citando doutrina de Jessé Torres Pereira 
Junior no livro Comentários à Lei de Licitações e Contratações na 
Administração Pública. Considera que o exame da oportunidade e 

conveniência de efetuar a contratação compete ao administrador. Ressalta que 
a empresa em questão desenvolveu trabalhos de assessoria em diversas 
prefeituras, com inexigibilidade de licitação, sendo que o Tribunal de Contas da 
Paraíba examinou contrato de inexigibilidade firmado entre a empresa e 
prefeitura de Campina Grande/PB, considerando regular o procedimento. 
Entende que a notória especialização está qualificada na vasta documentação 
dos serviços prestados em diversos órgãos públicos, nacionais e 
internacionais, na sua maioria, por inexigibilidade de licitação. Considera que o 
currículo do funcionário responsável demonstra a imensidão de congressos e 
seminários, citando os trabalhos realizados pela empresa. Menciona doutrina 
de Hely Lopes Meirelles e Marçal Justen Filho, lembrando que o conceito de 
natureza singular é relativo. Colaciona jurisprudência do STJ e do STF. 
Assevera que no caso concreto o aponte deve ser afastado, uma vez que 

foram atendidos os requisitos legais, quais sejam: 

o objeto contratado engloba a execução de estudos 
técnicos especializados, conforme preceitua o art. 13, inc. I e III da Lei 

8.666/93; 
a empresa contratada goza de reconhecida capacidade 

técnica, demonstrando notória especialização; 
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3) foi demonstrada, no processo, a natureza singular do 

objeto contratado. 

Não assiste razão ao Administrador. Além da notória 

especialização destacada pelo Justificante, a legislação ainda exige outro 
requisito para que reste configurada a possibilidade de inexigibilidade de 
licitação, qual seja, a singularidade dos serviços. Logo, para a caracterização 
se faz necessário que a complexidade, a relevância, os interesses públicos 
envolvidos tornem o serviço singular e possível de ser prestado somente pela 

empresa contratada. Cabe ressaltar que em outros municípios do Estado do 
Rio Grande do Sul, sejam de menor ou de maior porte com relação a Erechim, 
vem ocorrendo procedimento licitatório para estudos relativos a mobilidade 
urbana não sendo possível, portanto, a configuração da hipótese de 

inexigibilidade de licitação. 

Em vista disso, mantém-se o aponte. 

2.1.3 — Ausência de planilha orçamentária contendo a 
composição de todos os custos unitários dos serviços pretendidos. No 
comparativo entre o Município de Erechim e o Município de Rio Grande, o 
qual firmou contrato para o mesmo objeto com maior complexidade 
(Tomada de Preços n° 25/2011), o preço ajustado é 54,80% superior ao 
firmado pelo Município de Rio Grande, cujo plano viário considera, além 
do modal rodoviário, o ferroviário, hidroviário, autoviário e cicloviário, ao 
passo que o objeto contratado pelo Município de Erechim apenas se 
vislumbra o modal rodoviário. Sugestão de ressarcimento ao erário no 
valor de R$ 53.100,00 relativo a diferença entre o contrato de Erechim e o 
de Rio Grande (R$ 150.000,00 — R$ 96.900,00), (fls. 1980/1982). 

O Esclarecente, às fls. 2412/2416, considera que a 
elaboração de planilha de custos de itens unitários relativos a serviços que 
envolvam componentes diversos e a especificação dos custos unitários de 

cada item integrantes de tais serviços não tem o condão de garantir a eficiência 
administrativa e implicaria em custos adicionais, com a contratação de uma 
empresa somente para fazer a planilha de custos. Entende que a ausência de 

planilha de custos se justifica em razão da inexigibilidade da licitação e 
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ausência de definição objetiva dos serviços a serem executados, que são 
definidos ao longo da própria execução. Portanto, entende que não se teria 
como definir itens de trabalho. Colaciona decisão do TCU. Menciona as 
atividades desenvolvidas pela Consultoria no Município, incluindo os aditivos 

contratuais, envolvendo quatro importantes produtos: 

estudo de circulação com abrangência da área urbana da 
cidade e não apenas da área central como previsto no contrato original; 

estudo de modernização do sistema de transporte 

coletivo; 
anteprojeto arquitetônico do terminal de transferência 

urbana de Erechim 
minuta de edital de licitação do transporte coletivo urbano. 

Relaciona diversos contratos entre a empresa e Prefeituras, 
fazendo um comparativo entre os valores, destacando a complexidade de cada 
projeto diferenciado entre si. Considera arbitrário o valor sugerido pelo aponte 

como passível de restituição ao erário porque avaliar um trabalho intelectual 
em uma cidade com base em outra cidade qualquer se configura equivocado e 
sem base técnica, pois se trata de comparação entre cidades diferentes, com 
peculiaridades próprias, com empresas diferentes e de trabalhos diversos. 
Salienta que a empresa realizou um trabalho extra para a Prefeitura de 
Erechim sem nenhum custo adicional: a minuta do edital de licitação dos 
serviços de transporte coletivo, para atender a exigência do Ministério Público, 
o que já justifica o valor do trabalho realizado. Considera justo o valor pago 
pela Administração à empresa, tendo em vista o grau de complexidade dos 
trabalhos. Por fim, discorda do comparativo utilizado pela equipe em relação 
aos municípios de São Borja e Rio Grande, cujas peculiaridades não são 

suficientes para comparar preços pagos. 

No que tange aos argumentos aduzidos para explicar a 
diferença entre os preços pagos pelo Município Auditado e aqueles contratados 
pelos Municípios citados pelo aponte são insuficientes para justificar o 
pagamento a maior em 54,80%, em relação ao Município de Rio Grande, cujo 
objeto, além de envolver os serviços em comento, abrange outros serviços. 
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No presente caso, resta evidenciado que o procedimento 

adotado pela Administração, relativo a inexigibilidade de licitação com fulcro no 
inc. II, do art. 25 da Lei 8.666/93, acabou por propiciar as diferenças apuradas 
pela Auditoria. A desconformidade do preço ofertado com os preços correntes 

no mercado teria sido detectada pelo Município se houvesse atendido ao 
necessário procedimento licitatório na contratação e adotado a planilha 
orçamentária contendo a composição de todos os custos unitários dos serviços 

pretendidos. 

Assim, pela afronta ao principio da economicidade (art. 
70 da Constituição Federal), mantém-se o aponte, com sugestão de débito 
de R$ 53.100,00. 

2.1.4 — Irregular liquidação de despesas no que tange 
aos pagamentos efetuados, pois a falta da clareza na especificação do 
objeto e a ausência de cronograma de execução dos serviços não 
respaldam os pagamentos das parcelas mensais, prejudicando a atuação 
do controle externo. Quando do Acompanhamento de Gestão n° 02/11-
Final, constatou-se que o valor ajustado foi pago na sua integralidade - 
R$ 150.000,00. Afronta aos incisos II e IV do art. 74 da CF, bem como ao 
principio da economicidade inserto no art. 70 da CF (fls. 1982/1983). 

O Gestor considera que por tratar-se da hipótese de 
inexigibilidade de licitação, o particular assume a obrigação cujo conteúdo 
somente se definirá ao longo da própria execução, que é o caso em questão. 
Enfatiza que como não há possibilidade de competição pela ausência de 
definição prévia das prestações exatas e precisas a serem executadas ao 

longo do contrato fica muito difícil estabelecer-se um cronograma de execução 
de pagamento, pois não se sabe como a empresa irá realizar cada etapa. As 
etapas de execução e o pagamento serão determinados em função dos fatos 
futuros, não sendo possível prevê-los anteriormente. Informa que há no 
processo administrativo e no contrato administrativo 343/2011, item 2.1, 
detalhes quanto aos serviços e respectivo período. Afirma que todas as 
atividades foram realizadas conforme previsto no contrato e no aditivo, tendo 
sido acompanhadas pelo Gestor do contrato (fls. 2416/2417). 
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Em que pese às alegações do Esclarecente firmadas com 

base na dispensa do processo de licitação, já refutadas, não justificam as 
deficiências apuradas na liquidação da despesa no que tange ao efetivo 
cumprimento da obrigação. A falta de clareza na prestação do objeto, admitida 

pelo Gestor sob o argumento de que como se trata de dispensa de licitação o 
conteúdo somente se definirá ao longo execução, confirmam o aponte. Como 

bem destacado no relatório: a falta da clareza na especificação do objeto e a 

ausência de crono grama de execução dos serviços não respaldam os 
pagamentos das parcelas mensais, prejudicando a atuação do controle 

externo. 

Em vista disso, mantém-se a inconformidade. 

2.2 — Contratação de empresa gráfica para impressão de 
35.000 exemplares de "Informativo de Ações do Governo Municipal n° 
2010", perfazendo o montante de R$ 77.000,00. A matéria revelou as 
seguintes irregularidades na fase da liquidação da despesa, resultando 
dano ao erário passível de devolução (fls. 1983/1984): 

2.2.1 — Gramatura do papel utilizado (90g/m2) em 
desacordo com o contratado (capa em papel couchê brilho 170g/m2  e 
miolo em papel couchê brilho 120g/m2). A empresa procedeu ao 
ressarcimento de R$ 7.793,50, a título de "multa por inexecução 
contratual". No entanto, caso fossem entregues os 35.000 exemplares, a 
diferença correta seria de R$ 8.575,00. Como foram entregues somente 
4.000 exemplares, o prejuízo ao cofres municipais foi de R$ 980,00. Além 
disso, pela inexecução parcial da obrigação, não foi aplicada multa a 
contratada no percentual de 5% sobre o valor do contrato, o que 
representa R$ 3.885,00 (fls. 1984/1987). 

2.2.2 — Além do dano causado pela entrega de material 
com especificação diversa da licitada, constatou-se que a Auditada sofreu 
um prejuízo estimado em R$ 69.800,00, decorrente da não-entrega de 
31.000 exemplares, conforme documentação encaminhada ao Serviço 
Regional de Auditoria de Passo Fundo pela Promotoria da Justiça 
Criminal de Erechim (fl. 1987). 
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2.2.2.1 — Não comprovação da regular liquidação de 
despesa ante a ausência de controles de entrada e saída dos materiais. 
Os esclarecimentos prestados aos questionamentos de auditoria dão 
conta de informações conflitantes tanto por parte da empresa quanto pela 
auditada, no que diz respeito ao controle do recebimento e entrega do 
material, comprometendo a lisura no processamento da despesa. 
Infringência aos arts. 62 e 63 da Lei Federal n° 4.320/64, art. 70, parágrafo 
único, da CF, e art. 113 da Lei Federal n° 8.666/93 (fls. 1988/1990). 

2.2.2.2 — Conforme perícia contábil realizada nos autos 
de procedimento investigatório deixaram de ser entregues 31.000 
exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipal n. 2010 (fls. 
1990/1992). 

2.2.3 — Diante da comprovação que a despesa 
decorrente da contratação foi irregularmente liquidada e paga, em 
desatenção aos arts. 62 e 63 da Lei Federal 4.320/64, o montante de 
R$ 62.006,52 (descontado o valor já recolhido ao erário pela empresa de 
R$ 7.793,50), acrescido do valor da multa contratual pela inexecução 
parcial do contrato no valor de R$ 3.885,00, é passível de restituição aos 
cofres públicos o valor total de R$ 65.891,50 (fls. 1992/1993) 

Às fls. 2417/2418, conjuntamente sobre os itens referente à 
gramatura do papel utilizado e a quantidade do material entregue, o Gestor se 
manifestou dizendo que o processo administrativo n° 10289/2011 apensado ao 
processo 15754/2011, que apurou os fatos referentes às irregularidades do 
Convite 008/2011, somente atacou o mérito das questões suscitadas referentes 
a gramatura do material entregue, no qual foi cobrada a diferença de valores 

pagos a maior a empresa vencedora da licitação. No que se refere a 
quantidade de material entregue, relata que foi apontado pelo Ministério 
Público, através de Inquérito Civil que se encontra em andamento, e houve o 
afastamento do Secretário da Administração e três servidoras responsáveis 
pela gestão do contrato. Em vista disso, entende que o Município deve 
aguardar o término das investigações e o desfecho do caso para tomar 

providências. 
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Documentos anexados às fls. 2548/2599. 

Os fatos apontados pela Equipe de Auditoria dão conta de 
graves distorções no contrato firmado para a impressão de 35 mil exemplares 
de "Informativo de Ações do Governo Municipal n. 2010", tanto que é objeto de 

investigação da Promotoria de Justiça de Erechim, a qual encaminhou 
documentação ao Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo acerca das 
investigações realizadas apresentando evidências da irregular liquidação da 

despesa. 

As sucintas alegações apresentadas não refutam o conteúdo 
da série de irregularidades destacadas. Primeiro, porque as providências 
adotadas e ora noticiadas - afastamento do Secretário da Administração e três 
servidoras responsáveis pela gestão do contrato - apenas revelam a reação do 
Administrador Municipal quando vieram à tona os fatos passados na sua 
gestão, não constituindo fundamento para afastar sua responsabilidade perante 
esta Corte de Contas, a qual remanesce na forma do art. 93 do Regimento 
Interno do TCE, Resolução n° 544/200 (o Administrador Público responde 
pessoalmente pelos atos e fatos de sua gestão). Ademais, a responsabilidade 
do Administrador Público também se assenta, no caso, por ser o Ordenador de 
Despesas do Poder Executivo. Sobre isso, consta no Parecer TCE n2  291/92: 

(...) perante o Tribunal de Contas, ordenador de despesa ou 
responsável é aquele que tem obrigação de à Corte 
apresentar anualmente as suas contas, na forma da 
legislação administrativa estadual. 

Embora se saiba que o Prefeito não pode conferir a 

legalidade de todos os atos administrativos praticados diariamente, não é 
possível atribuir a falha sob comento aos seus subordinados, a teor do citado 
art. 93 do Regimento Interno deste Tribunal e artigo 70, parágrafo único da 

Constituição Federal. 

Portanto, cumpre ao Prefeito escolher seus auxiliares diretos 

com esmero, controlar de forma efetiva as atividades de seus subordinados e 
dar o devido treinamento a todos servidores municipais. Isso porque, ao ser 
investido no cargo público, assumiu para com a coletividade o compromisso de 
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bem servi-la, porque outro não é o desejo do povo, como legítimo destinatário 

dos bens, serviços e interesses administrados pelo Estado. 

Quantos aos documentos anexados para comprovar a 

entrega do material, às fls. 2548/2599, se tratam de cópias de fotos, 
aparentemente registrando a entrega do informativo em alguns 

estabelecimentos comerciais da cidade (fls. 2548/2558), além de diversas 
declarações datadas de 2012, na quase totalidade firmadas por servidores 
municipais (fls. 2562/2564, 2567/2594, 2596, 2598/2599), em sua maioria 
cargos em comissão, sendo que não é atribuição desses servidores a entrega 

de Informativo. Portanto, não se presta para refutar a não-entrega de 31.000 
exemplares, como amplamente demonstrado pelos diversos elementos 

coligidos em perícia do Ministério Público Estadual. 

Por fim, a informação de que a matéria está sub judice não 

afasta a responsabilidade pessoal do Administrador perante esta Corte de 
Contas, pois as esferas de responsabilidade civil, penal e administrativa são 

independentes entre si, não interferindo na responsabilização administrativa do 
Chefe do Executivo quanto ao emprego dos recursos públicos em desacordo 
com a lei (parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal). 

Em vista disso, mantém-se o aponte e a sugestão de 
débito no valor de R$ 65.891,50 passível de restituição aos cofres 
públicos. 

3.1 — Inconstitucionalidade na Lei Municipal n° 
4.420/2009 (e suas alterações posteriores), que dispõem sobre a estrutura 
administrativa do Poder Executivo do Município de Erechim e cria cargos 
em comissão. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, através da 
ADIn 70044887602 decidiu, por unanimidade, a inconstitucionalidade da 
referida lei, deferindo o prazo de seis meses para a Auditada exonerar os 
cargos em comissão (fls. 1993/2136). 

À fl. 2418, o Esclarecente relata que a totalidade dos cargos 
em comissão apontados foram objetos de exoneração atendendo ao 

ordenamento judicial. 
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Documentos anexados às fls. 2601/2790. 

As providências adotadas pelo Gestor se referem a período 

posterior ao auditado. A decisão judicial deferiu o prazo de 06 meses para 
cumprimento a contar da publicação e, considerando que o feito transitou em 

julgado em 08-02-2012, sendo arquivado definitivamente em 15-02-20123, tem-

se que as exonerações ocorreram no prazo estipulado. No entanto, não 

repercutem sob o exercício auditado — 2011, onde constatou-se a existência de 
cargos em comissão com atribuições próprias de cargos de provimento efetivo. 

Em vista disso, mantém-se o aponte. 

4.1.1 — Pagamento a agência de publicidade em 

desacordo com o contrato. Conforme a cláusula 6.2, a contratada 

concederia 	5% 	de 	desconto 	em 	relação 	ao 

comissionamento/agenciamento junto aos veículos de comunicação. No 
entanto, verificou-se que a empresa, ao invés de repassar 5%, apenas 

repassou 1%. Infringência ao art. 37, caput, da CF. Os valores cobrados a 

maior no total de R$ 36.717,57, é passível de ressarcimento ao erário (fls. 

2136/2140). 

Às fls. 2419/2420, o Administrador menciona artigos das 
Normas Padrão da Atividade Publicitária editada pelo Conselho Executivo de 
Normas Padrão, o qual definem desconto-padrão. Transcreve a redação dos 
artigos 6.1 e 6.2, do contrato em questão, salientando que há diferenças na 
redação dos dois artigos. Entende que o desconto a que se refere o artigo 6.2 é 
sobre os 20% retidos pela contratada a título de desconto-padrão, e exemplifica 

cálculo para demonstrar que não houve pagamento em desacordo com o 

contrato. 

Não merece acolhida o entendimento defendido pelo Gestor, 

pois o cálculo para desconto está equivocado. Como comprovado pelo aponte, 
ao invés de conceder os 5% de desconto como estipulado pelo contrato, a 

3  Consulta ao site do TJE/RS, www.tjrs.jus.br, em 03-09-2013. 
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empresa de publicidade vem concedendo 1% de desconto gerando uma 

diferença de R$ 36.717,57, passível de restituição aos cofres públicos. 

Em vista disso, mantém-se o aponte e a sugestão de 

débito. 

4.1.2 — Pagamento de publicidade em jornal local, 
homenageando o próprio jornal, cuja despesa não foi caracterizada como 
pública, por contrariar o artigo 37, parágrafo primeiro, da CF. Sugestão de 
devolução ao erário no valor de R$ 3.873,79 (fl. 2140). 

O Interessado argui que a propaganda tida como irregular é 

aquela que se caracteriza pela promoção pessoal de autoridades ou serviços 
públicos. Por isso, pondera que apenas a menção ao nome da Prefeitura ou da 
autoridade na parte destinada ao expediente do jornal, não macula a despesa 

efetuada a esse título. Menciona o Agravo de Instrumento n° 172624-5, do 
STF, sobre a questão, sintetizada pelo recorrente, entendendo que o artigo 37, 

parágrafo primeiro, proíbe a publicidade destinada a beneficiar eleitoralmente o 
governante, mas não impede que se deixe uma imagem favorável aos olhos do 

público. Considera que a simples parabenização ao jornal não se trata de 

benefício eleitoreiro ao governante. Julga que a homenagem se justificou pela 
relevância que o jornal tem na comunidade, pelos 25 anos de sua edição, pois 
leva informações aos leitores, e em se tratando de uma empresa que investe 
na cidade há mais de duas décadas, merece o reconhecimento do governo 
municipal. Finaliza dizendo que não houve ofensa ao principio da legalidade ou 
impessoalidade, uma vez que não foi usado espaço para a promoção do 
governo, e sim para enaltecer veiculo de comunicação (fls. 2420/2421). 

Documentos anexados às fls. 2792/2798 

O trecho da decisão do STF transcrito pelo Esclarecente (fl. 

2420), diz respeito às alegações do Agravante e não ao entendimento daquele 

Tribunal sobre a matéria. Transcreve-se a íntegra da decisão: 

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 
ato decisório que negou seguimento a recurso extraordinário. 
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O ora agravante, em sede de apelo extremo, 
sustenta tese jurídica de extrema relevância constitucional, 
pertinente ao sentido e ao alcance normativo do preceito 
inscrito no art. 37, § 1°, da Carta Política, que assim dispõe: 

"A publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos." 
O recorrente, após analisar os propósitos 

teleológicos do legislador constituinte, enfatiza que "A única 
interpretação compatível com a regra do § I° do art. 37 - e é 
indispensável que a Corte Suprema se pronuncie sobre o 
ponto - é esta: proíbe-se a publicidade destinada a 
beneficiar, eleitoralmente, o governante, mas não se impede 
que ele, prestando contas do desempenho do seu mandato, 
deixe uma imagem favorável aos olhos do público" (fls. 61). 

O Tribunal a quo, ao julgar recurso de apelação 
deduzido pelo ora recorrente, proferiu acórdão assim 
ementado (fls. 51): 

"Apelação Cível - Ação popular. 
Publicação ofensiva ao § I° do art. 37 da 
Constituição Federal, com prejuízo do erário 
estadual. 

A disposição constitucional veda a 
publicidade de atos e obras públicas de forma a 
autopromover o administrador. 

Sentença mantida." 
A mens subjacente ao preceito inscrito no art. 37, § 

1°, da Carta Política encontra suporte na necessidade 
republicana de prestigiar o postulado da impessoalidade. 

Na realidade, o legislador constituinte, ao impor a 
vedação em causa, quis, em cláusula revestida de inegável 
sentido de intencionalidade ético-jurídica, neutralizar 
qualquer gesto menor tendente a reduzir a publicidade 
governamental à dimensão meramente pessoal do 
administrador, impedindo, desse modo, que o espaço 
reservado à res publica viesse a constituir objeto de ilegítima 
apropriação por parte das autoridades estatais. 

É que a gestão pública dos negócios administrativos 
não pode processar-se sob a égide pessoal do governante, 
que deve - na condução transparente dos assuntos de Estado 
-fazer prevalecer, sempre, o caráter educativo, informativo e 
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de orientação social inerente a todos os atos de publicidade 
institucional. 

O dever governamental de informar a sociedade  
civil de todas as obras e realizações administrativas, embora 
traduza obrigação essencial que se impõe ao Poder Público - 
posto que é inerente ao regime democrático o modelo do 
"governo público em público" (NORBERTO BOBBIO, "O 
Futuro da Democracia", p. 86, 1986, Paz e Terra) -, não 
autoriza o administrador a valer-se de recursos públicos ou a 
utilizar-se do aparelho administrativo, ainda que  
eventualmente ausente o intuito de promoção política, para  
efeito de divulgação pessoal de seu próprio trabalho. 

O Estado não se confunde com a figura do 
administrador público. O Governo não se reduz à dimensão 
pessoal do mandatário popular. A exigência de 
impessoalidade na regência dos negócios administrativos 
representa conseqüência direta da matriz republicana que 
repele quaisquer concepções fundadas na teoria patrimonial 
do Estado. Daí a peremptória vedação constitucional inscrita 
no art. 37, ,5Ç 1°, da Lei Fundamental da República, que busca 
inibir qualquer possibilidade de manipulação da res publica, 
para efeito de coibir promoção pessoal das autoridades 
estatais, ainda que inocorrente qualquer propósito específico 
de caráter político-eleitoral. Saliente-se, por necessário, que 
o magistério da doutrina revela-se bastante preciso quanto à 
indicação dos propósitos teleológicos visados pelo legislador 
constituinte. 

Para CELSO RIBEIRO BASTOS ("Comentários à 
Constituição do Brasil", vol. 3, tomo HL p. 159, 1992, 
Saraiva), "A regra é bastante rigorosa. Proíbe a aparição da  
imagem da autoridade e mesmo da sua referência por meio  
da invocação do seu nome ou de qualquer símbolo que  
produza igual efeito".  

Esse mesmo entendimento é perfilhado por 
eminentes doutrinadores (HELY LOPES MEIRELLES, 
"Direito Administrativo Brasileiro", p. 85, 170  ed., 1992, 
Malheiros; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à 
Constituição de 1988", vol. IV, p. 2253, 1991, Forense 
Universitária; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, 
"Comentários à Constituição Brasileira de 1988", vol. 1, p. 
259, 1990, Saraiva; PINTO FERREIRA, "Comentários à 
Constituição Brasileira", vol. 2, p. 395, 1990, Saraiva), que 
advertem - como o faz JOSÉ AFONSO DA SILVA ("Curso de 
Direito Constitucional Positivo", p. 615/616, item n. 3, 130  
ed., 1997, Malheiros) - que o postulado da impessoalidade 
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revela-se frontalmente incompatível com qualquer "expressão 
de veleidade, capricho ou arbitrariedade pessoal", posto que 
"a primeira regra do estilo administrativo é a objetividade". 

Registre-se, finalmente - tal como enfatizou o 
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão da 
maior importância jurídico-constitucional (Apelação Cível n° 
143.146-1, 5° Câmara Civil, julg. em 13/06/91) - que o 
comportamento do agente público que se vale abusivamente 
da publicidade governamental, subvertendo-lhe a explícita 
destinaç ão constitucional indicada no art. 37, sç 10, da Carta 
Política, para realizar indevida promoção pessoal, 
transgride, no plano ético-jurídico, um dos vetores 
fundamentais que regem o exercício da atividade estatal: o 
princípio da moralidade administrativa. 

Assim sendo, tendo presentes as razões expostas - e 
considerando, sobretudo, a imprescindibilidade de se 
proceder ao exame do tema constitucional em referência -, 
dou provimento ao presente agravo de instrumento, para 
ordenar o processamento do recurso extraordinário 
interposto pela parte agravante. 

Publique-se. 
Brasília, 31 de março de 1997. 
Ministro CELSO DE MELLO 
Relator (STF, Agravo de Instrumento n°  172624/RJ, 

decisão monocrática de 31-03-97). 

Como se vê, o Ministro Celso de Mello, citando balizada 
doutrina, considerou que a regra do art. 37, § 1°, da Constituição Federal, é 
bastante rigorosa. Proíbe a aparição da imagem da autoridade e mesmo da 
sua referência por meio da invocação do seu nome ou de qualquer símbolo que 

produza igual efeito. 

Portanto, a decisão do STF mencionada corrobora 

entendimento deste Tribunal de Contas. 

De outro lado, o que sobreleva do aponte é a ausência de 

interesse público na despesa com a publicação de parabenização no próprio 

jornal local em vista do aniversário desse veículo de comunicação. Nenhuma 
prova fez o Gestor de qual a finalidade pública envolvida a justificar a despesa 
com a publicação de homenagem ao jornal local, descaracterizando a 

legalidade do dispêndio. 

TC-08 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SICM — SIM I 
Proc. n° 00527-0200/11-9 

Tribunal de Contas 
Fl. 

3506 

Rulk 

Quanto à glosa sugerida, destaca-se a decisão do Tribunal 

Pleno, em sessão de 17-07-20002, contida no Proc. n° 8282-0200/00-4 
(Recurso de Embargos à decisão proferida no Proc. n° 7750-02.00/97-0), 

Executivo Municipal de Turuçu, exercício de 1997, em situação análoga (item 
3.1 do relatório - Publicação de mensagem de aniversário no jornal local, 

homenageando o próprio jornal), manifestando entendimento pelo afastamento 
da glosa, acolhendo Voto do Conselheiro-Relator Helio Saul Mileski nos 

seguintes termos: 

O fato é que a referida publicação não é de cunho 
promocional, muito embora não possua qualquer caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, e 
considerando sólida jurisprudência deste Tribunal que tem 
decidido por advertir o Administrador para a não 
reincidência de despesas desse tipo, afasto a glosa imputada. 

Em vista disso, perfilhamos o referido entendimento para 

afastar o débito sugerido, mantendo-se a irregularidade para fins de 

advertência ao Gestor. 

4.1.3 — Os gastos com publicidade no Município de 

Erechim revelaram-se maior em 138% em relação ao segundo município 
que mais teve gastos com publicidade no exercício de 2011, evidenciando 
excesso de despesas com publicidade, conforme quadro comparativo à fl. 
2141. Violação ao princípio da legalidade e eficiência, art. 37, caput, da CF 

(fls. 2141/2142). 

À fl. 2421, o Gestor considera que o comparativo utilizado 

pelo aponte com outros municípios é equivocado, pois cada cidade tem suas 

características e peculiaridades próprias. Compreende que não é possível fazer 
esse tipo de comparação em se tratando de programas de governo e ações 
voltadas ao conhecimento do público em geral, vez que não existe uma tabela 
de preços ou gastos máximos a ter-se quando comparados com as cidades A 
ou B, além de facilmente ser encontrado no Brasil muitos municípios com 

valores bem superiores aos praticados em Erechim. Assevera que não existe 
uma lei que diga que para X habitantes há que se gastar um valor X, pois o que 
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é levado em conta para a publicidade são as ações do governo que precisam 

ser levadas para a comunidade em geral. 

Embora inexista uma lei que diga que para X habitantes há 

que se gastar um valor X, como ressaltado pelo Esclarecente, o fato é que os 
gastos com publicidade no Município de Erechim não encontram guarida com 

os princípios da eficiência e economicidade. Ademais, em sendo elevados os 
gastos sob esse título, e considerando as deficiências apontadas 
anteriormente, não se mostra razoável, nem se coaduna a esse princípio, que o 

Município tenha despendido vultosas quantias do orçamento em 2011 
(R$ 2.151.189,29), sob a rubrica de despesa com publicidade, quando outros 
fatores de ordem preemente como saúde, educação e segurança poderiam ter 
auferido semelhantes investimentos e cujo retorno à sociedade se apresenta 

mais consistente. Ainda, quanto ao comparativo utilizado pela equipe de 
auditoria, trata-se de mero demonstrativo para avaliação entre o valor gasto 
pela Auditada e outros municípios com vetores semelhantes. A evidência não 
enfatiza o aponte que tal demonstrativo é taxativo, e, sim, exemplificativo, 

perfeitamente inserido nas normas técnicas de auditagem, aonde se conclui, a 
vista dos demais elementos coligidos já mencionados, que a despesa realizada 
demonstrou-se excessiva, acima dos limites do razoável, do econômico e do 

eficiente. 

Em face ao exposto, mantém-se o apontamento. 

4.2 — Contratação de Banda de Música custeada pelo 
erário em evento comemorativo da Administração Municipal e do 
Orçamento Participativo, que não se revestiu de caráter público, pois 
limitado a esse grupo específico. lnfringência aos princípios da legalidade 

e eficiência, art. 37, caput, da CF. Sugestão de ressarcimento ao erário no 

valor de R$ 25.000,00, relativo à contratação da banda (fl. 2142). 

O Esclarecente discorda do aponte justificando que as 

informações dão conta que o evento foi aberto para todos e teve caráter 

institucional, sendo que os participantes tiveram que pagar os custos com o 

almoço e o custeio das bebidas (fl. 2422). 
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Documentos anexados às fls. 2463/2490, 2800/2803. 

A equipe de auditoria constatou que o evento limitou-se a 

participação de membros da Administração Municipal e do Orçamento 
Participativo. Os documentos trazidos pelo Esclarecente, veiculados pela 

imprensa (fls. 2800/2802), mencionam que o evento dirigiu-se a 
confraternização dos membros do Orçamento Participativo. O aponte consigna, 
ainda, que determinadas despesas e todas as receitas não foram registradas 

de forma púbica. Em sendo assim, resta evidenciado que a contratação da 
banda musical não foi para comemorar determinado evento público, e sim para 

um determinado grupo de participantes, leia-se: membros da Administração 
Municipal e do Orçamento Participativo. Logo, a despesa com a contratação do 

referido grupo musical não poderia ter sido suportada pelos cofres públicos. 

Em vista disso, mantém-se o aponte e a sugestão de 

ressarcimento ao erário no valor de R$ 25.000,00. 

4.3 — Contratação de consultoria tributária no montante 
de R$ 54.379,36, com base no art. 25, Inc. II, da Lei de Licitações, cuja 
hipótese não está configurada como de inexigibilidade de licitação. 

Infringência à Lei Federal n° 8.666/93 (fls. 2142/2144). 

O Interessado tece considerações acerca da lei de 
licitações, especialmente quanto à hipótese de inexigibilidade e aos conceitos 
de notória especialização. Considera que, no caso em apreço, a empresa 
contratada possui um amplo conhecimento da realidade do Município, e 
consoante o parecer da Procuradoria Jurídica do Município, encontra-se 
evidenciada a notória especialização e os serviços se enquadram nas 
características do art. 13 da Lei Federal n° 8.666/93 — serviços técnicos 

profissionais especializados. Cita lição de Marçal Justen Filho no que diz com a 
singularidade do serviço e considera a situação perfeitamente enquadrável no 

art. 25, inc. II, da Lei de Licitações (fls. 2422/2424). 

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes leciona que a inviabilidade 

de competição, no caso do art. 25, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, 
somente se configura quando há, simultaneamente, a presença dos seguintes 
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requisitos: que se trate de serviço técnico elencado no art. 13 do mesmo 
Diploma Legal; que o serviço apresente determinada singularidade (e não seja 
de publicidade ou divulgação); que o profissional possua especialização na 
realização do objeto pretendido; que essa especialização seja notória; e que a 

notória especialização esteja intimamente relacionada com a singularidade 

pretendida pela Administração 4. 

Segundo o Tribunal de Contas da União: 

"a simples apresentação de currículos não se presta, por si 
só, a comprovar a notória especialização do contratado, 
especialmente considerando que tais elementos de convicção 
não indicam necessariamente se tratar de profissional com 
estilo ou uma marca pessoal inconfundível e exclusiva no 
mercado, tornando seu trabalho essencial e indiscutivelmente 
o mais adequado para atender o interesse da companhia" 
(Acórdão n° 2673/2011-Plenário, em sessão de 05-10-2011), 
grifou-se. 

Portanto, o fato de a empresa Contratada possuir 

qualificação técnica e profissional não se presta, por si só, a caracterizar 
"notória especialização" a autorizar uma inexigibilidade de licitação com fulcro 

no art. 25, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93. 

Ademais, o objeto definido na cláusula 1.1. do contrato n° 

487/2009 (fl. 1074): 

1.1. Contratação de empresa especializada em consultoria 
tributária, através da Secretaria Municipal da Fazenda, com 
recursos próprios. 

E cláusula 1.1. do contrato n°447/2011 (fl. 1184): 

1.1. Contratação de empresa especializada em consultoria 
tributária, a fim de prestar serviço de assessoria e 
consultoria técnica para a Secretaria Municipal da Fazenda, 
nas áreas de ISS e ICMS, através da Secretaria Municipal da 
Fazenda, com recursos próprios. 

4  In Contratação Direta sem Licitação. Lia edição, 1999, p. 444/445. 
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Embora sejam de ordem técnica, não tem natureza singular, 

eis que se trata de serviços rotineiros de consultoria tributária. 

Pela sua índole comum, os serviços contratados não se 

revestem da singularidade exigida pela lei, não demandam notória 
especialização para a sua execução e não afastam a hipótese da existência de 

outros profissionais ou escritórios potencialmente capazes, interessados e 
dispostos a oferecer seus serviços ao Município Auditado. Como se vê, a 
análise do caso concreto evidencia que o objeto contratado envolveu trabalho 
corriqueiro no âmbito da administração tributária pública, com incontestes 

possibilidades de grande competição no mercado próprio. 

Ressalta-se, por oportuno, decisão desta Corte de Contas, 

envolvendo a mesma empresa em situação análoga — Proc. n° 02123-0200/10-
1 (Item 2.5.1 — Contratação de serviços de consultoria tributária de forma 
direta, com fulcro em inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, inciso II, da 
Lei Federal n° 8.666/93. Requisito da notória especialização não restou 
atendido. Afronta à Lei de Licitações), pendente de Rec. de Embargos n° 7394-
0200/13-4, Executivo Municipal de Tapejara, exercício 2010, cuja decisão da 2a 
Câmara deste Tribunal, em 28-02-2013, decidiu pela manutenção do aponte e 

imposição de multa. 

Por isso, é de se manter o apontamento. 

4.4 — Para a contratação da empresa de consultoria 
tributária mencionada anteriormente, no exercício de 2011, houve um 
acréscimo de 48,60% no valor do contrato em relação aquele praticado 
em 2009, sem que ficasse demonstrado claramente os motivos desse 
acréscimo. Além disso, não foi observada a fase da liquidação de 
despesa no que tange a efetiva prestação do serviço, pois nos relatórios 
de atividades trimestrais apresentados, não ficou evidenciado o 
acréscimo de atribuições decorrentes do contrato. Inexistência de 
registro dos dias e horas em que o profissional prestou o serviço. 
Ausência de comprovação do treinamento dos servidores. Infringência 
aos arts. 62 e 63 da Lei Federal n° 4.320/64, e arts. 31 e 74 da CF. Sugestão 
de débito no valor de R$ 7.326,08 (fls. 2144/2146). 
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O Justificante, fls. 2424 a 2427, considera que o acréscimo 
de 48,60% em relação ao valor ajustado no contrato de 2009, ocorreu porque 
foram incluídos quatro itens e excluído um item em relação ao contrato anterior. 
Assim, dos seis serviços inicialmente contratados em 2009, a contratada 
passou a prestar nove, ou seja, um acréscimo de 50% nos serviços, o que 
justifica o reajuste de preço de 48,60%. Com relação aos serviços prestados na 
sede do Município, em que o aponte menciona que não há registro dos dias e 
horário em que o profissional contratado esteve no Município, afirma que o 
contrato não prevê tal registro, uma vez que os serviços podem ser prestados 
junto a sede da Prefeitura ou no escritório da contratada, conforme 
estabelecido no ajuste. Entende que os relatórios trimestrais entregues pela 
empresa demonstram que os serviços foram prestados, sendo irrelevante os 
dias e horários em que os mesmos ocorreram. Quanto à referência nas notas 
fiscais do contrato anterior nos meses de agosto a dezembro/2011, diz que 
houve equívoco e que se referem ao contrato 447/2011. Com  relação aos 

treinamentos dos servidores que não teriam sido demonstrados em auditoria, 
afirma que esses foram realizados, conforme comprova através dos 
documentos anexados. Apresenta, também, relatórios de outras atividades 
desenvolvidas pela empresa e informa que o contrato a partir de 05-08-2012 

não está mais em vigor. 

Documentos anexados às fls. 2805/2844. 

Os documentos anexados aos autos tratam-se de módulos 
de ensino e apresentação no sistema de informática "Word -power-point" (fls. 
2805/2817); de planejamento de ações na Secretaria da Fazenda (fls. 

2818/2822); de sugestão de ações em 2011 ao Município referente a 
arrecadação dos tributos (fls. 2823/2830); além de sugestões encaminhadas ao 
Secretário Municipal da Fazenda visando a melhoria no setor de fiscalização 
(fls. 2831/2834). Já o documento de fls. 2835/2841 é estranho ao exercício 

examinado, pois se trata de reunião de 15/01/20210, e o documento de fls. 

2842/2844, se trata do contrato em apreço. 

Do conteúdo da documentação acostada, não restou 

cabalmente demonstrado os fatores os quais levaram ao acréscimo em 
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patamar de 48,60% em relação ao valor ajustado no contrato de 2009, pois não 
ficou comprovado que foram prestados outros serviços que não os mesmos 

firmados no contrato de 2009, o que justificaria o acréscimo. 

As alegações trazidas pelo Administrador para justificar os 

pagamentos não possuem eficácia para regularizar os dispêndios até então 

efetuados, uma vez que a cláusula 2.3 do termo contratual firmado com a 
Contratada (contrato n° 487/2009, fl. 1074, e contrato n° 447/2011, fl. 1185) 

previa a apresentação de relatórios com síntese dos resultados e sugestões 
para a melhoria do sistema de arrecadação, situação que não foi demonstrada 

pelos documentos anexados. 

Conforme destacado no Proc. n° 02123-0200/10-1, envolvendo 

a mesma empresa (Item 2.5.2, pagamento de serviços de consultoria tributária 

desprovido da comprovação efetiva da prestação dos serviços, envolvendo R$ 

10.000,00, competência de janeiro a abril/2010), pendente de Rec. de 

Embargos n° 7394-0200/13-4, Executivo Municipal de Tapejara, exercício 
2010, decisão da 2 Câmara deste Tribunal, em 28-02-2013, foi mantida a 
sugestão de débito proposto, cujo fundamento contido no excerto do voto a 

seguir se transcreve: 
Logo, o Administrador foi conivente com aludida situação, a 
qual acarretou burla aos artigos 62 e 63 da Lei Federal n° 
4.320/64 (Fase de Liquidação Despesa Pública), pois não 
restou confirmada a execução do serviço, motivo pelo qual 
determino a reparação aos cofres municipais do dano 
causado. 

Em vista disso, e considerando que não ficou evidenciado o 

acréscimo de atribuições decorrentes do contrato, sugere-se a manutenção 

do aponte e do débito no valor de R$ 7.326,08. 

4.5 — Despesa irregular com contratação de serviço de 
despachante, quando há servidores no quadro do Município que têm 
atribuições para cuidar de veículos (Chefe do Setor de Controle de Frota e 
Chefe da Divisão de Documentação). Desrespeito ao princípio da 
economicidade. Sugestão de débito no valor de R$ 1.520,00. Matéria 
apontada no exercício de 2010, item 1.2, Proc. 011380-0200/10-0 (fls. 

2146/2147). 
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O Administrador afirma que a contratação do despachante 

deveu-se ao "(...) acúmulo de serviços suportado pelo servidor lotado como 

Chefe do Setor de Controle de Frota (...)". Como exemplo, cita o controle de 

toda a frota coberta por seguros, exercendo a função de gestor dos contratos. 
Refere que o atraso no licenciamento veicular pode acarretar multas, "(...) as 

quais poderão alcançar montantes muito mais significativos do que aquele 

despendido em face do referido Despachante". Entende que a contratação "(...) 

demonstra preocupação com o principio da economicidade, e não 

especificamente a sua infringência." (fls. 2427/2428). 

Documentos anexados às fls. 2846/2860. 

A matéria não comporta divergências, tendo em vista voto 

proferido pelo Exmo. Sr. Conselheiro Relato Algir Lorenzon, por ocasião do 
exame de contas Proc. 011380-0200/10-0, exercício 2010, em relação ao item 

(julgado em sessão da ia  Câmara, de 09-04-2013), pendente de Rec. de 

Embargos n° 8540-02300/13-8, cujo excerto a seguir se transcreve: 

(-) 
Considero razoáveis as razões apresentadas. Além disso, 
compulsando os autos, verifiquei que o relatório de auditoria 
(fls. 725/726) informa que junto à Nota de Empenho consta 
que os serviços foram terceirizados para a contratada 
licenciar 168 (cento e sessenta e oito) veículos, ao preço de 
R$ 30,00 (trinta reais) para cada carro licenciado. 
Assim, deixo de acolher a sugestão de imputação de glosa. 

Em vista disso, e considerando-se que a matéria não foi 

mencionada para imposição de multa e fixação de débito, sugere-se seja 

afastado o aponte. 

4.6 — Contratação da Banrisul Serviços Ltda. por 

dispensa de licitação, visando ao fornecimento de Cartões de 
Alimentação Refeisul e para a prestação de serviços de administração, 
controle e gerenciamento da frota de veículos através de cartão. Não 
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configuração da hipótese do art. 24, VIII, da Lei de Licitações e Contratos, 
nas contratações realizadas. Afronta ao art. 2° da Lei Federal n° 8.666/93. 
Matéria objeto de aponte nos exercícios de 2009 e 2010, com relação ao 

cartão-alimentação (fls. 2147/2149). 

O Administrador, acerca da inconformidade apontada, refere 

que a contratação efetivada ocorreu com base no art. 24, inciso VIII, da Lei de 
Licitações. Assevera que a empresa contratada é controlada pelo Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S/A, que integra a Administração .Pública, 
requisito exigido para configurar a dispensa de licitação. Ressalta que não 

houve qualquer prejuízo a administração na medida em que todos os custos 
foram suportados pela empresa Banrisul Serviços Ltda. Acrescenta que a 

Procuradoria Jurídica do Município manifestou-se pela contratação com 
dispensa de licitação com fulcro no citado artigo. Encaminha anexo relatando 
que se trata de pequena amostra da quantidade de súmulas encontradas na 
internet de contrato do Cartão Refeisul e do Cartão Frotas firmados pelo 
Banrisul com outros municípios através de dispensa de licitação (fls. 

2428/2429). 

Documentos anexados às fls. 2862/2867. 

O procedimento adotado pelo auditado, em relação as 

referidas contratações, está em desacordo com a legislação vigente e a 
doutrina, pois a regra legal invocada pelo Administrador para justificar a 

contratação direta dispõe: 

Art. 24 - É dispensável a licitação: 

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito 
público interno, de bens produzidos ou serviços prestados 
por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e 
que tenha sido criado para esse fim específico em data 
anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado 
seja compatível com o praticado no mercado; 

Ao comentar o citado artigo de lei, Marçal Justen Filho em 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, ii a edição, São 
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Paulo — 2005, Editora Dialética, p. 247, ensina: 

O dispositivo comporta diversos enfoques, segundo a 
natureza da atividade desenvolvida pela entidade. (..), as 
sociedades de economia mista e empresas públicas podem 
enquadrar-se em duas categorias básicas. Ou se dedicam a 
atividades econômicas (em sentido estrito) ou são 
prestadoras de serviço público (aí incluídas tanto as que 
prestam serviço público propriamente dito como também as 
que desenvolvem atividades de suporte à Administração 
Pública). 

As entidades que desempenham atividade econômica estão 
subordinadas, por força do art. 173 da CF/88, á regime 
jurídico idêntico ao reservado para a iniciativa privada. 
Atuam no mercado e não podem merecer qualquer privilégio 
ou beneficio. 

Já as prestadoras de serviço público retratam mera 
alternativa organizacional da Administração Pública. (..) 

14.1) Inaplicabilidade às entidades exercentes de atividade 
econômica  

Tem de reputar-se que a regra do inc. VIII apenas pode 
referir-se a contratações entre a Administração direta e 
entidades a ela vinculadas, prestadoras de serviço público (o 
que abrange tanto as prestadoras de serviço público 
propriamente ditas como também as que dão suporte à 
Administração Pública). 

A regra não dá guarida a contratação da Administração 
Pública com entidades administrativas que desempenham 
atividade econômica em sentido estrito. Se o inc. VIII 
pretendesse autorizar contratação direta no âmbito de 
atividades 	econômicas, 	estaria 	caracterizada 
inconstitucionalidade. É que as entidades exercentes de 
atividade econômica estão subordinadas ao disposto no art. 
173, sç 1°, da CF/88. Daí decorre a submissão ao mesmo 
regime reservado para os particulares. Não é permitido 
qualquer privilégio nas contratações dessas entidades. Logo, 
não poderiam ter a garantia de contratar direta e  
preferencialmente com as pessoas de direito público. Isso 
seria assegurar-lhes regime incompatível com o princípio da 
isonomia.  (Sublinhou-se) 
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Ainda que parte do capital pertença a uma entidade 

integrante da administração estadual indireta, a Banrisul Serviços Ltda. não foi 
criada com o fim específico de fornecer bens ou serviços a pessoa de direito 
público interno, mas o de atender a demanda da iniciativa privada e de estatais 
na área de vales-alimentação. Atua no mercado em competição com outras 

empresas do ramo. 

Ademais, não há nos autos comprovação de que a empresa 

contratada foi constituída em data anterior à do dispositivo que fundamentou a 
dispensa. Em consulta ao sítio na internet da Banrisul Serviços Ltda5  não se 

obteve essa informação, mas a de que o primeiro produto foi lançado no ano 

de 1996: depois de publicada a Lei Federal n° 8.666/1993. 

Logo, não se aplica ao presente caso a hipótese de 

dispensa de licitação do inciso VIII do art. 24 da Lei de Licitações. 

A matéria referente ao cartão-alimentação foi objeto de 

aponte no exercício de 2009, e o processo, tombado sob o n° 01570-0200/09-
4, foi julgado pela Colenda r Câmara desta Corte em sessão de 30-08-2012, 
com decisão pela imposição de multa e cientificação da Origem para que se 
evite a reincidência, no mesmo sentido Proc. 011380-0200/10-0, exercício 

2010, item 4.2, julgado em sessão da ia  Câmara, de 09-04-2013 (pendente de 

Rec. de Embargos n° 8540-02300/13-8) 

Assim, permanece o aponte. 

4.7 — Pregão Presencial n° 127/2011, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de 
varrição manual de ruas, capina de meio-fio, limpeza e higienização diária 
dos banheiros públicos, roçagem mecanizada, com recolhimento e 
transporte dos resíduos resultantes destas atividades. Do referido 
contrato constataram-se os seguintes fatos (fl. 2149): 

s www.banrisulservicos.com.br  - consulta em 28-08-2013. 
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4.7.1. Não houve comprovação da pesquisa de preços 
inviabilizando a verificação da proposta apresentada com os preços 
correntes no mercado. Infringência ao artigo 43, inc. IV, da Lei Federal n° 

8.666/93 (fl. 2149). 

Informa o Administrador que utilizou como parâmetro 

planilhas de orçamentos de preços que já vinham sido pagos pela Prefeitura, 
alguns editais de outras prefeituras com objetos similares e ligações telefônicas 
com empresas do ramo. Salienta que não há qualquer legislação que 

estabeleça uma rotina para a elaboração do orçamento detalhado. Considera 
que, na prática, a estimativa de preços deve ser elaborada com base nos 
preços correntes no mercado colhidos em empresas do ramo pertinentes ao 
objeto licitado, onde será realizada a licitação. Relata encaminhar cópias dos 
orçamentos das demais empresas participantes do certame, demonstrando que 
houve seis empresas interessadas e com preços condizentes com o preço de 
referência, além de editais que possam servir de base dos preços utilizados por 

outros municípios (fls. 2429/2431). 

Documentos anexados às fls. 2869/2928. 

Não está correta a interpretação de que a comparação de 

preços deve se restringir aos preços ofertados pelos competidores. Se fosse 
assim, seria então de se indagar porque a Lei Federal nP- 8.666/93 impõe à 

Administração Licitante o dever6  de verificar se as propostas apresentadas 

estão de acordo com os preços praticados no mercado (inciso IV do art. 43). 
Como se deve ter por premissa que a lei nunca possui disposições inúteis ou 
irrelevantes, por óbvio que o comando inserto no inc. IV do art. 43 visa 
exatamente coibir o procedimento defendido pelo Administrador, de somente 

ter por "parâmetro" os preços ofertados pelos competidores. No caso em 
apreço, embora o Município afirma ter efetivado uma pesquisa dos preços de 
mercado, sobreleva do aponte a não-formalização dos atos administrativos, 
quando a lei impõe que o processo administrativo deva ser formal, no sentido 

6  Note-se que neste dispositivo não há espaço para a discricionariedade, pois há comandos impositivos no 
sentido de: primeiro, verificar a conformidade de cada proposta com os preços de mercado, ou com os 
fixado por órgão oficial, ou ainda com os constantes do sistema de registros de preços (se implantado); 
segundo, registrar esses preços na ata de julgamento; e terceiro promover a desclassificação das 
propostas desconformes ou incompatíveis 
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de que deve ser reduzido a escrito e conter documentado tudo aquilo que 
ocorre no seu desenvolvimento. Conforme preceitua Hely Lopes Meirelles: 
"quando a lei impõe uma forma ou uma formalidade, esta deverá ser atendida, sob 

pena de nulidade do procedimento, mormente se da inobservância resulta prejuízo para 

as partesi  

Em vista disso, mantém-se o apontamento. 

4.7.2 — No que tange ao projeto básico e orçamento da 
obra, verificou-se que inexiste a assinatura do profissional responsável 
pela sua elaboração, bem como não consta a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica — ART, junto ao CREA. Violação ao art. 8° da 
Instrução Normativa n° 23/2004, com a redação dada pela Instrução 
Normativa n° 10/2010, deste Tribunal de Contas (fl. 2150). 

O Gestor informa encaminhar ART do profissional 
responsável técnico por parte da empresa executora do contrato e também a 
ART referente ao projeto pelo responsável da Prefeitura de Erechim (fl. 2431). 

Documentos anexados às fls. 2491; 2939; 2959/2960. 

A posterior adoção de medidas para a regularização da 

falha, além de confirmar o aponte, não tem o condão de afastá-la para o 

exercício examinado. 

Em vista disso, mantém-se a inconformidade. 

4.7.3 — Descumprimento de cláusula contratual. 
Conforme cláusula 3.16, a contrata obriga-se a manter instrumento de 
GPS para gerar relatórios de cumprimento de circuito, itinerário e outros. 
Instada para apresentar ditos relatórios, estes não foram entregues e a 
auditada informou que está tomando providências. Sugestão de 
devolução ao erário de R$ 560,78, o qual compõe o preço pago a 
contratada a titulo de aluguel de sistema GPS (fls. 2150/2151). 

7  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21' ed. São Paulo, Malheiros, 1996, p. 
593. 
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Às fls. 2431/2432, alega o Administrador que os contratos 

em anexo entre a empresa vencedora da licitação e a empresa de 
rastreamento (fls. 2940/2955), comprovam que sempre existiu o atendimento 
do elemento contratual. Acrescenta que foram encaminhados relatórios de 
nove páginas (fls. 2930/2938) e considera que por ser uma novidade de 
controle implementado pode ter havido erro de interpretação da auditoria 
quanto ao item. Destaca que se for necessário poderá ser disponibilizado login 

e senha a qualquer auditor do TCE para visualizar o monitoramento em tempo 
real. Considera que o sistema é complexo, mas entende ser uma ferramenta 
que deverá estar presente nos processos que envolvam a limpeza urbana do 

Município. 

Documentos anexados às fls. 2929/2938, 2940/2958, 

2961/2977. 

Conforme já destacado no item anterior, a posterior adoção 

de medidas para a regularização da falha, além de confirmar o aponte, não tem 

o condão de afastá-la para o exercício examinado. 

Em vista disso, mantém-se a inconformidade. 

5.1 — Realização de despesa a título de pagamento para 
servidor cedido (a pedido do Município), pela Universidade Federal da 
Fronteira Sul ao Município, sem prévia previsão orçamentária. 
Infringência ao art. 167, incs. I e II, da CF, e a Lei Municipal n° 4.697/2010. 
Sugestão de débito no valor de R$ 48.512,60 (fls. 2151/2153). 

Destacando o teor das Súmulas n° 346 e 473, do STF, o 

Justificante ressalta a autonomia do ente público para rever os atos 
administrativos caso estes estejam eivados de vício ou ilegalidade. Sublinha 

que as Leis Municipais n° 4.697/2010 e 4.966/2011, passam por interpretações 
diferentes, sendo que a primeira prevê a interação entre o ente público 
municipal e a Universidade Federal da Fronteira Sul — UFFS, para atividades 
conjuntas; a segunda revoga a primeira e trata apenas da cedência do servidor 
para a municipalidade. No que tange a falta de previsão orçamentária discorda 
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do aponte, pois entende que os pagamentos efetuados foram feitos para fins 
de ressarcimento e despesa de pagamento de pessoal, previsão existente nas 
Leis Orçamentárias de 2010 e 2011, como pode ser observado nas mesmas. 
Pondera que as despesas realizadas foram em razão da ocupação de cargo 
pelo servidor, o que encontra amparo legal e orçamento previsto para os anos 
averiguados. Aduz que a celebração do Convênio n° 061/2000, trouxe 
indevidamente a indicação de que não haveria ônus para o Município, o que 
pode ser considerado como ato viciado, sendo revisto e retificado através da 
edição da Lei n° 4.966/2011, a qual revogou os atos em que as despesas com 
o servidor ora cedido, seriam comportadas pela UFFS. Por isso, as súmulas 
citadas autorizam a revisão dos atos administrativos. Entende que os direitos 
da UFFS foram preservados com a restituição dos valores realizados no ano de 
2011, cujo pagamento foi autorizado por ato legislativo válido. Ao contrário do 

entendimento deste Tribunal, considera que mesmo que os gastos não 
estivessem vinculados somente com o pagamento de pessoal, ou seja, de 
cargo em comissão ocupado por servidor, resta existente ainda a possibilidade 
de enquadramento da previsão orçamentária de 2010/2011, no 

projetivo/atividade definido como "restituições de convênios", sendo que as 
despesas realizadas e pagas em exercício posterior como ressarcimento foram 
decorrentes de convênio firmado com a UFFS, no qual advinha a cedência do 
servidor alocado junto à Coordenação do Orçamento Participativo. Colaciona, 
para melhor elucidação dos fatos, as dotações globais das Leis 4.601/2009 e 
4.836/2010. Cita o art. 5° da Lei 4.601/2009, autorizando a abertura de créditos 
suplementares até o limite de 25% da receita estimada. Com  isso, entende 

comprovada a previsão legal para os pagamentos. Por fim, considera que 
houve obediência a Lei Federal n° 8.112/90, em tempo hábil, em razão da 
revisão dos atos administrativos, evitando, dessa forma, uma eventual 

cobrança financeira da União (fls. 2432/2436). 

Documentos anexados às fls. 2979/3005. 

Trata-se de irregularidade de natureza formal que reside na 

cedência de servidor oriundo da Universidade Federal da Fronteira Sul — UFFS 

ao Município, com ônus para este, em contrariedade a lei autorizadora da 
cedência — LM 4.697/2010, a qual previa que não haveria qualquer despesa ao 
Município (art. 3°), e, igualmente, ao convênio firmado com a referida 
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universidade (Convênio n° 061/2010), cuja cláusula segunda, item II, alínea 

"a", previa que o ônus da cedência seria para a origem, ou seja, para a 
Universidade. No entanto, a fim de regularizar a situação, foi editada a LM 
4.966/11, revogando a LM 4.697/2010 e o referido convênio e regularizando a 
situação da despesa referente à rubrica contábil ao pagamento do servidor. A 

teor das Súmulas nos 346 e 473, do STF, citadas pelo Esclarecente, à 
Administração pode revogar seus próprios atos quando eivados de vícios que 
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, tem-se que a 

irregularidade restou sanada. 

Em vista disso, mantém-se o aponte para fins de 

advertência à origem e eventual multa quanto à irregularidade praticada, 
mas afasta-se a sugestão de débito considerando a regularização da 
inconformidade, bem como em face da contraprestação laborai, cuja 

efetividade não foi questionada. 

5.2 — Desapropriação de área por valor superior ao valor 
de mercado. A Auditada, através do Decreto Municipal n° 3479/2010, 
declarou de utilidade pública para fins de desapropriação, entre outros, os 
lotes n° 21, 23 e 29 da Linha 01 da Secção Dourado. Os imóveis estão 
gravados sob as matrículas n° 19 (lote n° 21), 20 (lote n° 23) e 21 (lote n° 29) 
do Registro de Imóveis da Comarca de Erechim e totalizam a área de 31 
hectares (ha). O valor pago pela desapropriação foi de R$ 2.860.000,00 para 
os três lotes, conforme demonstra saldo do credor do Sistema SAD-S do 
TCE. Logo, o valor do hectare ficou em R$ 92.258,06 (R$ 2.860.000,00 / 31 
ha). Foi constatado, pela análise dos laudos de avaliação realizados pela 
empresa Ferreto & Ferreto Ltda. que os imóveis têm características de área 
rural e com absorção do mercado, número de ofertas e demanda baixos. Há 

uma edificação de 248,6 m2  no lote n° 23 (6 ha). Ainda foi considerado um 
fator de desvalorização de 3% em relação ao valor de mercado, uma vez 
que os lotes constituem-se em áreas praticamente encravadas. Para 
confrontar o valor de avaliação adotado pela Auditada, a equipe de 
auditoria realizou estimativa do valor dos imóveis por três métodos: pela 
atualização monetária, tendo como índice o IGP-M, a partir da data da última 
comercialização dos imóveis (12/01/1996); através de pesquisa de mercado, 
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considerando imóveis rurais de tamanhos similares aos avaliandos e; 
comparando com os valores (atualizados pela valorização do mercado) 
pagos pelo Executivo Municipal na desapropriação de imóveis similares, 
realizada em 14 de julho de 2009, com base em laudo de avaliação da 
mesma empresa (Ferreto & Ferreto Ltda). Ainda, junta cópia do material 
coletado na auditoria realizada no Município de Lagoa Vermelha, que 
resultou no valor de R$ 30.526,32 por hectare. Conclui por adotar o maior 
valor calculado dentre as três formas de avaliação, que foi a obtida através 
de pesquisa de mercado (retirando os três menores valores), chegando a 
R$ 50.393,70 o valor do hectare, o que resulta no valor total de 
R$ 1.562.204,70 para os 31 hectares. Do exposto, o valor pago a maior de 
R$ 1.297.795,30 (R$ 2.860.000,00 — R$ 1.562.204,70) é passível de devolução 

aos cofres públicos (fls. 2153 a 2157). 

O Administrador inicia citando Marcelo Alexandrino e Hely 

Lopes Meirelles, nas definições relativas ao Direito Administrativo sobre os 
princípios da supremacia do interesse público e da legalidade, e informando que 
a Administração preocupou-se por assegurar a legalidade das desapropriações. 

Informa que foi realizada licitação na modalidade Convite n° 04/2011 para 
proceder a avaliação dos imóveis. Ressalta a idoniedade dos profissionais 
contratados, através do Contrato Administrativo n° 097/2011, sendo que os 
relatórios por estes apresentados trazem especificações técnicas suficientes para 
o embasamento das referidas avaliações e estudos planialtimétricos 

apresentados. 

Continua analisando as comparações e os levantamentos da 

equipe de auditoria, realizadas relativamente a imóveis rurais de Erechim. 
Informa que, conforme Lei Municipal n° 4.729, de 06 de julho de 2010, os lotes 
avaliados estão localizados dentro do perímetro urbano. Como o processo 
licitatório para contratar as avaliações foi aberto em 21/01/2011, quando os lotes 
já estavam enquadrados dentro da área urbana, as avaliações e levantamentos 
da empresa contratada pela Auditada foram realizados considerando valores de 

mercado de lotes urbanos. 

Continua expondo a planilha de cálculo dos Laudos de 

Avaliação, que apresentam características de vinte e quatro imóveis, 
comparando esta pesquisa com a realizada pela auditoria ("breve pesquisa na 
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internet"). Salienta que as avaliações foram realizadas com base nos preceitos 

da ABNT. 

Alega que os dados informados pelo apontamento não 

possuem variáveis suficientes, uma vez que aplicaram valores de imóveis rurais 
e uma quantidade insuficiente de variáveis (ex.:frente, localização, atratividade, 

topografia, etc.). Critica o valor adotado pela auditoria, por ter sido calculado sem 

a aplicação das normas da ABNT. 

Relaciona os laudos de avaliação executados e informa que os 

mesmos se basearam na norma NBR 14.653 — parte 2 — Imóveis Urbanos. 
Apresenta que o lote 31, matrícula 21.172, foi avaliado aplicando os mesmos 

critérios dos lotes em análise, chegando ao valor de R$ 19,80 / m2. Informa que o 

mesmo imóvel, de área 34.476,70 m2  foi comercializado por R$ 835.848,75, ou 

R$ 24,24 / m2. Ressalta que este imóvel não foi adquirido pela Prefeitura 
Municipal. Também cita que imóvel lindeiro (não objeto de avaliação), com área 

de 33.581,73 m2, foi adquirido por R$ 814.151,25, o que resulta em R$ 24,24/m2. 

Apresenta nova avaliação do imóvel através da aplicação do 

método involutivo, que chega ao valor do imóvel através de simulação de 
empreendimento hipotético compatível com as características do bem e as 
condições de mercado. O empreendimento simulado foi um loteamento com 32 

terrenos de 360 m2  que, vendidos, chegariam ao valor de R$ 3.480.000,00, 

descontando o lucro do empreendedor. Informa que o lote 17 está sendo objeto 

de loteamento, em que os terrenos de 360 m2  estão sendo vendidos por 

R$ 70.000,00. Não junta documentos. 

Reitera que os valores dos imóveis desapropriados foram 

calculados em consonância com os procedimentos técnicos indicados para 
avaliação de imóveis e estão coerentes com o atual valor de mercado (fls. 2436 a 

2447). 

Documentação às fls. 3006 a 3384. 

Sem razão o Administrador. 
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Constatou-se, pela análise dos laudos anexados pelo 
Administrador, referentes à avaliação dos imóveis em análise (lotes n° 21, 23 e 
29), que, no item 2 (objetivo da avaliação) encontra-se a referência dos imóveis 
como sendo lotes rurais e, no item 5 (vistoria), a descrição refere-se a "glebas de 

terra atualmente destinadas à produção de culturas anuais" (fls. 3144, 3145, 

3189, 3190, 3228 e 3229). Tal constatação é confirmada pela análise das 

fotografias anexadas nos laudos (fls. 3186, 3225 e 3264). Ainda, no documento 
anexado pelo Administrador na fl. 3375, que trata da justificativa para a 
prorrogação do prazo contratual, verifica-se a seguinte afirmativa: "Em visita mais 

detalhada aos locais de serviço, constatamos a existência de densa vegetação 
ocasionando muita dificuldade para execução do levantamento topográfico". 

Desta forma conclui-se que, por ocasião da avaliação, os imóveis tinham 

características rurais. 

Pela análise da Norma NBR 14653-3 — Norma Brasileira de 
avaliação de bens rurais, constata-se, no item 3 (definições), sub-item 3.8, a 

seguinte definição: "imóvel rural: Imóvel com vocação para exploração animal ou 

vegetal, qualquer que seja a sua localização"  (grifo nosso). Portanto, não 

procede a alegação do Administrador de que os imóveis deveriam ter sido 
avaliados como lotes urbanos, pelo simples fato de estarem localizados em área 
que, cerca de seis meses antes do início dos trabalhos de avaliação, foi anexada 
na área urbana do Município. Se os imóveis apresentavam, à época da 
avaliação, características rurais traduzidas nas descrições dos laudos (glebas de 
terra atualmente destinadas a produção de culturas anuais), a avaliação deveria 
ter sido realizada com a aplicação da NBR 14653-3. 

Entretanto, verificou-se que os referidos laudos de avaliação 
apresentam, no item 7 (metodologia empregada), que as avaliações foram 
realizadas com base nas normas NBR 14653, parte 1 (procedimentos gerais) e 

parte 2 (imóveis urbanos) (fls. 3146, 3191e 3260). Portanto, as avaliações 
partiram de premissas que não correspondiam, à época, à realidade dós imóveis 
avaliandos. A aplicação, para avaliação das três glebas de características rurais, 
da Norma NBR 14653-2, destinada a avaliação de imóveis urbanos, constitui-se 
em vício de origem e, como tal, implica no não atendimento, por parte do trabalho 

resultante, das disposições das Normas Técnicas da ABNT. 
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O uso de premissas incorretas para a avaliação dos imóveis 

em questão acabou, como constatado pela equipe de auditoria, em determinar 
preço superior àquele praticado no mercado, à época da avaliação. Tal fato foi, 
de forma inequívoca, Comprovado pela equipe de auditoria, que realizou 
pesquisa de mercado nos imóveis rurais do Município de Erechim, tendo obtido, 
como resultado, os valores unitários de seis imóveis, os quais variaram entre 
R$ 7.500,00 e R$ 56.000,00 o hectare (fl. 2155), enquanto o resultado das 

avaliações ficou, considerando que 1 hectare corresponde a 10.000 m2, entre 

R$ 74.400,00 (R$ 7,44 / m2  x 10.000 m2/ha) para o lote n° 29 (fl. 3237) e 

R$ 100.700,00 (R$ 10,07 / m2  x 10.000 m2/ ha) para o lote 23 (fl. 3155). 

Verificou-se, ainda, que a equipe de avaliadores, contratada 
pela municipalidade, constatou que os imóveis estão em área "praticamente 

encravada", motivo pelo qual foi procedida uma desvalorização de 3% nos 

valores unitários dos imóveis, em relação aos obtidos através dos modelos 
aplicados. Observe-se que o percentual adotado, de 3%, para a desvalorização 

dos imóveis foi justificado por estar "dentro do campo de arbítrio do avaliador", ou 

seja, foi arbitrado sem a apresentação de justificativa técnica plausível. (fls. 3155, 

3197 e 3236). 

Mesmo que os resultados dos laudos de avaliação estivessem 

dentro das normas técnicas e, portanto, fossem aplicáveis para arbítrio dos 
valores dos imóveis quando das desapropriações, haveria de se apontar prejuízo 
para a municipalidade. Isto porque, ao somar os valores de avaliação dos três 
imóveis e comparar com o valor de aquisição, obtém-se o seguinte resultado (fls. 

3156, 3198 e 3237): 

- Valor de avaliação do lote 23: R$ 670.00,00 (lote + 

benfeitoria) 

Valor de avaliação do lote 21: R$ 1.019.000,00 

- Valor de avaliação do lote 29: R$ 938.000,00 

Soma = R$ 2.627.000,00 

- Valor de desapropriação = R$ 2.860.000,00 

- Diferença = R$ 233.000,00 

TC-08 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SICM — SIM I 
Proc. n° 00527-0200/11-9 

Tribunal de Contas 
Fl. 

3526

RuIR !).......... 

Logo, houve uma diferença de R$ 233.000,00 paga a maior 

pelo Executivo Municipal em relação ao valor de avaliação dos três lotes. 

Quanto às provas juntadas pelo Administrador para comprovar 

que os valores dos lotes estariam dentro do preço de mercado, quais sejam, as 
escrituras de compra e venda de partes do lote n° 31, cujos preços de venda 
teriam sido compatíveis com os valores arbitrados pela equipe de avaliação 

contratada, cabe informar que as vendas foram realizadas quase dois anos após 
a data da conclusão dos laudos de avaliação (29/04/2011 — fls. 3156, 3198 e 
3237), na data de 15 de janeiro de 2013. Logo, as vendas podem ter sido 
realizadas com preços muito superiores àqueles vigentes à época das avaliações 

(fls. 3010, 3012, 3016, 3017 e 3018). 

Em relação ao questionamento do Administrador quanto à 

validade da estimativa do valor dos lotes, realizada pela equipe de auditoria, cabe 

ressaltar que a equipe efetuou três estimativas, tendo adotado, como parâmetro, 
aquela que resultou no maior valor para os imóveis. Logo, embora o trabalho não 
tenha seguido os preceitos das Normas Técnicas, serve de parâmetro para 
melhor avaliar o valor do bem, sem incorrer em prejuízo para a municipalidade ou 
risco de sub-estimativa, uma vez que ficou comprovado que o valor está sendo 
praticado pelo mercado. Observa-se que todos os anúncios foram anexados ao 
parecer da auditoria, como comprovação (fls. 1515 a 1520). 

Por fim, entende-se que cabe sugerir que, ao valor dos 

imóveis indicado pela equipe de auditoria, de R$ 1.562.204,70, seja acrescido o 
valor das benfeitorias existentes no lote n° 23. Por inexistir melhor estimativa, 
sugere-se que as mesmas sejam avaliadas em R$ 43.656,00, que foi o valor 
apresentado pela avaliação da empresa contratada (fl. 3156). Logo, o valor da 

avaliação subiria para R$ 1.605.860,70 (R$ 43.656,00 + R$ 1.562.204,70) e o 

valor da sugestão de débito ficaria em R$ 1.254.139,30 (R$ 2.860.000,00 - 

1.605.860,70). 

Concluindo, sugere-se manter o aponte e reduzir a 

sugestão de débito para R$ 1.254.139,30. 
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6.1 — Diferenças entre os saldos constantes no sistema 
gerencial informatizado e o estoque físico no sub-almoxarifado de 
medicamentos, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Violação ao art. 31 
e 74 da CF (fls. 2157/2158). 

À fl. 2448, o Interessado noticia a reorganização de pessoal 

com aumento de servidores no setor de equipamentos e de procedimentos 

para a resolução dos problemas apontados. 

Documentos anexados às fls. 3386/3388. 

As assertivas do Gestor confirmam o apontamento. 

Ressalta-se que a posterior adoção de medidas para a regularização da falha, 

ainda que não demonstrada documentalmente, não tem o condão de afastá-la 
para o exercício examinado, período em que houve infringência aos 

mencionados princípios constitucionais. 

Em vista disso, mantém-se o aponte. 

7.1 — Repasses ao Clube Esportivo e Recreativo 
Atlântico, decorrentes das Leis Municipais n° 4.884/2011, valor 
R$ 80.000,00 e 5.001/2011, valor R$ 75.000,00, apresentando deficiências 
na prestação de contas, não comprovando a finalidade pública da 
despesa. Infringência a LM 2.661/94 (institui normas para concessão de 
auxílios e subvenções); art. 20, incisos IV e V do Decreto Municipal n° 
3.146/2006; arts. 62 e 63 da Lei Federal n° 4.320/648.6 e arts. 31, 70 e 74, 
inc. II e IV, da CF. Sugestão de devolução ao erário no valor de 
R$ 155.000,00, relativo ao total dos recursos repassados (R$ 80.000,00 + 

R$ 75.000,00) (fls. 2158/2161). 

Às fls. 2448/2450, cita o Administrador os termos dos 

Convênios n° 008/2011 e n° 068/2011, decorrentes das leis mencionadas. 

Considera o aponte equivocado, uma vez que pela análise aos autos dos 
processos administrativos n°s 832/2011 e 9.078/2011 existe a comprovação do 
atendimento aos pressupostos indicados na obrigatoriedade do clube 

conveniado. Entende que foram atendidas as normas citadas diante da 

TC-08 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SICM — SIM I 
Proc. n° 00527-0200/11-9 

Tribunal de 	ontas 
Fl. Rub 

3528 

apresentação da comprovação dos gastos das verbas repassadas, consoante 

a participação da entidade nos eventos pré-determinados no plano de trabalho 
apresentado. Dessa forma, avalia que a entidade demonstrou a efetiva 
aplicação da verba pública no atendimento das obrigações dispostas no 
convênio, mesmo com a defasagem na documentação. Relata que os relatórios 
e a documentação apresentada foram analisados e aprovados por servidor 

público (gestor), o qual dispõe de fé publica para comprovar a idoneidade na 
aplicação dos recursos e transparência na utilização da verba pública. 

Colaciona jurisprudência do TJSC. 

Não se discute no aponte que o clube conveniado não 
atendeu as obrigações constantes no convênio, nem a finalidade pública em si 
da subvenção realizada, mas o seu deficiente processo de concessão e de 
prestação de contas. Não foram atendidos os requisitos contidos no Decerto 

Municipal n° 3146, arts. 20 inc. IV no que tange a relação discriminada dos 
recursos recebidos indicando a data, o valor, o nome do credor, histórico de 
despesa, numeração da nota fiscal ou recibo, bem como do inc. V: cópia de 

todos os documentos fiscais relativos às despesas efetuadas na aplicação dos 
recursos recebidos. A prestação de contas foi deficitária, fato admitido pelo 
próprio Gestor que menciona a defasagem na documentação, constituindo-se 

apenas de relatório sucinto das atividades (fls. 1630/1631, 1667/1669), não 
havendo um documento fiscal que ateste a utilização dos recursos, bem como 
a movimentação bancária pertinente. Além disso, não existe um parecer 
contábil ou do Controle Interno sobre as contas apresentadas. O fato de a 
documentação apresentada pela entidade ter sido aprovada por servidor 
público não retira a competência desta Corte de Contas e do Controle Interno 
para o exame do atendimento as regras legais. Além disso, as argumentações 
do Esclarecente encontram-se desprovidas de qualquer documentação 

comprobatória para comprovar a efetiva prestação de contas. 

Consoante entendimento desta Corte de Contas expresso 

no seguinte decisum: 

Recurso de Embargos. Parecer Favorável. Descumprimento 
de Normas Financeiras e Orçamentárias. Multa. Prejuízos 
Quantificados ao Erário. Glosa. Despesa. Subvenções Sociais 
determinam a legal prestação de contas, sua falta implica 
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recomposição do erário. (..) Provimento parcial. (Recurso de 
Embargos n°  07339-0200/05-6, EM de Marau, PC/2003, j. 
pelo Pleno em 22-03-2006). 

Em vista disso, mantêm-se o aponte e a sugestão de 

débito no valor de R$ 155.000,00. 

7.2 — Repasses ao Centro de Educação Popular 
decorrentes da Lei Municipal n° 4.573/2009, Convenio n° 53/2009 e 
aditivos, apresentando deficiências na prestação de contas, não 
comprovando a finalidade pública da despesa. Infringência ao art. 9°, da 
LM 4.573/2009; art. 20, incisos IV e V, do Decreto Municipal n° 3.146/2006; 

arts. 70, e 71, incs. II e IV, todos da CF (fl. 2161). 

Na mesma esteira dos argumentos no aponte anterior, o 
Gestor destaca o plano de trabalho da entidade, asseverando que de acordo 
com o processo administrativo n° 13510/2009, traz toda a documentação 
relativa ao convênio e a prestação de contas. Considera que a aprovação de 
contas pelo Gestor delimita a regularidade da aplicação dos valores 
repassados a entidade. Colaciona jurisprudência do TJ/RS. Por fim, entende 
que a não-apresentação das notas fiscais junto a apreciação das contas do 
convênio configura mera formalidade, uma vez que as atividades objeto do 
procedimento foram comprovadas através da documentação acostada no 
processo, sendo considerados como elementos de convencimento à correta 

aplicação dos recursos (fls. 2450/2453). 

Consoante a análise anterior, não se discute a finalidade 
pública da concessão, tampouco o cumprimento ao plano de trabalho, mas as 
deficiências apresentadas na prestação de contas, fato confirmado pelo Gestor, 

qual considera circunstância meramente formal. No entanto, à luz da própria 
legislação municipal (LM 4.573/2009, que institui o convênio, bem como do 
Decreto Municipal n° 3146/2009), trata-se de regramento legal que não foi 
observado, portanto, não se trata de mera formalidade. Quanto aos demais 
argumentos lindeiros à questão, por já terem sido estudados no tópico anterior 

para evitar tautologia, reportamo-nos, incluindo a decisão desta Corte de 
Contas supra citada, salientando-se que, novamente, não foi anexada qualquer 
documentação comprobatória para comprovar a efetiva prestação de contas. 
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Em face ao exposto, mantém-se o aponte. 

8.2 — Licenciamento ambiental de indústria ervateira 
com área superior a 10.000,0m2  pela municipalidade, quando a 
competência para licenciar é da FEPAM. Infringência a Resolução 

CONSEMA 102/2005 (fls. 2161/2162). 

Inicialmente o Administrador tece considerações acerca do 

conceito de área útil. Esclarece que houve um erro de interpretação tanto por 
parte da empreendedora que informou equivocadamente a extensão da área 
útil quanto da consultoria externa nas análises de licenciamento ambiental da 
Prefeitura de Erechim. Em vista disso, em nenhum momento extrapolou-se o 

porte de 10.000,0m2  previsto pela Resolução CONSEMA 102/2005 para 

atividades de impacto ambiental, de tal sorte que emitiu-se a Licença de 
Operação n° 082/2001 a qual se deu ciência a FEPAM. Destaca, ainda, a 
competência municipal para licenciamento ambiental no termos da Lei 
6.938/81, art. 23 da CF, Resolução CONAMA 237/1997, e mais recentemente a 
LC 140/2011 (fls. 2453/2454). 

Documentos anexados às fls. 3390/3460. 

A regularização da situação não exclui a irregularidade 
praticada, uma vez que, mesmo com base em dados informados 
erroneamente, a auditada emitiu licença ambiental para área útil superior ao 

permitido pela legislação (Resolução 102/2005 CONSEMA). 

Em vista disso, mantém-se o aponte. 

9.1 — Modalidade inadequada de licitação — Pregão 
Presencial n° 130/2011, para a prestação de serviços técnicos 
especializados — detonação de 15.000m3  de rocha. A empresa vencedora 
do certame não concluiu a prestação do serviço porque se envolveu em 
irregularidades no armazenamento de explosivos. Em vista disso, foi 
chamada a segunda colocada para a complementação dos serviços, 
quando o prazo do processo licitatório já estava encerrado. Logo, a 
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contratação da segunda colocada foi sem licitação. Além disso, 
verificaram-se deficiências na execução do contrato. Foi liquidado e pago 
a primeira contratada R$ 23.215,50, corresponde ao volume de 3.188,94m3  

de rocha denotada, o que restaria um saldo remanescente de 11.811,06m3  

de rocha a detonar. No entanto, o segundo contrato estabelece a 
totalidade dos serviços a ser executado de 15.000m3, valor R$ 86.284,50, 

quando o laudo do engenheiro, como justificativa para contratação da 
segunda colocada, atesta que não houve qualquer detonação. 
Infringência ao art. 1° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Lei Federal n° 
8.666/93 (fls. 2162/2164). 

O Justificante cita entendimento doutrinário e jurisprudência 

sobre a matéria que vem evoluindo ao longo do tempo com o alargamento da 

interpretação. Transcreve a Informação TCE n° 019/2008, sobre a matéria. Em 
face das considerações emitidas pelo próprio TCE, entende uma amplitude de 
visão no que pertine ao uso do pregão. Afirma que está pacífico em doutrina e 
jurisprudência que é licito a realização de contratação de serviço de engenharia 
por intermédio da modalidade pregão, desde que caracterizado como serviço 
comum, consoante Súmula do TCU n° 257/2010. Cita lição de Jorge Ulisses 
Jacoby Fernandes. Entende que a eventual inaplicabilidade do pregão precisa 
ser conferida conforme a situação. Colaciona jurisprudência sobre o tema — 
Acórdão n° 2.079/2007. Assevera que por diversas vezes foram feitas pela 
Prefeitura editais de pregão presencial de detonação de rocha, sendo que as 
empresas entenderam perfeitamente o serviço a ser realizado, bem como há 
editais de diversas prefeituras com o mesmo objeto, levando a crer que é um 
serviço de engenharia e um serviço comum. Por fim, alega que as restrições de 
decretos regulamentares afrontam ao principio da legalidade ao inovar a ordem 

jurídica (fls. 2454/2457). 

De fato, consoante explanado na Informação TCE no  

019/2008 (por lapso citada no aponte como sendo de n° 018/2008), a Lei 

Federal n°  10.520/02 não veda a utilização do pregão para a contratação de 

serviços de engenharia, desde que os serviços pretendidos se enquadrem no 

conceito legal de "se/viço comum". De uma maneira geral, a doutrina ressalta a 

dificuldade de enquadrar "serviços de engenharia" no conceito de "serviços 
comuns", mas admite, excepcionalmente, a possibilidade e, portanto, a 
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utilização do pregão para a contratação de tais serviços. No âmbito do Tribunal 
de Contas da União, o sentido e alcance da expressão "bens e serviços 
comuns" foi delineado numa perspectiva igualmente abrangente, com ênfase 
no fato de que o critério de julgamento há de ser, exclusivamente, o menor 

preço. Assim, em cada caso concreto, há necessidade de se verificar se os 

serviços de engenharia podem ser caracterizados como comuns e se são 

licitáveis tão somente pelo critério "menor preço". 

In casu, como bem demonstrou o aponte, o objeto licitado — 

detonação de 15.000m3  de rocha, além de ser atividade de alto risco de 

segurança e elevado grau de impacto ambiental, exige majorada qualificação 
técnica e operacional, requisitadas no edital da licitação, então não se está 
diante de serviço comum, tal como referido na Lei Federal n° 10.520/2002. Os 
fatos descritos no relatório, aliada as dificuldades constantes na execução do 
contrato, reforçam a constatação de que o serviço em tela é altamente 
especializado e complexo. Em vista disso, não poderia a Administração utilizar-
se da modalidade licitatória pregão para a contratação. Quanto ao anúncio da 
existência de editais de diversas prefeituras com o mesmo objeto, levando a 
crer que é um serviço de engenharia e um serviço comum, apesar de não-
comprovado documentalmente, não influem no teor do relato, pois a adoção 
usual de procedimentos em outros Municípios não torna regular a prática em 

questão. 

Por fim, observa-se que o Administrador não refutou a 
situação relatada no que diz respeito a inexecução contratual (motivo da 
contratação da segunda colocada), tanto que há laudo firmado por engenheiro 
dando conta que não houve qualquer denotação, o que demonstra irregular a 
efetiva liquidação da despesa, em afronta ao art. 63 da Lei Federal n° 4.320/64. 

Face ao exposto, mantém-se a inconformidade. 

9.2 — Pavimentação executada em desacordo com o 

memorial descritivo. A Auditada procedeu à Tomada de Preços n° 012/2011, 
para execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto em 
trecho marginal da BR 153. Pela análise do Memorial Descritivo da obra, 
verificou-se que, no projeto do pavimento, estava prevista a execução da 
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remoção e recolocação do sub-leito numa espessura de 30 cm (se 
necessário), a execução de 30 cm de sub-base de rachão, de 25 cm de base 
de brita graduada e de uma camada de espessura variável entre 3cm e 5cm 
de areia para, só depois, proceder a instalação dos blocos de concreto, 
com altura de 8 cm. Através da vistoria na obra, constatou-se que a camada 
sob os blocos estava sendo executada exclusivamente com pó-de-pedra. 
Logo, a camada prevista para sustentar o pavimento, que deveria alcançar 
uma espessura mínima de 64 cm, ficou reduzida a sub-leito, pó-de-pedra e 
os blocos. Observou, também, que o preço do pó-de-pedra no Município de 
Erechim é de R$ 40,00/m3, enquanto o preço da areia (material previsto), é 
de R$ 85,00/m3. Ainda, o pó-de-pedra é um subproduto da britagem, sendo 
que a empresa contratada, Britadeira Farroupilha, é também produtora de 
material britado. Pagamentos em 22/12/2011, sete dias depois do início das 
obras, do valor de R$ 200.000,00 (valor do contrato: R$ 599.500,00), cuja 
medição abrangeu a execução de 100% dos serviços de sub-base de rachão 
e 100% dos serviços de base de 'brita graduada, sendo que quando da 
vistoria realizada em 09/05/2012, aproximadamente 50% da extensão da 
obra não havia sofrido intervenção em data recente, apontando a 
incompatibilidade entre os valores pagos e o executado. Sugestão de 

débito de R$ 200.000,00 (fls. 2164 a 2166) 

Em sua manifestação, o Administrador apresenta que o projeto 

não especificava se a areia deveria ser natural ou industrial (pó-de-pedra) e que 
o material especificado está incluído na composição do item 2.4 da planilha de 
orçamento. Informa que as composições de preços atualizadas (jan/2013) 
resultam em preços 20% superiores para o item. Alega que a sub-base de rachão 
de 30 cm foi executada, conforme fotos e medidas pelo setor de topografia. Diz 
que a base de brita graduada também está de acordo, tendo sido executados 

10.251 m2  e pagos 9.000 m2. Informa que o preço do m3  da brita graduada é de 

R$ 110,56, mas está sendo pago pelo m3  8, R$ 34,00, o que resulta numa 

economia de mais de 300%. Quanto ao sub-leito, informa que foi necessária 
somente a regularização e que o produto final resultou resistente. Anexa fotos de 

carretas trafegando sobre o pavimento. Em relação aos pagamentos, informa que 
as quantidades executadas foram atestadas no verso das notas fiscais. Conclui 

8  O Administrador informa, por equivoco, a unidade de m2  para medição da brita. Corrigido, para não 

causar confusão, para m3, conforme planilha de orçamento (fl. 1940). 
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afirmando que obra deste porte e características custaria cerca de 

R$ 1.000.000,00, enquanto o município está pagando cerca de R$ 600.000,00, 
com uma economia de cerca de R$ 400.000,00. Informa que a caução de 5% do 
valor da obra ainda está retida nos cofres públicos e que a obra está em 
andamento, tendo sido solicitado aditivo de acréscimo de quantidades. 

Documentação às fls. 3462 a 3485. 

Sem razão o Administrador. 

As Especificações Técnicas, anexas ao Contrato, não deixam 
dúvidas quanto aos materiais a serem aplicados, entre eles, um colchão de areia, 
os quais coincidem com a descrição da equipe de auditoria (fl. 1927). Tanto os 
materiais "pó de pedra" e "areia" são diferentes, que estão especificados na 
Tabela do SINAPI sob códigos diferentes: código 4720 (pedrisco ou pó-de-pedra) 

e código 370 (areia média) (fls. 1947 e 1948). 

Em relação aos preços unitários do Contrato, observa-se que 

não houve apontamento por parte da auditoria. O que foi questionado é a 
quantidade e o tipo de material que, quando da visita técnica, foi constatado na 
execução dos serviços e registrado em fotografias: ausência completa dos 
materiais da sub-base (rachão) e da base (brita graduada) e substituição da areia 
por pedrisco (fls. 1956 a 1959). As fotografias anexadas pelo Administrador, 
portanto, não coincidem com o registrado pela equipe de auditoria, podendo até 
se referir à mesma obra, mas executada em trechos diversos aos vistoriados (fls. 
3462, 3471 e 3472). Entende-se que, diante da dúvida, caberia a adoção de 
providências administrativas para averiguar a situação das obras no mesmo 
trecho vistoriado pela equipe de auditoria, o que, pela análise das manifestações 

do Administrador, não se verificou. 

Quanto às medições e pagamentos executados em 2011, o 

Administrador não juntou qualquer documento que comprovasse o eventual 
desconta dos valores que, conforme a opinião técnica da equipe de auditoria, 

teriam sido pagos a maior, por não serem compatíveis com o intervalo de tempo 
entre o início das obras e o pagamento (7 dias) e com as quantidades 

executadas por ocasião da auditoria. Observa-se que, em 09 de maio de 2012, a 
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equipe de auditoria constatou que menos que 50% dos serviços haviam sido 
executados. Considerando que a obra foi contratada por cerca de R$ 600.000,00, 
isto resultaria em menos de R$ 300.000,00. Logo, em 7 dias (até 22/12/2011), a 
empresa teria executado serviços no valor de R$ 200.000,00 e, nos restantes 
cerca de 5 meses (de dezembro/11 a maio/12), teria executado menos que R$ 
100.000,00, o que resulta incoerente. Observa-se, ainda, que nem a equipe de 
auditoria e nem o Administrador registraram qualquer paralisação nos serviços. 

Desta forma, conclui-se por sugerir a manutenção do 

apontamento e da indicação de glosa, no valor de R$ 200.000,00.  

Do Relatório Complementar n° 57/2012 - SAM 

1.1 - Ausência de Cumprimento das Metas do Plano 
Nacional de Educação para a Educação Infantil. O investimento na 
Educação Infantil é incompatível com a realidade atual do município. 
Ofensa às Metas do Plano Nacional de Educação (fls. 2375/2386). 

a — Investimento em Educação Infantil. Investimento de 

R$ 6.315.288,66 no ano de 2011. Do total aplicado em ensino com 
recursos do MDE e FUNDEB, 22,52% foram canalizados para o ensino 
infantil. O montante aplicado em Educação Infantil com recursos da MDE 
representou 5,89% das receitas advindas de impostos (R$ 107.005.100,96) 
e 0,30% do PIB municipal (R$ 2.099.846,150,00 — IBGE — 2009) (fls. 2378 a 

2381). 

b — Número de vagas não criadas em creches e pré-
escolas. A taxa de atendimento total em creches foi de 7,07% em 2001 e 
31,01% em 2011. Na pré-escola foi de 88,16% em 2011. Necessidade de 
criar 829 vagas em creches. Os resultados obtidos colocaram Erechim 
entre os 375 Municípios gaúchos que ofereceram menores taxas de 
atendimento educacional à população de O a 5 anos (fls. 2381/2383). 

1.2 — Investimentos realizados na Educação Infantil não 

asseguram absoluta prioridade e proteção à criança. Nocação 
insuficiente de recursos para atender a demanda da área. Do total de 
repasses do Fundo (R$ 16.419.004,25) foi repassado à Educação Infantil o 
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total de R$ 4.692.831,20. Estimativa de repasses de R$ 18.184.109,14 na 
hipótese das metas do Plano Nacional de Educação serem atingidas. 
Incremento de 12,89% na rubrica. Infração ao artigo 7°, inciso XXV, artigo 
208, inciso IV e artigo 227 da CF, ao artigo 54 da Lei Federal n° 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) e Lei Federal n° 10.172/2001 (Plano 
Nacional de Educação) — (fls. 2383/2386). 

O Administrador apresenta esclarecimentos conjuntos em 
relação aos itens acima. Afirma que o Município atende em percentuais acima 

da média estadual e nacional, consoante demonstrativo gráfico representado. 
Relata que o ente tem um plano de expansão anual para ampliação do 
atendimento na Educação Infantil, consoante dados do próprio TCE. Diz que 
em fevereiro e março de 2012 foram inauguradas duas escolas novas e uma 
terceira está em construção para ficar pronta ainda em 2013, o que ampliou 
significativamente o número de crianças atendidas na educação infantil. 
Acrescenta que os recursos aplicados em escolas contemplam investimentos 
também na educação infantil, pois a prefeitura de Erechim não faz divisão da 
aplicação dos recursos nas escolas por modalidade. Enfatiza que para os 
cálculos apresentados por este Tribunal foram utilizadas somente as escolas 
de educação infantil (1393), uma vez que no orçamento, ao referir-se a esta 
modalidade de ensino, são computados valores apenas das escolas municipais 
de educação infantil. Porém, destacam o número de crianças atendidas na 
referida modalidade (745) e que no orçamento consta com ensino fundamental, 
por tratar-se assim o nome da escola (fls. 2459/2461). Encaminha anexa uma 
planilha de investimentos nessa área (fls. 3487/3488). 

Os esclarecimentos apresentam considerações genéricas 

sobre a evolução da taxa de atendimento na educação infantil no Município 
auditado, sem lograr êxito em desconstituir os apontamentos realizados pela 
Equipe de Auditoria. As metas para a educação infantil não foram atingidas no 
exercício auditado, o que demonstra a adequação do relatório no que diz 

respeito aos itens acima. 

Ante o exposto, mantêm-se os apontes. 
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DO RELATÓRIO GERAL DE CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS 

Dos Documentos 

2.1 — A Declaração apresentada pelo Prefeito de que os 
agentes públicos que desempenham atividades no Poder Executivo estão 
em dia com a apresentação da declaração de bens e rendas, nos termos 
da Resolução n° 833/2008, refere que alguns agentes públicos não estão 
em dia com esse dever (fl. 2391). 

Não há esclarecimentos prestados pelo Administrador, razão 

pela qual o aponte permanece. 

DA RESPONSABILIDADE 

Cabe salientar, dos itens remanescentes, a responsabilidade 

de cada um dos administradores, conforme segue: 

Administrador Itens de sua responsabilidade 

Paulo Alfredo Polis (Prefeito) Todos os itens. 

Ana Lúcia Silveira de Oliveira 
(Vice-Prefeita) 
Marcelo Demoliner (Prefeito em 
exercício) 

Não foram constatadas 	irregularidades de 
suas responsabilidades no período em que 
estiveram à frente do Executivo Municipal. 

TC-08 



Em 04/11/2013. 

/ládia irarques, 

Auditora pública Ext 

Minam Stizana-Rèdrig es Schwarzbach, 

Auditéra Pública xterna 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SICM — SIM I 
Proc. n° 00527-0200/11-9 

Tribunal de Contas 
Fl. R  

(k 
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À sua consideração. 

De acordo. 

À consideração do Sr. Supervisor 
da SICM, para fins de 
encaminhamento. 

Em 14/11/2013. 

A dréa Doval da Costa, 
Coordenadora. 

TC-08 



Tribunal d 	ontas 
Fl. Rub 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
SUPERVISÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS — GABINETE 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Processo n° 00527-0200/11-9 

Órgão: Executivo Municipal de Erechim 

Exmo. Sr. Procurador-Geral — MPCfTCE: 

Concordo com a instrução técnica de folhas retro e encaminho 

o presente processo para emissão de parecer. 

TC-08 
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PARECER MPC N° 1274/2014 

Processo n° 	0527-02.00/11-9 

Relator: CONSELHEIRO PEDRO HENRIQUE POLI DE 
FIGUEIREDO 

Matéria: 	PROCESSO DE CONTAS — EXERCÍCIO DE 2011 

Órgão: 	EXECUTIVO MUNICIPAL DE ERECHIM 

Gestores: 	PAULO ALFREDO POLIS, ANA LÚCIA SILVEIRA DE 
OLIVEIRA E MARCELO DEMOLINER 

PROCESSO DE CONTAS. MULTA. FIXAÇÃO DE 
DÉBITO. SERVIÇOS GRÁFICOS (2.2.3). SERVIÇOS 
DE PUBLICIDADE (4.1.1 e 4.1.2). CONSULTORIA 
TRIBUTÁRIA (4.4). SERVIÇO DE DESPACHANTE 
(4.5). DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA POR VALOR 
SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO (5.2). 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS 
REPASSADAS À ENTIDADE ESPORTIVA E 
RECREATIVA (7.1). PAGAMENTO POR SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO NÃO REALIZADOS (9.2). 
PARECER DESFAVORÁVEL (PREFEITO). PARECER 
FAVORÁVEL (VICE-PREFEITA E PREFEITO EM 
EXERCÍCIO). RECOMENDAÇÃO AO ATUAL 
GESTOR. 

A conduta infringente de normas de administração 
financeira e orçamentária sujeita o Gestor à imposição 
de multa, à fixação de débito e à emissão de parecer 
desfavorável à aprovação das contas. (Prefeito) 

A inexistência de falhas enseja a emissão de parecer 
favorável às contas do Administrador. (Vice-Prefeita e 
Prefeito em Exercício) 

Para exame e parecer o Processo de Contas dos Administradores 

acima nominados. 

Registre-se que o Sr. Paulo Alfredo Polis (Prefeito) prestou 

esclarecimentos por meio de Procuradores devidamente habilitados, os 

Doutores Maritânia Lúcia Dallagnol, Oldemar Meneghini Bueno e Edson Luis 

eas-JHome page: htlfriportal.mpc.rs.gov.bri e-mail: mpe@tce.rs.go  



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Kossmann, conforme instrumento de mandato acostado à fl. 2462, 

acompanhados da documentação tida como probante. 

A Sra. Ana Lúcia Silveira de Oliveira (Vice-Prefeita) e o Sr. 

Marcelo Demoliner (Prefeito em Exercício), regularmente intimados, não 

apresentaram esclarecimentos, o que, de acordo com o art. 48, § 1°, do 

RITCE, constitui renúncia à faculdade oferecida para a justificação dos atos 

impugnados; contudo, não foram constatadas inconformidades de suas 

responsabilidades nos períodos em que estiveram à frente do Poder 

Executivo Municipal. 

I — RESULTADO DAS VERIFICAÇÕES PROCEDIDAS 

A SICM registra que a entrega da documentação referente à 

prestação de contas apresentada, as remessas de normas à BLM, as 

remessas de informações ao SISCOP e a aplicação de recursos em ASPS e 

MDE não revelaram inconformidades. 

As irregularidades a seguir, constantes dos relatórios 

consolidado, complementar e de auditoria, desvelam a transgressão a 

dispositivos constitucionais e a normas de administração financeira e 

orçamentária, ensejando a imposição de multa e, nos casos expressamente 

consignados, de débito ao Responsável. 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

1.1 — Manutenção de serviços essenciais de forma indevida e 

ausência de contrato de prestação de serviço de água e esgoto entre a 

municipalidade e a Corsan. Quando da realização do Acompanhamento 

de Gestão n° 02/11- Final, verificou-se a assinatura de novo Contrato de 

Programa n° 311/2012 com a Corsan, regularizando a situação para o 

exercício de 2012. Infringência ao art. 57, § 3°, da Lei Federal n° 

8.666/1993, art. 22 do Código do Consumidor e art. 10 da Lei Federal n° 

7.783/1989 (fls. 1969/1970). 

Home paga. htlp:/portal.mpc.rs.gov.bd  e-mail ,npe@tZt.gov.br  
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2.1 — Irregularidades na contratação de empresa de 

engenharia e consultoria para a prestação de serviços de Estudos da 

Circulação da Área Central e Modernização do Sistema de Transporte 

de Veículos de Erechim, consubstanciada nos seguintes subitens (fl. 

1970): 

2.1.1 — Imprecisão de especificações a respeito do produto 

final a ser apresentado pela empresa contratada, pois existem diversas 

questões que não estão esclarecidas tanto no instrumento contratual 

quanto na proposta técnica da contratada. Violação ao art. 54, § 1°, da 

Lei de Licitações e Contratos (fls. 1971/1977). 

2.1.2 — Inaplicabilidade da hipótese da justificativa do 

contrato prevista no inciso II do art. 25 da Lei 8.666/1993, como 

dispensa de licitação, pois o serviço objeto da contratação não se 

configura como singular. 	Violação ao art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, arts. 2° e 30  da Lei de Licitações, bem com ao 

principio da isonomia (fls. 1977/1980). 

2.1.3 — Ausência de planilha orçamentária contendo a 

composição de todos os custos unitários dos serviços pretendidos. No 

comparativo entre o Município de Erechim e o Município de Rio Grande, 

o qual firmou contrato para o mesmo objeto com maior complexidade 

(Tomada de Preços n° 25/2011), o preço ajustado é 54,80% superior ao 

firmado pelo Município de Rio Grande, cujo plano viário considera, 

além do modal rodoviário, o ferroviário, hidroviário, autoviário e 

cicloviário, ao passo que o objeto contratado pelo Município de 

Erechim apenas se vislumbra o modal rodoviário. Sugestão de 

ressarcimento ao Erário no valor de R$ 53.100,00, relativo à diferença 

entre o contrato de Erechim e o de Rio Grande (R$ 150.000,00 — R$ 

96.900,00), (fls. 1980/1982). 

Home page: http:/portal.mpc.m.gov.bri 	mpegece.r gOv.br  
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O presente apontamento versa sobre a ausência de planilha 

orçamentária contendo a composição de todos os custos unitários dos 

serviços a serem contratados. 

Além disso, informa a Equipe de Auditoria que, no comparativo 

com o Município de Rio Grande, o preço ajustado com a empresa AGKF 

Serviços de Engenharia S/S foi 54,80% superior. 

O Administrador, às fls. 2412/2416, contesta o apontamento, 

alegando, em apertada síntese, ser o objeto contratado insuscetível de 

prévia determinação, dada a impossibilidade de definição objetiva dos 

serviços a serem executados, os quais são definidos ao longo da própria 

execução. 

De ressaltar que a existência de orçamento detalhado em 

planilhas, nos termos do art. 7°, § 2°, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/1993, 

ainda que inviável em determinadas circunstâncias, não exime o Poder 

Público do dever de estimar custos, pois, conforme preleciona MARÇAL 

JUSTEN FILHO', "não é lícito à Administração iniciar a licitação sem 

previsão dos valores a desembolsar". 

Como a própria Equipe de Auditoria menciona que a 

Administração orçou o serviço atinente à elaboração do Plano de 

Modernização do Sistema de Transporte Urbanos e Estudo de Circulação da 

Área Central de Erechim em R$ 145.000,00, entende-se possível afastar, 

nesse aspecto, o apontamento. 

Em reforço, considera-se importante ressaltar também que 

determinados serviços, em razão de sua natureza e da ausência de 

conhecimentos específicos por parte dos órgãos públicos, não permitem a 

elaboração de orçamentos detalhados, dada a impossibilidade de definição 

objetiva do serviço a ser licitado, o que parece ser o caso deste processo. 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14° ed, São Paulo: Dialética, 2010, p. 
146. 
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No que tange ao débito, dessume-se dos autos que, embora 

tenha a Auditoria apresentado uma série de comparativos, objetivando 

dimensionar o prejuízo causado aos cofres públicos com a contratação 

realizada, os documentos coligidos não permitem apurar com segurança 

tanto a ocorrência material da lesão sofrida pelo Erário quanto sua real 

extensão financeira. 

É que, como já dito, trata-se de serviços técnicos insuscetíveis de 

um completo dimensionamento por parte da Auditada, devendo ser levado 

em consideração, ainda, as peculiaridades e a complexidade de cada região. 

A elaboração de um mero comparativo, neste particular, parece 

não ser suficiente para a quantificação precisa do débito a ser imputado ao 

Administrador. 

Compreende-se que o dimensionamento do prejuízo, se existente, 

só poderia ser apurado se os objetos contratados, no comparativo realizado, 

fossem absolutamente idênticos, sem qualquer discrepância que pudesse 

causar a fixação de custos diferenciados entre uma e outra proposta, haja 

vista a perda ou o comprometimento dos parâmetros utilizados. 

Nesse contexto, conquanto se reconheça a efetiva ocorrência das 

falhas concernentes à imprecisão de especificações a respeito do produto 

final a ser apresentado pela empresa contratada (item 2.1.1) e à contratação 

direta da empresa AGKF Serviços de Engenharia S/S, mediante 

inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei Federal n° 

8.666/1993 (item 2.1.2), não se revela possível acolher a sugestão de débito. 

Pelas razões acima expendidas, o Ministério Público de Contas 

opina pelo afastamento do aponte. 

Cabe, todavia, a advertência ao Gestor para que envide todos os 

esforços possíveis no sentido de bem dimensionar os serviços e obras 

licitados pelo Município, especificando, de forma clara e transparente, todos 

Home pape Mtp:/portal.mpc.rs.gov.br/ e-mea mpe@tce. 
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os componentes de custos envolvidos, a fim de evitar contratações lesivas à 

Fazenda Pública, já que tal fato pode ocasionar sua responsabilização 

financeira, além de influenciar no decisório a ser emitido sobre suas contas. 

2.1.4 — Irregular liquidação de despesas no que tange aos 

pagamentos efetuados, pois a falta da clareza na especificação do 

objeto e a ausência de cronograma de execução dos serviços não 

respaldam os pagamentos das parcelas mensais, prejudicando a 

atuação do controle externo. Quando do Acompanhamento de Gestão 

n° 02/11 (Final), constatou-se que o valor ajustado foi pago na sua 

integralidade, ou seja, R$ 150.000,00. Afronta aos incisos II e IV do art. 

74 da Constituição Federal, bem como ao princípio da economicidade 

inserto no art. 70 da Constituição Federal (fls. 1982/1983). 

2.2 — Contratação de empresa gráfica para impressão de 

35.000 exemplares de "Informativo de Ações do Governo Municipal n° 

2010", perfazendo o montante de R$ 77.000,00. A matéria revelou as 

seguintes irregularidades na fase da liquidação da despesa, resultando 

dano ao Erário passível de devolução (fls. 1983/1984): 

2.2.1 — Gramatura do papel utilizado (90g/m2) em desacordo 

com o contratado (capa em papel couchê brilho 170g/m2  e miolo em 

papel couchê brilho 120g/m2). A empresa procedeu ao ressarcimento 

de R$ 7.793,50, a título de "multa por inexecução contratual". No 

entanto, caso fossem entregues os 35.000 exemplares, a diferença 

correta seria de R$ 8.575,00. Como foram entregues somente 4.000 

exemplares, o prejuízo ao cofres municipais foi de R$ 980,00. Além 

disso, pela inexecução parcial da obrigação, não foi aplicada multa a 

contratada no percentual de 5% sobre o valor do contrato, o que 

representa R$ 3.885,00 (fls. 1984/1987). 

2.2.2 — Além do dano causado pela entrega de material com 

especificação diversa da licitada, constatou-se que a Auditada sofreu 

1-tome pago: httpdportalnapc.es.gov.br/ 	e-mail: mpegrte 	v.br 
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um prejuízo estimado em R$ 69.800,00, decorrente da não entrega de 

31.000 exemplares, conforme documentação encaminhada ao Serviço 

Regional de Auditoria de Passo Fundo pela Promotoria da Justiça 

Criminal de Erechim (fl. 1987). 

2.2.2.1 — Não comprovação da regular liquidação de despesa 

ante a ausência de controles de entrada e saída dos materiais. Os 

esclarecimentos prestados aos questionamentos de auditoria dão 

conta de informações conflitantes tanto por parte da empresa quanto 

pela auditada, no que diz respeito ao controle do recebimento e entrega 

do material, comprometendo a lisura no processamento da despesa. 

Infringência aos arts. 62 e 63 da Lei Federal n° 4.320/1964; art. 70, 

parágrafo único, da Constituição Federal; e art. 113 da Lei Federal n° 

8.666/1993 (fls. 1988/1990). 

2.2.2.2 — Conforme perícia contábil, realizada nos autos de 

procedimento investigatório, deixaram de ser entregues 31.000 

exemplares do Informativo de Ações do Governo Municipal n° 2010 (fls. 

1990/1992). 

2.2.3 — Diante da comprovação que a despesa decorrente da 

contratação foi irregularmente liquidada e paga, em desatenção aos 

arts. 62 e 63 da Lei Federal 4.320/1964, o montante de R$ 62.006,52 

(descontado o valor já recolhido ao Erário pela empresa de R$ 

7.793,50), acrescido do valor da multa contratual pela inexecução 

parcial do contrato no valor de R$ 3.885,00, é passível de restituição 

aos cofres públicos o valor total de R$ 65.891,50 (fls. 1992/1993). 

Quanto aos itens 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2 e 2.2.3, tem-se 

que o conjunto probatório coligido pela Auditoria evidencia a ocorrência de 

irregularidades na contratação da empresa Cartass Indústria de Embalagens 

e Gráficas Ltda., objetivando a realização de serviço de impressão de 35.000 

mil exemplares do "Informativo de Ações do Governo Municipal n. 2010". 
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De ressaltar, nesse sentido, o Parecer emitido pela Unidade de 

Assessoramento Contábil do Ministério Público Estadual, juntado às fls. 

501/509, no qual restou estimado um prejuízo total ao Erário no importe de 

R$ 69.710,69 (R$ 68.820,00 + R$ 890,69). 

O Administrador, em seus esclarecimentos (fls. 2417/2418), 

informa que o Município aguardará o término das investigações judiciais e o 

desfecho do caso para tomar as providências que entender pertinentes. 

O Órgão Instrutivo pugna pela manutenção dos apontamentos e 

do indicativo de débito, no valor de R$ 65.891,50, uma vez que "As sucintas 

alegações apresentadas não refutam o conteúdo da série de irregularidades 

destacadas" (fls. 3497/3500). 

Com efeito, as provas juntadas pela Auditoria, a par das 

conclusões alcançadas no Procedimento Investigatório Criminal n° 

00764.00002/2011, instaurado pela Promotoria de Justiça Criminal de 

Erechim, indicam a ocorrência de graves irregularidades na contratação da 

empresa Cartass Indústria de Embalagens e Gráficas Ltda., as quais 

ocasionaram um dano aos cofres do Município no valor de R$ 65.891,50. 

Por isso, o Ministério Público de Contas opina pela manutenção 

dos apontamentos, bem assim pela imputação de débito ao Gestor. 

3.1 — Inconstitucionalidade na Lei Municipal n° 4.420/2009 (e 

suas alterações posteriores), que dispõem sobre a estrutura 

administrativa do Poder Executivo do Município de Erechim e cria 

cargos em comissão. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

através da ADI n° 70044887602 decidiu, por unanimidade, a 

inconstitucionalidade da referida lei, deferindo o prazo de seis meses 

para a Auditada exonerar os cargos em comissão (fls. 1993/2136). 

4.1.1 — Pagamento à agência de publicidade em desacordo 

com o contrato. Conforme a cláusula 6.2, a contratada concederia 5% 
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de desconto em relação ao comissionamento/agenciamento junto aos 

veículos de comunicação. No entanto, verificou-se que a empresa, ao 

invés de repassar 5%, apenas repassou 1%. Infringência ao art. 37, 

caput, da Constituição Federal. Os valores cobrados a maior no total de 

R$ 36.717,57, é passível de ressarcimento ao Erário (fls. 2136/2140). 

Pelo que se depreende dos autos, em especial a parte do contrato 

que trata das condições de pagamento, item 6.2, acostado às fls. 803/810, a 

empresa de publicidade Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda. 

ofereceria, ao Município, um desconto de 5% na parcela referente ao 

comissionamento/agenciamento junto aos veículos de comunicação. 

Esse ajuste, ao que parece, diz respeito ao desconto concedido 

pela empresa Conexão B em sua própria parcela remuneratória, ou seja, o 

desconto padrão de agência, que, pelo exame de algumas notas fiscais, 

seria de 20% sobre o valor do serviço faturado. 

O desconto-padrão, nos termos do art. 19 da Lei Federal n° 

12.232/2010, constitui receita da Agência de Propaganda como 

remuneração pela concepção, execução e distribuição da propaganda, por 

ordem e conta de seus clientes. 

De acordo com o item 6.4, das Normas-Padrão da Atividade 

Publicitária, é facultado à Agência (empresa Conexão B) negociar parcela 

do "desconto padrão de agência" a que fizer jus com o respectivo 

Anunciante (Município de Erechim), observados os parâmetros contidos no 

ANEXO "B" — SISTEMA PROGRESSIVO DE SERVIÇOS/BENEFÍCIOS, o 

qual reverteria em favor do Anunciante. 

O citado anexo apresenta as seguintes disposições: 

ANEXO "B" SISTEMA PROGRESSIVO DE SERVIÇOS/BENEFÍCIOS 
Instituído pelo item 4.4 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária 

INVESTIMENTO BRUTO ANUAL CM 
MÍDIA 

PARCELA DO "DESCONTO DE AGÊNCIA" 
(A REVERTER AO ANUNCIANTE)  
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Até R$ 2.500.000,00 Nihil 
De R$ 2.500.000,01 a R$ 7.500.000,00 Até 2% (dois por cento) do investimento bruto 

De R$ 7.500.000,01 a R$ 
25.000.000,00 Até 3% (três por cento) do investimento bruto 

De R$ 25.000.000,01 em diante Até 5% (cinco por cento) do investimento bruto 

Vê-se, portanto, que a possibilidade de negociação da parcela do 

desconto padrão de agência está condicionada ao montante de 

investimento bruto anual em mídia aplicada pelo Anunciante, que, de 

acordo com a informação noticiada pela Auditoria no item 4.1.3, alcançou o 

montante de R$ 2.151.189,29, importância esta que não autorizaria a 

concessão do referido desconto por parte da empresa Conexão B. 

Todavia, em se admitindo tal ajuste, é necessário que a operação 

se dê por meio da incidência do percentual (5%) sobre o investimento 

bruto, ou seja, pelo valor do serviço indicado na nota fiscal emitida, e não 

sobre o desconto padrão de agência, como verificado nos autos. 

Portanto, pelo que é possível se depreender dos autos e das 

normas aplicáveis à matéria, o Ministério Público de Contas considera 

pertinente o apontamento formulado pela Equipe de Auditoria, devendo ser 

mantido o débito de R$ 36.717,57. 

Por outro lado, deve ser instada a Administração Pública para que 

proceda, junto à empresa Conexão B Assessoria e Publicidade Ltda., à 

revisão e, se for o caso, à readequação do contrato às normas que regem a 

matéria, visto que a concessão é disciplinada pelo Conselho Executivo das 

Normas-Padrão (CENP). 

4.1.2 — Pagamento de publicidade em jornal local, 

homenageando o próprio jornal, cuja despesa não foi caracterizada 

como pública, por contrariar o art. 37, § 1°, da Constituição Federal. 

Sugestão de devolução ao Erário no valor de R$ 3.873,79 (fl. 2140). 
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Cuida-se da aplicação de recursos públicos na compra de espaço 

em jornal local do Município de Erechim, com o intuito de homenagear o 

próprio jornal. 

Informa a Equipe de Auditoria que tal despesa não teria caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, nos termos do que dispõe o 

art. 37, § 1°, da Constituição da República. 

Com razão a fiscalização da Corte, pois a Constituição Federal é 

clara ao dispor que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou 

de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos. 

Além disso, deve-se reconhecer que a despesa não possui 

finalidade pública, pois não é papel da Prefeitura realizar, com dinheiro do 

Município, o reconhecimento público de qualquer empresa privada. 

A SICM, com arrimo na decisão do Tribunal Pleno, datada de 

17/07/2002, vertida no Processo n° 08282-02.00/00-4, que trata do Recurso 

de Embargos à decisão proferida no Processo n° 07750-02.00/97-0, 

posicionou-se pela manutenção da irregularidade para fins de advertência 

ao Gestor, sem imputação de débito. 

A despeito do entendimento esposado pelo Órgão Instrutivo, este 

Ministério Público de Contas compreende que a matéria em questão, pela 

sua notoriedade e levando em consideração, ainda, o próprio conhecimento 

da jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, demonstrado pelo 

Gestor acerca do tema, não permite a elisão do indicativo de débito. 

Assim, opina-se pela manutenção do apontamento e pela glosa 

da quantia de R$ 3.873,79. 
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4.1.3 — Os gastos com publicidade no Município de Erechim 

revelaram-se maior em 138% em relação ao segundo município que 

mais teve gastos com publicidade no exercício de 2011, evidenciando 

excesso de despesas com publicidade, conforme quadro comparativo à 

fl. 2141. Violação ao princípio da legalidade e eficiência, art. 37, caput, 

da Constituição Federal (fls. 2141/2142). 

4.2 — Contratação de Banda de Música custeada pelo Erário 

em evento comemorativo da Administração Municipal e do Orçamento 

Participativo, que não se revestiu de caráter público, pois limitado a 

esse grupo específico. Infringência aos princípios da legalidade e 

eficiência, art. 37, caput, da Constituição Federal. Sugestão de 

ressarcimento ao Erário no valor de R$ 25.000,00, relativo à contratação 

da banda (fl. 2142). 

O Orçamento Participativo (OP) constitui um instrumento 

governamental de inclusão da população de um determinado local nas 

discussões políticas relacionadas à alocação das dotações orçamentárias. 

Sendo, portanto, uma forma de democracia participativa, 

necessariamente demandará a presença dos habitantes do Município. 

Por essa razão, ainda que o evento tenha como fundo o 

Orçamento Participativo e, naturalmente, os seus membros, não há 

elementos suficientes nos autos que indiquem ter havido qualquer 

impedimento à participação de outros cidadãos que não apenas aqueles que 

participam efetivamente do OP. 

E conforme notícia constante do documento de fl. 2488, a festa do 

Orçamento Participativo reuniu aproximadamente 2 mil pessoas, o que 

representa um número considerável de munícipes, estando a indicar a 

abertura do evento para a população da cidade. 
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O documento de fl. 2800/2801, consistente em nota divulgada no 

Jornal Boa Vista no dia 02/11/2011, também menciona a presença da 

comunidade em geral. 

Já à fl. 2802, a noticia veiculada pelo mesmo jornal, no dia 

08/11/2011, dá conta de que 7...] cerca de 2 mil pessoas dentre as quais 

500 delegados do Orçamento Participativo [..], ou seja, o restante dos 

participantes representava a comunidade em geral. 

Diante desse contexto, o Parquet opina, dissentindo do órgão 

Instrutivo, pelo afastamento do apontamento e do indicativo de débito. 

4.3 — Contratação de consultoria tributária no montante de R$ 

54.379,36, com base no art. 25, inciso II, da Lei de Licitações, cuja 

hipótese não está configurada como de inexigibilidade de licitação. 

Infringência à Lei Federal n° 8.666/1993 (fls. 2142/2144). 

4.4 — Para a contratação da empresa de consultoria tributária 

mencionada anteriormente, no exercício de 2011, houve um acréscimo 

de 48,60% no valor do contrato em relação aquele praticado em 2009, 

sem que ficassem demonstrados claramente os motivos desse 

acréscimo. Além disso, não foi observada a fase da liquidação de 

despesa no que tange a efetiva prestação do serviço, pois nos 

relatórios de atividades trimestrais apresentados, não ficou 

evidenciado o acréscimo de atribuições decorrentes do contrato. 

Inexistência de registro dos dias .e horas em que o profissional, prestou 

o serviço. Ausência de comprovação do treinamento dos servidores. 

Infringência aos arts. 62 e 63 da Lei Federal n° 4.320/1964, e arts. 31 e 

74 da CF. Sugestão de débito no valor de R$ 7.326,08 (fls. 2144/2146). 

Trata-se de irregularidade relacionada ao acréscimo injustificado 

do custo dos serviços prestados pela empresa Moschetta Consultoria 

Tributária, apurado em 48,60% superior ao ajuste anterior. 
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A par disso, noticia a Equipe de Auditoria que determinados 

serviços não foram comprovados, visto que não há registro dos dias e 

horários em que o profissional citado em contrato esteve no Município para a 

prestação dos serviços pactuados. 

Inicialmente, há que se reconhecer o incremento das atividades 

prestadas pela consultoria contratada, o que justificaria a diferença de 

48,60%, apurada pela fiscalização da Corte. 

Nessa hipótese, como não existem parâmetros de custos para 

serem comparados, já que houve a contratação direta da empresa, descabe 

a fixação de débito baseada unicamente na diferença de valores entre os 

contratos, haja vista a plausibilidade da tese defendida pela defesa, no 

sentido de que a ampliação do objeto contratual refletiria na composição dos 

custos, como antes ventilado. 

O único questionamento a ser feito seria o da adequação do valor 

pago pelo Poder Público aos preços praticados no mercado, que não 

constou do relatório de Auditoria. 

A Equipe de Auditoria também informa a existência de 

inconformidades no que diz respeito ao registro e controle das atividades 

desenvolvidas pela empresa contratada, consistente na falta de 

comprovação da efetiva prestação de serviços. 

No que diz especificamente com a realização de treinamentos, 

observa-se que o novo ajuste previa a continuidade da realização destas 

atividades, estabelecendo o que segue: 

b) Dar continuidade em treinamentos buscando o aperfeiçoamento do 
conhecimento da legislação tributária municipal, bem como na orientação de 
técnicas de fiscalização 

Acerca disso, alega a defesa, às fls. 2424/2427, que os 

treinamentos foram realizados com os servidores da Secretaria Municipal da 

Fazenda, ao que junta documentação. 
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Sem embargo do alegado, o fato é que tais documentos não 

comprovam, de forma inequívoca, a realização dos treinamentos, pois se 

trata apenas de meros arquivos contendo assuntos supostamente 

ministrados. 

Caberia, na espécie, o fornecimento de certificados contendo os 

nomes de todos os servidores treinados, com as respectivas datas e 

conteúdos desenvolvidos. 

Quanto aos demais serviços contratados, vê-se que o documento 

de maior consistência coligido pela Auditoria é o Relatório de Atividades, 

elaborado pela Consultoria a cada trimestre (fls. 1192/1206). 

Todavia, esse documento não constitui meio de prova hábil para 

comprovar a efetiva prestação dos serviços nele indicados. 

Deveriam ser juntadas, por exemplo, as atas das reuniões 

realizadas, os relatórios comparativos dos resultados alegados, os estudos 

demonstrando os efeitos supostamente verificados, as datas das diversas 

reuniões, seus participantes e outras informações necessárias ao controle 

dos serviços prestados. 

A ausência dessas informações atenta contra os arts. 62 e 63 da 

Lei Federal n° 4.320/1964, como bem ressalta o decisum colacionado aos 

autos pela SICM à fl. 3512. 

Diante disso, opina-se pela manutenção do aponte e do indicativo 

de débito, no importe de R$ 7.326,08. 

4.5 — Despesa irregular com contratação de serviço de 

despachante, quando há servidores no quadro do Município que têm 

atribuições para cuidar de veículos (Chefe do Setor de Controle de 

Frota e Chefe da Divisão de Documentação). Desrespeito ao princípio 

da economicidade. Sugestão de débito no valor de R$ 1.520,00. Matéria 

e 
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apontada no exercício de 2010, item 1.2, Processo n° 011380-02.00/10-0 

(fls. 2146/2147). 

O Parecer MPC n° 3056/2013, vertido nas contas do exercício de 

2010, Processo n°01138-02.00/10-O, consigna o seguinte: 

De feto, a realização de despesa de forma desarrazoada, no caso vertente, a 
utilização, por parte do Município, de serviços de despachante, a despeito da 
existência dos cargos de Chefe do Setor de Controle de Frota e Chefe da 
Divisão de Documentação no Município, com atribuições para desempenhar as 
tarefas delegadas à aludida despachante, torna o gasto incorrido passível 
de restituição aos cofres públicos. 

Afirmam os Administradores (fls. 931-932) que a contratação da despachante 
Cláudia Cecília Zanella Farina decorreu da impossibilidade de realização, pelos 
agentes públicos municipais, em razão do acúmulo de serviços, do 
licenciamento dos veículos do Município. 

Ocorre que o licenciamento de qualquer veículo é tarefa que pode ser realizada 
facilmente, a começar pela impressão da correspondente guia no site do 
Detran-RS e, posteriormente, o pagamento em instituição financeira autorizada, 
respeitando o calendário de licenciamento disponível no próprio site. 

Além disso, o licenciamento é rotina administrativa de periodicidade anual, 
sendo, por isso, plenamente previsível, o que facilita o planejamento pelo 
órgão responsável, bem assim a previsão orçamentária do dispêndio. 

Diante disso, cumpre seja reiterado o precitado parecer 

ministerial, opinando-se, mais uma vez, pela manutenção do indicativo de 

débito no valor de R$ 1.520,00. 

4.6 — Contratação da Banrisul Serviços Ltda. por dispensa de 

licitação, visando ao fornecimento de Cartões de Alimentação Refeisul 

e para a prestação de serviços de administração, controle e 

gerenciamento da frota de veículos através de cartão. Não 

configuração da hipótese do art. 24, inciso VIII, da Lei de Licitações e 

Contratos, nas contratações realizadas. Afronta ao art. 2° da Lei Federal 

n° 8.666/1993. Matéria objeto de aponte nos exercícios de 2009 e 2010, 

com relação ao cartão-alimentação (fls. 2147/2149). 

4.7 — Pregão Presencial n° 127/2011, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de 

varrição manual de ruas, capina de meio-fio, limpeza e higienização 

liame pape. http:/portal.mpc.rs.gov.brf e-mall mpeQtee. 



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

diária dos banheiros públicos, roçagem mecanizada, com recolhimento 

e transporte dos resíduos resultantes destas atividades. Do referido 

contrato constataram-se os seguintes fatos (fl. 2149): 

4.7.1 — Não houve comprovação da pesquisa de preços 

inviabilizando a verificação da proposta apresentada com os preços 

correntes no mercado. Infringência ao art. 43, inciso IV, da Lei Federal 

n° 8.666/1993 (fl. 2149). 

4.7.2 — No que tange ao projeto básico e orçamento da obra, 

verificou-se que inexiste a assinatura do profissional responsável pela 

sua elaboração, bem como não consta a respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA. Violação ao art. 8° da 

Instrução Normativa n° 23/2004, com a redação dada pela Instrução 

Normativa n° 10/2010, deste Tribunal de Contas (fl. 2150). 

4.7.3 — Descumprimento de cláusula contratual. Conforme 

cláusula 3.16, a contrata obriga-se a manter instrumento de GPS para 

gerar relatórios de cumprimento de circuito, itinerário e outros. Instada 

Para apresentar ditos relatórios, estes não foram entregues e a 

auditada informou que está tomando providências. Sugestão de 

devolução ao Erário de R$ 560,78, o qual compõe o preço pago a 

contratada a título de aluguel de sistema GPS (fls. 2150/2151). 

5.1 — Realização de despesa a título de pagamento para 

servidor cedido (a pedido do Município), pela Universidade Federal da 

Fronteira Sul ao Município, sem prévia previsão orçamentária. 

Infringência ao art. 167, incisos I e II, da Constituição Federal, e a Lei 

Municipal n° 4.697/2010. Sugestão de débito no valor de R$ 48.512,60 

(fls. 2151/2153). 

Em conformidade com a linha de entendimento sustentada pelo 

Órgão Instrutivo às fls. 3519/3521, opina-se pela manutenção do 

apontamento, mas sem imputação de débito. 
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É que além de ter sido regularizada a situação apontada pela 

Equipe de Auditoria, a contraprestação laborai afasta a fixação de débito, 

pois, nesse particular, não haveria dano ao Erário, mas, sim, irregularidade 

passível de aplicação de penalidade pecuniária. 

5.2 — Desapropriação de área por valor superior ao valor de 

mercado. A Auditada, através do Decreto Municipal n° 3479/2010, 

declarou de utilidade pública para fins de desapropriação, entre outros, 

os lotes n° 21, 23 e 29 da Linha 01 da Secção Dourado. Os imóveis 

estão gravados sob as matrículas n° 19 (lote n° 21), 20 (lote n° 23) e 21 

(lote n° 29) do Registro de Imóveis da Comarca de Erechim e totalizam 

a área de 31 hectares (ha). O valor pago pela desapropriação foi de R$ 

2.860.000,00 para os três lotes, conforme demonstra saldo do credor do 

Sistema SAD-S do TCE. Logo, o valor do hectare ficou em R$ 92.258,06 

(R$ 2.860.000,00 / 31 ha). Foi constatado, pela análise dos laudos de 

avaliação realizados pela empresa Ferreto & Ferreto Ltda. que os 

imóveis têm características de área rural e com absorção do mercado, 

número de ofertas e demanda baixos. Há uma edificação de 248,6 m2  

no lote n° 23 (6 ha). Ainda foi considerado um fator de desvalorização 

de 3% em relação ao valor de mercado, uma vez que os lotes 

constituem-se em áreas praticamente encravadas. Para confrontar o 

valor de avaliação adotado pela Auditada, a equipe de auditoria realizou 

estimativa do valor dos imóveis por três métodos: pela atualização 

monetária, tendo como índice o IGP-M, a partir da data da última 

comercialização dos imóveis (12/01/1996); através de pesquisa de 

mercado, considerando imóveis rurais de tamanhos similares aos 

avaliandos e; comparando com os valores (atualizados pela valorização 

do mercado) pagos pelo Executivo Municipal na desapropriação de 

imóveis similares, realizada em 14/07/2009, com base em laudo de 

avaliação da mesma empresa (Ferreto & Ferreto Ltda.). Ainda, junta 

cópia do material coletado na auditoria realizada no Município de Lagoa 
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Vermelha, que resultou no valor de R$ 30.526,32 por ha. Conclui por 

adotar o maior valor calculado dentre as três formas de avaliação, que 

foi a obtida através de pesquisa de mercado (retirando os três menores 

valores), chegando a R$ 50.393,70 o valor do hectare, o que resulta no 

valor total de R$ 1.562.204,70 para os 31 ha. Do exposto, o valor pago a 

maior de R$ 1.297.795,30 (R$ 2.860.000,00 — R$ 1.562.204,70) é passível 

de devolução aos cofres públicos (fls. 2153/2157). 

Trata-se de irregularidade concernente à desapropriação de área 

rural do Município por valor superior ao de mercado, causando prejuízo aos 

cofres públicos no valor de R$ 1.297.795,30. 

O Administrador, às fls. 2436/2448, contesta a irregularidade, 

alegando, em apertada síntese, que a avaliação foi realizada pela empresa 

Ferreto & Ferreto Ltda., vencedora da licitação realizada pelo Município, com 

base em técnicas de análise estabelecidas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

Salienta o Gestor que os terrenos avaliados encontram-se em 

área urbana, conforme dispõe a Lei Municipal n° 4.729/2010, e, por essa 

razão, foram avaliadas de acordo com a NBR 14653, Parte 1 — 

Procedimentos Gerais e Parte 2 — Avaliação de Imóveis Urbanos. 

Alega que, embora o nome da área seja Lote Rural, não significa, 

necessariamente, que o mesmo seja imóvel rural. 

A SICM postula a permanência do apontamento e do débito 

indicado pela Auditoria, mas com uma pequena redução. 

De acordo com o Órgão Instrutivo, houve erro quanto à 

caracterização dos imóveis avaliados com sendo urbanos, quando, na 

verdade, deveriam ter sido considerados rurais, o que ocasionou a 

utilização de parâmetros técnicos indevidos e o consequente reflexo nos 

preços pagos a seus proprietários. 

Home paga: httpUportal.mpc.rs.gov.br/ e-mail: mpegace.m.gov. r 
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Com efeito, a questão concernente à classificação dos aludidos 

imóveis como urbano ou rural constitui aspecto relevante para fins de 

apuração da existência ou não de prejuízo à Fazenda Pública. 

Vale lembrar que esse enquadramento pode variar de acordo com 

a natureza e o objetivo intentado por cada norma legal, devendo, por essa 

razão, ser buscada uma interpretação adequada ao caso concreto. 

Por exemplo, o art. 32, do Código Tributário Nacional, Lei 

Federal n° 5.172/1966, faz as seguintes considerações acerca do que 

considera imóvel urbano ou rural (grifos acrescidos): 

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial 
e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 
posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei 
civil, localizado na zona urbana do Município. 

§ 1° Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida 
em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de 
melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, 
construídos ou mantidos pelo Poder Público: 

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

II - abastecimento de água; 

III - sistema de esgotos sanitários; 

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 
domiciliar; 

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) 
quilómetros do imóvel considerado. 

§ 2° A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de 
expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos 
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que 
localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. 

Nessa hipótese, vê-se que a classificação, ao menos para fins de 

tributação do IPTU, é competência da legislação municipal e segue critérios 

estabelecidos na própria lei. 

A Lei Federal n° 8.629/1993, que dispõe sobre a regulamentação 

dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no 

Capitulo III, Titulo VII, da Constituição Federal, diz o seguinte: 

Art. 40  Para os efeitos desta lei, conceituam-se: 
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I - Imóvel Rural - o prédio rústico de área continua, qualquer que seja a sua 
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, 
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial; 

Nesse caso, a destinação do imóvel é que rege a classificação 

do bem como sendo rural ou urbano. 

No caso vertente, observa-se que os imóveis avaliados estavam 

situados, ao menos até a edição da Lei Municipal n° 4.729/2010, em área 

nitidamente rural. 

Quanto ao aspecto relacionado à destinação do imóvel, tem-se 

que a desapropriação para futura criação de distrito industrial não faz nascer 

essa condição à época da avaliação, prevalecendo as características rurais 

dos terrenos, ainda que tenha a Lei Municipal n° 4.729/2010 dado nova 

delimitação ao Perímetro Urbano do Município de Erechim. 

De ressaltar que a mera expansão do perímetro urbano por meio 

de lei não é capaz, por si só, de atribuir e nem de subverter a natureza dos 

imóveis, devendo ser utilizado outros meios de aferição e classificação. 

Por essas razões, reputa-se pertinente o entendimento 

sustentado pela SICM, no sentido de que se trata de área rural, conforme se 

vê abaixo (grifos acrescidos): 

Pela análise da Norma NBR 14653-3 — Norma Brasileira de avaliação de bens 
rurais, constata-se, no item 3 (definições), sub-item 3.8, a seguinte definição: 
"imóvel rural: Imóvel com vocação para exploração animal ou vegetal, qualquer 
que seja a sua localização" (grifo nosso). Portanto, não procede a alegação 
do Administrador de que os imóveis deveriam ter sido avaliados como 
lotes urbanos, pelo simples fato de estarem localizados em área que, 
cerca de seis meses antes do início dos trabalhos de avaliação, foi 
anexada na área urbana do Município. Se os imóveis apresentavam, à época 
da avaliação, características rurais traduzidas nas descrições dos laudos 
(glebas de terra atualmente destinadas a produção de culturas anuais), a 
avaliação deveria ter sido realizada com a aplicação da NBR 14653-3. 

Acerca do laudo, aduz a SICM que teria sido empregada premissa 

incorreta para fins de avaliação dos imóveis, consistente na utilização do 

entendimento segundo o qual seriam glebas urbanas e não rurais, 

acarretando a utilização de norma ABNT inapropriada para o caso. 
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De fato, é preciso reconhecer que a utilização de parâmetro 

inadequado acarretaria uma possível superavaliação, e, por conseguinte, o 

pagamento de indenizações aos proprietários por um valor superior ao preço 

real de mercado. 

Para fins de quantificação do prejuízo decorrente da equivocada 

interpretação da natureza das glebas avaliadas, a Equipe de Auditoria 

empreendeu pesquisa em sites de venda de imóveis no Município, tendo 

obtido uma amostra de seis terrenos, dos quais extraiu a média de preços de 

mercado, conforme Relatório de Auditoria. 

Tal média serviu de base para a imputação de débito ao 

Administrador, apurado em R$ 1.297.795,30. 

Vale frisar a presença, dentre os imóveis pesquisados pela 

Auditoria, de terreno situado na mesma secção daqueles que foram 

desapropriados• (Secção Dourado), cujo valor de venda é de R$ 

56.000,00/ha, ou seja, bem inferior aos R$ 92.258,06/ha pagos pelo 

Município. 

Essa discrepância é indicativo de falha no procedimento de 

avaliação, e, por. isso, deveria a Administração ter implementado pesquisa 

de mercado mais ampla, a fim de afastar qualquer possibilidade de erro, já 

que se trata de quantia indenizatória considerável, paga com recursos 

públicos. 

A revisão dos quesitos utilizados, ainda que provenientes de 

empresa técnica habilitada, não obsta a que se proceda a nova reavaliação, 

ou, ainda, que se submeta à apreciação dos agentes fiscais do próprio 

Município, detentores de conhecimentos suficientes para analisar os valores 

obtidos pela empresa contratada. 

Home pago httpdportal.mpc.rs.gov.bd 	mpeetce.rs. 	. 
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Por todo o exposto, opina este Ministério Público de Contas, em 

anuência à Supervisão, pela fixação de débito, já ajustado, no importe de R$ 

1.254.139,30. 

6.1 — Diferenças entre os saldos constantes no sistema 

gerencial informatizado e o estoque físico no sub-almoxarifado de 

medicamentos, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Violação aos 

arts. 31 e 74 da Constituição Federal (fls. 2157/2158). 

7.1 — Repasses ao Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, 

decorrentes das Leis Municipais d's  4.884/2011, valor R$ 80.000,00 e 

5.001/2011, valor R$ 75.000,00, apresentando deficiências na prestação 

de contas, não comprovando a finalidade pública da despesa. 

lnfringência à 'Lei Municipal n° 2.661/1994 (institui normas para 

concessão de auxílios e subvenções); art. 20, incisos IV e V, do Decreto 

Municipal n° 3.146/2006; arts. 62 e 63, da Lei Federal n° 4.320/1964 e 

arts. 31, 70 e 74, incisos II e IV, da Constituição Federal. Sugestão de 

devolução ao Erário no valor de R$ 155.000,00, relativo ao total dos 

recursos repassados (R$ 80.000,00 + R$ 75.000,00) (fls. 2158/2161). 

A prestação de contas de recursos repassados a entidades 

privadas deve seguir rigorosamente os termos constantes dos instrumentos 

legais e regulamentares que disciplinam a matéria, observando, também, o 

plano de trabalho, pois esse instrumento é responsável por legitimar a 

aplicação dos recursos, conferindo finalidade pública ao dispêndio. 

No caso dos autos, informa a Equipe de Auditoria que "[...] 

embora os recursos sejam disponibilizados em conta bancária específica, 

faltam os relatórios circunstanciados das despesas pagas (cláusula sétima 

do termo de convênio), faltou a relação discriminada da aplicação do recurso 

recebido, indicando a data, o valor, o nome do credor, histórico da despesa e 

numeração da respectiva Nota Fiscal e/ou recibo (inciso IV, do art. 20 do 

Decreto n. 3.146/2006); faltou cópia de todos os documentos fiscais relativos 

H01110 pago: httpVportal.fffipc.rs.gov.br/ 04[10: mpeCnce.r..gov.br  
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às despesas efetuadas na aplicação dos recursos recebidos (inciso V do art. 

20 do Decreto n. 3146/2006)". 

Dentre as inconformidades acima referidas, é de ser destacada a 

ausência de cópia dos documentos fiscais relativos à despesa, uma vez que 

esses documentos constituem o principal meio de comprovação dos serviços 

prestados e dos bens adquiridos pela entidade beneficiada. 

Devem, por essa razão, estar evidenciados de forma clara e bem 

organizada quando da apresentação da prestação de contas das verbas 

repassadas, sob pena de glosa e responsabilização pecuniária pelo dano 

causado ao órgão correspondente. 

E, pelo que se depreende dos esclarecimentos (fls. 2448/2450), o 

próprio Administrador admite a ausência da documentação referida pela 

Auditoria, ao argumentar que "ausência de documentação, por si só, não 

serve como indicio de irregularidade na prestação de contas pela entidade". 

Destarte, opina-se pela manutenção do indicativo de débito no 

valor de R$ 155.000,00. 

7.2 — Repasses ao Centro de Educação Popular decorrentes 

da Lei Municipal n° 4.573/2009, Convenio n° 53/2009 e aditivos, 

apresentando deficiências na prestação de contas, não comprovando a 

finalidade pública da despesa. Infringência ao art. 90, da Lei Municipal 

n° 4.573/2009; art. 20, incisos IV e V, do Decreto Municipal n° 

3.146/2006; e arts. 70, e 71, incisos II e IV, todos da CRFB/88 (fl. 2161). 

8.2 — Licenciamento ambiental de indústria ervateira com área 

superior a 10.000,00 rn2  pela municipalidade, quando a competência 

para licenciar é da FEPAM. Infringência a Resolução CONSEMA 

102/2005 (fls. 2161/2162). 

9.1 — Modalidade inadequada de licitação — Pregão Presencial 

n° 130/2011, para a prestação de serviços técnicos especializados — 

Home rege: httpdportal.mpc.rs.gov.br/ 	e-mail: nme@tce. .gov.br  
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detonação de 15.000m3  de rocha. A empresa vencedora do certame não 

concluiu a prestação do serviço porque se envolveu em irregularidades 

no armazenamento de explosivos. Em vista disso, foi chamada a 

segunda colocada para a complementação dos serviços, quando o 

prazo do processo licitatório já estava encerrado. Logo, a contratação 

da segunda colocada foi sem licitação. Além disso, verificaram-se 

deficiências na execução do contrato. Foi liquidado e pago a primeira 

contratada R$ 23.215,50, corresponde ao volume de 3.188,94m3  de 

rocha denotada, o que restaria um saldo remanescente de 11.811,06m3  

de rocha a detonar. No entanto, o segundo contrato estabelece a 

totalidade dos serviços a ser executado de 15.000m3, valor R$ 

86.284,50, quando o laudo do engenheiro, como justificativa para 

contratação da segunda colocada, atesta que não houve qualquer 

detonação. lnfringência ao art. 1° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Lei 

Federal n° 8.666/1993 (fls. 2162/2164). 

9.2 — Pavimentação executada em desacordo com o memorial 

descritivo. A Auditada procedeu à Tomada de Preços n° 012/2011, para 

execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto em 

trecho marginal da BR 153. Pela análise do Memorial Descritivo da 

obra, verificou-se que, no projeto do pavimento, estava prevista a 

execução da remoção e recolocação do sub-leito numa espessura de 

30 cm (se necessário), a execução de 30 cm de sub-base de rachão, de 

25 cm de base de brita graduada e de uma camada de espessura 

variável entre 3cm e 5cm de areia para, só depois, proceder a 

instalação dos blocos de concreto, com altura de 8 cm. Através da 

vistoria na obra, constatou-se que a camada sob os blocos estava 

sendo executada exclusivamente com pó-de-pedra. Logo, a camada 

prevista para sustentar o pavimento, que deveria alcançar uma 

espessura mínima de 64 cm, ficou reduzida a sub-leito, pó-de-pedra e 

os blocos. Observou, também, que o preço do pó-de-pedra no 

nome pape. http:/portal.mposns.gov.tor e-moo: ropeWee.re. ov.br  
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Município de Erechim é de R$ 40,00/m3, enquanto o preço da areia 

(material previsto), é de R$ 85,00/m3. Ainda, o pó-de-pedra é um 

subproduto da britagem, sendo que a empresa contratada, Britadeira 

Farroupilha, é também produtora de material britado. Pagamentos em 

22/12/2011, sete dias depois do início das obras, do valor de R$ 

200.000,00 (valor do contrato: R$ 599.500,00), cuja medição abrangeu a 

execução de 100% dos serviços de sub-base de rachão e 100% dos 

serviços de base de brita graduada, sendo que quando da vistoria 

realizada em 09/05/2012, aproximadamente 50% da extensão da obra 

não havia sofrido intervenção em data recente, apontando a 

incompatibilidade entre os valores pagos e o executado. Sugestão de 

débito de R$ 200.000,00 (fls. 2164 a 2166). 

A Equipe de Auditoria noticia a utilização, na obra de 

pavimentação de trecho marginal da BR 153, de material diferente àquele 

previsto no Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, documento este 

que acompanha o Edital de Licitação. 

De acordo com a fiscalização da Corte, a utilização de pó de 

pedra ao invés de areia, como estava previsto, infringiria os termos do Edital, 

podendo repercutir nos custos da empresa contratada, Britadeira Farroupilha 

Ltda., já que o pó de pedra é considerado resíduo e não um produto. 

Quanto a isso, alega o Administrador que não havia sido 

especificado no memorial que a areia deveria ser natural (de rio), sendo 

aceita pela fiscalização a utilização de areia industrial ou pó de pedra. 

Em que pese a alegação acima expendida, o Memorial é claro ao 

prever a utilização de areia, bem como a espessura das camadas de cada 

material que compõe a estrutura da pavimentação, não se admitindo a 

alteração, por ato unilateral, dos termos e especificações técnicas 

constantes do Edital. 

Home page.  httm/portal.mpc.rs.gov.br/ e-mail. mpe@tce.re.g 
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O Relatório de Auditoria também questiona o pagamento de R$ 

200.000,00 à empresa Britadeira Farroupilha Ltda., realizado sete dias após 

a ordem de início dos serviços, o que seria, nitidamente, incompatível com o 

verdadeiro estágio de realização da obra. 

Essa ocorrência configura pagamento de despesa sem a 

contrapartida correspondente, violando disposições'  legais concernentes à 

liquidação da despesa, prescritas nos arts. 62 e 63, da Lei Federal n° 

4.320/1964. 

Acerca disso, esclarece o Gestor, às fls. 2457/2459, que "foi 

apresentada a nota fiscal pela empresa contratada, solicitando pagamento 

parcial, e efetuadas verificações e medições no local, constatou-se que 

havia sido executado quantitativo a mais do que a empresa estava 

solicitando nas medições parciais, por isto foi assinado no verso das notas, ,• 
como de praxe, atestando o pagamento das quantidades solicitas e 

executadas". 

Sem razão a defesa, pois é pouco crível que, em apenas sete 

dias, a empresa vencedora tenha executado 33% dos serviços contratados 

(R$ 200.000,00 / R$ 599.520,76), serviços estes para os quais, de acordo 

com o edital de licitação, eram previstos 180 dias. 

Assim sendo, o Ministério Público de Contas opina, em anuência 

à Supervisão, pela manutenção do apontamento e pela fixação de débito no 

valor de R$ 200.000,00. 

Esclareça-se que a fixação de débito em questão constitui 

medida de resguardo do Erário, e, como se trata de mera antecipação de 

pagamento, já que se deu sem a correspondente contrapartida, pode a 

defesa, no fase processual própria, fazer prova da conclusão da obra, nos 

termos constantes no Memorial Descritivo, evidenciando, também, a 

realização dos pagamentos de acordo com o previsto em sede contratual. 

Hornet pago: http:/portel.mpc.rs.gov.bri 	nweettc 
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RELATÓRIO COMPLEMENTAR N° 57/2012—SAM 

1.1 — Ausência de Cumprimento das Metas do Plano Nacional 

de Educação para a Educação Infantil. O investimento na Educação 

Infantil é incompatível com a realidade atual do município. Ofensa às 

Metas do Plano Nacional de Educação (fls. 2375/2386). 

a — Investimento em Educação Infantil. Investimento de R$ 

6.315.288,66 no ano de 2011. Do total aplicado em ensino com recursos 

do MDE e FUNDEB, 22,52% foram canalizados para o ensino infantil. O 

montante aplicado em Educação Infantil com recursos da MDE 

representou 5,89% das receitas advindas de impostos (R$ 

107.005.100,96) e 0,30% do PIB municipal (R$ 2.099.846,150,00 — IBGE — 

2009) (fls. 2378 a 2381). 

b — Número de vagas não criadas em creches e pré-escolas. 

A taxa de atendimento total em creches foi de 7,07% em 2001 e 31,01% 

em 2011. Na pré-escola foi de 88,16% em 2011. Necessidade de criar 

829 vagas em creches. Os resultados obtidos colocaram Erechim entre 

os 375 Municípios gaúchos que ofereceram menores taxas de 

atendimento educacional à população de O a 5 anos (fls. 2381/2383). 

1.2 — Investimentos realizados na Educação Infantil não 

asseguram absoluta prioridade e proteção à criança. Alocação 

insuficiente de recursos para atender a demanda da área. Do total de 

repasses do Fundo (R$ 16.419.004,25) foi repassado à Educação Infantil 

o total de R$ 4.692.831,20. Estimativa de repasses de R$ 18.184.109,14 

na hipótese das metas do Plano Nacional de Educação serem 

atingidas. Incremento de 12,89% na rubrica. Infração ao artigo 7°, inciso 

XXV, artigo 208, inciso IV e artigo 227 da CF, ao artigo 54 da Lei Federal 

n° 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e Lei Federal n° 

10.172/2001 (Plano Nacional de Educação) — (fls. 2383/2386). 

Home paga: http:Mortal.mpc.m.gov.br/ 	mimeece. 



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Registre-se que as inconformidades constantes do Relatório 

Complementar n° 57/2012-SAM também foram apontadas nas contas de 

2010, Processo n° 01138-02.00/10-0. 

Nesse caso, cumpre seja ratificado os termos assentes no 

Parecer MPC n° 3056/2013, exarado nos autos do precitado expediente de 

contas, devendo ser mantidos os apontamentos. 

RELATÓRIO GERAL DE CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS 

2.1 — A Declaração apresentada pelo Prefeito de que os 

agentes públicos que desempenham atividades no Poder Executivo 

estão em dia com a apresentação da declaração de bens e rendas, nos 

termos da Resolução n° 833/2008, refere que alguns agentes públicos 

não estão em dia com esse dever (fl. 2391). 

No tocante à Gestão Fiscal, examinada no Processo n° 01672-

02.00/11-0, manifesta-se anuência ao expendido pela SAM-SAG, no sentido 

do atendimento à Lei Complementar Federal n° 101/2000. 

O conjunto das falhas antes descritas, sobretudo (a) as 

diversas irregularidades verificadas nos procedimentos licitatórios; (b) as 

irregularidades apontadas nas prestações de contas de recursos repassados 

a entidades privadas; (c) aplicação insuficiente de recursos em educação 

infantil, revela a prática de atos contrários às normas de administração 

financeira e orçamentária e se reveste de relevância bastante para ensejar a 

rejeição das contas em questão no tocante ao Senhor Prefeito Municipal, 

forte no disposto pelo artigo 3° da Resolução n°414/1992. 

— CONCLUSÃO 

Isso posto, opina este Ministério Público de Contas nos seguintes 

termos: 

e  
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É o Parecer. 

MPC, em 12 de fevereiro de 2014. 

FERNANDA ISMÁ  L, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
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1°) Multa ao Senhor Paulo Alfredo Polis (Prefeito) por infringência 

de normas de administração financeira e orçamentária, com base nos artigos 

67 da Lei Estadual n° 11.424/2000 e 132 do RITCE. 

2°) Atendimento à Lei Complementar Federal n° 101/2000. 

3°) Fixação de débito correspondente aos itens 2.2.3, 4.1.1, 

4.1.2, 4.4, 4.5, 5.2, 7.1 e 9.2 do Relatório de Auditoria, de responsabilidade 

do Senhor Paulo Alfredo Polis. 

4°) Parecer favorável à aprovação das contas da Senhora Ana 

Lúcia Silveira de Oliveira (Vice-Prefeita) e do Senhor Marcelo Demoliner 

(Prefeito em Exercício), Administradores do Executivo Municipal de Erechim 

no exercício de 2011, com fundamento no artigo 50  da Resolução n° 

414/1992. 

5°) Parecer desfavorável à aprovação das contas do Senhor 

Paulo Alfredo Polis (Prefeito), Administrador do Executivo Municipal de 

Erechim no exercício de 2011, com fundamento no artigo 3° da Resolução n° 

414/1992. 

6°) Ciência ao Procurador-Geral de Justiça e ao Procurador 

Regional Eleitoral, consoante o disposto no artigo 87 do Diploma 

Regimental. 

7°) Recomendação ao atual Administrador para que corrija e 

evite a reincidência dos apontes criticados nos autos, bem como verificação, 

em futura auditoria, das medidas implementadas nesse sentido. 

Adjunta de Procurador. 

66 
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DOBRAR 

NOVOS NÚMEROS PARAENVIARTELEGRAMA: Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0100 Demais 

Localidades:08007257282 
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ECT - Cópia ME439508815 postado em 28/04/2014 1643 

Lucia Silveira de Oliveira 
Praça da Bandeira 354 

- Erechim/RS 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS 
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CO4TE0001XIMENSAGEW 	 — I TRIBUNAL tg • CUNHAS 
<<Seu telegrama no. ME439508815, remetido dia 28 de abril de 2014 
destinado a: 

Ana Lucia Silveira de Oliveira 
Praça da Bandeira, 354 
Centro 
Erechim/RS 
99700-000 

Foi entregue às 11:35 do dia 29 de abril de 2014. 
O recibo de entrega foi assinado por: BRUNA VAROTTO 
Há registro de tentativa(s) anterior(es) de entrega sem sucesso: 
Primeira tentativa em 28/04/2014 às 18:15 Motivo da não entrega: Ausente 

Atenciosamente, CDD ERECHIM» 

CORREIOÇ TELEGRAMA Para enufar telegrAnn ligue 0800157001(10 01$11Ce$4e %MAM COM:40.020t.bf 

CCEIROR 

NOVOS NÚMEROS PARA ENVIAR TELEGRAMA: Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0100 Demais 

Localidades: 0800 725 7282 
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DCWEC1047 CIAMENSAGEM 

<<Comunico a inclusão em pauta do processo n°527-0200/11-9, Processo 
de Contas do Executivo Municipal de Erechim, para a sessão Plenária do dia 06 
/05/2014, às 15h3Omin. 

Chefe de Gabinete - Luiz Fernando Almeida de Oliveira» 
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COE:FIAR 

NOVOS NÚMEROS PARA ENVIAR TELEGRAMA: Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0100 Demais 
Localidades: 0800 725 7282 
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ECT - Cópia ME439508829 postado em 28/04/2014 16:42 

Marcelo Demoliner 
Av. Comandante Salomoni 21 
Centro 
99700-000 - Erechim/RS 
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Ca4TECCICI DA IM EMSAGEM 

<<Seu telegrama no. ME439508829, remetido dia 28 de abril de 2014 
destinado a: 

MAL oF 	•— .ONTAS 

Marcelo Demoliner 
Av. Comandante Salomoni, 21 
Centro 
Erechim/RS 
99700-000 

Foi entregue às 14:30 do dia 29 de abril de 2014. 
O recibo de entrega foi assinado por: MAYARA DE OLIVEIRA 
Há registro de tentativa(s) anterior(es) de entrega sem sucesso: 
Primeira tentativa em 28/04/2014 às 18:10 Motivo da não entrega: Ausente 

Atenciosamente, CDD ERECHIM>> 

COBRAR 

NOVOS NÚMEROS PARA ENVIAR TELEGRAMA: Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0100 Demais 

Localidades: 0800 725 7282 
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«Comunico a inclusão em pauta do processo n° 527-0200/11-9, Processo 
de Contas do Executivo Municipal de Erechim, para a sessão Plenária do dia 06 
/05/2014, às 15h3Omin. 	 31111,INAl 	sOnTÁS 

Chefe de Gabinete - Luiz Fernando Almeida de Oliveira» 
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NOVOS NÚMEROS PARA ENVIAR TELEGRAMA: Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0100 Demais 
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Dra. Maritânia Lúcia Dallagnol e outros 
dos Andradas 1091 	cj. 43 

Centro Histórico 
90020-015 - Porto Alegre/RS 
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LEG RAMA Para ~ar telegrama ligue W0015700100 011 et:esse womkozereia~.af (1- CORREIN TE 

CONTE000 DAIMENSAGEM 

<<Seu telegrama no. ME439508846, remetido dia 28 de abril de 2014 
destinado a: 

Dra. Maritânia Lúcia Dallagnol e outros 
Rua dos Andradas, 1091 cj. 43 
Centro Histórico 
Porto Alegre/RS 
90020-015 

Foi entregue às 18:00 do dia 28 de abril de 2014. 
O recibo de entrega foi assinado por: JOSE BLANCO 

Atenciosamente, CDD CENTRO (PORTO ALEGRE)» 
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TRIBUNPL DE CONTAS RS 
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" 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR PEDRO FIGUEIREDO 

URGENTE 

4"' 7" (f""ab  
PROCESSO N° 527-0200/11-9 

rim 

gt43°
v
, 114 	° cab' el)eitiermt, 

0:3a-1$ StáSie 	
.1.5;t4r1§) 0014 • 61 
	1\ 

N. (6. to)4  

PAULO ALFREDO POLIS, nos autos do processo epigrafado, 
por seus procuradores firmatários, vem perante Vossa Excelência dizer e 
requerer o que segue: 

O julgamento do referido processo encontra-se pautado para 
a Sessão desse Egrégio Tribunal a realizar-se no dia 06.05.2014. 

Ocorre que a Procuradora do ora requerente possui 

julgamento do Recurso Especial Eleitoral n° 34994, no Tribunal Superior 

Eleitoral, em Brasília, para essa mesma data, o qual estava pautado para a data de 

29.04.2014, mas foi repautado em virtude da ausência de um dos Ministros 

daquela Corte, conforme comprovam os documentos em anexo. 

Assim, tendo em vista a concomitância de julgamentos para 

essa data, que impossibilita a procuradora acompanhar o presente julgamento, 

solicita a V. Exa. a retirada de pauta, permitindo assim o acompanhamento do 

referido julgamento em data posterior, tudo em atendimento ao constitucional 
direito de contraditório e ampla defesa, tendo em vista a vinculaçã'o da 
procuradora com o processo em questão. 

Ante o exposto, requer a retirada de pauta do presente 

processo e sua inclusão em data posterior. 

Pede deferimento. 

Porto Alegr 05 de maio de 2014. 

Marit nia Lúcia illagno 

CIAB/RS 25.419 
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Acompanhamento processual e Push 

Pesquisa 1 Login no Push I Criar usuário 

5/5/2014 	 Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

Obs.: Este serviço e de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal. 

PROCESSO: RESPE Kr 34994 - Recurso Especial Eleitoral UF: RS 	 JUDICIÁRIA 

N° ÚNICO: 34994.2012.621.0064 

MUNICÍPIO: 'RODEIO BONITO - RS 
	

N. Origem: 34994 

PROTOCOLO: 67682013 - 02/04/2013 17:01 

RECORRENTES: NILSON LUÍS DAL CORTIVO 

RECORRENTES: JOSÉ CLO VIS BARIVIERA 

RECORRENTES: NILTON LUIZ BELLENZIER 

RECORRENTES: COLIGAÇÃO PRA RODEIO SEGUIR CRESCENDO 

ADVOGADA: GRAZIELA SZADKOSKI 

ADVOGADO: ANILTON LUIZ BORTOLINI 

ADVOGADO: ALTAIR SAVOLDI 

ADVOGADA: MARISTELA TRENTO 

ADVOGADO: OTACíLIO VANZIN 

ADVOGADO: CARLOS CÂNDIDO 
1 

ADVOGADA: CAROLINE MACCARI FERREIRA 

ADVOGADO: CÁTILO BRZESKI CÂNDIDO 

ADVOGADO: JOEL J. CÂNDIDO 

'ADVOGADA: MARITÂNIA LÚCIA DALLAGNOL 

ADVOGADO: OLDEMAR MENEGHINI BUENO 

ADVOGADO: EDSON LUIS KOSSMANN 

ADVOGADO: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS 

ADVOGADO: GERALDO RIBEIRO VIEIRA 

ADVOGADO: JOSÉ MARCIO MONSÃO MOLLO 

ADVOGADO: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO 

ADVOGADO: EMERSON HENRIQUES PONTES 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

RELATOR(A): MINISTRA LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LOSSIO 

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO - CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO - CARGO 

PREFEITO - VICE-PREFEITO 

LOCALIZAÇÃO: ASPLEN-ASSESSO RIA DE PLENÁRIO 

FASE ATUAL: 09/04/2014 18:00-Recebimento 

g Andamento O Distribuição 0 Despachos C) Decisão O Petições O Todos 1 visualizar [Imprimir 

Andamentos 

http://www.tsejus.br/sadJudSacipPush/BábirPartesProcessoJud.dojsessionid=3BEOBB711E47E3F57F59FAF9CAF8C08D 	 1/15 , 



Seção Data e Hora 

ASPLEN 09/04/2014 18:00 

08/04/2014 18:09 

GAB-LL 08/04/2014 18:09 

GAB-LL 08/04/2014 18:08 

ASPLEN 08/04/2014 17:07 

ASPLEN 08/04/2014 17:07 

ASPLEN 08/04/2014 13:59 

ASPLEN 07/04/2014 14:56 

5/5/2014 	 Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

.,),SPLEN 07/04/2014 14:54 

ÁSPLEN 07/04/2014 12:35 

GAB-LL 07/04/2014 11:25 

GAB-LL 07/04/2014 11:25 

GAB-LL 26/03/2014 12:54 

GAB-LL 26/03/2014 12:53 

SEDIV 25/03/2014 15:29 

SEDIV 25/03/ 2014 15:29 

SEDIV 24/03/2014 18:11 

GAB-LL 24/03/2014 16:29 

GAB-LL 24/03/2014 16:29 

GAB-LL 24/03/2014 16:28 ' 

GAB-LL 24/03/2014 16:26 

SEDIV 21/03/2014 17:12 

SEDIV 21/03/2014 17:12 

SEDIV 21/03/2014 12:41 

SEDIV 21/03/2014 12:41 

SEDIV 20/03/2014 16:50 

SEDIV 19/03/2014 18:03 

GAB-LL 19/03/2014 15:28 

GAB-LL 19/03/2014 15:28 

GAB-LL 19/03/2014 15:26 

GAB-LL 18/03/2014 14:22 

SEDIV 14/03/2014 18:06 

SEDIV 14/03/2014 18:06 

SEDIV 14/03/2014 13:14 

GAB-LL  

Andamento 	
ir *FRilitTi.l.. f.iç roNTAS 

Recebimento 
I 
	pu 

53 %2d,  
Para julgamento . 

Remessa para ASPLEN. 

Recebimento 

Autos devolvidos . 

Remessa para GAB-LL. 

Pauta de Julgamento n° 29/2014 publicada em 08/04/2014. 

Aguardando a publicação da pauta de julgamento no DJE. Remetida 

nesta data. 

Incluso na Pauta de Julgamento n° 29/2014 . . 

Recebimento 

Remessa para ASPLEN. 

Para publicação de pauta. 

Excluído registro de efetuado em 24/03/2014. 

Recebimento 

Autos encaminhados por solicitação. 

Remessa para GAB-LL. 

Recebimento 

Remessa para SEDIV. 

Para Arquivar 

Registrado(a) Despacho no(a) REspe 	349-94.2012.6.21.0064 em 
24/03/2014. Com  despacho . 

Recebimento 

Remessa 

Conclusão. 

Publicação em 21/03/2014 Diário de justiça eletrônico N. 55 Pag. 49. 
Despacho de 18/03/2014 

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em 20/03/2014 Diário de 

justiça eletrônico N. 55 Pag. 49. Despacho de 18/03/2014 

Despacho encaminhado para publicação no DJe, com previsão de 

publicação em 21/3/2014 

Recebimento 

Remessa para SEDIV. 

Com despacho. 

Registrado(a) Despacho no(a) REspe N° 349-94.2012.6.21.0064 em 

18/03/2014. Deferindo . 

Recebimento 

Remessa 

Conclusão. 

Decurso de prazo para Manifestação em 13/03/2014 para Ministério 
Público Eleitoral 

Juntada de requerimento (protocolo n. 4.931/2014) Interessado:, 

http://wvwv.tse.jus.br/sadJudSadpPush/EÁbirPartesProcessoJud.dolsessionid=3BEOBB711E47E3F57F59FAF9CAF8C08D 	 2/15 



5/5/2014 Pautas de julg amento — Tribunal Superior Eleitoral 

TWAIN& rIg' r‘nNTAS 
Pauta do dia - calendário 

01 02 03 

04 05 	" 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Mato 	 2014 	ver 

Ordenação: Por Relator 	
Vi 

Pauta do dia 

38 a Sessão Ordinária Jurisdicional - 06/05 /2014 ( Composição da Corte ) 

NO(A) Agravo de Instrumento N°9982 ( MINISTRA LAURITA VAZ ) 

Origem: 

CURITIBA-PR 

NO(A) Ag . avo de Instrumento N' 35425 ( MINISTRA LAUR TA VAZ ) 

Origem: 

BRASÍLIA-DF 

Membro Vista: 

LUCIANA LÓSSIO 

Ag/Rg NO(À:.k Àgriwo de Instrumento N' 35425 ( MINISTRA LÁURITA VAZ ) 

Origem: 

ESPERANÇA-PB 

Membro Vista: , 

LUCIANA LÓSSIO 

REC ,..40(.A) Agravo de Instrumento N° 40434 ( MINISTRA LAURITA VAZ ) 

Origem: 

BARRA MANSA-RJ 

Ag/Rg N0(A) Recurso Especial Eleitora( N 165 ( MINISTRA LAURITA VAZ ) 

Origem: 

ARAGARÇAS-GO 

,Ag/Rg NO IA) Recurso Especial Eleitoral N' 2661 ( MINISTRA.LAUR . :A VAZ ) 

Origem: 

VARJOTA-CE 

http://vwwv.tse.jus.br/servi  cos-judi ci ai s/pautas-de-j ul g amento 
1/3 
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5/5/2014 	 Pautas de j ul g emento — Tribunal Superior Eleitoral 

Recurso Especial Eleitoral N 14348 (MINISTRA LAURITA VAZ 

Origem: 

ISAÍAS COELHO-PI (37' ZON.A ELEITORAL - SIMPLICIO MENDES) 

Membro Vista: 

LUCIANA LÓSSIO 

ai Eleitoral 	258(MINISTRA LAURITA VÂZ 

Origem: 

BENJAMIN CONSTANT-AM 

EDcL NO 	Recurso Especial Eleitoral N' 99531 (MINISTRA LÂURITA VAZ ) 

Origem: 

RIO BRANCO-AC 

Representação N° 43514 ' MINISTRA LÁ RITA VAZ ) 

Origem: 

BRASÍLIA-DF 

resentação N' 68717 ( MINISTRA LAURITA VAZ ) 

Origem: 

BRASÍLIA-DF 

N" 29236 ( MINiSTRA LUCIANA LÓSSIO ) 

Origem: 

CARAPICWBA-SP 

40(A) Agravo de Instrumento N'31106 (MINISTRA LUCIANA LÓSSIO ) 

Origem: . 

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS-RJ 

iRg NO(A) Recurso Especial Eleitoral NI° 195 ( MINISTRA LUCIANA LÓSSIO ) 

Origem: 

RIO BRANCO DO SUL-PR 

,I0(A) Recurso Especial Eleitoral NI' 195 ( MINISTRÁ LUCIANA LÓSSIO ) 

Origem: 

RIO BRANCO DO SUL-PR 

NO(A) Recurso Especial Eleitoral N" 1025 ( M1NISTRA LUCIANA LÓSSIO ) 

Origem.: 

PARANAGUÁ-PR 

(A) Recurso Especial Eleitoral NI' 1547MINISTRA LUCIANA LÓSSIO ) 

Origem: 

PARANAGUÁ-PR 

NO(Arecurso Especial Eleitoral N° 1930 ( MINISTRA LUCIANA LÓSSIO ) 

Origem: 

SERRA-ES 

iOo Recurso Especial Eleitoral N° 2882 ( MINISTRA LUCIANA LÓSSIO ) 

Origem: 

http://vwwv.tse.j  LIS . br/servi cos-judi ciai s/pautas-de-j ul g amento 
2/3 



5/5/2014 Pautas de j ul g amento — Tribunal Superior Eleitoral 

SÃO PAULO-SP 

Eleitoral N :4994 ( MINISTRA LUCIANA LÓSSIO ) 

Origem: 

RODEIO BONITO-RS (64' ZONA ELEITORAL - RODEIO BONITO) 

Recurso Especial EleitoraL N°41327 ( MINISTRA LUCIANA EÓ:SSIO ) 

Origem: 

BELO HORIZONTE-MG (33' ZONA ELEITORAL - BELO HORIZONTE) 

1,..g/Rg NO(A) Recurso Especial Eleitoral N°72686 ( MINISTRA LUCIANA LÓSSIO ) 

Origem: 

PARANAGUÁ-PR 

so Especial ELeit• rat N' 596748 ( MINISTRA LUCIANA LÕSSIO ) 

Origem: 

SÃO PAULO-SP 

Membro Vista: 

ARNALDO VERSIANI 

Recurso Os. 	ric) N' 143334 ( MINISTRA LUCIANA LOSS/O )• 

Origem: 

PALMAS-TO 

Membro Vista: 

MARCO AURÉLIO I  

Agi g NO(A) Recurso Ordinário N" 275248 ( MINISTRA LUCIANA LOSSIO ) 

Origem: 

BOA VISTA-RR 

Representação N' 14562 (MINISTRO ADM AR GONZAGA ) 

Origem: 

BRASÍLIA-DF 

NO (A ) \gravo de Instrumento N' 73142 ( MINISTRO DIAS TOFFOLI ) 
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Pauta do dia 

36a Sessão Ordinária Jurisdicional - 29/04/ 2014 ( Cornposiçào da Corte ) 

50 
	

-at N' 34994 ( INISTRA LUCIANA LÓSS O) 

Origem: 

RODEIO BONITO-RS (64a ZONA ELEITORAL - RODEIO BO NITO) 

NO(A) ',gravo de InstrumentoN 443 ( M INISTRO DIAS T 

Origem: 

EllS10 MEDRADO-BA 

Observacao: lista 7 

OFFOLI 

O (A) 	 hstrumento NI' 15024 (MINISTRO DIAS 

Origem: 

SÃO JOÃO-PE 

Observacao: lista 7 

TOFFOLI ) 

O .  N(„3(A) 	.avc: 	 16150(MINISTRO DIAS 

Origem: 

TERESINA-PI 

Observacao: lista 6 

Prestacáo de Contas NI' 44(MINISTRO DIAS TOFFOLI ) 

Origem: 

BRASÍLIA-DF 

TOFFOLI 
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Certidão de Inclusão em Pauta 

Certifico a inclusão em pauta do processo abaixo referido: 

Processo: 0052 7-0200/1 1-9 

Órgão: PM de Erechim 

Matéria: Processo de Contas - Executivo 

Data da Sessão: 15/05/2014 

Órgão Julgador: Segunda Câmara 

Porto Alegre, 08 de maio de 2014. 

Luiza Viégas 

Oficial De Controle Externo 
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<<Comunico a inclusão do processo n° 527-0200/11-9, Processo de Contas 
do Executivo Municipal de Erechim, para a sessão Plenária do dia 14/05/2014, 

ás 14h. Conforme o despacho da fl. 3580, nos seguintes termos: "Defiro, 

alertando que o processo retornará para julgamento extrapauta na próxima 
sessão do Tribunal Pleno".  
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Centro 
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<<Seu telegrama no. ME440739688, remetido dia 06 de maio de 2014 —fr.n-Truj 	 7i1 destinado a: 

Paulo Alfredo Polis 
Praça da Bandeira, 354 
Centro 
Erechim/RS 
99700-000 

Foi entregue às 17:25 do dia 06 de maio de 2014. 
O recibo de entrega foi assinado por: ANDREIA LANGARO 

Atenciosamente, CDD ERECHIM>> 
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<<Comunico a inclusão do processo n° 527-0200/11-9, Processo de Contas 
do Executivo Municipal de Erechim, para a sessão Plenária do dia 14/05/2014, 

às 14h. Conforme o despacho da fl. 3580, nos seguintes termos: "Defiro, 

alertando que o processo retornará para julgamento extrapauta na próxima 
sessão do Tribunal Pleno". 
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<<Seu telegrama no. ME440739705, remetido dia 06 de maio de 2014-fFiwiii1Arbi041-us 
destinado a: 

Marcelo Demoliner 
Av. Comandante Salomoni, 21 
Centro 
Erechim/RS 
99700-000 

Foi entregue às 17:22 do dia 06 de maio de 2014. 
O recibo de entrega foi assinado por: MAYARA DE OLIVEIRA 

Atenciosamente, CDD ERECHIM>> 
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<<Comunico a inclusão do processo n° 527-0200/11-9, Processo de Contas 
do Executivo Municipal de Erechim, para a sessão Plenária do dia 14/05/2014, 
às 14h. Conforme o despacho da fl. 3580, nos seguintes termos: "Defiro, 
alertando que o processo retornará para julgamento extrapauta na próxima 
sessão do Tribunal Pleno". 
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«Seu telegrama no. ME440739691, remetido dia 06 de maio de 2014n.R.isiiO4.1.:  
destinado a: 

Ana Lucia Silveira de Oliveira 
Praça da Bandeira, 354 
Centro 
Erechim/RS 
99700-000 

Foi entregue às 17:25 do dia 06 de maio de 2014. 
O recibo de entrega foi assinado por: ANDREIA LANGARO 

Atenciosamente, CDD ERECHIM>> 

.„` 

ORREI0( TELEGRAMA 
	

RUE Pil2f ielegrafra tioue r, I O 6700100 ou: 2.ces$e www.co,YeJ0:57.0.>nuf 

DCERAR 

NOVOS NÚMEROS PARA ENVIAR TELEGRAMA: Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0100 Demais 
Localidades: 0800 725 7282 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 
O EXCLUSIVO DOIS CORREIOS 

	 Mw2;:w•se 	 Recusado 

     

     

 

AI ceW 

 

Mr4.a; 

Kião ;:tk;SW rinntre 

 

C .,024teCídi2 

, 

CUM! E sp,mr.mrj 

 

   

   

   

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS 
Gabinete Conselheiro Pedro Figueiredo 
Rua Sete de Setembro 388 	40  andar 
Centro Histórico 
90010-190 - Porto Alegre/RS 

~RO DO 1~~06BR 1 111 1111 111_ 	O 

1 	II I II 	 11111111 
DHP 06/05/2014 18:27 

- 



USO EXCLUSIVO DOS CORRE1Ó5 

F5uaãon 

ciescoivec,2.2 	14,10 6,,C ç'igT"Cre rojiica 113  
Elkkei,aa»ffi-liein:,.' Fiam 

C trfC§5 ;ESICCON:Or) , 

t41,0.it P I) Wztã g..M04 3B R 

II 1111111111111111111 

,DHP 06/05/2014 16:00 

O 

I I III 

0,10, 

MA645931643BR 	O 

L Viti,' EL DO 	- E IX,:f4 

I II 

	

III 1 

	

1 1111 

	

1 I I III 
0O 	 vriPaisEwoç6í-Ãwãói4Z:.g' 

DHP 06/05/2014 16:00 

CORREIO(' TELEGRAMA Nre -1Mr-  IIrarY tirue IMO '700100 -o 43:00~ 	CO(r004-er" 

CctITEO 	51 E 115,A G E hl 

<<Comunico a inclusão do processo n° 527-0200/11-9, Processo de Contas 
do Executivo Municipal de Erechim, para a sessão Plenária do dia 14/05/2014, 
ás 14h. Conforme o despacho da fl. 3580, nos seguintes termos: "Defiro, 
alertando que o processo retornará para julgamento extrapauta na próxima 
sessão do Tribunal Pleno". 
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<<Seu telegrama no. ME440739714, remetido dia 06 de maio de 2014 
destinado a: 

Dra. Maritânia Lúcia Dallagnol e outros 
Rua dos Andradas, 1091 cj. 43 
Centro Histórico 
Porto Alegre/RS 
90020-015 

Foi entregue às 17:30 do dia 06 de maio de 2014. 
O recibo de entrega foi assinado por: JOSE BRANCO 

Atenciosamente, CDD CENTRO (PORTO ALEGRE)» 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS 
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO FIGUEIREDO 

Processo n°: 

Natureza: 

Origem: 

Gestor(es): 

Exercício: 

Data da Sessão: 
1 

Órgão Julgador: 

Relator:  

527-02.00/11-9 
	

PEDIDO DE CIENTIFICAÇÃO 

Processo de Contas 

Executivo Municipal de Erechim 

Paulo Alfredo Polis, Ana Lúcia Silveira de Oliveira e 

Marcelo Demoliner 

2011 

15.05.2014 

Segunda Câmara 

Conselheiro Substituto Alexandre Mariotti 

IRREGULARIDADES. Serviços essenciais mantidos de 
forma indevida; falhas de cunho licitatório; inconformidades 
flagradas na contratação de gráfica para a impressão de 
informativos; não cumprimento de cláusula contratual por 

. parte de agência de publicidade contratada; despesa com 
publicidade desprovida de fim público; desembolso de 
recursos na contratação de músicos para evento destituído 
de caráter público; acréscimo elevado de valor à avença 
celebrada em 2009 sem motivação plausível para tanto; 
pagamento a título de desapropriação de área acima do 
devido; diferença entre os saldos dos estoques físicos e 
informatizados em subalmoxarifado de medicamentos; 
deficiente prestação de contas dos recursos repassados ao 
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico e ao Centro de 
Educação Popular; licenciamento ambiental emitido 
indevidamente pelo Município; obra de pavimentação de via 
pública executada em desacordo o memorial descritivo; não 
cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação para 
o nível Educação Infantil/Pré-escola; investimentos 
realizados na Educação Infantil não asseguram absoluta 
prioridade e proteção à criança. 
Advertência à Origem, atendimento da LRF, imposição de 
débitos e de multa a Paulo Alfredo Polis, emissão de 
Parecer Desfavorável às contas de Paulo Alfredo Polis, 
emissão de Parecer Favorável às contas de Ana Lúcia 
Silveira de Oliveira e Marcelo Demoliner. 

Trata-se da Prestação de Contas de 2011, do Executivo Municipal de 
Erechim, gestão de Paulo Alfredo Polis, Ana Lúcia Silveira de Oliveira e Marcelo 
Demoliner. 
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A análise dos documentos juntados aos autos resultou no relatório 

emitido pelo órgão técnico, evidenciando a ocorrência de inconformidades, sobre as 

quais os administradores foram devidamente intimados, contudo apenas Paulo Alfredo 
Polis prestou esclarecimentos e juntou documentos, por intermédio de procuradores 

legalmente constituídos (advogada Maritânia Lúcia Dallagnol, OAB/RS n°. 25.419, e 

outros). De qualquer modo, nenhuma das inconformidades apuradas dizia respeito às 

gestões de Ana Lúcia Silveira de Oliveira (21 dias) e de Marcelo Demoliner (05 dias). 

Na reinstrução do feito, a Supervisão de Instrução de Contas Municipais 

- SICM - concluiu pela manutenção integral das seguintes inconformidades: 

Da Auditoria Ordinária Tradicional 

Item 1.1 - Serviços essenciais mantidos de forma indevida. Ainda, 

inexistência de contrato formal entre o Município e a Corsan, situação corrigida para o 

exercício de 2012, conforme Relatório de Acompanhamento de Gestão n°. 02/11. 

Item 2.1 (subitens 2.1.1 a 2.1.4) - Contrato celebrado com empresa de 

engenharia e consultoria para a prestação de serviços de Estudos da Circulação da 

área Central e Modernização do Sistema de Transporte de Veículo do Município 

contendo inconformidades: 

Subitem 2.1.1 - Imprecisão de especificações a respeito do produto 

final a ser apresentado pela contratada. 

Subitem 2.1.2 - lnaplicabilidade da dispensa de licitação, que fora a 

justificativa até então empregada para a contratação. 

Subitem 2.1.3 - Ausência de planilha orçamentária expressando os 

custos unitários que integraram o valor da contratação. Ainda, cotejando o preço dessa 

avença com outra para o mesmo objeto, todavia com maior complexidade, ajustada pelo 

município de Rio Grande, apurou-se R$ 53.100,00 de sobrepreço. Sugestão de débito. 

Subitem 2.1.4 - Em decorrência da falta de clareza na especificação do 

objeto, aliada à ausência de cronograma dos serviços executados, ocorreu óbice ao 

exercício do controle externo, não se podendo aferir a regularidade dos pagamentos 

mensais efetivados. 

TC-08.1 
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Item 2.2, subitem 2.2.1 - Inconformidades flagradas na contratação de 

gráfica para a impressão de 35.000 exemplares de "Informativo de Ações do Governo 

Municipal n°. 2010", precisamente, a gramatura do papel foi apresentada em 
desacordo com a que fora contratada. Não houve a aplicação de multa por 

inexecução parcial da obrigação por parte da contratada, apurada em R$ 3.885,00 (5% 
sobre valor do contrato). 

Item 2.2, subitem 2.2.2 (2.2.2.1 e 2.2.2.2) - Inconformidades flagradas 

na contratação de gráfica para a impressão de 35.000 exemplares de "Informativo de 

Ações do Governo Municipal n°. 2010", no presente caso, a entrega do material foi 

efetuada em quantitativo inferior ao que fora contratado e pago - deixaram de ser 

apresentados 31.000 exemplares - ocasionando inobservância à fase de liquidação 

da despesa pública e prejuízo de R$ 69.800,00 aos cofres públicos. 

Item 2.2, subitem 2.2.3 — As inconformidades flagradas na contratação 

de gráfica para a impressão de 35.000 exemplares de "Informativo de Ações do 

Governo Municipal n°. 2010", ampliadas nos subitens 2.2.1 e 2.2.2, geraram a 
malversação de R$ 65.891,52 (R$ 3.885,00 + R$ 62.006,52, já descontados R$ 

7.793,50 recolhidos pela empresa ao Erário), passíveis de devolução à Fazenda. 

Item 4.1.1 - Não cumprimento de cláusula contratual por parte de 

agência de publicidade contratada, com anuência da administração municipal. 

Proposição de débito de R$ 36.717,57. 

Itens 4.1.2 e 4.1.3 - Despesa com publicidade considerada desprovida 

de fim público (matéria em jornal local homenageando o próprio jornal) e elevado 

dispêndio de recursos públicos com publicidade. 

Item 4.2 - Desembolso de recursos na contratação de músicos para 

evento comemorativo da Administração Municipal e do Orçamento Participativo, 

destituído de caráter público. Participação apenas de membros da administração e de 

integrantes do Orçamento Participativo. 

Item.  4.3 - Contratação de consultoria tributária ao abrigo indevido da 

inexigibilidade de licitação (fora das possibilidades legais). 

TC-08.1 
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Item 4.4 - Ainda em relação à consultoria tributária abordada no item 
4.3, houve acréscimo de 48,6% em relação à avença de 2009 sem motivação plausível 

para tanto. Proposição de débito de R$ 7.326,08. 

Item 4.6 - Contração de cartões de alimentação, via Banrisul Serviços 

Ltda., ao abrigo indevido da dispensa de licitação. 

Item 4.7 (subitens 4.7.1 a 4.7.3) - Inconformidades flagradas no 

desenvolvimento de certame licitatório na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto 

era a execução de serviços de varrição manual de ruas e outras atividades afins: 

ausência de comprovação de pesquisa de mercado, falta de assinatura do responsável 

pela elaboração do projeto básico, descumprimento de cláusula contratual (manutenção 

de equipamento GPS pela contratada para gerar relatórios de itinerários cumpridos). 

Item 5.2 - Desapropriação de área por valor superior ao valor de 

mercado, gerando a malversação de R$ 1.297.795,30, sugerido como débito 

Item 6.1 - Subalmoxarifado de medicamentos. Diferença entre os saldos 

dos estoques físicos e informatizados. 

Item 7.1 - Deficiente prestação de contas dos recursos repassados ao 

Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, situação que contou com a complacência da 

administração municipal. Sugestão de débito de R$ 155.000,00. 

Item 7.2 - Deficiente prestação de contas dos recursos repassados ao 

Centro de Educação Popular. 

Item 8.2 - Licenciamento ambiental emitido indevidamente pelo 

Município. Por ser área superior a 10.000,00 metros quadrados (indústria ervateira), a 

emissão desse documento compete à FEPAM. 

Item 9.1 - Prestação de serviços técnicos especializados (detonação de 

rocha). Adoção de modalidade licitatória inadequada. 

Item 9.2 - Obra de pavimentação de via pública executada em 

desacordo com o memorial descritivo, situação que contou com o consentimento da 

administração pública. Proposição de débito de R$ 200.000,00. 

TC-08.1 
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Relatório Complementar n°. 57/2012 - SAM 

Item 1.1 (letras "a" e "b") - Não cumprimento das metas do Plano 

Nacional de Educação para o nível Educação Infantil (Creche e Pré-escola), o que 

significa dizer: necessitam ser criadas 829 vagas em creches, ocasionando 

descumprimento ao expresso na Lei Federal n°. 10.172/2001 (Plano Nacional da 

Educação), uma vez que a oferta de vagas na Educação Infantil-Creche não atendeu a 

50% das crianças de O a 3 anos. O percentual apurado foi de 31,01%. Apenas foi 

atendida a exigência atinente à Educação Infantil-Pré-escola, na medida em que o 

percentual encontrado foi de 88,16%, quando o mínimo exigido era de 80%. 

Item 1.2 - Investimentos realizados na Educação Infantil não asseguram 

absoluta prioridade e proteção à criança. 

Da Gestão Fiscal (Processo n°. 1672-02.00/11-0) 

No que diz respeito ao Relatório de Gestão Fiscal do exercício de 2011, 

o Serviço de Acompanhamento de Gestão (SAG) destaca que houve atendimento à Lei 
Complementar n°. 101/2000. 

- Relatório Geral de Consolidação das Contas 

- Dos documentos 

Item 2.1 - A Declaração acostada pelo Prefeito de que os agentes 

públicos estão em dia com a apresentação da declaração de bens refere que alguns 
destes não estão em dia com esse dever. 

Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

Instado regimentalmente, o representante do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas, Adjunta de Procurador Fernanda Ismael, por intermédio do parecer 
n°. 1.274/2014, manifestou-se pela imposição de multa a Paulo Alfredo Polis; pelo 
atendimento da Lei Complementar n°. 101/2000; pela fixação de débito 
correspondente aos itens 2.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.4, 4.5, 5.2, 7.1 e 9.2, de 
responsabilidade de Paulo Alfredo Polis; pela emissão de Parecer Favorável à 
aprovação das contas de Ana Lúcia Silveira de Oliveira e de Marcelo Demoliner; pela 
emissão de Parecer Desfavorável à aprovação das contas de Paulo Alfredo Polis; 
TC-08.1 
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pela ciência ao Procurador-Geral de Justiça e Procurador Regional Eleitoral; pela 

recomendação ao atual administrador para que evite a reincidência dos apontes 

criticados nos autos, bem como verificação, em futura auditoria, das medidas 

implementadas nesse sentido. 

Havendo, à fl. 2.404, pedido de cientificação da data do julgamento, 

determinou-se a adoção das devidas medidas. 

É o relatório. 

A matéria contida no subitem 2.2.3, ampliada nos subitens 2.2.1 e 
2.2.2, envolveu inconformidades flagradas na contratação de gráfica para a impressão 

de 35.000 exemplares de "Informativo de Ações do Governo Municipal n°. 2010", 

destacando a apresentação do impresso em gramatura do papel em desacordo com a 

que fora contratada, situação que acarretaria a imposição de multa por inexecução 

parcial da obrigação por parte da contratada, quantificada em R$ 3.885,00 (5% sobre 
valor do contrato), e, sobretudo, a entrega do material não foi efetuada no quantitativo 

ajustado e pago - deixaram de ser apresentados 31.000 dos 35.000 exemplares - fato 

que realça a transgressão à fase de 'liquidação da despesa pública, pois houve o 

pagamento integral à contratada, ficando registrado prejuízo de R$ 69.800,00 aos cofres 

públicos. 

Destarte, ocorreu a malversação de R$ 65.891,52 (R$ 3.885,00 + R$ 

62.006,52, já descontados R$ 7.793,50 recolhidos pela contratada ao Erário), passíveis 
de devolução à Fazenda. 

Em seus esclarecimentos, o Administrador salientou que houve a 

abertura de processo administrativo a fim de apurar os fatos relativos à gramatura do 

papel apresentada pela contratada. Acerca do quantitativo de exemplares entregues 

pela contratada, ausência de 31.000 peças, unicamente destacou que o Ministério 

Público, através de Inquérito Civil, está apurando os fatos, mas asseverou ter afastado 

o Secretário da Administração e mais três servidores considerados responsáveis pela 

situação. Desse modo, aguarda o desfecho das apurações do Ministério Público para, a 

partir de então, tomar as providências cabíveis que o caso requer. 
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Da tribuna, a procuradora do Administrador noticia que a matéria já se 

encontra judicializada e com decisão em primeiro e segundo graus, destacando a 

fragilidade da prova de falta de entrega dos 31.000 exemplares. 

Primeiramente, as medidas anunciadas como adotadas pelo Gestor - 

afastamento de Secretário Municipal e de três servidores - ocorreram tão-somente após 

o momento em que os fatos vieram a público, pelo trabalho de investigação da 

Promotoria de Justiça de Erechim, órgão que encaminhou a documentação ao Serviço 

Regional de Erechim deste TCE. Aliás, o Gestor, além de não comprovar o afastamento 

dos servidores e do Secretário, em nenhum momento determinou a abertura de 

sindicância e/ou processo administrativo disciplinar a fim de esclarecer os fatos. 

Outrossim, apensou documentos nas fls. 2.548 a 2.599, que, em sua 

maioria, são recibos firmados por servidores detentores de cargos em comissão dando 

conta de que receberam os Informativos. Note-se que Erechim possui 33.136 domicílios 

ocupados, enquanto o número de exemplares pagos foi de 35.000, sendo entregues em 
torno de 4.000. 

Além disso, em atenção ao que se afirmou da tribuna, tenho que a 

existência de uma decisão do Tribunal de Justiça no mesmo sentido do Relatório de 

Auditoria reforça a procedência do aponte. 

Com efeito, diante da inércia da administração municipal em tomar as 
medidas necessárias à apuração dos fatos e à recomposição do Erário, incumbe ao 
Administrador devolver os recursos malversados. 

O item 4.1.1 enfoca o não cumprimento de cláusula contratual por parte 

de agência de publicidade contratada, com anuência da administração municipal, ou 

seja, o desconto previsto na cláusula 6.2 do contrato, fixado em 5% em relação ao 

comissionamento/agenciamento junto aos veículos de comunicação, valores contidos 

nas suas tabelas, não foi repassado ao Município. O desconto real foi de apenas 1%, 
gerando o desembolso a maior de R$ 36.717.57, consoante documentação apensa nas 

fls. 811 a 978, na medida em que este foi aplicado sobre o percentual de desconto 

padrão normalmente concedido sobre a tabela dos serviços de comunicação, conforme 

demonstrativo acostado às fls. 2.137 a 2.140. 
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O Administrador divergiu do apontado, afirmando que o desconto deve 

ser aplicado ao valor dado a título de desconto à contratante, ou seja, sobre somente 

20% do comissionamento/agenciamento, justificando, a seu ver, o procedimento em 

tela. 

Descabem maiores comentários sobre a matéria. A cláusula 6.2 do 

contrato destaca que o desconto de 5% recai sobre o valor do 

comissionamento/agenciamento junto aos veículos de comunicação, no que tange às 

suas tabelas, em nenhum momento tratando de aplicação de desconto sobre valor 

descontado na tabela elaborada pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado 

do RS (desconto sobre desconto). Logo, cabe a restituição aos cofres públicos do 

montante correspondente ao desconto objeto de renúncia. 

Relativamente ao descrito no item 4.1.2, despesa com publicidade 

considerada desprovida de fim público (matéria em jornal local homenageando o próprio 

jornal), contabilizando R$ 3.873,79, o Administrador enfatizou que não houve qualquer 

irregularidade na execução dessa despesa, haja vista que não se tratou de promoção 

pessoal, apenas destaque para uma empresa estabelecida no Município há mais de 

duas décadas, investidora no crescimento local, mérito que se fazia necessário 

externar. 

O Serviço de Instrução Municipal I (SIM I/SICM), no exercício da Análise 

de Esclarecimentos, afastou o débito pretendido, mantendo a falha apenas para efeito 

de advertência, com escopo em voto proferido pelo Conselheiro Hélio Mileski no 

Recurso de Embargos do Executivo Municipal de Turuçu, resistindo um alerta para que 

o Administrador não reincida na falha. 

Acolho o entendimento do órgão técnico e afasto o débito sugerido. 

Contudo, incluo, a matéria no rol daquelas que acarretarão a imposição de advertência 

e de multa ao Responsável. 

Quanto ao destacado no item 4.4, acréscimo elevado aplicado em 

avença atinente à contratação de consultoria tributária sem motivação plausível, isto é, 

acréscimo de 48,6% em relação à avença de 2009, contabilizando R$ 7.326,08, o 

Administrador sustenta que ocorreu, junto aos seis serviços avençados, a inserção de 

mais quatro serviços, bem como a exclusão de um desses seis, totalizando nove 

serviços no novo ajuste, equivalendo a 50% de acréscimo, ficando, assim, justificado o 
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reajuste concedido. A propósito, o Administrador apensou documentos nas fls. 2.805 a 

2.844 a fim de comprovar a execução de rotinas pela contratada com o fito de 

convalidar os pagamentos realizados. 

Em que pese estar prevista na cláusula 2.3 do termo contratual que a 

contratada deveria apresentar prévio relatório com síntese do resultado e sugestões 

para a melhoria do sistema de arrecadação, enquanto os documentos anexados - fls. 

2.805 a 2.844 - não revestem a forma contratualmente combinada, entende-se que 

podem ser considerados hábeis para justificar o valor despendido. De qualquer modo, a 

matéria insere-se no rol daquelas que ensejarão a multa ao Gestor, em razão da 

aceitação da apresentação dos trabalhos da contratada de forma diversa da ajustada. 

A matéria expressa no item 4.5 trata de despesa com o pagamento de 

serviço de despachante, considerada irregular pelo Serviço de Auditoria e pelo Ministério 

Público de Contas, totalizando R$ 1.520,00, a qual culminou regularizada pelo Serviço 

de Instrução Municipal de Contas (SIM I/SICM), tendo como fundamento. o voto do 

Conselheiro Algir Lorenzon, autos do processo n°. 1138-02.00/10-0, relativo ao exercício 

anterior e que fora acolhido à unanimidade pela Primeira Câmara deste TCE, admitindo 

como razoáveis as justificativas apresentadas pelo Administrador para a consumpção 

dessa despesa. 

Dessarte, entendendo-se como razoáveis as argumentações acostadas 

também no presente exercício (acúmulo de serviços por parte de servidor responsável 

pelo controle da frota; agilidade na realização dos licenciamentos, em decorrência da 

habilidade natural dos despachantes), corrobora-se o entendimento da SICM, o que 

significa considerar regularizada a situação aqui posta. A propósito, há no nosso 

Tribunal decisões reconhecendo regular a adoção desse procedimento, como se vê nos 

processos n°s. 2241-02.00/97-3, 7461-02.00/97-0 e 2994-02.00/99-4. 

No item 5.2 foi abordada a desapropriação de área por valor superior ao 

de mercado, ocasionando o dispêndio a maior de R$ 1.297.795,30. Essa área, 

totalizando 31 hectares e envolvendo três lotes (n's. 21, 23 e 29), tinha como destino 

futura instalação de distrito industrial. 

O Responsável, primeiramente, asseverou que o cálculo efetuado pelo 

Serviço de Auditoria tomou os imóveis como pertencentes à área rural, embora esses 

estejam incluídos no perímetro urbano, consoante Lei Municipal n°. 4.729/2010, ou seja, 
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desde 06 de julho de 2010 estão cadastrados como zona urbana. Ainda, alegou que os 

números trazidos pelo Serviço de Auditoria não contemplam uma série de variáveis que 

influem diretamente no valor a ser fixado, citando como exemplo a localização, a 

atratividade e a topografia do local, bem como alegou que o Serviço de Auditoria não 

levou em consideração a aplicação das normas da ABNT. Além disso, realçou que os 

relatórios elaborados pelos profissionais contratados para esse fim (avaliação de 

imóveis), via processo licitatório na modalidade Convite, contêm especificações técnicas 

suficientes para o embasamento das referidas avaliações e estudos planialtimétricos 
apresentados. 

Outrossim, asseverou que os preços ajustados, a partir das avaliações 

procedidas pelos profissionais contratados, tiveram como fulcro a NBR n°. 14.653, parte 

2, que trata dos imóveis urbanos, citando imóvel pertencente ao lote 31 que culminou 

comercializado por valor superior ao que fora pago pelo Município nos três lotes (n°s. 
21, 23 e 29). 

Importa, antes de 'mais nada, suscitar algumas questões 

correspondentes à matéria, objetivando facilitar a sua compreensão: 

o valor total pago pela desapropriação foi de R$ 2.860.000,00, 

ocasionando o custo médio de R$ 92.258,06 por hectare (31 hectares); 

foram adquiridos os lotes n°s. 21, 23 e 29; 

o Serviço de Instrução Municipal I (SIM I/SICM) reconheceu, em sua 

análise, que o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Auditoria não seguiu os preceitos 
das Normas Técnicas; 

o Serviço de Auditoria inferiu que a anexação dos imóveis à área 

urbana do Município seis meses antes do início dos trabalhos de avaliação não permite 

sua classificação comercial como imóveis urbanos; 

dentre as avaliações buscadas pelo Serviço de Auditoria para cotejo 

com o preço pago pelo Município foi tomada a média das ofertas de áreas rurais na 

região, quantificada em R$ 50.393,70 o hectare, em função da similaridade das 

características como os locais desa.propriados (ausência de acesso direto das áreas à 

via principal, presença de restrição ambiental), gerando o pagamento a maior de R$ 

1.297.795,30, sem considerar benfeitoria existente no lote 23, avaliada em R$ 

43.656,00 e que foi reduzida pelo Serviço de Instrução Municipal, deixando o débito 

sugerido em R$ 1.254.139,30. 

TC-08.1 
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Entrando-se no voto propriamente dito, a partir de todas essas 

informações, conclui-se, antes de tudo, que a não utilização dos preceitos contidos nas 

normas técnicas (ABNT) para execução do trabalho acarretou limites a sua extensão. 

Segundo, a contar do momento em que as áreas aqui tratadas como 

desapropriadas foram legalmente - Lei Municipal n°. 4.729/2010 - inseridas junto às 

áreas de conglomerados urbanos, assim elas devem ser tratadas. 

Quando se analisa a avaliação de imóveis deve se atentar para uma 

série de variáveis que podem conduzir a um valor maior ou menor, conforme se 

manifesta o Gestor em seus esclarecimentos. Portanto, sem sombra de dúvida, não é 

tarefa das mais simples comparar imóveis, ainda que sejam da mesma região e de 

características semelhantes. 

A farta documentação acostada pelo Administrador nas fls. 3.006 a 

3.384, a qual serviu como suporte das avaliações procedidas acerca dos imóveis e base 

para os pagamentos, vem a demonstrar as dificuldades para se chegar ao número, bem 

como demonstram o zelo pela fidedignidade na obtenção desse valor. 

Em suma, .neste contexto, não há como se acolher o débito proposto, 

sob pena de se cometer uma injustiça. 

Por outro lado, quanto à quantificação dos valores pagos a título de 

desapropriação pelas terras, o Serviço de Instrução Municipal realizou profícuo exame, 

tendo constatado que ocorreu o pagamento de R$ 233.000,00 acima do devido, 

conforme abaixo demonstrado: 

Lote 21 	  - R$ 1.019.000,00 (fl. 3.198) 

Lote 23, mais benfeitoria = R$ 670.000,00 (fl. 3.156) 

Lote 29 	 - R$ 938.000,00 (fl. 3.237) 

= R$ 2.627.000,00 

Logo, o desembolso efetivo foi de R$ 2.860.000,00, quando deveria ter 

sido de R$ 2.627.000,00, ocasionando o dispêndio a maior de R$ 233.000,00, 

importância que se determina seja reposta. 
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No que diz respeito à situação descrita no item 7.1, deficiente prestação 

de contas dos recursos repassados ao Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, contando 

com a complacência da administração municipal, cujo montante de recursos públicos 

desprovidos de comprovação foi de R$ 155.000,00, o Administrador, em seus 

esclarecimentos, abordou uma série de situações que envolveram a contrapartida dos 

recursos repassados à entidade, deixando de comentar e, sobremaneira, comprovar, o 

cerne da questão, que foi a ausência de comprovação dos recursos ora repassados, 

com infringência ao fixado na Lei Municipal n°. 2.661/94 e no Decreto Municipal n°. 

3.146/2006. 

Relevante suscitar que a cláusula sétima do Convênio estipulava que a 

prestação de contas dos recursos recebidos deveria ser apresentada numa relação 

discriminada indicando a data, o valor, o nome do credor, histórico da despesa e 

numeração da respectiva nota fiscal e/ou recibo. 

A fim de comprovar que ocorreu a prestação de contas dos recursos 

repassados à Entidade, o Gestor anexou documentos, fls. 1.595 a 1.689 e 1.716 a 

1.718, que destoam completamente do formalizado no Termo do Convênio firmado 

pelas partes, uma vez que não há nenhum documento fiscal comprovando a realização 

de qualquer despesa por parte da beneficiária dos recursos públicos, além da ausência 

de relatório discriminando valores até o montante repassado, acrescido de demais 

dados informativos imprescindíveis. 

Desse modo, pela inconsistência dos documentos apresentados a título 

de prestação de contas, determina-se a reposição ao erário dos R$ 155.000,00. 

Acerca do comentado no item 9.2, obra de pavimentação de via pública 

executada em desacordo com o memorial descritivo, sem objeção por parte da 

administração pública, totalizando R$ 200.000,00, o Gestor refutou o aponte. Afirmou 

que houve cumprimento do ajuste contratual, com exceção do subleito, onde foi 

necessária unicamente a regularização, sem prejuízos à resistência do pavimento. 

Ainda, o Administrador teceu comentários sobre outras situações atinentes à obra, as 

quais não foram objeto do aponte. 

Objetivando elucidar a matéria, convém que se traga à consideração, 

inicialmente, as seguintes especificações técnicas da obra, contidas no item 4 do 
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Memorial Descritivo, que determinavam como deveriam ser colocados os blocos 

intertravados de concreto em trecho marginal da BR 153: 

efetuar regularização e compactação do subleito; 

remoção e recolocação do subleito para a eliminação de borrachudos 

numa espessura de 30 cm, onde necessário; 

reposição com correta compactação das áreas onde houve 

intervenção do subleito; 

sub-base com rachão de, no mínimo, 30 cm de espessura, após a 

compactação; 

base de brita graduada de, no mínimo, 25 cm de espessura, após a 

compactação; 

sobre a base devidamente preparada e após liberada pela 

fiscalização, será espalha uma camada de areia numa espessura entre 3 e 5 cm, para, 

então, serem colocados os blocos de concreto de 8 cm. Em suma, a soma das camadas 

sobrepostas ocasionaria um degrau de 64 cm. 

A partir de então, constatou-se que ocorreu o pagamento de R$ 

200.000,00 no dia 22.12.2011, ou seja, sete dias após o início das obras, cujo valor total 

ficou orçado em R$ 599.500,00. A propósito, em 09.05.2012, o Serviço de Auditoria 

verificou que menos de 50% dos serviços haviam sido realizados, donde concluiu que 

inexistiam motivos para o pagamento efetuado em 22.12.2011 de aproximadamente 

34% do total, haja vista a inexistência de liquidação dessa despesa pública - matéria, 

aliás, não enfrentada a contento pelos esclarecimentos. 

Seguindo, o trabalho de auditoria realizado in loco evidenciou que a 

pavimentação estava sendo realizada praticamente sobre o nível original da pista, 

ficando acima deste apenas a camada de pó-de-pedra, em vez da areia, e os blocos de 

concreto, ou seja, o pavimento ficou reduzido ao subleito, pó-de-pedra e aos blocos de 

concretos então aplicados, em que pese a estimativa de 64 cm de espessura - e o 

correspondente ajuste financeiro. 

Resumindo, mesmo após os esclarecimentos, não se obteve elementos 

que fundamentem o pagamento realizado 7 dias após o início das obras, nem há 

elementos que justifiquem as supressões dos trabalhos ajustados e indevidamente 

pagos à contratada. Em função dessa série de impropriedades flagradas ao longo do 

desenvolvimento dos trabalhos (entre outras: não execução de trabalhos remunerados, 

substituição de materiais por outros de qualidade inferior), determina-se a reposição aos 

cofres públicos dos R$ 200.000,00. 
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No que tange à sugestão do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas pela emissão de Parecer Desfavorável às contas de Paulo Alfredo Polis, em 

decorrência do conjunto de inconformidades diagnosticadas, sobretudo por aquelas que 

envolveram procedimentos licitatórios (itens 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 4.6, 4.7 e 9.1 do 
Relatório de Auditoria Ordinária Tradicional), irregularidades apuradas nas 

prestações de contas de recursos repassados a entidades privadas (itens 7.1 e 7.2 do 
Relatório de Auditoria Ordinária Tradicional) e aplicação insuficiente de recursos na 

Educação Infantil-Creche (itens 1.1 e 1.2 do Relatório Complementar n°. 57/2012-
SAM), a tenho por procedente, considerando que o elevado quantitativo de 

inconformidades apuradas, aliado à relevância dessas, é capaz de comprometer 

integralmente a gestão. 

As demais situações diagnosticadas ao longo do processo, que 

encerram inconformidades de administração financeira e orçamentária, acarretam a 

imposição de multa a Paulo Alfredo Polis, bem como advertência à Origem, a fim de 

que implemente ações para as suas correções. 

Diante do exposto, VOTO: 

pelo atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício 
de 2011, contas dos três gestores; 

pela devolução das quantias apontadas nos itens 2.2.3 

(inconformidades flagradas na contratação de gráfica para a impressão de exemplares 

de "Informativo de Ações do Governo Municipal n°. 2010'), 4.1.1 (não cumprimento de 

cláusula contratual por parte de agência de publicidade contratada), 5.2 (pagamento a 

maior em desapropriação de terras), 7.1 (deficiente prestação de contas dos recursos 

repassados ao Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, contando com a complacência da 

administração municipal) e 9.2 (prejuízo financeiro em obra de pavimentação de via 

pública executada em desacordo com o memorial descritivo, sem objeção por parte da 

administração pública), totalizando R$ 686.724.09 (seiscentos e oitenta e seis mil, 

setecentos e vinte e quatro reais e nove centavos), de responsabilidade de Paulo 
Alfredo Polis, Chefe do Executivo Municipal de Erechim, exercício de 2011, as 

quais deverão ser ressarcidas aos cofres municipais no prazo de 30 (trinta) dias, com a 

devida comprovação a este Tribunal; 

pela imposição de multa na ordem de R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) a Paulo Alfredo Polis, Chefe do Executivo Municipal de Erechim 
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no exercício de 2011, por inobservância a normas de administração financeira e 

orçamentária, forte nos artigos 67 da Lei n° 11424/00 e 132 do Regimento Interno deste 

Tribunal, a qual deverá ser recolhida aos cofres estaduais no prazo de 30 (trinta) dias, 

com a devida comprovação a este Tribunal; 

antes, pelo envio do feito à Supervisão competente para que 

promova a atualização dos débitos supras e da multa, nos termos da Resolução vigente; 

não cumprida a decisão e decorrido o prazo regimental para o 

recolhimento dos débitos e da multa, ou interposição de recurso, extraiam-se Certidões 

de Decisão com eficácia de Títulos Executivos, de conformidade com o § 3° do art. 71 

da Constituição da República; 

pela cientificação à Origem para que promova o saneamento das 

falhas apontadas, as quais deverão ser, necessariamente, objeto de verificação em 

futura auditoria; 

pela emissão de Parecer Favorável à aprovação das contas de Ana 

Lúcia Silveira de Oliveira e Marcelo Demoliner, Chefes do Executivo Municipal de 

Erechim, exercício 2011; 

pela emissão de Parecer Desfavorável à aprovação das contas de 

Paulo Alfredo Polis, Chefe do Executivo Municipal de Erechim, exercício de 2011; 

dar conhecimento da presente decisão à Procuradoria-Geral de 
Justiça e ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art. 87 do Regimento Interno; e 

após o trânsito em julgado, seja o processo encaminhado ao 

Legislativo Municipal de Erechim, com o devido Parecer, para os fins legais. 

ALEXANDRE MARIOTTI, 
Conselheiro-Relator. 
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Relator: Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti 
Solicitação de Vista: Conselheiro Estilac Xavier - 
Processo n. 000527-02.00/11-9 (XII Volumes) - 
Anexo: 001672-02.00/11-0 - 

- EM - Processo de Contas dos Senhores 
Administradores do Executivo Municipal de Erechim, 
referente ao exercício de 2011. Interessados: Paulo 
Alfredo Polis (p.p. Advogada Maritânia Lúcia Dallagnol, 
OAB/RS n. 25.419, e Outros), Ana Lúcia Silveira de 
Oliveira e Marcelo Demoliner. 

A Secretária da Segunda Câmara certifica que, as 
ocorrências pertinentes a este processo, nesta sessão, estão abaixo 
consignadas. 

Antes de conceder a palavra ao Relator, Conselheiro-
Substituto Alexandre Mariotti, o Conselheiro Adroaldo Loureiro, no 
exercício da Presidência, registrou que deferia o pedido de preferência de 
relato do presente Processo, o qual havia pedido de sustentação oral. 

Dando continuidade, após ser apresentado o Relatório 
da matéria pelo Relator, Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti, o 
Conselheiro Adroaldo Loureiro, no exercício da Presidência, nos 
termos regimentais, concedeu a palavra à Procuradora do Interessado, 
Advogada Maritânia Lúcia Dallagnol, inscrita na OAB/RS sob o n. 25.419, 
que apresentou suas razões de defesa, nos seguintes termos: 
"Excelentíssimo Conselheiro Adroaldo, Presidente desta Câmara; 
Excelentíssimo Conselheiro-Substituto, Doutor Alexandre Mariotti, a quem 
agradeço pela gentileza de ter acatado o pedido de adiamento da Sessão 
da semana passada para esta, me possibilitando estar aqui defendendo as 
razões do cliente; Ilustríssimo também Conselheiro Estilac Xavier, Doutora 
Conselheira-Substituta, Ilustre Representante do Ministério Público, 
funcionários da Casa, colegas Advogados aqui presentes, Estudantes, 
enfim. Excelência, tenho a tarefa de, em 15 minutos, rebater este rol de 
apontamentos feito pela Auditoria. Sendo impossível aprofundar-se em 
cada um deles, centrarei apenas as razões em alguns dos apontamentos, 
remetendo-me mais às razões já postas em defesa pelo Gestor e 
documentos que foram juntados. Mas preciso, nesta tribuna, atentar-me 
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para, pelo menos, dois destes apontamentos. E o primeiro deles, porque 
pela sua natureza pode levar à conclusão de Parecer Desfavorável ao 
Gestor, e é o que nós esperamos refutar. E, o segundo deles, pelo tanto de 
glosa sugerida, equívoco que entendemos, também, por parte da Auditoria, 
tamanho este apontamento e esta sugestão de glosa. O primeiro deles, 
Excelência, diz respeito à publicidade. A Auditoria aponta, aqui, em relação 
à publicidade, dois pontos. Um de que teria havido, no contrato com a 
Cartaz, um problema de gramatura, gerando aí um prejuízo. A gramatura 
do papel, da publicidade institucional contratada, teria sido em gramatura 
diferenciada daquela prevista no edital. E o segundo ponto em relação a 
este é de que, embora contratado e pago 35.000 exemplares, teriam sido 
entregues apenas 4.000 exemplares. Então, aqui, para fins administrativos, 
se sugere a devolução dos valores. Ocorre, Excelência, que esta matéria, 
em relação ao primeiro ponto, já está demonstrada a solução. A própria 
Administração, ante o questionamento a respeito da gramatura, abriu 
sindicância, apurou que, de fato, houve uma diferenciação. Este valor foi de 
imediato ressarcido pela empresa, desde o momento em que o assunto foi 
levantado. O segundo, no entanto, vem por intermédio de um inquérito 
aberto no Município de Erechim. E pasmem, mas aqui temos uma situação 
sui generis. A partir de uma invenção, de uma interpretação, temos uma 
verdade que, infelizmente, até agora, o Gestor, os acusados, ao menos, 
procuram afastar nos órgãos judiciais competentes. Há uma ação de 
improbidade administrativa que, com suporte nesta versão, nesta 
interpretação, no que chamo de uma invenção que se tornou verdade, 
afirma que foram distribuídos apenas 4.000 exemplares. Contudo, 
Excelências, vejam o que diz o voto divergente no Tribunal de Justiça 
acerca desta matéria. Isto foi entregue a Vossas Excelências em 
memoriais. E disse, então, o Desembargador, cujo voto, é verdade, restou 
vencido, mas é fundamental. Diz ele: 'Seguramente, houve equívoco por 
parte do Ministério Público. A entrega de uma só vez não significa que 
houve uma única viagem. O Servidor do órgão do Ministério Público, 
Osmárcio Pisa, folha 1.398, declara que não teve perícia, nem testemunha, 
no sentido de que foi entregue apenas 4.000 informativos, e baseou sua 
conclusão unicamente no ofício remetido pela empresa.' Do que se trata, 
Excelências? O Ministério Público perguntou à empresa- como havia sido 
entregue. E a funcionária respondeu: De uma vez.' Esse `de uma vez' tem 
sentido administrativo. Não foi uma entrega parcelada, não se tratou de 
uma compra em que o produto foi entregue em mais de uma vez. Mas nem 
ela disse, nem está dito em lugar algum, que foi uma vez, que a 
caminhonete da empresa botou 4.000 exemplares, 4.000 resultante de 
interpretação também deste mesmo funcionário do órgão do Ministério 
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Público, colocou na caminhonete e entregou. A sentença de primeiro grau 
reproduziu a acusação, afastando a totalidade da prova produzida. E o 
Desembargador, que é referido, o Desembargador Canibal, quando analisa 
esse acórdão, afirma e diz: 'Digo isso porque, realmente, foram entregues 
35.000 impressos, conforme prova dos autos que segue e mostrarei.' Não 
vou cansar Vossas Excelências, mas o voto exaustivo reproduzido em 
memoriais e que se encontra à disposição de quem quer olhar, traz toda a 
instrução probatória e a prova aqui exatamente diz: 'Foram, sim, entregues 
os 35.000 exemplares.' Mesmo assim, se reproduz, na sentença e no voto 
condutor, a acusação, ignorando a instrução processual, ferindo de morte o 
princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que se ignora, 
por completo, a prova produzida e os argumentos. Evidentemente, 
Excelências, que não cabe aqui discutir a decisão. Discute-se ela na esfera 
competente e o estamos fazendo, mas, para esta Corte, interessa, e 
interessa muito, dizer que o apontamento aqui afirma que, por perícia, se 
provou a entrega de apenas 4.000 exemplares. Não, não há perícia. Jamais 
fora feita perícia. Trata-se de mera interpretação. O acórdão vai adiante e 
expressa a totalidade da prova. E mais, demonstra que, inclusive, os 
acusados no processo, dos quais não se encontra o Gestor, o ora prestante 
Paulo Alfredo Polis, que não é réu nesse processo. E não é, porque foi, 
desde logo, afastada qualquer responsabilidade pessoal dele sobre estes 
fatos que envolvem esta ação. Assim, Excelências, tendo em vista esse 
debate, que está judicializado em torno deste ponto, se entende deva ser 
afastado, de todo, qualquer responsabilidade do Gestor sobre este ponto. 
Tanto ou mais, reconhecer que não foram os informativos entregues 
conforme alegado aqui pelo Gestor em suas declarações e que vem 
sustentando desde o princípio, com ampla prova, no Processo próprio. Em 
relação ao segundo ponto que se quer atacar, diz com a desapropriação de 
área para a instalação de indústrias. A Auditoria contesta cálculo elaborado 
por empresa contratada através de processo licitatório. Houve uma 
licitação, fora contratado aí uma empresa de nome, peritos judiciais, 
inclusive, que se utilizaram de Normas Técnicas... Não vou cansá-los 
também aqui referindo a todos os elementos que compõem o quadro de 
avaliação para fins de determinar o valor do imóvel a fins do decreto este 
de desapropriação. Mas o que se pode dizer em nome do Gestor é que fora 
feito, pela Administração, um estudo por empresa capacitada, escolhida por 
licitação, que o fez com base em normas claras, com normas, enfim, 
utilizadas para fins de perícia nestes casos. A Auditoria contesta e diz que 
tais áreas deveriam ter sido analisadas como área rural e não urbana. 
Ocorre, Excelências, que trata-se de área urbana, assim determinado por 
lei. E, havendo legislação própria que estabelece esses lotes como 
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constantes dentro de perímetro urbano, avaliá-las de outra forma, apenas 
remeteria também para o aspecto judicial o debate, porque certamente não 
se conformariam os desapropriados que a área, hoje praticamente dentro 
da cidade de Erechim, altamente avaliadas, fossem desapropriadas como 
lote rural, com valores muito inferiores àqueles que efetivamente têm o 
valor de mercado. Os critérios de avaliação, portanto, o foram tomando 
como base legislação municipal clara e precisa. Não se trata aqui de mero 
comparativo, mas, sim, de aplicação de Normas Técnicas utilizadas por 
perito para esta finalidade. Só se poderia desconsiderar esta perícia ou esta 
fixação, esta avaliação, por outra de igual porte. Meras avaliações 
comparativas não são suficientes, não só para afastar aquela feita por 
profissional habilitado, devidamente licitado, como também para imputar ao 
Gestor débito desta natureza, como feito também neste Processo. Por fim, 
e já tendo em vista que o tempo se esgota, dizer, Excelências, que se 
depara, nesta auditoria, com algumas afirmações contra as quais não se 
pode ficar silente. A exemplo de apontar, a Auditoria, que há excesso de 
gastos com publicidade. Quando me deparei com este aponte, o título dele, 
pensei: 'Nossa, o Município de Erechim conseguiu gastar mais do que 
aquilo que a Lei Orçamentária previu?' Não, Excelências. Não era isto o 
problema. A Auditoria aponta como excessivo porque o Município gastou 
um percentual superior à segunda cidade do Estado, que gastou mais com 
publicidade no mesmo período. Ora, o parâmetro, certamente, por equívoco 
utilizado, não pode servir para suporte de apontamento que impõe ao 
Gestor multa, responsabilidade, entre outras questões. Evidentemente que 
cada Administração deve obedecer às regras próprias orçamentárias que 
impõe. E, em relação à publicidade, cabe à Administração dizer do quanto 
irá publicizar os seus projetos, desde que obedeça ao artigo 37 da 
Constituição Federal, desde que esta publicidade não esteja desvirtuada, e 
certamente não servem os dois apontes referidos aqui para dizer que houve 
desvirtuamento da publicidade para tamanha imputação de 
responsabilidade também neste ponto. Os demais apontamentos, 
Excelências, constantes deste processo, foram ajustados, ou foram 
devidamente explicados, tanto aqueles que dizem com as contratações por 
inexigibilidade de licitação, tanto os que dizem com aspectos formais, como 
os referidos pelo Relator, e destaco aqui o referente aos valores aportados 
ao Clube Esportivo Recreativo Atlântico, onde há a sugestão de devolução 
de valores, R$ 155.000,00. Mas diz a Auditoria, Excelências, de que, neste 
ponto, não se discute que de fato tenham sido cumpridas as obrigações do 
convênio. Não. As obrigações do convênio, aliás, foram devidamente 
cumpridas e também atendem ao interesse público. Trata-se de 
procedimento formal de prestação de contas equivocado, ou com 
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documentos faltantes e, por isto, a sugestão de devolução. Ora, 
Excelências, se o mais, o interesse público e as obrigações, foram tidas por 
cumpridas, e se, por outras vias, se pode obter a regularização destes 
apontes, não se pode esperar devolução neste ponto. Excelências, para 
finalizar, se reporta integralmente, então, a tudo ou mais que foi dito pela 
Defesa, requerendo a aprovação das contas do Gestor e o afastamento dos 
débitos impostos. Obrigada." 

Em prosseguimento, com supedâneo regimental, o 
Conselheiro Adroaldo Loureiro, no exercício da Presidência, concedeu 
a palavra ao Doutor Ângelo Borghetti, Adjunto de Procurador do 
Ministério Público de Contas, que reiterou o Parecer MPC n. 1274/2014 
da lavra da Adjunta de Procurador Fernanda Ismael, exarado nos autos. 

Em seguida, o Relator, Conselheiro-Substituto 
Alexandre Mariotti, prolatou seu voto, constante nos autos, ao qual se 
transcreve-se, a seguir, a parte dispositiva: 

"Diante do exposto: 

pelo atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal 
no exercício de 2011, contas dos três gestores; 

pela devolução das quantias apontadas nos itens 
2.2.3 (inconformidades flagradas na contratação de gráfica para a 
impressão de exemplares de "Informativo de Ações do Governo Municipal 
n°. 2010"), 4.1.1 (não cumprimento de cláusula contratual por parte de 
agência de publicidade contratada), 5.2 (pagamento a maior em 
desapropriação de terras), 7.1 (deficiente prestação de contas dos recursos 
repassados ao Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, contando com a 
complacência da administração municipal) e 9.2 (prejuízo financeiro em 
obra de pavimentação de via pública executada em desacordo com o 
memorial descritivo, sem objeção por parte da administração pública), 
totalizando R$ 686.724.09 (seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e 
vinte e quatro reais e nove centavos), de responsabilidade de Paulo 
Alfredo Polis, Chefe do Executivo Municipal de Erechim, exercício de 
2011, as quais deverão ser ressarcidas aos cofres municipais no prazo de 
30 (trinta) dias, com a devida comprovação a este Tribunal; 

pela imposição de multa na ordem de R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) a Paulo Alfredo Polis, Chefe do Executivo Municipal de 
Erechim no exercício de 2011, por inobservância a normas de administração 
financeira e orçamentária, forte nos artigos 67 da Lei n° 11424/00 e 132 do 
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Regimento Interno deste Tribunal, a qual deverá ser recolhida aos cofres 
estaduais no prazo de 30 (trinta) dias, com a devida comprovação a este Tribunal; 

antes, pelo envio do feito à Supervisão competente 
para que promova a atualização dos débitos supras e da multa, nos termos 
da Resolução vigente; 

não cumprida a decisão e decorrido o prazo 
regimental para o recolhimento dos débitos e da multa, ou interposição de 
recurso, extraiam-se Certidões de Decisão com eficácia de Títulos 
Executivos, de conformidade com o § 30  do art. 71 da Constituição da 
República; 

O pela cientificação à Origem para que promova o 
saneamento das falhas apontadas, as quais deverão ser, necessariamente, objeto 
de verificação em futura auditoria; 

pela emissão de Parecer Favorável à aprovação 
das contas de Ana Lúcia Silveira de Oliveira e Marcelo Demoliner, 
Chefes do Executivo Municipal de Erechim, exercício 2011; 

pela emissão de Parecer Desfavorável à aprovação das 
contas de Paulo Alfredo Polis, Chefe do Executivo Municipal de Erechim, 
exercício de 2011; 

dar conhecimento da presente decisão à Procuradoria-
Geral de Justiça e ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art. 87 do 
Regimento Interno; e 

após o trânsito em julgado, seja o processo encaminhado 
ao Legislativo Municipal de Erechim, com o devido Parecer, para os fins legais." 

Concluído o voto, o Conselheiro Adroaldo Loureiro, 
no exercício da Presidência, salientou que a Conselheira-Substituta 
Heloisa Goulart Piccinini não vota neste Processo. 

Em seguida, colocada a matéria em discussão pelo 
Conselheiro Adroaldo Loureiro, no exercício da Presidência, o 
Conselheiro Estilac Xavier assim se manifestou: "Minha saudação, 
Presidente, Conselheiro Adroaldo, Conselheira Heloisa, Conselheiro 
Alexandre Mariotti, Doutor Borghetti, pelo Ministério Público, a quem 
estendo também a minha saudação aos seus colegas, à equipe, à 
Secretária Cristina e a sua equipe que aqui ajudam os trabalhos da Sessão, 
Doutora Maritânia. A Doutora Maritânia é sempre uma pessoa muito 
festejada e aplaudida pela sua atuação aqui no Tribunal e nisso me alinho 
também à manifestação do nosso Relator, o Conselheiro Alexandre 
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Mariotti. Aos Estudantes da PUC, que aqui estão, Doutor Leandro, os 
demais Advogados que, talvez por desconhecimento, não possa nominá-
los, que estão assistindo, mas aos Estudantes uma observação em 
especial. O Tribunal tem o maior acervo da Administração Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul, seja no âmbito do Estado, quanto dos 
Municípios. Então, aqueles que são da área do Direito, da área da 
Administração Pública, da área das Ciências Contábeis, da área da 
Administração, das Engenharias, das Ciências Políticas, aqui encontrará 
um acervo magnífico para o seu trabalho, inclusive profissional no futuro. 
Eis aqui o exemplo da Doutora Maritânia, não é, e vários Conselheiros aqui 
que já trabalharam em atividade profissional de naturezas diversas, que 
compõem esse Pleno. Aprofundar-se nessa matéria, para concluir essa 
minha saudação aos Acadêmicos, é muito importante. Então, abstraiam a 
parte, digamos assim, hermética da linguagem, porque todo o saber tem, 
de alguma maneira, alguma hermeticidade. Vocês já devem estar 
acostumados com isso, ou vão se acostumar ainda mais quando 
aprofundarem os seus estudos acadêmicos nas áreas em que estão 
vinculados. Venham sempre que quiserem e, aqui, estou acompanhando, 
portanto, a saudação também do nosso Presidente. O Doutor Mariotti é um 
judicioso Julgador. Sempre foi, não é? Acompanho sempre muito 
atentamente os seus votos, e normalmente temos poucas diferenças. 
Recebi o seu voto, foi antecipado, e cheguei aqui com a convicção de 
acompanhá-lo. Mas em atenção à manifestação da Doutora Maritânia, que 
me causou dúvida em algumas questões, notadamente aquela que fala da 
avaliação dos terrenos. Eu não entendi se foi afastado, se foi mantido. 
Então, a primeira pergunta, Doutor Mariotti." 

Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti: "Bom, 
essa é fácil, Conselheiro Estilac. Eu afastei a glosa de...". 

Conselheiro Estilac Xavier: "É o item 5.2?". 

Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti: "É o item 
5.2. Afastei, digamos, a maior parte desse débito. E a única coisa que 
mantive foi um valor de pagamento a maior." 

Conselheiro Estilac Xavier: "Da desapropriação." 

Conselheiro-Substituto 	Alexandre 	Mariotti: 
"Exatamente." 

TC-08.1 
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Conselheiro Estilac Xavier: "Bom, aqui quero fazer 
uma observação que era desnecessária, mas acho que, pelo trabalho do 
Doutor Mariotti, devo dizer. Não haveria porque justificar o pedido de vista, 
mas vou fazer neste ponto e algumas outras questões. É que me defrontei 
com avaliações de terrenos no Município de Flores da Cunha. Não sei se 
os Senhores se recordam, que, inclusive, acabei vencido em voto aqui no 
Pleno. E cheguei à conclusão, na época, que as metodologias de 
avaliações, algumas feitas, não quero dizer necessariamente esta, no 
Tribunal, elas carecem de mais profundidade. Não é uma coisa fácil. Sei 
que a Área Técnica usou três métodos e pegou o maior para auxiliar, 
inclusive, nos valores, mas o fato é que, em função daquele assunto de 
Flores da Cunha, que também se tratava de uma aquisição de um terreno 
para colocar lá uma empresa pelo Prefeito, o Tribunal, por sugestão minha, 
acabou produzindo um curso, indiquei para a Área Técnica um especialista 
em avaliação. Indiquei um especialista, não, indiquei a necessidade de 
fazer um aprofundamento técnico de como se avalia imóveis, para poder 
chegar a valores. E quero voltar a essa matéria então, Doutor Mariotti, para 
verificar desta conformidade. Não quero dizer, de antemão, que não estou 
acompanhando ou deixando de acompanhar o vosso voto nisso, mas quero 
verificar, porque uma coisa para mim é imprestável. Assim, acho que já 
posso dizer genericamente: 'comparar avaliações de um Município com 
avaliações de outro Município.' Acho que também tem isso para compras, 
etc. e etc. Então acho que isso nós vamos ter que verificar. É um indício de 
que possa haver um outro olhar sobre o assunto. Não quer dizer que o 
haja. E também porque a Doutora Maritânia falou aqui que a avaliação foi 
feita em terreno rural e o terreno, a consideração em terreno rural, quando 
seria terreno urbano. Vossa Excelência abordou esse assunto no seu voto. 
Fui aos memoriais, pelo menos que têm aqui, de fato tem um decreto e 
uma lei sobre terreno. O decreto que desapropria o terreno é anterior à lei 
que transforma ele em rural. Quero analisar melhor essa situação. Ou seja, 
se bem estou atento ao que está escrito aqui, o decreto é de março de 
2010 e fala em lotes rurais, não é? E a lei é de julho de 2010, que 
transforma em lote urbano. Isso aqui é uma questão a ser analisada, não 
é? A questão técnica relacionada ao pavimento, que quero também 
observar melhor. E, por essas razões, Doutor Mariotti, vou pedir vista, para 
poder conformar a minha opinião e convicção a respeito." 

Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti: "Tenho 
certeza, Conselheiro Estilac, que, com a sua experiência nessa área, 
inclusive de Administração Pública, o Senhor certamente poderá contribuir 
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de modo significativo para que se dê a melhor apreciação a esse processo 
cheio de situações a serem examinadas." 

Conselheiro Adroaldo Mousquer Loureiro, no 
exercício da Presidência: "O processo vai com vista ao Conselheiro 
Estilac Xavier." 

Certifica, outrossim, que, nos termos regimentais, foi 
concedida vista do presente Processo ao Conselheiro Estilac Xavier. 

Participaram do exame do presente processo os 
Excelentíssimos Conselheiros Adroaldo Mousquer Loureiro, Estilac Martins 
Rodrigues Xavier e, Substituto, Alexandre Mariotti. 

Esteve presente o Senhor Ângelo Gr-Min Borghetti, 
Adjunto de Procurador do Ministério Público de Contas. 

Plenário Gaspar Silveira Martins, em 15-05- 

wzs:2_ 
ana Cristina os Santos Pereira, 

Secretária ri a Segunda Câmara. 

-e veffeQ r 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS 
Gab. Estilac Xavier 

Certidão de Inclusão em Pauta 

Certifico a inclusão em pauta do processo abaixo referido: 

Processo: 00527-0200/11-9 

Órgão: PM de Erechim 

Matéria: Processo de Contas - Executivo 

Data da Sessão: 12/06/2014 

Órgão Julgador: Segunda Câmara 

Porto Alegre, 05 de junho de 2014. 

Maria Cristina Dos Santos Pereira 

Oficial De Controle Externo 
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Certidão de Inclusão em Pauta 

Certifico a inclusão em pauta do processo abaixo referido: 

Processo: 000527-0200/11-9 

Órgão: PM de Erechim 

Matéria: Processo de Contas - Executivo 

Data da Sessão: 26/06/2014 

Órgão Julgador: Segunda Câmara 

Porto Alegre, 16 de junho de 2014. 

Luiz Eduardo Sieben Rocha 

Cargo Em Comissão 
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Supervisão de Instrução de Contas Municipais 

')•, Serviço de Suporte Operacional e Técnico Municipal 

Processo n°527-0200/11-9 — PC/2011 
Doc. n° 9314-0299/14-9 
Órgão/Entidade: Executivo Municipal de Erechim p 
Assunto: Juntada de documentos complementares 	 rfk, ã.c,/k4 	)C-  44_ 
Conselheiro-Relator: Pedro Henrique de Figueiredo 1"--1 

 .e.)) , GIM')  

7)À•ertrif - C 6,0,,,uoptÁzp,  r,4  
(or,$)~ /4 A 44A-  P€C4-1, , 't " • 

Outrossim, informa-se que o processo se encontra no Gabinete 
do Exmo. Sr. Conselheiro Estilac Xavier com solicitação de vista. 

Desta forma, sugere-se que o expediente seja encaminhado para 
deliberação do Exmo. Sr. Conselheiro-Relator. 

À sua consideração. 

SICM/SSM, em -05-2014. 

t;c) 
Vera Lucia Ma ins, 
Oficial de Controle Externo. 

Sra. Supervisora: 	 De Acordo. 

De acordo c9rsn a Informação e 
encaminhani, eito proposto. 
SSM, em 28-05-20 

A.01-1  Marilia Cat rum Vques Santos, 	 Cïitíiia ÁIiIãiI 
Coorlenadora. 	 Supervisora. 

g,,, 43. 0 " 	6.-2‘21-  • 
Senhora Coordenadora: 	 Pedr6nueiredr 

ConcoNirp 
Vem a esta Supervisão requerimento firmado pela Aoív 

Maritanea Lúcia Dallagnol, procuradora do Sr. Paulo Alfredo Polis, Administrador do 
Executivo Municipal de Erechim no exercício de 2011, solicitando a juntada de 
documentos complementares ao Processo de Contas em epígrafe. 

SICM/GAB, em 28-05-2014. 
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GABINETE DO CONSELHEIRO ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER 

 

Processo n°  527-0200/11-9 
Órgão: Executivo Municipal de Erechim 

Encaminho a presente documentação ao Conselheiro-

Relator Alexandre Mariotti, para apreciação. 

Em 23-06-2014. 

Nsp 28/56/35 
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Executivo Municipal de Erechim 

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO ALEXANDRE MARIOTTI 

Indefiro a juntada de esclarecimentos e 
documentação complementares aos autos do 
processo supra, tendo em vista que se trata de 
julgamento iniciado na sessão de 15.05.2014 da 
Segunda Câmara, ocasião em que o Eminente 
Conselheiro Estilac Xavier solicitou vista do 
processo. 

A juntada já seria intempestiva a partir da 
emissão do parecer do Ministério Público junto a 
esta Corte, que encerra a fase instrutiva, nos 
termos do Regimento Interno deste Tribunal (art. 
48, § 3°). Por essa razão, deixo de examinar a 
documentação. 

Assim, embora inviável no presente 
momento, e considerando que a devolução de 
vista encontra-se pautada para esta data, o 
Administrador poderá reapresentar os documentos 
em sede de cumprimento de decisão — caso 
hábeis para tanto - ou de recurso de embargos. 

Em 26/06/2014 

ALEXAF4DRE MARIOTTI 
Conselheiro Substituto, Relator 

ul/ 
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URGENTE 

Processo de Contas Executivo n°: 000527-0200/11-9 

Relator: Cons. Pedro Henrique Poli de Figueredo 

Relator Substituto: Cons. Alexandre Mariotti 

Município de Erechim/RS 

Gestor: Paulo Alfredo Polis 

Paulo Alfredo Polis, já devidamente qualificado nos 

autos em epígrafe, vem por meio deste petitório expor os motivos de fato e de 

direito para requerer selam recebidos os documentos complementares q_ue 

vão em anexo, solicitando a retirada do voto e determinado-se a conversão 

em diliqência  para análise dos mesmos. 

A finalidade de juntada de documentos probatórios 

complementares e essenciais ao presente processo se faz necessário tendo em 

vista a busca da verdade real e material dos fatos que deram origem aos 

apontamentos, pois, os documentos ora juntados afastam na integralidade os 

apontamentos lançados, assim sendo, após diligencias, requer-se a 

reconsideração do substancioso voto. 
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Certidão, de Inclusão em Pauta 

Certifico a inclusão em pauta do processo abaixo referido: 

Processo: 000527-0200/11-9 

órgão: PM de Erechim 

Matéria: Processo de Contas - Executivo 

Data da Sessão: 10/07/2014 

Órgão Julgador: Segunda Câmara 

Porto Alegre, 03 de julho de 2014. 

Maria Cristina Dos Santos Pereira 

Oficial De Controle Externo 



Prazo: 5 dias. 

Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do 
09/07/2014, no Boletim n° 813/2014, fl(s). 9 a 
10/07/2014. 

Porto Alegre, 09 de Julho de 2014. 

do do Rio Grande , edição de 
idera- eiicado n data de 

MARIZA ELE 

Oficial de Controle Externo 
2840 

Estado cio Rio Grande do Sul 

TRIBUNAL DE CONTAS 
Paládio Flores da Cunha 

CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO OFICIAL 

Consoante disposto no artigo 144 do Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e conforme 
pesquisa efetuada no Sistema de Informações para o Controle 
Externo, foi procedida a disponibilização relativa ao expediente abaixo 
nos seguintes termos: 

Intimado: 
	

Paulo Alfredo Polis 

pp.Bel. Maritânia Lúcia Dallagnol 

Processo n°: 
	

527-0200/11-9 

Órgão: 
	

PM DE ERECHIM 

Assunto: 
	

Processo de Contas - Executivo 2011 

Relator: 
	

Cons. Subst. Alexandre Mariotti 

Data Decisão: 26/06/2014 

Decisão: 
	

Indeferimento. 
fl. 3616 
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Certidão de Inclusão em Pauta 

Certifico a inclusão em pauta do processo abaixo referido: 

Processo: 000527-0200/11-9 

órgão: PM de Erechim 

Matéria: Processo de Contas - Executivo 

Data da Sessão: 04/09/2014 

Órgão Julgador: Segunda Câmara 

Porto Alegre, 28 de agosto de 2014. 

Maria Cristina Dos Santos Pereira 

Oficial De Controle Externo 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS 
Gab. Estilac Xavier 

Certidão de Inclusão em Pauta 

Certifico a inclusão em pauta do processo abaixo referido: 

Processo: 000527-0200/11-9 

Órgão: PM de Erechim 

Matéria: Processo de Contas - Executivo 

Data da Sessão: 18/09/2014 

Órgão Julgador: Segunda Câmara 

Porto Alegre, 11 de setembro de 2014. 

Gustavo José Mesquita Rodrigues 

Cargo Em Comissão 
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PROCESSO n°: 

ÓRGÃO: 

NATUREZA: 

ADMINISTRADOR: 

SESSÃO: 

000527-0200/11-9 

EXECUTIVO MUNICIPAL DE ERECHIM 

PROCESSO DE CONTAS — EXERCÍCIO DE 2011 

PAULO ALFREDO POLIS (PREFEITO) 

ANA LÚCIA SILVEIRA DE OLIVEIRA (VICE-PREFEITA) 

MARCELO DEMOLINER (PREFEITO EM EXERCÍCIO) 

18-09-2014 (SEGUNDA CÂMARA) 

DEVOLUÇÃO DE VISTA 

Trata-se de Processo de Contas dos Senhores Paulo Alfredo Polis, Ana Lúcia 

Silveira de Oliveira e Marcelo Demoliner, Administradores do Executivo Municipal de 

Erechim, referente ao exercício de 2011. 

Na sessão de 15-05-2014 o Eminente Conselheiro Relator apresentou voto 

(fls.3588-3602) no qual, além de decidir pelo atendimento da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, em síntese, decidiu por: 

Emitir Parecer Favorável à aprovação das contas de Ana Lúcia Silveira de 

Oliveira e Marcelo Demoliner; 

Emitir Parecer Desfavorável à aprovação das contas de Paulo Alfredo Polis; 

28/56/49 
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Aplicar multa pecuniária ao Sr. Paulo Alfredo Polis e glosa acerca dos itens 

2.2.3; 4.1.1; 5.2; 7.1 e 9.2. 

Após requeri vista para conformar minha opinião e convicção acerca: 

da metodologia usada pela Área Técnica do Tribunal na realização de 

avaliações imobiliárias; e 

de questão técnica relacionada à pavimentação de via pública. 

É o Relatório. 

PRELIMINAR COM PREJUDICIAL DE MÉRITO: 

Fundado no art.163 do nosso Regimento Interno, invoco o art.265, IV, alínea 

"b"1, do Código de Processo Civil para manifestar-me pela conversão do julgamento do 

item 9.2 em diligência a fim de garantir a efetiva e justa prestação jurisdicional. O 

referido item trata de obra de pavimentação de via pública executada em desacordo com 

o memorial descritivo, apontada pela Auditoria (f Is. 2164-2166), acerca do que passo a 

considerar: 

A licitação foi na modalidade Tomada de Preço, tipo Menor Preço, e, embora 

não explícito, a contratação considerou o Preço Global da obra, conforme consignam os 

itens 2 — DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS (fls. 1905) e item 7 — 

CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO ENVELOPE 2 — PROPOSTA DE PREÇOS: (f1.1914), 

do Edital da Licitação, in verbis: 

IV - quando a sentença de mérito: 
b) não puder ser proferida senão depois de verificado determinado fato, ou de produzida certa prova, requisitada a outro 
juízo; 

Q}q, 
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2.1 — Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da 
proposta, o preço global  superior ao PREÇO ORÇADO (PO) 

(...) 

7.1 — As propostas deverão ser apresentadas em uma via, (...) contendo 
os valores expressos em reais, contendo: 

A) PREÇO GLOBAL  proposto, especificando separadamente o preço do 
material e da mão-de-obra. 

(grifou-se) 

Ou seja, pela modalidade, tipo e critério utilizado no certame licitatório 

importa confirmar se, ao fim e ao cabo, a obra licitada fora ou não entregue de acordo 

com o objeto contratado. As fotos de fls. 1956-1959 evidenciam forte atividade laborai na 

execução da obra, inclusive com espalhamento da base em parte significativa e depósito 

de tijolos na área, resta, assim, a fim de evitar injustiça, esclarecer esse Juizo sobre a 

entrega ou não da obra nos termos contratados. 

Com o devido respeito ao trabalho da Equipe de Auditoria, percebo que a 

mesma, apesar de corretamente apontar, o fez genericamente, não pontuando as 

inconsistências evidenciadas de forma individualizada, preferindo citá-las, sem quantificar 

ou medir o quantum de desatendimento em cada um dos itens constantes da Planilha de 

fl. 2166. Observo, ainda, que o apontamento restringe-se a sugerir a devolução de todo o 

montante indicado na Nota Fiscal referente ao primeiro pagamento. Sem detalhar, com 

precisão, a porção de desconformidade de cada item no particular. Ao mesmo tempo, em 

fls.2164-2166 mostra que houve significativa intervenção na outra metade: 

As fotos 10, 11 e 12 (fls. 1963 e 1964), tiradas em 09/05/2012, mostram 
trecho de aproximadamente 50% da extensão da obra, que não sofreu 
intervenção em data recente." 

E mais, junta, a Auditoria, na mesma data, outras fotos, de fls. 1956-1959, 

que igualmente evidenciam expressiva execução na outra metade da obra. Ora, se 

parcela de realização da obra, não quantificada, foi inadequadamente inclusa na glosa, 

tal ponto merece ser esclarecido e detalhado acerca da persistência da falha e/ou se a 

obra destoa em quantidade e qualidade do objeto contratado. 
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Parece-me inapropriado imputar débito arbitrado de forma genérica pela 

inexecução de obra contratada por preço global, ainda que comprovado o atraso no 

cronograma da mesma. É crucial quantificar a divergência entre o serviço e o material 

pago com o executado para, só após, decidir acerca do real valor a ser glosado. Do 

contrário, estar-se-ia imputando ônus desmedido ao Administrador vez que estaria se 

cobrando dele por serviços e materiais que, embora não quantificados nem qualificados, 

foram colocados na obra pública em benefício da administração, ainda que incertos em 

quantidade e qualidade. 

Isto posto, voto pela conversão do julgamento do item 9.2 em diligência, 

reprisando a medida adotada no precedente de n° 004424-02.00/07-3, do Pleno deste 

Tribunal, no Eival se aplicou o art.1302  do CPC, nos termos do art.163 do RITCE, 

especialmente haja vista o expressivo valor da glosa, a contratação ser por preço global 

e o aponte genérico da Auditoria, a fim de permitir um julgamento justo e tecnicamente 

preciso. 

Se acolhida a preliminar, determino à nova auditoria que verifique se a obra 

foi concluída e entregue, considerando o objeto licitado, e compare, quantitativa e 

qualitativamente, cada item, material e/ou serviço empregado a fim de indicar, com 

precisão, as eventuais inconsistências atuais aptas a ensejar a fixação de glosa ou não 

sobre o resultado verificado. 

2 Art. 130. Caberá ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 
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Relator: Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti - 
Devolução de Vista: Conselheiro Estilac Martins Rodrigues Xavier - 
Processo n. 000527-02.00/11-9 (XII Volumes) - 
Anexo: 001672-02.00/11-0 - 

Suspensão de Julgamento 

- EM - Processo de Contas dos Senhores 
Administradores do Executivo Municipal de Erechim, 
referente ao exercício de 2011. Interessados: Paulo 
Alfredo Polis (p.p. Advogados Edson Luis Kossmann, 
OAB/RS n. 47.301, e Outros), Ana Lúcia Silveira de 
Oliveira e Marcelo Demoliner. 

A Secretária da Segunda Câmara certifica que as 
ocorrências pertinentes a este processo, nesta sessão, estão abaixo 
consignadas. 

Na Sessão de 15 de maio de 2014, o Relator, 
Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti, trouxe o presente processo 
para exame e julgamento. 

Após ser apresentado o Relatório da matéria pelo 
Relator, Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti, o Conselheiro 
Adroaldo Loureiro, no exercício da Presidência, nos termos regimentais, 
concedeu a palavra à Procuradora do Interessado, Advogada Maritânia 
Lúcia Dallagnol, inscrita na OAB/RS sob o n. 25.419, que apresentou suas 
razões de defesa. 

Em prosseguimento, com supedâneo regimental, o 
Conselheiro Adroaldo Loureiro, no exercício da Presidência, concedeu 
a palavra ao Doutor Ângelo Borghetti, Adjunto de Procurador do 
Ministério Público de Contas, que reiterou o Parecer MPC n. 1274/2014 
da lavra da Adjunta de Procurador Fernanda Ismael, exarado nos autos. 

Em seguida, o Conselheiro-Substituto Alexandre 
Mariotti prolatou seu voto, constante nos autos, no sentido de 
atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; devolução das quantias 
apontadas nos itens 2.2.3, 4.1.1, 5.2, 7.1 e 9.2, totalizando R$ 686.724,09 
(seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e nove 
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centavos), de responsabilidade do Senhor Paulo Alfredo Polis; 
imposição de multa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
ao Senhor Paulo Alfredo Polis; cientificação à Origem; emissão de 
Parecer Favorável à aprovação das Contas da Senhora Ana Lúcia 
Silveira de Oliveira e do Senhor Marcelo Demoliner; emissão de 
Parecer Desfavorável à aprovação das Contas do Senhor Paulo Alfredo 
Polis e demais consectários. 

Após manifestações sobre a matéria, foi concedida 
vista do presente processo ao Conselheiro Estilac Xavier. 

Na presente Sessão, o Conselheiro-Presidente, Pedro 
Figueiredo, deferiu o pedido de preferência de relato formulado pelo 
Procurador do Interessado, Advogado Edson Luis Kossmann, OAB/RS n. 
47.301, e após um breve histórico da matéria, o Conselheiro-Presidente, 
Pedro Figueiredo, concedeu a palavra ao Conselheiro Estilac Xavier 
que, ao devolver o processo do qual solicitara vista na sessão de 15 de 
maio de 2014, prolatou o seu voto, constante nos autos, tecendo ainda as 
seguintes considerações: "(...) Requeri vista para conformar minha opinião 
e convicção acerca de dois fatos: 1. Da metodologia usada pela Área 
Técnica do Tribunal na realização de avaliações de um imóvel. 2. De 
questão Técnica relacionada à pavimentação de via pública. Então, estou 
começando o meu voto com uma preliminar, com prejudicial de mérito, 
Presidente." 

Conselheiro-Presidente, 	Pedro 	Figueiredo: 
"Perfeitamente. O Senhor prefere que seja feita inicialmente essa...". 

Conselheiro Estilac Xavier: "Exatamente. Estou 
propondo uma preliminar que é prejudicial de mérito." 

Conselheiro-Presidente, 	Pedro 	Figueiredo: 
"Perfeitamente." 

Conselheiro Estilac Xavier: "(...) Aqui, abro um 
parêntese, tenho muita afeição e consideração pelo trabalho técnico; ele é, 
digamos assim, muito forte na formação das minhas convicções, e faço um 
diálogo permanente com a Área Técnica. Inclusive, no caso em particular, 
conversei com os Auditores. Não vou antecipar porque não está nos autos, 
mas só informo que conversei com os Auditores sobre esse assunto. (...) É 
esta a minha preliminar, Senhor Presidente, e evidentemente que estou 
preparado caso ela seja rejeitada." 
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Conselheiro-Presidente, 	Pedro 	Figueiredo: 
"Perfeitamente. Agradeço o relato de Vossa Excelência. Tendo havido uma 
preliminar, entendo que seja necessário colocar em votação a preliminar 
sugerida e, inclusive, retornar o voto ao Conselheiro-Relator, Alexandre 
Mariotti." 

Conselheiro Estilac Xavier: "Sim." 

Conselheiro-Presidente, Pedro Figueiredo: "Tendo 
em vista que essa questão preliminar, que pode ser prejudicial, pode ser 
objeto de manifestação por parte do Conselheiro." 

Conselheiro Estilac Xavier: "Não, não há prejuízo à 
manifestação, no meu entendimento, do Conselheiro Alexandre Mariotti." 

Conselheiro-Presidente, 	Pedro 	Figueiredo: 
"Perfeitamente. Doutor Alexandre." 

Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti: "Senhor 
Presidente, saudando Vossa Excelência, saudando o Conselheiro Estilac 
Xavier, saudando a Conselheira Daniela Zago da Cunda, com quem tenho 
a satisfação de, pela primeira vez, dividir essa Bancada, saudando as 
Conselheiras-Substitutas Ana Warpechowski e Letícia Ayres Ramos, 
saudando os Advogados presentes, Senhoras e Senhores. Senhor 
Presidente, considerando que o voto do Conselheiro, o minucioso voto que 
o Conselheiro Estilac Xavier vem proferir e estou falando apenas da 
questão preliminar, considerando que esse voto não foi disponibilizado 
anteriormente e, de alguma maneira, estou um pouco surpreendido com a 
sugestão, que não é usual nos julgamentos desta Corte, de realizar baixa 
de processo em diligência, gostaria de pedir a suspensão do julgamento, 
a fim de que eu possa analisar as afirmações constantes do voto recém 
proferido por Sua Excelência, porque, quando proferi o meu voto, entendi 
que haviam elementos suficientes para se fixar a glosa e, agora, devo 
reavaliar essa conclusão, em face das afirmações e dos elementos 
destacados pelo eminente Conselheiro Estilac." 

Conselheiro-Presidente, 	Pedro 	Figueiredo: 
"Perfeitamente. Pergunto à Doutora Daniela se pretende se vincular ao 
processo." 

Conselheira-Substituta Daniela Zago: "Renovando 
saudações, informo que tenho interesse em ficar vinculada ao processo, 
porque examinei, não é, pelo sistema, vários atos, havia examinado o voto, 
só não tinha ainda tido contato com a manifestação do Conselheiro Estilac, 

TC-88.1 



Tribunal de Contas 
O.

9  362 
'Ruh. 

4, 

   

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Continuação do Processo n. 000527-02.00/11-9 

que também fiquei surpresa, porque foi algo, digamos, que não tinha me 
ocorrido. E, levando em consideração o princípio da verdade real, penso 
que, enfim, é bastante oportuno esse pedido de suspensão e me declaro 
portanto, vinculada." 

Conselheiro Estilac Xavier: "Senhor Presidente?". 

Conselheiro-Presidente, Pedro Figueiredo: "Pois 
não." 

Conselheiro Estilac Xavier: "Só quero afirmar uma 
questão aqui. Acho que não cabe mérito, aqui, julgar se está correto ou não 
a suspensão. O Relator tem essa prerrogativa. Só queria afirmar que 
devolução de vista, normalmente não disponibilizo. Aliás, nunca 
disponibilizo, não é? Como é uma devolução de vista, normalmente, faço 
questão de explicitar e debater no plenário todos, os pontos os quais 
considero controvertidos, na minha hipótese, se houveram ou não, que, às 
vezes, faço a vista e acabo observando que aquilo que achava que tinha 
diferença, não tem diferença, não é? E me convenço e acompanho o 
Relator. Então, nunca disponibilizo porque, quando faço vista, a minha 
pretensão inicial é ler sempre. E debater sempre os conteúdos que 
apresento ou diferente daquilo que o Relator propôs. Mas é só para explicar 
isso." 

Conselheiro-Presidente, Pedro Figueiredo: "Então, o 
processo fica suspenso de julgamento e a Doutora Daniela Zago se declara 
vinculada ao processo quando de seu retorno." 

Certifica, outrossim, que foi suspenso o julgamento do 
presente processo. 

Não vota o Conselheiro Pedro Figueiredo, pois estava 
sendo substituído pelo Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti. 

Participaram do exame do presente processo os 
Excelentíssimos Conselheiros Estilac Martins Rodrigues Xavier e, 
Substitutos, Alexandre Mariotti e Daniela Zago. 

TC-08.1 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Tribunal de Contas 
Rub. 

F18630 ikd 

Continuação do Processo n. 000527-02.00/11-9 

Esteve presente o Senhor Ângelo Grãbin Borghetti, 
Adjunto de Procurador do Ministério Público de Contas. 

Plenário Ga ar Silveira Martins, em 1569-2014 
esrS4e  o  \  	• 

aWder2icai dos Santos Pereir 
Secretári a Segunda Câmara. 
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Gab. Alexandre Mariotti 

Certidão de Inclusão em Pauta 

Certifico a inclusão em pauta do processo abaixo referido: 

Processo: 000527-0200/11-9 

Órgão: PM de Erechim 

Matéria: Processo de Contas - Executivo 

Data da Sessão: 20/11/2014 

Órgão Julgador: Segunda Câmara 

Porto Alegre, 13 de novembro de 2014. 

Fátima Pinto Da Costa 

Oficial De Controle Externo 
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ALEXANDRE MARIOTTI 

SEGUNDA CÂMARA 
	

SESSÃO: 20.11.2014 

PROCESSO: 	0527-02.00/11-9 

EXERCÍCIO: 	2011 

ÓRGÃO: 	EXECUTIVO MUNICIPAL DE ERECHIM 

INTERESSADO: PAULO ALFREDO POLIS 

ASSUNTO: 	PROCESSO DE CONTAS 

SUSPENSÃO DE JULGAMENTO. 
ANÁLISE DE PRELIMINAR SUSCITADA 
EM DEVOLUÇÃO DE VISTA. 

Baixa em diligência que, a esta altura do 
processo, afigura-se inadequada. 

Devolvo os autos do presente processo, de cujo julgamento so-
licitei a suspensão na sessão de 18.09.2014 para melhor análise da prelimi-
nar suscitada, em devolução de vista pelo Conselheiro Estilac Xavier. 

Sua Excelência propõe a baixa do processo em diligência para 
que o Serviço de Auditoria de Passo Fundo realize uma comparação entre 
os valores pagos e a obra executada, objeto do aponte 9.2 (fls. 2164/2166). 

Em que pese a proposição tenha o objetivo de produzir novos 
elementos que subsidiem o exame da matéria por esta Corte de Contas, ori-
entando-se, pois, na sempre desejável busca da verdade material, tenho-a 
por inadequada ao estágio em que o processo se encontra. 

O aponte 9.2 versa sobre obra de pavimentação executada em 

desacordo com o memorial descritivo, sem objeção do Executivo Municipal, 
e a glosa sugerida decorre do pagamento integral, em 22.12.2011, de quase 
todos os itens cOnstantes da nota fiscal n° 10526 (fl. 1962 e quadro na fl. 
2166), decorridos apenas sete dias do início dos serviços, frente à execução 
aproximada de 50% do pavimento por ocasião da auditoria in loco (em maio 
de 2012) e à falta de previsão para retirada de material em volume suficiente 

para a recolocação das várias camadas previstas no memorial, que resulta-
riam em uma espessura de 64 cm. 
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Em outras palavras, a imposição de glosa justifica-se pela fla-
grante incompatibilidade entre o memorial descritivo e os serviços até 
então executados, bem como pelo pagamento antecipado do empenho n° 
12.531/11 — ao qual corresponde a nota acima mencionada - sem a prévia e 
regular liquidação. 

Face ao aspecto qualitativo do aponte, entendo que a realiza-
ção da diligência proposta revelar-se-ia pouco valiosa, pois tenderia a ense-
jar as mesmas conclusões já consignadas pela equipe auditora. Ou seja, a 
despesa foi irregularmente liquidada e o serviço realizado em completo de-
sacordo com a descrição constante do memorial. 

Por certo, existe a possibilidade de o Administrador demonstrar 
que, ao fim e ao cabo, essas falhas, embora existentes, não implicaram efe-
tivo prejuízo aos cofres públicos, o que resultaria no afastamento da glosa 
ou na redução do valor glosado. 

Essa demonstração, entretanto, tem um momento processual 
adequado, que são os esclarecimentos. E o Regimento Interno é claro ao 
explicitar que essa defesa se fará "numa única oportunidade, no prazo de 30 
dias, inadmitida a prorrogação" (art. 48, III, do RITCE). 

Ora, uma vez escoado esse prazo, se o Administrador não o 
aproveitou plenamente, só existe a possibilidade, entregue à discrição do 
Relator, de determinar a juntada de documentos até o momento do encer-
ramento da instrução, com a emissão do parecer do Ministério Público — 
após o que essa providência é "vedada" (art. 48, § 3°, do RITCE). 

Também essa oportunidade foi desperdiçada pelo Administra-
dor, que pleiteou a juntada de documentação comprobatória complementar, 
em 28.05.2014, data em que não apenas a instrução já estava encerrada 
como o julgamento já havia se iniciado! 

Indeferi tal pleito em função da sua absoluta intempestividade 

e, no mesmo despacho (fl. 3616) mencionei que o requerente poderia rea-
presentar os documentos em sede de cumprimento de decisão, se fosse o 
caso, ou de recurso de embargos. 
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Nessas circunstâncias, ainda que se admitisse que a baixa em 
diligência pudesse trazer novos elementos, fica evidente que esse resulta-
do se obteria à custa de tumultuar o processo: reabrir-se-ia a instrução 
em plena fase decisória, com todas as implicações em termos de intimação, 
defesa, análise e parecer. 

Penso que esse é um custo inaceitável — sem falar do perigoso 
precedente que se estaria criando — para um resultado que pode ser obtido 
por outros meios processualmente admissíveis. 

Torno a salientar, pois, que a decisão a ser tomada nestes au-
tos é passível de recurso, onde, de acordo com a sistemática processual 
adotada por esta Corte, é possível ao Administrador apresentar documentos 
que comprovem o saneamento das falhas ou a ausência de prejuízo decor-
rente da despesa irregularmente liquidada. 

Não se trata, ao fim e ao cabo, nem de impossibilitar a defesa 
do Administrador, menos ainda de inviabilizar a busca da verdade material. 
Trata-se, apenas, de possibilitar a primeira e viabilizar a segunda nos termos 
procedimentalmente adequados, em atenção ao princípio do devido proces-
so legal. 

Por esses sucintos fundamentos, pedindo vênia ao Conselheiro 
Estilac Xavier, VOTO pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, rati-
fico todos os termos do voto que anteriormente prolatei. 

Alexandre Mariotti 
Conselheiro-Substituto 
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Relator: Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti 
Processo n. 000527-02.00/11-9 (XII Volumes) - 
Anexo: 001672-02.00/11-0 - 
Decisão n. 2C-0782/2014 

- EM - Processo de Contas dos Senhores 
Administradores do Executivo Municipal de Erechim, 
referente ao exercício de 2011. 

A Secretária da Segunda Câmara certifica que as 
ocorrências pertinentes a este processo, nesta sessão, estão abaixo 
consignadas. 

Na sessão de 15 de maio de 2014, o Conselheiro-
Substituto Alexandre Mariotti,• trouxe este processo para exame e 
julgamento. 

Apresentado o relatório da matéria, nos termos 
regimentais, o Conselheiro Adroaldo Loureiro, no exercício da 
Presidência, concedeu a palavra à Procuradora do interessado, Advogada 
Maritânia Lúcia Dallagnol, inscrita na OAB/RS sob o n. 25.419, que 
apresentou suas razões de defesa. 

Em prosseguimento, foi concedida a palavra ao Doutor 
Ângelo Grábin Borghetti, Adjunto de Procurador do Ministério Público de 
Contas, que reiterou o Parecer MPC n. 1274/2014, da lavra da Adjunta de 
Procurador Doutora Fernanda Ismael, exarado nos autos. 

Dando continuidade, o Relator, Conselheiro-
Substituto Alexandre Mariotti prolatou seu voto, constante nos autos, no 
sentido de atendimento da lei de responsabilidade fiscal no exercício de 
2011, contas dos três gestores; devolução das quantias apontadas nos 
itens 2.2.3, 4.1.1, 7.1, e 9.2, totalizando R$ 686.724.09, de 
responsabilidade do Senhor Paulo Alfredo Polis; imposição de multa no 
valor de r$ 1.500,00 ao Senhor Paulo Alfredo Polis; cientificação à 
origem; emissão de Parecer Favorável à aprovação das Contas da 
Senhora Ana Lúcia Silveira de Oliveira e do Senhor Marcelo Demoliner; 
emissão de Parecer Desfavorável à aprovação das Contas do Senhor 
Paulo Alfredo Polis e demais consectários. 
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Após algumas considerações, foi concedida vista do 
processo para o Conselheiro Estilac Xavier. 

Na sessão de 18 de setembro de 2014, o Conselheiro 
Estilac Xavier trouxe este processo para exame e julgamento e prolatou 
seu voto, no sentido de conversão do julgamento do item 9.2 em diligência, 
propondo uma preliminar prejudicial de mérito. 

Em seguida, o Conselheiro-Substituto Alexandre 
Mariotti solicitou a suspensão do julgamento para análise. 

Em prosseguimento, foi concedida a palavra à Doutora 
Daniela Zago, que declarou sua vinculação ao processo. 

Na presente sessão, antes de conceder a palavra ao 
Relator, Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti, o Presidente, 
Conselheiro Pedro Figueiredo, registrou que deferia o pedido de 
preferência de relato, formulado pela Procuradora do Interessado, 
Advogada Juliana Brisola, inscrita na OAB/RS sob o n. 59.299, presente à 
sessão. 

Em seguida, o Relator, Conselheiro-Substituto 
Alexandre Mariotti, após apresentar o relatório da matéria, prolatou seu 
voto, constante nos autos, no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no 
mérito, ratificar todos os termos do voto que foi prolatado anteriormente. 

Concluído o voto, o Conselheiro-Presidente, Pedro 
Figueiredo colocou a matéria em discussão, ocasião em que o 
Conselheiro Estilac Xavier assim se manifestou: "Minha saudação 
eminente Relator, Conselheiro Alexandre Mariotti. Acredito que a exposição 
feita pelo Conselheiro tem seus fundamentos e sua lógica. No entanto, 
Conselheiro Mariotti, não posso concordar com os termos lançados na 
página última do seu voto, onde a minha proposição, em vistas, no 
processo de estabelecer uma preliminar, seja tumultuar o processo, e nem 
que haja um precedente que possa ser perigoso. Este Conselheiro tem por 
hábito, a qualquer momento, até antes do próprio julgamento, no dia do 
julgamento, se considerar apropriado, o acesso de informações, 
documentos, que tenham idoneidades devam ser observados, sempre ou 
quase, em regra, sempre, é, reinstruo o processo. Dou acesso à 
documentação à área técnica e ao Ministério Público para que se 
pronunciem. Poderia até, dentro da minha atribuição e das competências, 
usar o documento para formar minha convicção final e alterar 
eventualmente um voto. Não o faço para não ser solitário nessa decisão. 
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Então, e talvez a Casa já esteja se acostumando com essa minha 
metodologia, em que pese Vossa Excelência ter pontuado, corretamente e 
acertadamente, que a defesa em um único momento, e que ela não se 
exaure aqui, porque haverá recursos e outras possibilidades. Ocorre que 
não estamos tratando aqui da limitação de defesa. Estou falando, inclusive, 
de economia processual, porque se a instrução técnica, chegar às mesmas 
conclusões que cheguei, o Ministério Público chegar às mesmas 
conclusões que cheguei, em pouco tempo nós estaremos novamente com a 
solução do processo. Quanto que no procedimento normal, haverá de se 
abrir um novo expediente em recurso. E isso, do processo. E do mérito, é o 
que mais me surpreende, porque a administração dessa obra foi por preço 
global. Ela já deve ser uma obra até concluída. A própria instrução técnica 
reconhece que 50% da obra estava em execução. As fotos colocadas no 
processo, pela instrução técnica, demonstram que é verdade o que estava 
sendo dito, como não poderia ser de outra maneira. E nós estamos 
glosando um valor da obra sem termos o cuidado de verificar. Como a 
glosa envolve patrimônio pessoal, mas que se subordina ao interesse 
primário que é a restituição ao erário, que é o interesse da sociedade, é 
evidente que, para tratarmos de maneira adequada justa e legal, a glosa 
tem• que estar cabalmente comprovada no demonstrativo. Se nós 
chegarmos hoje lá, o que nós vamos constatar, suponho, uma obra 
concluída. Cujo preço global foi definido e foi pago. Não havendo 
malversação dos meios aplicados para a execução da obra, se eles 
seguiram os especificados nos projetos, na conclusão, até a conclusão, 
descabe fazer a glosa. Então, a minha ponderação é essa. Aliás, não é 
diferente quando por exemplo, da Tribuna, um Procurador sustenta uma 
questão, traz luz sobre um enfoque de um processo, e o Ministério Público, 
ou pede suspensão do julgamento ou mesmo o julgador pede. E, inclusive, 
pede que se acoste os documentos eventualmente citados ou inovados na 
fala da Tribuna, para que se possa analisar. Seguramente, o próprio 
Ministério Público quando faz isso, seguramente, o Relator, ou de per si, ou 
com o apoio da equipe técnica e do Ministério Público. Então, não vejo 
como isso, e me permita então a vênia, possa ser um tumulto ao processo 
e nem que possa ser, como Vossa Excelência fala, de um precedente 
perigoso. Perigoso a quem? A quê? E que tumulto? O tumulto em um 
processo normalmente se faz para atrapalhar uma decisão. O tumulto no 
processo se faz para criar uma condição desfavorável ao julgador para que 
ele fique em conflito de convicções, de ideias, de tal forma que ele fique 
meio cegado pelo que se está se convocando. Não é, não se trata disso. E 
abrir em fase decisória a instrução, ninguém nos diz que não possamos 
fazê-lo. O julgador pode fazer isso, pode adotar todos os meios necessários 
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para chegar as suas convicções, requisitando documentos, baixando 
diligências, pedindo informações a outros juízos, e assim por diante. Então, 
é respeitar sua posição, não quer dizer que não o seja, mas eu creio que 
essas duas informações aqui, a par do mérito que é a questão da própria 
glosa dos seus valores, estabelecido a partir de um preço global. Preço 
global é quando se contrata uma obra a um preço estabelecido e tem que 
executar naquele preço, não existe outra maneira de fazer. Preço unitário 
não, a variação do preço unitário levará, eventualmente, se houver 
alterações, a quantificar novos valores e etc., etc., ampliando os valores do 
contrato. Então, Conselheiro Mariotti e demais Conselheiros, estou 
reafirmando a minha convicção de que a preliminar suscitada seja aceita e 
se ela não for aceita, no mérito, por falta de comprovação cabal do débito, 
pelos termos que está colocado no processo, reconhecimento de metade 
da obra feita e não podendo glosar o valor total, então, tinha que se glosar 

valor que está de fato concluído. Se a própria instrução técnica chega à 
conclusão que 50% da obra está concluída, como é que nós vamos, ou 
pelo menos, tenho 50% da obra por concluir, como é que nós vamos glosar 
os valores? Então, sou por manter a preliminar, evidentemente reafirmando 
os termos do meu voto anterior, em vistas." 

Conselheiro-Presidente, Pedro Figueiredo: "Senhor 
Conselheiro, o Senhor permite que primeiro eu coloque em votação, porque 
acho que, se acolhido a sua preliminar, a questão de mérito, que nós temos 

voto do Conselheiro Mariotti, que é pelo afastamento da preliminar em 
que Vossa Excelência suscita. Dependendo do voto da Doutora Daniela, a 
questão do mérito pode se prejudicial ou não. Então eu vou colocar..." 

Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti: "Eu só 
gostaria de fazer algumas observações, até para..." 

Conselheiro-Presidente, 	Pedro 	Figueiredo: 
"Perfeitamente. Claro, nós ainda estamos em discussão." 

Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti: "Levando 
em conta, digamos, alguns termos um pouco fortes que usei na minha 
manifestação. Primeiro, o Conselheiro Estilac, enquanto Relator de 
processos tem o seu estilo de condução do processo, que é um estilo um 
pouco mais despreocupado com as formalidades do que o estilo deste 
Relator. Esse Relator costuma, a não ser em circunstâncias em que o 
Regimento Interno implica realmente em cerceamento de defesa, uma 
impossibilidade da parte manifestar suas razões, seguir o regimento e 
observar a disposição regimental que diz que, depois de encerrada 
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instrução, não se colocam novos elementos. Claro que, se fosse a situação 
de estarmos julgando aqui um recurso e a situação fosse essa, talvez o 
meu entendimento seria diferente. Entretanto, é fundamental, no meu ponto 
de vista, o fato de que a decisão que estamos tomando agora em relação a 
esse aponte, se injusta, poderá ser revertida em recurso onde o 
administrador tem ampla possibilidade, diante da sistemática do nosso 
Tribunal, de trazer elementos de fato, que demonstrem, e nada me daria 
mais satisfação do que saber que, ao contrário do que verificado pela nossa 
área técnica, a obra foi adequadamente concluída e não houve qualquer 
prejuízo ao erário. Agora, baseado no que tenho nos autos, no que foi 
trazido aos autos, dentro das oportunidades regimentais, a conclusão não é 
essa. Então, existem elementos e estaria desconsiderando o trabalho do 
nosso serviço de auditoria, se dissesse que não existem elementos para se 
aplicar a glosa. E, com relação a isso estabelecer precedente, disse no final 
que eram sucintas considerações, então, explico. Na medida em que o 
nosso Regimento Interno estabelece como momento para defesa, 
esclarecimentos, e só admite o acréscimo de outros elementos, antes do 
encerramento da instrução, na medida que admitir, como admitiria, nesse 
caso, que a qualquer momento, a parte pode trazer novos elementos e a 
qualquer momento, ela pode ocasionar uma reabertura de instrução, a mim 
parece sim, Conselheiro Estilac, que isso traria um precedente um 
pouquinho perigoso em termos do bom andamento dos nossos processos. 
Pode ser que, vez que outra, esse modo de proceder produzisse uma 
primeira decisão que fosse mais compatível com a verdade material. Mas, 
imagino que muitas vezes, essa situação só serviria para, aí sim, produzir 
tumulto no sentido estrito no processo. Então, considerando, e já pontuei 
que isso é uma circunstância determinante para a decisão que estou 
tomando, ou que estou propondo, quanto a essa preliminar, considerando 
que existe a possibilidade de recurso, e possibilidade de recurso dentro da 
sistemática processual que vige dentro desse Tribunal, entendo realmente 
que, com todo o respeito a sua opinião, que é fundamentada, é razoável, de 
rejeitar a preliminar e, deixar para discutir a questão sobre novos 
elementos, levando em conta novos elementos em recurso, se a parte o 
interpuser." 

Conselheiro-Presidente, Pedro Figueiredo: "Com a 
palavra, o Conselheiro Estilac." 

Conselheiro Estilac Xavier: "Conselheiro Mariotti. O 
Conselheiro Mariotti é um dos nossos Conselheiros mais qualificados. A 
quem rendo sempre minha homenagem, como Professor Emérito e 
membro também desta Casa, desta Corte, que nos auxilia muito. E me 
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indispus e me indisponho, Conselheiros, com os dois termos, tumulto e 
perigoso. Agora, Vossa Excelência acrescentou `um pouquinho'. O perigo 
ficou um pouco menor, mas ainda é perigo. E até nem sei se o adequado 
seria dizer que tenho uma ideia mais flexível nos procedimentos ou se sou 
mais liberal nos procedimentos, menos formalista na análise do processo 
mas também, nós dois sabemos que o processo administrativo que nós 
tratamos, o rigor das normas de condução são mais flexíveis que as outras. 
Nós não estamos aqui em um procedimento fechado. Sabemos disso. 
Aliás, o processo administrativo permite isso, não é? Então, neste ponto de 
vista, considero que a preliminar teria esse sentido. E acho que não é, ou 
não sou o único a fazer isso, embora eu tenha, sempre que possível, 
recebido documentos, sempre que possível, suspendido o julgamento, 
sempre que necessário, reinstruído e sempre que cabível, ouvido as partes 
para poder formar juízo, para poder observar os enfoques e as ênfases que 
são dadas pelas partes, às vezes, da Tribuna ou mesmo em gabinete. E 
aqui registro que toda vez que recebo em gabinete, a agenda é pública, 
porque não recebo ninguém para tratar de processo, em que não publique 
nome e o assunto que venha a tratar comigo. Então, neste caso, sei que 
não sou o único a fazer, mas sempre faço, dentro do possível, sempre faço. 
Então, estou sustentando que a minha preliminar ainda é melhor para a 
busca célere da verdade material, que não a vejo presente nos autos de 
instrução. O Conselheiro fala certo quando ele diz que se louva na área 
técnica. E ambos somos muito ciosos do trabalho e zelosos do trabalho da 
área técnica e sempre reforço isso. E sempre que contrario a área técnica, 
faço questão de debater com eles tecnicamente. Não foi nem urna, nem 
duas vezes que venci a área técnica em debate técnico. E tive que, e não 
falo isso com nenhum tipo de empáfia, estou falando que, às vezes, 
chamada a área técnica, pergunta-se, 'mas como é que tu chegaste a essa 
conclusão? Por que foi feito assim? É, pois é, reconhecendo hoje, vi que 
não deveria ser assim.' Não foi nem uma, nem duas vezes. Não posso 
trazer isso, às vezes, ao processo porque não tem cabimento, mas tenho 
também por costume, Conselheiro Pedro, quando tenho dificuldade de 
interpretação, porque a gente sabe, as circunstâncias como é feita uma 
instrução, como é feito um levantamento em campo, e o Conselheiro 
Adroaldo também sabe. Eu chamar a área técnica e dizer assim, 'olha, me 
explica o que de fato quis dizer com isso aqui? Como é que tu chegou a 
essa conclusão? Como é que tu fez esse cruzamento que o preço da 
aspirina na cidade do lado é maior do que a outra aqui, quando pode ter 
circunstâncias que demonstrem diferente.' Quando havia aquelas 
comparações ou então, quando é um preço de terrenos, ah o imóvel do 
lado, ora, imóvel do lado, cinco variações de mercado. E para isso tem uma 

TC-08.1 



Tribunal cle Contas 
ri.36 	4  

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Continuação do Processo n. 000527-02.00/11-9 

norma técnica que estabelece, com a eleição dos critérios, então, muitas 
vezes, tenho afastado, o Conselheiro Alexandre tem acompanhado em 
mais de um caso esse tipo de discussão aqui, não é? Então, estou falando 
isso mais para prestigiar e aqui acompanhar o prestigiamento que Vossa 
Excelência falou da área técnica, mas dizendo que a área técnica também 
erra. Assim como nós erramos também não é? E nesse caso, acho que a 
área técnica está errada. E ela teria que me provar o inverso. Se me provar 

inverso, evidentemente, eu a acompanho, como normalmente quando 
reconheço, acompanho, assim como também o Ministério Público, em 
muitas vezes erra, não é? Interpreta de uma maneira e nós mesmos aqui, 
temos outras interpretações. Isso não é demérito para ninguém. Isso é a 
parte do processo onde coletiva ou, como é composto o Tribunal, é um 
olhar que é plural. Nem sei dizer se é de erro, às vezes, é de enfoque 
mesmo, e de peso e ponderação, não necessariamente de erro. Então, por 
isso que estou mantendo a preliminar e se vencido for, no mérito, sou pelo 
afastamento da glosa, diga-se de passagem, são duas e na segunda estou 
acompanhando o Conselheiro Mariotti e foi um esforço que fiz, de análise, a 
respeito dos preços dos terrenos, que é o caso aqui não é? Onde eles 
usam um valor mediano, mas não justificam porque. Eles até têm o valor 
que poderia ser aceitável, mas como no processo não há demonstrativo 
justificando porque aquele valor é o adequado na média..." 

Conselheiro-Presidente, Pedro Figueiredo: "Quatro 
itens." 

Conselheiro Estilac Xavier: "É, estou acompanhando 
Conselheiro Mariotti, estou pedindo o afastamento desta glosa, que é o 

item 9.2, se não acolhida a prejudicial. E as outras, estou acompanhando e 
a principal delas, que é um elemento bem forte do processo, é exatamente 

que trata do item 5.2, que é a desapropriação de um terreno, de um 
imóvel, em que os valores estabelecidos, o mínimo era de R$ 2.270.000,00, 
pela análise técnica feita pela área, o valor máximo era de R$ 3.924.000,00, 

o valor estimado era de R$ 2.627.000,00. E ele pagou R$ 2.860.000,00, 
dentro dos limites mínimo e máximo, inclusive mais próximo do mínimo. No 
entanto, ele não fez a devida justificativa porque que optou por aqueles 
valores. E então, fui indo, nos termos que diz isso, que é o chamado campo 
de arbítrio, que é o intervalo de variação em torno do estimado, pontual 
adotada na avaliação, dentro do qual pode se arbitrar o valor, desde que 
justificado pela existência de características próprias que não contempladas 
no modelo. Isso está na ABNT/NBR 14653-1/2001. Bom, e essa variação é 
no valor de 8,86% e a norma admite até 15%, mas tem que justificar, como 
não justificou, por que não adotou o valor mínimo? Que seria então, de R$ 
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2.270.000.00. Bom, então, neste sentido acompanhei o Conselheiro 
Mariotti, mas na outra não aconselho porque não há prova cabal do 
prejuízo ao erário." 

Conselheiro-Presidente, Pedro Figueiredo: "Temos 
portanto dois votos. O voto do Conselheiro Mariotti que é pela glosa em 
relação aos itens 2.2.3, 4.1.1, 7.1 e 9.2.0 voto..." 

Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti: "E temos, 
antes disso, Conselheiro, a questão da preliminar." 

Conselheiro-Presidente, Pedro Figueiredo: "Perfeito. 
E o voto do Conselheiro Estilac Xavier, que é para que se faça uma 
diligência relacionada ao item 9.2, questão prejudicial e alternativamente, 
caso não acolhida a preliminar, pela exclusão da glosa sugerida pelo 
Conselheiro Relator em relação ao item 9.2. Tendo em vista que pode 
haver uma dependência, questiono a Doutora Daniela, em relação à 
preliminar e como ela vota." 

Conselheira-Substituta 	Daniela 	Zago: 
"Excelentíssimo Presidente, Conselheiro Pedro Henrique, saúdo Vossa 
Excelência, assim como saúdo os demais Conselheiros Estilac Xavier, 
Conselheiro Adroaldo, o Excelentíssimo Representante do Ministério 
Público de Contas, Doutor Ângelo Borghetti, os meus colegas, 
Excelentíssimos Conselheiros-Substitutos Renato Azeredo e Doutor 
Alexandre Mariotti, a Procuradora que atua neste feito, os servidores desta 
Casa, em especial, os que atuaram nos processos que serão julgados 
nesta tarde, acadêmicos de Direito, Senhoras e Senhores. 
Especificamente, então, quanto à preliminar. Solicitei minha vinculação no 
presente processo em razão da situação tática, abordar uma questão que 
julgo importante, qual seja, o direito e respectivo dever fundamental à 
duração razoável do processo, previsto no inciso LXXVIII do artigo 52  da 
Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece que 'a 
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua 
tramitação.' Nesta linha, o constituinte visou a tutelar um direito 
fundamental com caráter bi-dimensional, ou seja, garantir um processo, 
tanto judicial como administrativo, um tempo de maturação necessária, ou 
seja, um tempo de tramitação otimizado em compasso com o tempo da 
justiça. Vale lembrar que todos os processos do Tribunal de Contas, há de 
maneira ainda mais destacada, no interesse público da sociedade no 
referido direito fundamental. Ou seja, que o resultado do nosso controle 
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externo não seja demorado em demasia. Muitas vezes é complexo sopesar, 
no caso concreto, qual seria a referida maturação necessária, na busca da 
verdade, material, neste caso, e da justiça. Nos votos qualificados que me 
antecederam, isto fica evidente, como é difícil chegar a esta conclusão, isto 
apesar de estar fora. Um dos grandes desafios do processo civil, do 
processo administrativo moderno nos diversos países, está centrado 
justamente disso, nesse dilema, de um lado celeridade e de outro a 
segurança. Assim, os questionamentos atinentes à qualidade do processo 
envolvem esses dois vetores, tempo e segurança. Nessa linha, a decisão 
tem que buscar a verdade no menor tempo possível, mas deve respeitar 
também as garantias e as regras estabelecidas, sem as quais não haveria 
decisão segura. Cumpre ser lembrado, que várias dessas temáticas são 
objetos que foram tratados na própria tese de doutorado do Conselheiro 
que é Relator deste processo, ou seja, do Doutor Alexandre Mariotti. 
Justamente por isso, talvez o perfil por ele referido, é nessa questão de 
levar bastante consideração ao princípio do devido processo legal. 
Excelências, penso que a celeridade não pode ser confundida com 
precipitação, mas sobretudo, que a segurança não pode ser confundida 
com eternização. Em resumo, deve-se buscar, nem uma aceleração em 
demasia, nem uma dilação extremada, pois ambos os excessos poderão 
prejudicar a busca da verdade e da justiça. Entendo que determinar a 
diligência sugerida no voto divergente, seria propiciar uma dilação 
extremada com um questionável resultado útil, considerando o estágio 
avançado que o processo se encontra, ou seja, não apenas a instrução já 
se encontra encerrada, como o julgamento já está em andamento. Nos 
autos, há comprovação inequívoca da incompatibilidade entre o memorial 
descritivo e os serviços até então executados. Quanto à possibilidade de o 
administrador demonstrar que não houve prejuízo aos cofres com a 
finalidade de afastar a glosa em questão, tal como afirmou o Relator, houve 
o momento processual adequado. Tanto nos termos do artigo 48, inciso 32, 
do Regimento Interno deste Tribunal, assim, sem esquecer também da 
visitação constante no parágrafo 39  do artigo 48 deste Regimento Interno. 
Acrescente-se, que na balança, então essa referida, do que seria a duração 
razoável no presente processo, há que ser inserido o peso da possibilidade 
de apresentação de documentos em sede do cumprimento dessa decisão 
ou em fase recursal. Tal possibilidade proporcionará mais uma vez, a busca 
da verdade material, sem o descumprimento do Regimento Interno deste 
Tribunal de Contas e sem o risco de se abrir um precedente em afronta aos 
ditames regimentais. Nestes termos, com a vênia do Conselheiro Estila 
Xavier, também voto pela rejeição da preliminar suscitada." 

TC-08.1 



Tribunal de Contas 
1,1 

fl,L1  
1,1  
Nal  

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Continuação do Processo n. 000527-02.00/11-9 

Conselheiro-Presidente, 	Pedro 	Figueiredo: 
"Perfeitamente. Então, por maioria, vencido o Conselheiro Estilac Xavier,  
que propunha uma preliminar no sentido de se fazer uma diligência 
relacionada ao item 9.2, está afastada a preliminar sugerida. Então, passo 
novamente a palavra à Doutora Daniela para se manifestar em relação ao 
mérito, já que também temos dois votos." 

Conselheira-Substituta Daniela Zago: "Sim, e quanto 
ao mérito, também sigo a linha de argumentação e a fundamentação 
proferida no voto do Relator, do Conselheiro Doutor Alexandre Mariotti." 

Conselheiro-Presidente, 	Pedro 	Figueiredo: 
"Perfeitamente. Então, por unanimidade está acolhido o voto do Relator,  
exceto, no que diz respeito ao item 9.2, em que o voto do Relator é acolhido 
por maioria." 

Certifica, outrossim, que foi proferida a seguinte 
decisão: 

A Segunda Câmara, por unanimidade, acolhendo o voto 
do Conselheiro-Relator, a exceção da alínea "b", que foi, em 
parte, por maioria, bem como, por maioria, a rejeição da 
preliminar suscitada pelo Conselheiro Estilac Xavier, por 
seus jurídicos fundamentos, decide: 

declarar atendida a Lei de Responsabilidade Fiscal 
no exercício de 2011, Contas dos três Gestores; 

por unanimidade, devolver as quantias apontadas 
nos itens 2.2.3 (inconformidades flagradas na contratação de 
gráfica para a impressão de exemplares de "Informativo de 
Ações do Governo Municipal n. 2010'), 4.1.1 (não 
cumprimento de cláusula contratual por parte de agência de 
publicidade contratada), 5.2 (pagamento a maior em 
desapropriação de terras), 7.1 (deficiente prestação de contas 
dos recursos repassados ao Clube Esportivo e Recreativo 
Atlântico, contando com a complacência da administração 
municipal) e, por maioria, o item 9.2 (prejuízo financeiro em 
obra de pavimentação de via pública executada em desacordo 
com o memorial descritivo, sem objeção por parte da 
administração pública), totalizando R$ 686.724.09 
(seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e quatro 
reais e nove centavos), de responsabilidade do Senhor Paulo 

TC-08.1 



Tribunal de Contas 
11, 

36   45 
a.s.", 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Continuação do Processo n. 000527-02.00/11-9 

Alfredo Polis, Administrador do Executivo Municipal de 
Erechim no exercício de 2011, as quais deverão ser 
ressarcidas aos cofres municipais no prazo de 30 (trinta) 
dias, com a devida comprovação a este Tribunal; 

impor multa na ordem de R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) ao Senhor Paulo Alfredo Polis, 
Administrador do Executivo Municipal de Erechim no 
exercício de 2011, por inobservância a normas de 
administração financeira e orçamentária, forte nos artigos 67 
da Lei n. 11424/00 e 132 do Regimento Interno deste 
Tribunal, a qual deverá ser recolhida aos cofres estaduais no 
prazo de 30 (trinta) dias, com a devida comprovação a este 
Tribunal; 

antes, enviar o feito à Supervisão competente para 
que promova a atualização dos débitos supras e da multa, nos 
termos da Resolução vigente; 

caso, não cumprida a decisão e decorrido o prazo 
regimental para o recolhimento dos débitos e da multa, ou 
interposição de recurso, extrair Certidões de Decisão com 
eficácia de Títulos Executivos, de conformidade com o 
parágrafo 30  do artigo 71 da Constituição da República; 

J) cientificar a Origem para que promova o saneamento 
das falhas apontadas, as quais deverão ser, necessariamente, 
objeto de verificação em futura auditoria; 

emitir Parecer sob o n. 17.655, Favorável à 
aprovação das Contas da Senhora Ana Lúcia Silveira de 
Oliveira e do Senhor Marcelo Demoliner, Administradores 
do Executivo Municipal de Erechim no exercício de 2011; 

emitir Parecer sob o n. 17.655, Desfavorável à 
aprovação das Contas do Senhor Paulo Alfredo Polis (p.p. 
Advogado Edson Luis Kossmann, OAB/RS n. 47.301, e 
Outros), Administrador do Executivo Municipal de Erechi 
no exercício de 2011; 
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dar conhecimento da presente decisão à 
Procuradoria-Geral de Justiça e ao Ministério Público 
Eleitoral, na forma do artigo 87 do Regimento Interno; 

após o trânsito em julgado, seja o processo 
encaminhado ao Legislativo Municipal de Erechim, com o 
devido Parecer, para os fins legais. 

Restou vencido o Conselheiro Estilac Xavier, no sentido 
de afastar o débito referente ao item 9.2, de responsabilidade do Senhor 
Paulo Alfredo Polis. 

Não vota no presente processo o Conselheiro Pedro 
Figueiredo, pois, à época, estava sendo substituído pelo Conselheiro-
Substituto Alexandre Mariotti. 

Não vota no presente processo o Conselheiro Adroaldo 
Loureiro, pois, à época, estava sendo substituído pela Conselheira-
Substituta Daniela Zago. 

Participaram do julgamento os Excelentíssimos 
Conselheiros Estilac Martins Rodrigues Xavier e, Substitutos, Alexandre 
Mariotti e Daniela Zago. 

Estiveram presentes os Senhores Angelo Grãbin 
Borghetti, Adjunto de Procurador do Ministério Público de Contas, e Renato 
Azeredo, Conselheiro-Substituto. 

Plenário Gaspar Silveira Martins, em 20-11-2014. 

C-Net-J1_ 
lvania arcia Felipe 

Secretária da Segunda Câmara, Substituta. 
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Serviços Municipais 
Processo n. 000527-02.00/11-9 

Ementa: Processo de Contas dos 
Senhores Administradores do Execu-
tivo Municipal de Erechim, referente 
ao exercício de 2011. Senhor Paulo 
Alfredo Polis (Prefeito) — Parecer 
Desfavorável — Falhas prejudiciais 
ao erário. Multa, débito e cientifica-
ção. Senhor Marcelo Demoliner (Vi-
ce-Prefeito) e Senhora Ana Lúcia 
Silveira de Oliveira (Vice-Prefeita) — 
Parecer Favorável — Inexistência de 
falhas. 

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, reunida em Sessão Ordinária de 20 de novembro de 2014, 
em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1° e 2° do artigo 31 da Consti-
tuição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual; 

— considerando o contido no Processo n. 000527-02.00/11-9, de 
Contas dos Administradores do Executivo Municipal de Erechim, Senhores 
Paulo Alfredo Polis, Marcelo Demoliner e Senhora Ana Lúcia Silveira de 
Oliveira, referente ao exercício de 2011; 
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Quanto ao Administrador, Senhor Paulo Alfredo Polis: 

considerando o fato de o Balanço-Geral da Administração Munici-
pal e demais documentos que integram o referido Processo de Contas, no 
período de sua responsabilidade, conterem falhas prejudiciais ao erário e 
despesas glosadas com garantia de cobrança por emissão de Título Execu-
tivo, as quais, na sua globalidade, comprometem as contas em seu conjun-
to, situações ensejadoras, ainda, de imposição de multa e cientificação no 
sentido de sua correção para os exercícios subsequentes; 

Decide: 

Emitir, por unanimidade, Parecer Desfavorável à aprovação das 
Contas do Prefeito Municipal de Erechim, correspondentes ao exercício de 
2011, gestão do Senhor Paulo Alfredo Polis, cientificando a Origem para 
que promova o saneamento das falhas apontadas, as quais deverão ser, 
necessariamente, objeto de verificação em futura auditoria; 

Quanto aos Administradores, Senhor Marcelo Demoliner e Se-
nhora Ana Lúcia Silveira de Oliveira: 

considerando o fato de o Balanço-Geral da Administração Munici-
pal e demais documentos que integram o referido Processo de Contas, no 
período de sua responsabilidade, demonstrarem a inexistência de falhas; 

Decide: 

Emitir, por unanimidade, Parecer Favorável à aprovação das 
Contas do Vice-Prefeito e da Vice-Prefeita Municipais de Erechim, corres-
pondentes ao exercício de 2011, gestão do Senhor Marcelo Demoliner e 
da Senhora Ana Lúcia Silveira de Oliveira; 

e)45-4> 

TC-08. 
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Tribunal de Contas 
n. Rubrica 

3649  

Continuação do Parecer n. 17.655 

— Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasa-
ram o exame técnico procedido, à Câmara Municipal de Vereadores corres-
pondente, para os fins de julgamento estatuído no parágrafo 29- do artigo 31 
da Constituição Federal. 

Plenário Gaspar Silveira Martins, 
20 de novembro de 2014. 

no exercício 
- 	da Presidência 

CONSEUIRO E_S",11" C MART NS RODRIGUES XAVIER 

    

Relator 
CONSELHEIRO-SUB TITUTO ALEXANDRE MARIOTTI 

CONSELHEIRA-SUBST T A DANIELA ZAtO GONÇALVES DA CUNDA 

Estive presente: 
ADJUNTO DE PROCURADOR DO I !ST 10 PUBLICO DE CONTAS, 

DOUTO ÂNGE GRÀBI BORGHETTI 

TC-08.1 
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TRIBUNAL DE CONTAS RS 

021781-0299/14-0 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE D• SUL 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE 

- 

Processo n°- 527-0200/119 

&.0  çigueired° 

PAULO ALFREDO POLIS, já qualificado nos autos do 

Processo em epígrafe, vem por seus procuradores, respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do Substabelecimento 

em anexo. 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

Porto Alegre, 20 de novembro de 2014. 

a ri0 19-~e0-
Juliana Brisola 

OAB/RS 59.299 



as*  

SUBSTABELECIMENTO 

Substabeleço com reservas, os poderes a mim conferidos à 

JULIANA BRISOLA, advogada, inscrita na OAB/RS 59.299, com endereço 

profissional na Rua dos Andradas, 1091, 43 em Porto Alegre — RS. 

Porto Alegre, RS, 25 de setembro de 2014. 

01 ema 	eneghim Btrhd 

OAB/RS 30.847 
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SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL E TÉCNICO MUNICIPAL 

Tribunal de Contas 
Fl. R  ub/ 

3652 I  

Processo n° 000527-02.00/11-9 — Processo de Contas/2011 
Órgão: Executivo Municipal de Erechim 
Assunto: Cumprimento de Decisão 

Senhor Coordenador: 

Ao executarmos o demonstrativo de débito de responsabilidade do 
Senhor Paulo Alfredo Polis, Administrador do Executivo Municipal de Erechim, no 
exercício de 2011, de acordo com a determinação da Segunda Câmara, em 
Sessão de 20-11-2014, alínea "h" (fls. 3635 a 3646), verificamos que o valor 
nominal do débito é de R$ 690.609,09, e não como consta na Decisão, 
R$ 686.724,09. 

A divergência encontrada refere-se a não consideração do valor da 
multa contratual pela inexecução parcial do contrato, a qual compõe o débito, 

referente ao item 2.2.3 do Relatório de Auditoria, no valor de R$ 3.885,00 (fl. 
1993), quando da totalização do débito no Relatório e Voto do Conselheiro-Relator 
(fl. 3601) e na Decisão (fl. 3644). 

Assim, considerando-se a citada divergência, solicita-se que seja 
levada a matéria à apreciação do Excelentíssimo Conselheiro-Relator, Senhor 
Pedro Figueiredo. 

À sua consideração. 

SICM/SSM, em 14 de janeiro de 2015. 

Geo 	e Müller dos Santos, 
ente do Núcleo Técnico. 

Sra. 
De 
SIC 

ure sora: 
informação supra. 
4-01-2015. 

De acordo. 
ICM-GAB, 14-01-2015. (S  

0,2ti 
Michae 	Ribeiro, 	 ana uiza Reginato, 
Coordenado 	 Supervis • ra. 
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TRIBUNAL DE CONTAS 
Gab. Alexandre Mariotti 

Certidão de Publicação de Pauta 

Certifico para que surtam todos os efeitos jurídicos e legais, que foi publicado no 

Diário Eletrônico do TCE, na edição de 06 de abril de 2015, disponível no portal do TCE-

RS, a Pauta da 1 1 a  Sessão da Segunda Câmara, aprazada para o dia 09 de abril de 2015 

- 14h0Omin, onde consta o seguinte Processo: 

Processo: 000527-0200/11-9 

Órgão: PM de Erechim 

Matéria: Processo de Contas - Executivo 

Porto Alegre, 31 de março de 2015. 
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CONSELHEIRO SUBSTITUTO 

ALEXANDRE MARIOTTI 

SEGUNDA CÂMARA 

PROCESSO: 0527-02.00/11-9 

ÓRGÃO: Executivo Municipal de Erechim 

INTERESSADO: Paulo Alfredo Polis 

ASSUNTO: Processo de Contas - retificação de voto 

EXERCÍCIO: 2011 

SESSÃO: 09/04/2015 

RETIFICAÇÃO DE VOTO. INEXATIDÃO MATERIAL. NA  ALÍNEA "B" DA 

PARTE DISPOSITIVA DO VOTO, ONDE CONSTA O VALOR DE 

R$ 686.724,09, O CORRETO É R$ 690.609,09. PERMANECEM INAL-

TERADOS OS DEMAIS TERMOS. 

Trata-se do Processo de Contas do Executivo Municipal de Erechim 

no exercício de 2011, que vem novamente à apreciação desta Segunda Câmara a 

fim de que seja retificada a inexatidão material, pela não inclusão do valor de 

R$ 3.885,00 quando da totalização do débito na alínea "h" da parte dispositiva do 

voto (fl. 3644), erro este detectado pelo Serviço de Suporte Municipal quando da 

elaboração do demonstrativo de débito. 

Dessarte, com fulcro no artigo 69 da Resolução n° 544/2000 deste Tri-

bunal (Regimento Interno), a alínea "b" da parte dispositiva passa a ter a seguinte 

redação: 

b) por unanimidade, devolver as quantias apontadas nos itens 2.2.3 

(inconformidades flagradas na contratação de gráfica para a impressão de exempla-

res de "Informativo de Ações do Governo Municipal n. 2010"), 4.1.1 (não cumpri-

mento de cláusula contratual por parte de agência de publicidade contratada), 5.2 

(pagamento a maior em desapropriação de terras), 7.1 (deficiente prestação de con-

tas dos recursos repassados ao Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, contando 

com a complacência da administração municipal) e, por maioria, o item 9.2 (prejuí-

zo financeiro em obra de pavimentação de-via pública executada em desacordo com 



No mais, permanece o voto nos temqs e ue proferido. 

and e ariotti 
Conselheiro Substituto 

Fl. 3655 Rub..42.  

  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

o memorial descritivo, sem objeção por parte da administração pública), totalizando 

R$ 690.609,09 (seiscentos e noventa mil, seiscentos e nove reais e nove centavos), 

de responsabilidade do Senhor Paulo Alfredo Polis, Administrador do Executivo 

Municipal de Erechim no exercício de 2011, as quais deverão ser ressarcidas aos 

cofres municipais no prazo de 30 (trinta) dias, com a devida comprovação a este 

Tribunal; 

lul 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Relator: Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti 
Processo n. 000527-02.00/11-9 (XII Volumes) - 
Anexo: 001672-02.00/11-0 - 
Decisão n. 2C-0231/2015 

- Processo de Contas dos Administradores do 
Executivo Municipal de Erechim no exercício de 
2011. Interessados: Paulo Alfredo Polis (p.p. 
Advogado Edson Luis Kossmann, OAB/RS n. 47.301, e 
outros), Ana Lúcia Silveira de Oliveira e Marcelo 
Demoliner. Retificação de decisão. Inexatidão material. 

A Secretária da Segunda Câmara certifica que as 
ocorrências pertinentes a este processo, nesta sessão, estão abaixo 
consignadas. 

Registra-se que o Conselheiro Pedro Figueiredo não 
vota neste processo, pois, à época, estava sendo substituído pelo 
Conselheiro-Substituto Alexandre Mariotti. 

Apresentado o relatório da matéria, o Conselheiro-
Relator prolatou seu voto, constante nos autos, o qual foi acolhido em 
plenário. 

decisão: 
Certifica, outrossim, que foi proferida a seguinte 

A Segunda Câmara, por unanimidade, acolhendo 
o voto do Conselheiro-Relator, por seus jurídicos 
fundamentos, decide com fulcro no artigo 69 do 
Regimento Interno deste Tribunal, retificar a alínea 
"b" da Decisão n. 2C-0782/2014 de folhas 3635/3646, 
proferida por esta Câmara na Sessão de 20 de 
novembro de 2014, que passa a ter o seguinte teor, 
mantendo-se inalteradas as demais partes do aludido 
decisório: 

b) por unanimidade, devolver as quantias 
apontadas nos itens 2.2.3 (inconformidades flagradas 

TC-08.1 
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Tribunal de Contas 
Fl. 

'N-- -  

te5Á 

• 

Continuação do Processo n. 000527-02.00/11-9 

na contratação de gráfica para a impressão de 
exemplares de "Informativo de Ações do Governo 
Municipal n.. 2010"), 4.1.1 (não cumprimento de 
cláusula contratual por parte de agência de 
publicidade contratada), 5.2 (pagamento a maior em 
desapropriação de terras), 7.1 (deficiente prestação 
de contas dos recursos repassados ao Clube Esportivo 
e Recreativo Atlântico, contando com a complacência 
da administração municipal) e, por maioria, o item 
9.2 (prejuízo financeiro em obra de pavimentação de 
via pública executada em desacordo com o memorial 
descritivo, sem objeção por parte da administração 
pública), totalizando R$ 690.609,09 (seiscentos e 
noventa mil, seiscentos e nove reais e nove centavos), 
de responsabilidade do Senhor Paulo Alfredo Polis, 
Administrador do Executivo Municipal de Erechim 
exercício de 2011, as quais deverão ser ressarcidas 
aos cofres municipais no prazo de 30 (trinta) dias, com 
a devida comprovação a este Tribunal; 

No mais, permanece o voto nos termos em que foi 
proferido. 

Plenário Gaspar Silveira Martins, em 09-04-2015. 

kleki•NiA 0-f)C-CL F 
Mara lolete Dal Gastei, / 

Secretária da Segunda Câmara. 

TC-08.1 
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3658 h. 

Processo n° 000527-02.00/11-9 — Processo de Contas/2011 
Órgão: Executivo Municipal de Erechim 
Assunto: Atualizações de débito e multa 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS 
SERVIÇO DE CÁLCULO, SANEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DECISÕES 
SETOR DE CÁLCULO E DE CERTIDÕES 

Senhor Dirigente: 

Em atendimento à determinação da Segunda Câmara, em Sessão de 
20-11-2014 (fls. 3635 a 3646), alínea "b" e "c", retificado em sua alínea "b", em Sessão de 
09-04-2015 (fls. 3656 e 3657), atualizam-se o débito e a multa de responsabilidade do Sr. 
Paulo Alfredo Polis, Administrador do Executivo Municipal de Erechim, no exercício de 
2011, conforme as tabelas anexas (fls. 3659 a 3664). 

À sua consideração. 

SEADE-SECALC, em 05 de maio de 2015. 

Lw 1Gustavo Pila D'Aloia, 
'ciai de Controle Externo. 

De acordo com a informação 
supra e os cálculos efetuados. 
SEADE-SECALC, em 05/05/2015. 

Guil, erme Gasparetto, 
Dirigente do SECALC. 

Rua Sete de Setembro, 388- Fone: (51) 3214-9700 - Fax: (51) 3214-9899 - CEP: 90010-190 - Porto Alegre - RS 
Home page: http://www.tce.rs.gov.brie-mail:  tcers©tcess.gov.br  

TC-01.1 
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Exercício de 2011 

Pág.: 3659 

Rub.: cíL2 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
SAD - SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO/MULTA 

SUPERVISÃO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS 
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO/MULTA 

OBJETO : IMPUTAÇÃO DE DÉBITO 

527-0200/11-9 
Paulo Alfredo Polis - CPF n°428.516.290-34 
Administrador do Executivo Municipal de Erechim 
Av. Sete de Setembro, 990 - ap. 142, Bairro Centro, Erechim/RS - CEP 99700-000 
08/01/2011 a 20/03/2011 	26/03/2011 a 04/09/2011 	11/09/2011 a 23/10/2011 
28/10/2011 a 25/12/2011 	30/12/2011 a 31/12/2011 

Processo n°: 
Responsável: 
Cargo: 
Endereço: 
Período de: 

Referência: 
- Item 2.2.3 - Inconformidades flagradas na contratação de gráfica para impressão de exemplares 

de "Informativo de Ações do Governo Municipal n. 2010"; 
, Item 4.1.1 - Não cumprimento da cláusula contratual por parte de agência de publicidade 

contratada; 
Item 5.2 - Pagamento a maior em desapropriação de terras; 

r. Item 7.1 - Deficiente prestação de contas dos recursos repassados ao Clube Esportivo e 
Recreativo Atlântico, contando com a complacência da administração pública; 
Item 9.2 - Prejuízo financeiro em obra de pavimentação de via pública executada em desacordo 
com o memorial descritivo, sem objeção por parte da administração municipal. 

órgão credor: Município de Erechim 

DESCRIÇÃO DO ITEM MÊS/ANO FL. 
MOEDA 

DA 
ÉPOCA 

VALOR 
NOMINAL DO 

DÉBITO 

DÉBITO 
CORRIGIDO 

EM R$ 
(A) 

JUROS DE 
MORA DE 

250/o 
(B) 

ATÉ 30/04/2015  

DÉBITO TOTAL 

EM R$ 
(C) 

- Item 2.2.3 - 
Cartass Indústria de Embalagens e 
Gráficas Ltda. 
Parte da NE n° 2278/2011 
(fl. 1983) 

03/2011 1993/3594 R$ 62.006,52 77.455,48 19.363,87 96.819,35 

Muita contratual pela 
inexecução parcial do contrato 
(fls. 1992/3593) 

03/2011 1993/3594 R$ 3.885,00 4.852,95 1.213,24 6.066,19 

SUB-TOTAL DO ITEM 65.891,52 82.308,43 20.577,11 102.885,54 

- Item 4.1.1 - 
Conexão B Assessoria e 
Publicidade Ltda. 
Valores cobrados a maior: 

Parte das NE's nos 16257 e 16934 

01/2011 2137/359 	R$ 2.105,47 2.672,82 668,20 3.341,02 

Parte da NE n° 132 02/2011 2137/359 	R$ 49,19 61,83 15,46 77,28 

Parte da NE n° 132 02/2011 2137/359d 	R$ 272,05 341,94 85,48 427,42 

Parte da NE n° 132 02/2011 2137/3594 	R$ 286,70 360,35 90,09 450,44 

Parte da NE n° 1451 02/2011 2137/3594 	R$ 
I 

10,00 12,57 3,14 15,71 

Parte da NE n°132 02/2011 2137/359 	R$ 867,14 1.089,90 272,48 1.362,38 

Parte da NE n°132 02/2011 2137/359.4 	R$ 663,78 834,30 208,58 1.042,88 

Parte da NE n°132 02/2011 2137/3594 	R$ 130,72 164,30 41,08 205,38 

Parte da NE n°132 02/2011 2137/359j 	R$ 60,00 75,41 18,85 94,27 

Parte da NE n° 132 03/2011 2137/359 	R$ 120,00 149,90 37,47 187,37 

Parte da NE n°132 03/2011 2137/3595 	R$ 193,16 241,29 60,32 301,61 

Parte da NE n°132 03/2011 2137/3594 	R$ 64,00 79,95 19,99 99,93 

Parte da NE n° 132 03/2011 2137/3594 	R$ 120,24 150,20 37,55 187,75 

Parte da NE n°132 03/2011 2137/3594 	R$ 18,00 22,48 5,62 28,11 

Parte da NE n° 3237 03/2011 2137/359 	R$ 1.150,53 1.437,19 359,30 1.796,48 

Parte da NE n° 132 03/2011 2137/3594 	R$ 
I 

130,26 162,71 40,68 203,39 

Parte da NE n° 132 03/2011 2137/3595 	R$ 116,15 145,09 36,27 181,36 

Parte da NE n° 132 03/2011 2137/3594 	R$ 64,00 79,95 19,99 99,93 

Parte da NE n° 132 03/2011 2137/359 	R$ 10,00 12,49 3,12 15,61 

Parte da NE n° 132 03/2011 2137/359d 	R$ 250,42 312,81 78,20 391,02 

Parte da NE n°132 03/2011 2137/3594 	R$ 155,44 194,17 48,54 242,71 

Parte da NE n° 132 03/2011 2137/3594 	R$ 120,00 149,90 37,47 187,37 

Parte da NE n° 132 04/2011 2137/3594 	R$ 
I 

203,82 253,46 63,37 316,83 

Parte da NE n° 132 04/2011 2137/359 	R$ 283,28 352,27 88,07 440,34 
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SUPERVISÃO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS 
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO/MULTA 

OBJETO: IMPUTAÇÃO DE DÉBITO 

Pág.: 3660  

Rub.: 
C L1016 

DESCRIÇÃO DO ITEM MÊS/ANO FL. 
MOEDA 

DA 
ÉPOCA 

VALOR 
NOMINAL DO 

DÉBITO 

DÉBITO 
CORRIGIDO 

EM R , $ 
(A) 

JUROS DE 
MORA DE 

2500% 
(B) 

ATÉ 30/04/2015  
EM R$ 

(C) 

Parte da NE n° 132 04/2011 2137/359f R$ 100,00 124,36 31,09 155,44 

Parte da NE n° 132 04/2011 2137/359E R$ 283,28 352,27 88,07 440,34 

Parte da NE n° 132 04/2011 2137/359 R$ 10,00 12,44 3,11 15,54 

Parte da NE n° 132 04/2011 2137/359d R$ 2.642,69 3.286,33 821,58 4.107,91 

Parte da NE n° 132 04/2011 2137/359 R$ 160,00 198,97 49,74 248,71 

Parte da NE n° 132 04/2011 2138/359E R$ 75,00 93,27 23,32 116,58 

Parte da NE n° 132 04/2011 2138/359 R$ 930,87 1.157,59 289,40 1.446,98 

Parte da NE n° 132 04/2011 2138/359 R$ 114,12 141,91 35,48 177,39 

Parte da NE n° 132 04/2011 2138/359, R$ 26,00 32,33 8,08 40,42 

Parte da NE n° 132 04/2011 2138/359t R$ 726,40 903,32 225,83 1.129,15 

Parte da NE n° 132 04/2011 2138/359 R$ 75,00 93,27 23,32 116,58 

Parte da NE n° 132 04/2011 2138/359.f R$ 130,00 161,66 40,42 202,08 

Parte da NE n° 5224 05/2011 2138/359 R$ 100,00 123,82 30,96 154,78 

Parte da NE n°132 05/2011 2138/359 R$ 208,26 257,87 64,47 322,34 

Parte da NE n° 4841 05/2011 2138/359 R$ 50,00 61,91 15,48 77,39 

Parte da NE n° 132 05/2011 2138/3591  R$ 237,36 293,91 73,48 367,38 

Parte da NE n° 132 05/2011 2138/359d R$ 305,46 378,23 94,56 472,79 

Parte da NE n°132 05/2011 2138/359E R$ 26,00 32,19 8,05 40,24 

Parte da NE n°132 05/2011 2138/359f. R$ 64,00 79,25 19,81 99,06 

Parte da NE n° 132 05/2011 2138/359f R$ 124,14 153,71 38,43 192,14 

Parte da NE n° 132 05/2011 2138/359 R$ 75,00 92,87 23,22 116,08 

Parte da NE n° 132 05/2011 2138/359., R$ 102,41 126,81 31,70 158,51 

Parte da NE n°132 05/2011 2138/359 R$ 80,00 99,06 24,76 123,82 

Parte da NE n° 132 05/2011 2138/359f R$ 75,00 92,87 23,22 116,08 

Parte da NE n° 132 05/2011 2138/359f R$ 624,19 772,89 193,22 966,11 

Parte da NE n°132 05/2011 2138/359 R$ 125,00 154,78 38,69 193,47 

Parte da NE n°132 05/2011 2138/359E R$ 749,53 928,09 232,02 1.160,11 

Parte da NE n°132 05/2011 2138/359E R$ 200,00 247,65 61,91 309,56 

Parte da NE n°132 06/2011 2138/359 - R$ 64,00 79,39 19,85 99,24 

Parte da NE n° 132 06/2011 2138/359 R$ 75,00 93,03 23,26 116,29 

Parte da NE n° 132 06/2011 2138/359 R$ 250,00 310,12 77,53 387,64 

Parte da NE n°132 06/2011 2138/359 R$ 2.251,44 2.792,83 698,21 3.491,04 

Parte da NE n°132 06/2011 2138/359 - R$ 630,56 782,19 195,55 977,73 

Parte da NE n° 132 06/2011 2138/359 - R$ 100,00 124,05 31,01 155,06 

Parte da NE n° 132 06/2011 2138/359 R$ 224,00 277,86 69,47 347,33 

Parte da NE n° 132 06/2011 2138/359 R$ 963,39 1.195,05 298,76 1.493,81 

Parte da NE n° 132 06/2011 2138/359 - R$ 50,00 62,02 15,51 77,53 

Parte da NE n° 132 06/2011 2138/359 R$ 100,00 124,05 31,01 155,06 

Parte da NE n° 132 06/2011 2138/359 R$ 225,14 279,28 69,82 349,10 

Parte da NE n° 132 06/2011 2138/359 R$ 367,73 456,16 114,04 570,19 

Parte da NE n°132 06/2011 2138/359 R$ 75,00 93,03 23,26 116,29 

Parte da NE n° 132 06/2011 2138/359 -  R$ 75,00 93,03 23,26 116,29 

Parte da NE n°132 07/2011 2139/359 - 	R$ 224,00 278,20 69,55 347,75 

Parte da NE n° 132 07/2011 2139/359 R$ 2.737,08 3.399,33 849,83 4.249,16 

Parte da NE n°132 07/2011 2139/359 R$ 100,00 124,20 31,05 155,24 

Parte da NE n° 132 07/2011 2139/359 R$ 100,00 124,20 31,05 155,24 

Parte da NE n° 132 07/2011 2139/359 R$ 64,00 79,49 19,87 99,36 

Parte da NE n°132 07/2011 2139/359f R$ 20,00 24,84 6,21 31,05 

Parte da NE n° 132 07/2011 2139/359E R$ 26,00 32,29 8,07 40,36 

Parte da NE n° 132 07/2011 2139/3591 	R$ 75,00 93,15 23,29 116,43 

Parte da NE n° 132 07/2011 2139/359d 	R$ 175,53 218,00 54,50 272,50 
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SUPERVISÃO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS 
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO/MULTA 

OBJETO: IMPUTAÇÃO DE DÉBITO 
Pág.: 3661  

Rub.: 

CA 1016 

DESCRIÇÃO DO ITEM MÊS/ANO FL. 
MOEDA 

DA 
ÉPOCA 

VALOR 
NOMINAL DO 

DÉBITO 

DÉBITO 
CORRIGIDO 

EM R$ 
(A) 

JUROS DE 
MORA DE 

2500% 
(là) 

ATÉ 30/04/2015 
EM R$ 

(C) 

Parte da NE n° 132 07/2011 2139/3595 R$ 220,43 273,76 68,44 342,21 

Parte da NE n°132 07/2011 2139/359 R$ 138,88 172,48 43,12 215,60 

Parte da NE n°132 08/2011 2139/359 R$ 100,00 123,65 30,91 154,56 

Parte da NE n°132 08/2011 2139/359 R$ 26,00 32,15 8,04 40,19 

Parte da NE n°132 08/2011 2139/359- R$ 10,00 12,37 3,09 15,46 

Parte da NE n° 132 08/2011 2139/359 R$ 1.257,12 1.554,45 388,61 1.943,06 

Parte da NE n° 132 08/2011 2139/359 R$ 75,00 92,74 23,18 115,92 

Parte da NE n° 132 08/2011 2139/359 R$ 64,00 79,14 19,78 98,92 

Parte da NE n° 132 08/2011 2139/359 R$ 224,00 276,98 69,24 346,22 

Parte das NE's nos 132 e 10256 08/2011 2139/359 R$ 138,88 171,73 42,93 214,66 

Parte das NE's nos 132 e 10256 08/2011 2139/359 R$ 242,72 300,13 75,03 375,16 

Parte das NE's nos 132 e 10256 08/2011 2139/359 R$ 330,64 408,84 102,21 511,05 

Parte da NE n° 10976 09/2011 2139/359 R$ 248,26 304,99 76,25 381,24 

Parte da NE n°10256 09/2011 2139/359j R$ 157,60 193,62 48,40 242,02 

Parte da NE n° 10256 09/2011 2139/359_, R$ 663,80 815,50 203,87 1.019,37 

Parte da NE n° 10256 09/2011 2139/359 R$ 75,00 92,14 23,03 115,17 

Parte da NE n°10256 09/2011 2139/3595.1  R$ 32,00 39,31 9,83 49,14 

Parte da NE n° 10256 09/2011 2139/3595 R$ 26,00 31,94 7,99 39,93 

Parte da NE n° 11445 09/2011 2139/3595 R$ 10,00 12,29 3,07 15,36 

Parte da NE n°12329 10/2011 2139/3595 R$ 360,00 439,94 109,98 549,92 

Parte das NE's nos 12304 e 12329 10/2011 2139/3595i R$ 803,92 982,43 245,61 1.228,04 

Parte da NE n°12304 10/2011 2139/359 R$ 10,00 12,22 3,06 15,28 

Parte da NE n° 12304 10/2011 2139/3595 R$ 32,00 39,11 9,78 48,88 

Parte da NE n° 12304 10/2011 2139/359 R$ 26,00 31,77 7,94 39,72 

Parte da NE n° 12304 10/2011 2139/359 - R$ 230,00 281,07 70,27 351,34 

Parte da NE n° 12304 10/2011 2139/359 R$ 242,72 296,62 74,15 370,77 

Parte da NE n° 12304 10/2011 2139/359 ^ R$ 134,40 164,24 41,06 205,30 

Parte da NE n° 12304 10/2011 2139/359 R$ 160,00 195,53 48,88 244,41 

Parte da NE n° 10482 
(fls. 955 e 956) 

10/2011 2140/359 - R$ 569,50 695,96 173,99 869,95 

Parte da NE n° 13135 11/2011 2140/359 R$ 715,33 869,82 217,46 1.087,28 

Parte da NE n° 13135 11/2011 2140/359 R$ 66,15 80,44 20,11 100,55 

Parte da NE n°13135 11/2011 2140/359 R$ 228,24 277,53 69,38 346,92 

Parte da NE n° 13135 11/2011 2140/359 R$ 242,72 295,14 73,79 368,93 

Parte da NE n° 13005 11/2011 2140/359 R$ 242,72 295,14 73,79 368,93 

Parte da NE n°13135 12/2011 2140/359 R$ 888,39 1.081,55 270,39 1.351,94 

Parte da NE n° 13005 12/2011 2140/359 R$ 458,92 558,70 139,68 698,38 

Parte das NE's nos 13135 e 14877 12/2011 2140/359 R$ 1.197,95 1.458,42 364,61 1.823,03 

Parte da NE n° 14383 12/2011 2140/359 R$ 826,35 1.006,03 251,51 1.257,53 

Parte da NE n° 14991 12/2011 2140/359 R$ 80,00 97,39 24,35 121,74 

Parte das NE's n's 14086 e 15293 
(fls. 976 a 978) 

12/2011 2140/359y  R$ 
I 

325,00 395,67 98,92 494,58 

SUB-TOTAL DO ITEM 36.717,57 45.489,57 11.372,40 56.861,97 

- Item 5.2 - 
Sr. José Antônio Bortolon (fl. 2153) 
Parte das NE's nos 7513/2011, 
1753/2012 e 8454/2012 

06/2012 2157/359E R$ 233.000,00 274.899,08 68.724,77 343.623,85 

SUB-TOTAL DO ITEM 233.000,00 274.899,08 68.724,77 343.623,85 

- Item 7.1 - 
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico 

Lei Municipal n° 4884/2011 e 
Convênio n°008/2011 
NE n°3214/2011 

03/2011 2160/359 R$ 20.000,00 24.983,01 6.245,75 31.228,77 

NE n°3214/2011 04/2011 2160/359 R$ 15.000,00 18.653,32 4.663,33 23.316,65 

NE n° 3214/2011 05/2011 2160/359 R$ 15.000,00 18.573,45 4.643,36 23.216,81 
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DESCRIÇÃO DO ITEM MÊS/ANO FL. 
MOEDA 

DA 
ÉPOCA 

VALOR 
NOMINAL DO 

DÉBITO 

DÉBITO 
CORRIGIDO 

EM R$ 
(A) 

JUROS DE 
MORA DE 

2500% 
(à) 

ATÉ 30/04/2015  EM R$ 
(C) 

NE n°3214/2011 06/2011 2160/359 	R$ 
I 

15.000,00 18.606,94 4.651,74 23.258,68 

NE n° 3214/2011 07/2011 2160/3599 	R$ 
I 

15.000,00 18.629,30 4.657,33 23.286,63 

Lei Municipal n° 5001/2011 e 
Convênio n°068/2011 
NE n°9971/2011 

08/2011 2161/3599 	R$ 15.000,00 18.547,70 4.636,92 23.184,62 

NE n° 9971/2011 09/2011 2161/359., 	R$ 15.000,00 18.427,92 4.606,98 23.034,90 

NE n°997112011 10/2011 2161/359.4 	R$ 
I 

15.000,00 18.330,77 4.582,69 22.913,46 

NE n°9971/2011 11/2011 2161/359 	R$ 15.000,00 18.239,57 4.559,89 22.799,46 

NE n°9971/2011 12/2011 2161/359 	R$ 15.000,00 18.261,48 4.565,37 22.826,85 

SUB-TOTAL DO ITEM 155.000,00 191.253,46 47.813,36 239.066,82 

- Item 9.2 - 
Britadeira Farroupilha 
NE n° 12531/11  

12/2011 2166/360d 	R$ 

1 

200.000,00 243.486,42 60.871,61 304.358,02 

SUB-TOTAL DO ITEM 200.000,00 243.486,42 60.871,61 304.358,02 

TOTAL DO DÉBITO 690.609,09 837.436,96 209.359,24 1.046.796,21 
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CAL1016 

Decisão: Imputação de Débito pela Segunda Câmara, em Sessão de 20/11/2014, e retificada em Sessão de 
09/04/2015. 

A Débito Total a ser pago até 30 dias após a data da Notificação. Em R$ 1.046.796.21 

B Vencido o prazo, o Total apresentado na coluna (A) deverá ser 
atualizado pela variação do IGP-M a partir do mês de 05/2015 até 
o mês anterior ao efetivo pagamento. 

Em R$ 

C Vencido o prazo, somar juros de mora a razão de 1% ao mês, até o 
efetivo pagamento, ao percentual de 25% e, o resultado deverá ser 
multiplicado ao novo valor corrigido da letra (B). 

Em R$ 

D Débito total a ser pago fora de prazo: (soma da letra B + C) Em R$ 

Observações: 
	

N° de controle: 26/2015 

- Valores atualizados de acordo com a Resolução n°897/2010 (a partir de 01/09/1988 até 31/12/1995 em UPF/RS; até 26/10/2000 em UFIR; e a 
partir de 27/10/2000 pela variação do IGP-M) (Processo 5682.0200/09-9). Fator de conversão de UPF/RS para UFIR: 5,709507. 

- Juros de mora de 1% ao mês, totalizando 25,00%, calculados a partir de 08/03/2013, referente à primeira intimação processual dirigida ao 
interessado, em conformidade com o art. 50  da Resolução n°897/2010 e § 2° do art. 144 do Regimento Interno do TCE/RS. 

- O recolhimento deverá ser efetuado ao órgão credor supra-identificado e o respectivo comprovante deverá ser, obrigatoriamente, enviado ao 
Tribunal de Contas do Estado para fins de comprovação nos autos, sob pena de ser extraída Certidão de Decisão - Título Executivo. 

SEA E-SECALC,7 05/0 015. 

LU 	USTAVO PILA D'ALOIA 
icial de Controle Externo 
Matricula n° 17002850 
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DEMONSTRATIVO DE DÉBITO/MULTA 

OBJETO : IMPUTAÇÃO DE MULTA 

Processo n°: 527-0200/11-9 
Responsável: Paulo Alfredo Polis - CPF n° 428.516.290-34 
Cargo: 	Administrador do Executivo Municipal de Erechim 
Endereço: 	Av. Sete de Setembro, 990 - ap. 142, Bairro Centro, Erechim/RS - CEP 99700-000 

Período de: 08/01/2011 a 20/03/2011 	26/03/2011 a 04/09/2011 	11/09/2011 a 23/10/2011 
28/10/2011 a 25/12/2011 	30/12/2011 a 31/12/2011 

Decisão: Imputação de Multa pela Segunda Câmara, em Sessão de 20/11/2014. 

A Valor da Multa atualizado até 30/04/2015, a ser pago até 30 dias após a 
data da Notificação. 

Em R$ 1.557,84 

B Vencido o prazo, o Total apresentado na letra (A) deverá ser 
atualizado pela variação do IGP-M a partir do mês de 05/2015 até 
o mês anterior ao efetivo pagamento. 

Em R$ 

C Multa total a ser paga fora de prazo = ao calculado na letra (B). Em R$ 

Observações: 
	 e controle: 

- A imputação da multa, no valor inicial de R$ 1.500,00, teve seu valor corrigido de acordo com a variação do IGP-M conforme tabela acima. 

- Valores atualizados de acordo com a Resolução n° 897/2010 (a partir de 01/09/1988 até 31/12/1995 em UPF/RS; até 26/10/2000 em UFIR; e a 
partir de 27/10/2000 pela variação do IGP-M) (Processo 5682.0200/09-9). Fator de conversão de UPF/RS para UFIR: 5,709507. 

- O recolhimento deverá ser feito utilizando o sitio do TCE na internet: www.tce.rs.gov.br ,  , em Jurisdicionados/Consulta Processual Privada e 
Geração de Guias de Recolhimento, via senha de acesso do Administrador, para geração da Guia de Arrecadação da Secretaria Estadual da 
Fazenda (Código no 478 - Multas Aplicadas pelo TCE), nos termos do Parecer Coletivo n° 10/92, aprovado em Sessão Plenária em 
07/10/1992. 

- O comprovante do recolhimento deverá ser, obrigatoriamente, enviado ao Tribunal de Contas do Estado para fins de comprovação nos autos, 
sob pena de ser extraída Certidão de Decisão - Titulo Executivo. 

SE 	E-SECALC, e5/05 15. 7  _ _ 

LU 	USTAVO PILA D ALOIA 
ial de Controle Externo 

Matrícula n° 17002850 
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CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO OFICIAL 

Consoante disposto no artigo 144 do Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e conforme 
pesquisa efetuada no Sistema de Informações para o Controle 
Externo, foi procedida a disponibilização relativa ao expediente abaixo 
nos seguintes termos: 

Processo n°: 	527-0200/11-9 

Órgão: 	PM DE ERECHIM 

Assunto: 	Processo de Contas - Executivo 

Relator: 	Auditor-Coordenador Alexandre Mariotti 

Órgão Julgador: Segunda Câmara 

Data Sessão: 	20/11/2014 

Decisão n°: 	2C-0782/2014 	Página(s): 3635 a 3646 

Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul, edição de 07/05/2015, no Boletim n° 520/2015, considera-se publicado 
na data de 08/05/2015. 

Porto Alegre, 07 de maio de 2015. 

NARDAY DA SILVA LIMA 

OCE 
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Estado do Rio Grande do Sul 
TRIBUNAL DE CONTAS 

Palácio Flores da Cunha 

CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO OFICIAL 

Consoante disposto no artigo 144 do Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e conforme 
pesquisa efetuada no Sistema de Informações para o Controle 
Externo, foi procedida a disponibilização relativa ao expediente abaixo 
nos seguintes termos: 

Processo n°:. 	527-0200/11-9 

Órgão: 	PM DE ERECHIM 

Assunto: 	Processo de Contas - Executivo 

Relator: 	Auditor-Coordenador Alexandre Mariotti 

Órgão Julgador: Segunda Câmara 

Data Sessão: 	09/04/2015 

Decisão n°: 	2C-0231/2015 	Página(s): 3656 a 3657 

Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul, edição de 07/05/2015, no Boletim n° 520/2015, considera-se publicado 
na data de 08/05/2015. 

Porto Alegre, 07 de maio de 2015. 
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Relator: Conselheiro Alexandre Postal 
Processo n. 008052-02.00/15-0 - 
Anexos: 000527-02.00/11-9 (XII Volumes), 001672-02.00/11-0, 004786-02.00/15-5 
(III Volumes) - 
Decisão n. TP-0851/2016 

- Recurso de Embargos interposto em face da decisão proferida 
no Processo n. 000527-02.00/11-9 - Processo de Contas dos 
Administradores do Executivo Municipal de Erechim no 
exercício de 2011. Recorrente: Ministério Público de Contas. 
Recorrido: Paulo Alfredo Polis (p.p. Advogado Edson Luis 
Kossmann, OAB/RS n. 47.301, e outros). 

A Secretária do Tribunal Pleno certifica que as ocorrências 
pertinentes a este processo, nesta sessão, estão abaixo consignadas. 

Registra-se que o Conselheiro lradir Pietroski declarou sua 
suspeição para apreciar e votar a matéria. 

Apresentado o relatório da matéria, o Conselheiro-Relator 
prolatou seu voto, constante nos autos, o qual foi acolhido pelo Plenário. 

Certifica, outrossim, que foi proferida a seguinte decisão: 

O Tribunal Pleno, por unanimidade, acolhendo o voto do 
Conselheiro-Relator, por seus jurídicos fundamentos, conhece 
deste Recurso de Embargos, interposto pelo Ministério Público 
de Contas, representado por seu Adjunto de Procurador 
Ângelo Grã bin Borghetti, uma vez presentes os pressupostos 
legais e regimentais de admissibilidade; e, no mérito, decide por 
seu não provimento. 

Plenário Gaspar Sive NA-e-Ttih 	30-11-2016. 

e 
Dé ora Pinto d 	ilva, 

Secr 	do Tribun I Pleno. 

TC-08.1 	 46/SSTP/GT/CS 
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Cópia a ser anexada ao 
Processo n. 000527-02.00/11-9 

Relator: Conselheiro Alexandre Postal — 
Solicitação de vista: Conselheiro Estilac Xavier — 
Processo n. 004786-02.00/15-5 (III Volumes) — 
Anexos: 000527-02.00/11-9 (XII Volumes), 001672-02.00/11-0, 008052-02.00/15-0 

— Recurso de Embargos interposto em face da decisão proferida 
no Processo n. 000527-02.00/11-9 — Processo de Contas dos 
Administradores do Executivo Municipal de Erechim no 
exercício de 2011. Recorrente: Paulo Alfredo Polis 
(p.p. Advogado Edson Luis Kossmann, OAB/RS n. 47.301, e 
outros). 

A Secretária do Tribunal Pleno certifica que as ocorrências 
pertinentes a este processo, nesta sessão, estão abaixo consignadas. 

Registra-se que o Conselheiro Iradir Pietroski declarou sua 
suspeição para apreciar e votar a matéria. 

Apresentado o relatório da matéria pelo Conselheiro-Relator, o 
Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto, com supedâneo no Regimento Interno, 
concedeu a palavra ao Procurador do Recorrente, Advogado Edson Luis Kossmann, 
inscrito na OAB/RS sob o n. 47.301, que sustentou suas razões. 

Em continuidade, ao lhe ser concedida a palavra, a Procuradora-
Geral, Substituta, do Ministério Público de Contas, Daniela Wendt Toniazzo, 
ratificou os termos do Parecer MPC n. 13178/2016. 

Após, o Relator prolatou seu voto, constante nos autos. 

A seguir, colocada a matéria em discussão, ocorreram as 
seguintes manifestações: 

Conselheiro Algir Lorenzon: "Eminente Presidente, Conselheiro 
Postal, acompanhei o trabalho de Vossa Excelência, acompanhei a sustentação oral 
feita da tribuna pelo Doutor Edson. Em linhas gerais, estou inteiramente de acordo com 
o voto de Vossa Excelência, à exceção de um item, que eu peço a especial 
consideração de Vossa Excelência, que é o item 7.1, aquele que trata do repasse de 
recursos do Município para a entidade esportiva. Eu quero dizer a Vossa Excelência 
que não é sem razão que eu estou fazendo essas ponderações agora, porque Vossa 
Excelência não estava, não integrava, ainda, o nosso Colegiado, quando eu atuei em 
outros casos idênticos a este. Cito aqui... Não lembro os números dos processos, mas 
cito os fatos: Bento Gonçalves, era o Esportivo; Veranópolis, era o VEC; Brasil de 
Farroupilha; AESA de Santo Ângelo; Glória de Vacaria... Bom, esses eu me lembro que 
nós acabamos atuando da seguinte forma: falhas no convênio existem, e Vossa 
Excelência caracterizou, é verdade, na comprovação das despesas, etc., etc., etc. 
Naqueles casos nós não glosamos, por quê? Sabe Vossa Excelência o que significa 
para uma cidade, notadamente do interior, a existência de um clube. Esses clubes, 
TC-08.1 	 46/SSTP/KNILIC5 



Cópia a ser anexada ao 
Processo n. 000527-02.00/11-9 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS 

TRIBUNAL DE C 

Fl. Ru ri 

3669 

naturalmente, são mantidos pelos municípios. É o caso recente, agora, que nós 
estamos vivendo, esse drama lá de Chapecó. Chapecó é a cidade, a cidade está... É 
um trauma para a cidade toda. Então, nesse caso específico, e em face das 
ponderações que eu já fiz nos casos que citei, eu entendi o seguinte: multa, adverte, 
faça com que modifique o convênio, que comprove de uma forma mais correta, mas 
não fazer o prefeito devolver aquele recurso que foi utilizado. Mais do que ninguém, a 
comunidade testemunha o fato de que o município ajuda, como? Participando. Todo o 
município fiscaliza, não é? Então não há, aqui, um desvio de valores. Pode, lá no 
convênio em si, em função de um ou outro repasse de verba, não ter sido aplicado lá, 
na melhoria das condições das instalações. Outra coisa também: eu recordo bem que 
em um deles eu determinei a advertência, a modificação do convênio para que, então, 
ficasse comprovado que o Município também teria ganhos, a comunidade. Foi o caso lá 
de Vacaria, que então foi feito um convênio do clube — lá é Glória, não é? Glória — com 
a comunidade, oferecendo, inclusive, instalações para que as escolas municipais 
pudessem utilizar. E foi feito, e hoje dizem que é uma maravilha. Então, nesse caso 
específico, Conselheiro, eu quero divergir de Vossa Excelência nessa parte. Eu 
entendo que deva ser multado em função disso, as falhas devem ser corrigidas, fazer 
advertência, mas eu peço que Vossa Excelência considere as minhas ponderações no  
sentido de retirar a glosa desse valor só, nesse item só. Demais, inteiramente de  
acordo com Vossa Excelência, Conselheiro." 

Conselheiro-Relator, Alexandre Postal: "Conselheiro Algir 
Lorenzon, escuto com atenção e discuti bastante com a minha equipe com relação a 
esses apontes, que são vários, que há um contrato... Mas quero dizer que, de coração 
para o Senhor: eu também penso igualmente como o Senhor pensa, porque o que vai 
levar é aprimorar, eleva o nome do município. Agora, o convênio que foi feito, os 
municípios têm que, daqui para frente — e vou me curvar ao seu pedido — mas que, 
daqui para frente, os municípios têm que exigir, faz o contrato, tem que os times, as 
associações prestarem a devida, correspondente prestação de contas, conforme for. 
Mas quero aqui pedir, revejo o meu voto nesse sentido, tirando, acompanhando o seu  
pedido da glosa, da questão do item 7.1." 

Conselheiro Algir Lorenzon: "Fico honrado, Conselheiro, fico 
honrado." 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "Então está retificado o 
voto do Conselheiro para acolher a sugestão apresentada pelo Conselheiro Algir 
Lorenzon. Com  a palavra o Conselheiro Estilac Xavier." 

Conselheiro Estilac Xavier: "Saudação, Senhor Presidente 
Marco Peixoto, Conselheiros, Conselheiro-Relator, Doutor Edson. Eu quero fazer uma 
pergunta, Conselheiro Alexandre. Esse aqui é o exercício de 2011, ou seja, é a gestão 
2009, 2010, 2011 e 2012. Nós estamos, aqui, analisando o terceiro ano do mandato. A 
pergunta que eu lhe faço é a seguinte: esse assunto já tinha sido antes alvo ou objeto 
de análise da nossa Auditoria? Advertência ou apontamento notificando ao Prefeito a 
respeito das imprecisões do convênio, ou algo assim?". 

Conselheiro-Relator, Alexandre Postal: "Já, já havia." 

Conselheiro Estilac Xavier: "Já havia?". 

Conselheiro-Relator, Alexandre Postal: "Já." 

rc-am. 
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Conselheiro Estilac Xavier: "Qual é a glosa que está sendo 
impostor. 

Conselheiro-Relator, Alexandre Postal: "Cento e cinquenta e 
cinco mil, aqui me ajuda a colega Ana." 

Conselheiro Estilac Xavier: "Então eu peço vista do processo." 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "Vai com vista ao 
Conselheiro Estilac Xavier. Obrigado Doutor Edson Kossmann." 

Certifica, outrossim, que, nos termos regimentais, foi concedida 
vista do processo ao Conselheiro Estilac Xavier. 

Plenário Gaspar ilveir 	 30-11-2016. 

ié2 
D' ora Pinto d 	ilva, 

Sec etára do Tribun I Pleno. 
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Relator: Conselheiro Alexandre Postal — 
Devolução de vista: Conselheiro Estilac Xavier — 
Processo n. 004786-02.00/15-5 (III Volumes) — 
Anexos: 000527-02.00/11-9 (XII Volumes), 001672-02.00/11-0, 008052-02.00/15-0 — 
Decisão n. TP-0121/2017 

— Recurso de Embargos interposto em face da decisão proferida 
no Processo n. 000527-02.00/11-9 — Processo de Contas dos 
Administradores do Executivo Municipal de Erechim no 
exercício de 2011. Recorrente: Paulo Alfredo Polis. 

A Secretária do Tribunal Pleno certifica que as ocorrências 
pertinentes a este processo, nesta sessão, estão abaixo consignadas. 

Registra-se que o Conselheiro Iradir Pietroski declarou sua 
suspeição para apreciar e votar a matéria. 

Após proceder a um breve histórico da matéria, o Conselheiro-
Presidente, Marco Peixoto, concedeu a palavra ao Conselheiro Estilac Xavier que, ao 
devolver o processo do qual solicitara vista na sessão de 30-11-2016, prolatou seu 
voto, constante nos autos, manifestando-se, inicialmente, nos seguintes termos: "Eu 
estou, em respeito ao item 9.2, que é uma pavimentação executada em desacordo com 
o memorial descritivo, esse assunto restou em debate em tempos atrás entre este 
Conselheiro e o Conselheiro Mariotti. Houve uma reinstrução do processo em função 
disso. Eu entendo que ainda se mantém a precariedade das comprovações técnicas 
que estão dadas por fotografias como elementos suficientes para poder-se dizer que se 
fez ou não uma obra. Ainda mais que nós estamos julgando isso aqui em 2011 e eu, na 
época, era favorável que se fizesse uma diligência in loco para tratar do assunto. 
Mandasse a Auditoria Técnica. Vai lá e verifica: a obra está pronta? Se está pronta, 
está." 

A seguir, ocorreram as seguintes manifestações: 

Conselheiro-Relator, Alexandre Postal: "Por favor, se me 
permite, Conselheiro. E como ia fiscalizar e auferir? Quem ia fazer? Que vem muito ao 
encontro da visita técnica que eu fiz agora a Goiânia e Brasília." 

Conselheiro Estilac Xavier: "Mas aqui a discussão não é se o 
projeto executivo da obra está sendo executado ou não, que são diferentes, se a 
pavimentação tem a espessura necessária, se a base e subleito foram feitos de acordo 
com o que estava previsto nos volumes previstos. Aqui é se a obra estava entregue 
completa ou não, que é uma caracterização visual. Evidente que uma obra de 
engenharia para ser recebida, ela é recebida com base nos projetos executivos. 
Significa que tem que verificar a geometria da estrada ou da via, tem que verificar as 
espessuras dos pavimentos e as especificações, tem que verificar o traço do asfalto 
que foi utilizado, tem que verificar o leito e subleito, se tem meios-fios ou não... quer 
dizer, esta é uma obra que, inclusive aquela máquina que Vossa Excelência foi olhar, 
não faz. Ela não faz. Ela faz uma medição de espessura, se tem ali as quantidades. 
TC-08.1 	 09/SSTPIKMLIFSC 
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Depois o laboratório vai dizer da qualidade, mas é um aspecto. Aqui a minha 
divergência para afastar a glosa é que eu não acho conclusivos os elementos técnicos 
para isso, como eu expus antes. Eu só estou levantando assim, panoramicamente." 

Na sequência, o Conselheiro Estilac Xavier concluiu a leitura de 
seu voto-vista. 

Após, consignaram-se os pronunciamentos abaixo transcritos: 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "Bom, Conselheiro 
Lorenzon e Conselheiro Alexandre Postal, houve aqui um acréscimo de afastamento de 
débito." 

Conselheiro Algir Lorenzon: "De mais um item." 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "De mais um item, 9.2. 
Então, antes de colher os votos dos Conselheiros Pedro Henrique e Cesar Santolim, eu 
consulto os Conselheiros Algir Lorenzon e Alexandre Postal se mantêm o seu voto, ou 
acompanham o Conselheiro?". 

Conselheiro-Relator, Alexandre Postal: "Vou concordar com...". 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "Acompanha o 
Conselheiro Estilac." 

diverge do 

não havia, 
meu." 

Relator." 

Conselheiro Algir Lorenzon: "Então não há divergência." 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "Não, o Senhor 
Conselheiro Estilac." 

Conselheiro Algir Lorenzon: "Não, havia. Quer dizer, até aqui 
agora ele estabeleceu e o Relator concorda. Agrega, como agregou aquele 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "Muito bem." 

Conselheiro Algir Lorenzon: "E aí, eu acompanho, agora, o 

   

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "O Senhor 
acompanha, então está. Conselheiro Pedro Henrique?". 

Conselheiro Pedro Figueiredo: "Também." 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "Cesar Santolim?". 

Conselheiro-Substituto Cesar Santolim: (inaudível). 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "O Senhor é o último a 
decidir? Já está decidido. Com  o seu voto já está decidido. Está aprovado, por 
unanimidade, o voto divergente do Conselheiro Estilac Xavier, que não é mais 
divergente." 

Conselheiro-Substituto Cesar Santolim: "Convergente." 

TC-08.1 	 09/SSTP/KMUFSC 
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Certifica, outrossim, que foi proferida a seguinte decisão: 

O Tribunal Pleno, por unanimidade, acolhendo o voto do 
Conselheiro-Relator, modificado oralmente na sessão de 
30-11-2016 para retirar a glosa relativa ao item 7.1, e nesta 
sessão para afastar o débito atinente ao item 9.2, em anuência 
aos votos dos Conselheiros Algir Lorenzon e Estilac Xavier, 
respectivamente, por seus jurídicos fundamentos, conhece deste 
Recurso de Embargos, interposto pelo Senhor Paulo Alfredo 
Polis (p.p. Advogado Edson Luis Kossmann, OAB/RS n. 47.301, 
e outros), uma vez presentes os pressupostos legais e 
regimentais de admissibilidade; e, no mérito, decide por seu 
provimento parcial, para determinar a exclusão do aponte 
constante no item 4.1.1 e o consequente débito imposto, excluir 
os débitos decorrentes dos itens 2.2.3, 7.1 e 9.2, mantendo as 
respectivas falhas, bem como reverter a parte Desfavorável do 
Parecer n. 17.655 para Parecer sob o n. 18.907, Favorável à 
aprovação das Contas do Recorrente, Administrador do 
Executivo Municipal de Erechim no exercício de 2011. 

Plenário Gaspar Silve.ra 	 22-03-2017. 

D 	ora Pinto da ilva, 
eatetária do Tribunal Pleno. 

TC-08.1 	 09/SSTP/KMUFSC 
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PARECER N. 18.907 

Processo n. 000527-02.00/11-9 
Anexo: 004786-02.00/15-5 

— Processo de Contas dos Administradores do 
Executivo Municipal de Erechim, referente 
ao exercício de 2011. Recurso de Embargos. 
Tornada sem efeito a parte Desfavorável do 
Parecer n. 17.655. Emissão do Parecer 
Favorável n. 18.907. 

O Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul, reunido na Sessão de 22 de março de 2017, em cumprimento ao disposto no 
parágrafo 1° do artigo 31 da Constituição Federal, adaptado ao Estado pelo artigo 71 
da Constituição Estadual, analisou o Processo n. 004786-02.00/15-5, que trata do 
Recurso de Embargos da decisão proferida no Processo n. 000527-02.00/11-9 — 
Processo de Contas dos Administradores do Executivo Municipal de Erechim, 
referente ao exercício de 2011. 

Tendo reexaminado o Processo de Contas, as informações e os 
documentos apresentados no Recurso de Embargos, o Tribunal Pleno tornou sem 
efeito a parte Desfavorável do Parecer n. 17.655 e emitiu o Parecer sob o n. 18.907, 
Favorável à aprovação das Contas do Senhor Paulo Alfredo Polis, Administrador do 
Executivo Municipal de Erechim no exercício de 2011. 

Plenário Gaspar Silveira Martins, 22 de março de 2017. 

Presidente 
CONSELHEIRO MARCO AN ONIO LOPES PEIXOTO 

( 

Relator 
CONSELHEIR • LEXANflRE OSTAL 

CONSELHEIRO ALGIR l\ÓRENZON 
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Continuação do Parecer n. 18.907 

RODRIGUES XA'  ER CONSELHEIRO E 

O MINISTÉRIO P_CIBLICO DE nONTAS, DOUTOR 
GERALDO COSTA DA CAMINO 

CONSELHEIRO PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO 

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO CESA VITERBO MATOS SANTOLIM 
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Relator: Conselheiro Alexandre Postal — 
Devolução de vista: Conselheiro Estilac Xavier — 
Processo n. 004786-02.00/15-5 (III Volumes) — 
Anexos: 000527-02.00/11-9 (XII Volumes), 001672-02.00/11-0, 008052-02.00/15-0 — 
Decisão n. TP-0121/2017 

— Recurso de Embargos interposto em face da decisão proferida 
no Processo n. 000527-02.00/11-9 — Processo de Contas dos 
Administradores do Executivo Municipal de Erechim no 
exercício de 2011. Recorrente: Paulo Alfredo Polis. 

A Secretária do Tribunal Pleno certifica que as ocorrências 
pertinentes a este processo, nesta sessão, estão abaixo consignadas. 

Registra-se que o Conselheiro Iradir Pietroski declarou sua 
suspeição para apreciar e votar a matéria. 

Após proceder a um breve histórico da matéria, o Cbnselheiro-
Presidente, Marco Peixoto, concedeu a palavra ao Conselheiro Estilac Xavier que, ao 
devolver o processo do qual solicitara vista na sessão de 30-11-2016, prolatou seu 
voto, constante nos autos, manifestando-se, inicialmente, nos seguintes termos: "Eu 
estou, em respeito ao item 9.2, que é uma pavimentação executada em desacordo com 
o memorial descritivo, esse assunto restou em debate em tempos atrás entre este 
Conselheiro e o Conselheiro Mariotti. Houve uma reinstrução do processo em função 
disso. Eu entendo que ainda se mantém a precariedade das comprovações técnicas 
que estão dadas por fotografias como elementos suficientes para poder-se dizer que se 
fez ou não uma obra. Ainda mais que nós estamos julgando isso aqui em 2011 e eu, na 
época, era favorável que se fizesse uma diligência in /oco para tratar do assunto. 
Mandasse a Auditoria Técnica. Vai lá e verifica: a obra está pronta? Se está pronta, 
está." 

A seguir, ocorreram as seguintes manifestações: 

Conselheiro-Relator, Alexandre Postal: "Por favor, se me 
permite, Conselheiro. E como ia fiscalizar e auferir? Quem ia fazer? Que vem muito ao 
encontro da visita técnica que eu fiz agora a Goiânia e Brasília." 

Conselheiro Estilac Xavier: "Mas aqui a discussão não é se o 
projeto executivo da obra está sendo executado ou não, que são diferentes, se a 
pavimentação tem a espessura necessária, se a base e subleito foram feitos de acordo 
com o que estava previsto nos volumes previstos. Aqui é se a obra estava entregue 
completa ou não, que é uma caracterização visual. Evidente que uma obra de 
engenharia para ser recebida, ela é recebida com base nos projetos executivos. 
Significa que tem que verificar a geometria da estrada ou da via, tem que verificar as 
espessuras dos pavimentos e as especificações, tem que verificar o traço do asfalto 
que foi utilizado, tem que verificar o leito e subleito, se tem meios-fios ou não... quer 
dizer, esta é uma obra que, inclusive aquela máquina que Vossa Excelência foi olhar, 
não faz. Ela não faz. Ela faz uma medição de espessura, se tem ali as quantidades. 
TC-08.1 	 09/SSTP/KMUFSC 
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Depois o laboratório vai dizer da qualidade, mas é um aspecto. Aqui a minha 
divergência para afastar a glosa é que eu não acho conclusivos os elementos técnicos 
para isso, como eu expus antes. Eu só estou levantando assim, panoramicamente." 

Na sequência, o Conselheiro Estilac Xavier concluiu a leitura de 
seu voto-vista. 

Após, consignaram-se os pronunciamentos abaixo transcritos: 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "Bom, Conselheiro 
Lorenzon e Conselheiro Alexandre Postal, houve aqui um acréscimo de afastamento de 
débito." 

Conselheiro Algir Lorenzon: "De mais um item." 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "De mais um item, 9.2. 
Então, antes de colher os votos dos Conselheiros Pedro Henrique e Cesar Santolim, eu 
consulto os Conselheiros Algir Lorenzon e Alexandre Postal se mantêm o seu voto, ou 
acompanham o Conselheiro?". 

Conselheiro-Relator, Alexandre Postal: "Vou concordar com...". 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "Acompanha o 
Conselheiro Estilac." 

Conselheiro Algir Lorenzon: "Então não há divergência." 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "Não, o Senhor 
diverge do Conselheiro Estilac." 

Conselheiro Algir Lorenzon: "Não, havia. Quer dizer, até aqui 
não havia, agora ele estabeleceu e o Relator concorda. Agrega, como agregou aquele 
meu." 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "Muito bem." 

Conselheiro Algir Lorenzon: "E aí, eu acompanho, agora, o 
Relator." 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "O Senhor 
acompanha, então está. Conselheiro Pedro Henrique?". 

Conselheiro Pedro Figueiredo: "Também." 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "Cesar Santolim?". 

Conselheiro-Substituto Cesar Santolim: (inaudível). 

Conselheiro-Presidente, Marco Peixoto: "O Senhor é o último a 
decidir? Já está decidido. Com  o seu voto já está decidido. Está aprovado, por 
unanimidade, o voto divergente do Conselheiro Estilac Xavier, que não é mais 
divergente." 

Conselheiro-Substituto Cesar Santolim: "Convergente." 

TC-08.1 	 09/SSTP/KMUFSC 
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Certifica, outrossim, que foi proferida a seguinte decisão: 

O Tribunal Pleno, por unanimidade, acolhendo o voto do 
Conselheiro-Relator, modificado oralmente na sessão de 
30-11-2016 para retirar a glosa relativa ao item 7.1, e nesta 
sessão para afastar o débito atinente ao item 9.2, em anuência 
aos votos dos Conselheiros Algir Lorenzon e Estilac Xavier, 
respectivamente, por seus jurídicos fundamentos, conhece deste 
Recurso de Embargos, interposto pelo Senhor Paulo Alfredo 
Polis (p.p. Advogado Edson Luis Kossmann, OAB/RS n. 47.301, 
e outros), uma vez presentes os pressupostos legais e 
regimentais de admissibilidade; e, no mérito, decide por seu 
provimento parcial, para determinar a exclusão do aponte 
constante no item 4.1.1 e o consequente débito imposto, excluir 
os débitos decorrentes dos itens 2.2.3, 7.1 e 9.2, mantendo as 
respectivas falhas, bem como reverter a parte Desfavorável do 
Parecer n. 17.655 para Parecer sob o n. 18.907, Favorável à 
aprovação das Contas do Recorrente, Administrador do 
Executivo Municipal de Erechim no exercício de 2011. 

Plenário Gaspar Silveira Martins, em 22-03-2017. 

Débora Pinto da Silva, 
Secretária do Tribunal Pleno. 
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Certidão de Trânsito em Julgado 

Processo: 000527-0200/11-9 

Certifico, para que surtam todos os efeitos jurídicos e legais, conforme consulta ao 

Sistema de Controle Externo desta Egrégia Corte de Contas, que na data abaixo ocorreu 

o Trânsito em Julgado da Decisão referente ao seguinte expediente: 

Data do Trânsito em julgado: 30/06/2017 

Processo: 000527-0200/11-9 

Órgão: PM de Erechim 

Matéria: Processo de Contas - Executivo 

Exercício: 2011 

Recursos: 004786-0200/15-5 

Assim, lavrei a presente certidão nesta data. 
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Processo n° 000527-02.00/11-9 - Processo de Contas/2011 
Órgão: Executivo Municipal de Erechim 
Assunto: Extração de certidões de multa e débito 

Extinguido o prazo regimental, sem que o Senhor Paulo Alfredo Polis, 
Administrador do Executivo Municipal de Erechim, no exercício de 2011, comprovasse os 
recolhimentos da multa e do débito, atualizam-se seus valores, extraindo-se as Certidões de Decisão 
- Títulos Executivos, em cumprimento às alíneas "h" e "c" da decisão da Segunda Câmara, em 
Sessão de 20-11-2014 (fls. 3635 a 3646), retificada em Sessão de 09-04-2015 (fls. 3656 e 3657), a 
qual transitou em julgado em 30-06-2017. 

Assim, sugere-se a expedição das referidas Certidões de Decisão e dos oficios 
respectivos e, uma vez que a Decisão foi plenamente cumprida, seja executada a instrução final e 
remetidos os autos ao Poder Legislativo Municipal. 

SEADE-SECALC, em 02 de outubro de 2017. 

José Marcos 	os de Carvalho, 

Rua Sete de Setembro, 388 - Fone: (51) 3214-9700 - Fax: (51) 3214-9899 - CEP: 90010-190 - Porto Alegre - RS 
Home page: http://www.tce.rs.gov.brie-mail:  tcers@tce.rs.gov.br  

TC-01.1 



Pág.: 3683 

Rub.: 

CALIJOI5 
Exercício de 2011 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO/MULTA 

SUPERVISÃO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS 
SETOR DE CÁLCULO E DE CERTIDÕES 

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO 

Processo n°: 527-0200/11-9 
Responsável: Paulo Alfredo Polis - CPF n° 428.516.290-34 
Cargo: 	Administrador do Executivo Municipal de Erechim 
Endereço: 	Avenida Sete de Setembro, 990 - apto. 142, Bairro Centro, Erechim/RS - CEP 99700-000 
Período de: 08/01/2011 a 20/03/2011 	26/03/2011 a 04/09/2011 	11/09/2011 a 23/10/2011 

28/10/2011 a 25/12/2011 	30/12/2011 a 31/12/2011 
Referência: 

Item 5.2 - Pagamento a maior em desapropriação de terras; 

Órgão credor: Município de Erechim 

DESCRIÇÃO DO ITEM MÊS/ANO FL. 
MOEDA 

DA 
ÉPOCA 

VALOR 
NOMINAL DO 

DÉBITO 

DÉBITO 
CORRIGIDO 

EM R$ 
(A) 

JUROS DE 
MORA DE 

5400% 
(é) 

DÉBITO TOTAL 
ATÉ 30/09/2017 

EM R$ 
(C) 

- Item 5.2 - 
Sr. José Antônio Bortolon (fl. 2153) 
Parte das NE's n°s 7513/2011, 
1753/2012 e 8454/2012 

06/2012 2157/3598 R$ 233.000,00 308.910,76 166.811,81 475.722,57 

SUB-TOTAL DO ITEM 233.000,00 308.910,76 166.811,81 475.722,57 

TOTAL DO DÉBITO 233.000,00 308.910,76 166.811,81 475.722,57 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO/MULTA 

SUPERVISÃO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS 
SETOR DE CÁLCULO E DE CERTIDÕES 

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO 

Decisão: Imputação de Débito pela Segunda Câmara, em Sessão de 20/11/2014, e retificada em Sessão de 
09/04/2015. 

A !Débito total a ser pago 
Observações: 	 N° de controle: 26/2015 
- Contra a decisão proferida nos autos, o Sr. Paulo Alfredo Polis interpôs o Recurso de Embargos n° 4786-02.00/15-5, no qual o Tribunal 
Pleno, em Sessão de 22-03-2017, decidiu por seu provimento parcial, para determinar a exclusão do aponte constante no item 4.1.1 e o 
consequente débito imposto, excluir os débitos decorrentes dos itens 2.2.3, 7.1 e 9.2, mantendo as respectivas falhas, bem como reverter a 
parte Desfavorável do Parecer n° 17.655 para Parecer sob o n° 18.907, Favorável à aprovação das Contas do Recorrente. 

- Contra a decisão proferida nos autos, o Ministério Público de Contas interpôs o Recurso de Embargos n° 8082-02.00/15-0, no qual o 
Tribunal Pleno, em Sessão de 30-11-2016, decidiu por seu não provimento. 

- Valores atualizados de acordo com a Resolução n° 1.039/2015 (a partir de 01/09/1988 até 31/12/1995 em UPF/RS; a partir de 01/01/1996 até 
26/10/2000 em UFIR; e a partir de 27/10/2000 pela variação do IGP-M). Fator de conversão de UPF/RS para UFIR: 5,709507. 

- Juros de mora de 1% ao mês, totalizando 54%, calculados a partir de 08/03/2013, referente à primeira intimação processual dirigida ao 
interessado, em conformidade com o § 30  do art. 4° da Resolução n° 1.039/2015 e §§ 30  e 7° do art. 117 do Regimento Interno do TCE/RS. 

- Tendo em vista que em 30/06/2017 transitou em julgado a decisão que imputou o débito acima descrito, e a ausência de comprovação de 
seu recolhimento, foi extraída a Certidão de Decisão - Título Executivo n° 662/2017. 

- O recolhimento deverá ser efetuado ao órgão credor supra identificado e o respectivo comprovante deverá ser, obrigatoriamente, enviado ao 
Tribunal de Contas do Estado para fins de registro e baixa do Título junto ao Livro de Certidões. 

SEADE-SECALC, em 02/10/2017. 

Em R$ 
	

475.722.57 

JOSE MARCOS 
Oficial 

S iOS DE CARVALHO 
e Externo 

n° 17004490 



Pág.: 3685 

Rub.: 

CAt 015 

Exercício de 2011 

JOSE MARCO C-J;  
OfioiI 

OS DE CARVALHO 
fole Externo 

,n° 17004490 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO/MULTA 

SUPERVISÃO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS 
SETOR DE CÁLCULO E DE CERTIDÕES 

DEMONSTRATIVO DE MULTA 

Processo n°: 527-0200/11-9 
Responsável: Paulo Alfredo Polis - CPF n°428.516.290-34 
Cargo: 	Administrador do Executivo Municipal de Erechim 
Endereço: 	Avenida Sete de Setembro, 990- apto. 142, Bairro Centro, Erechirn/RS - CEP 99700-000 
Período de: 08/01/2011 a 20/03/2011 	26/03/2011 a 04/09/2011 	11/09/2011 a 23/10/2011 

28/10/2011 a 25/12/2011 	30/12/2011 a 31/12/2011 

Decisão: Imputação de Multa pela Segunda Câmara, em Sessão de 20/11/2014. 

A 1Valor  da Multa atualizado até 30/09/2017. Em R$ 1.750.58 

  

Observações: 	 N° de controle: 29/2015 
- Contra a decisão proferida nos autos, o Sr. Paulo Alfredo Polis interpôs o Recurso de Embargos n° 4786-02.00/15-5, no qual o Tribunal 
Pleno, em Sessão de 22-03-2017, decidiu por seu provimento parcial, para determinar a exclusão do aponte constante no item 4.1.1 e o 
consequente débito imposto, excluir os débitos decorrentes dos itens 2.2.3, 7.1 e 9.2, mantendo as respectivas falhas, bem como reverter a 
parte Desfavorável do Parecer n° 17.655 para Parecer sob o n° 18.907, Favorável à aprovação das Contas do Recorrente. 

- Contra a decisão proferida nos autos, o Ministério Público de Contas interpôs o Recurso de Embargos n° 8082-02.00/15-0, no qual o 
Tribunal Pleno, em Sessão de 30-11-2016, decidiu por seu não provimento. 

- Valores atualizados de acordo com a Resolução n° 1.039/2015 (a partir de 01/09/1988 até 31/12/1995 em UPF/RS; a partir de 01/01/1996 até 
26/10/2000 em UFIR; e a partir de 27/10/2000 pela variação do IGP-M). Fator de conversão de UPF/RS para UFIR: 5,709507. 

- Tendo em vista que em 30/06/2017 transitou em julgado a decisão que imputou a multa acima descrita, e a ausência de comprovação de seu 
recolhimento, foi extraída a Certidão de Decisão - Titulo Executivo n°663/2017. 

- A Guia de Arrecadação deverá ser obtida junto à Procuradoria-Geral do Estado - PGE, Procuradoria Regional mais próxima. Consultar em 
www.pge.rs.gov.br. 

SEADE-SECALC, em 02/10/2017. 



 Estado do Rio Grande do Sul 

TRIBUNAL DE CONTAS 
Palácio Flores da Cunha 

Pág.: 3686 

Rub. 

CERTIDÃO DE DECISÃO 
TÍTULO EXECUTIVO N° 0662/2017 

2 a  via 

CERTIFICO, para fins do artigo 71, § 3°, da Constituição Federal, combinado com o 
artigo 71, caput, da Constituição Estadual, conforme decisão do Tribunal de Contas do 
Estado constante no Processo n° 000527-0200/11-9, prolatada pela Segunda Câmara, em 
Sessão de 20 de novembro de 2014, que o Sr. Paulo Alfredo Polis, Administrador do 
Executivo Municipal de Erechim, no exercício de 2011, CPF n°428.516.290-34, residente e 
domiciliado na Avenida Sete de Setembro, 990 - apto. 142, Bairro Centro, CEP 99.700-000, 
em Erechim/RS, é devedor do valor de R$ 475.722,57 (quatrocentos e setenta e cinco mil e 
setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos) ao Município de Erechim, 
referente à imputação de Débito, atualizado monetariamente até 30/09/2017. Esse montante 
deverá ser quitado em Reais, devidamente atualizado até seu efetivo pagamento pela 
variação do índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) ou pelo indexador que lhe suceder, 
acrescido de juros de mora de 12% a.a. doze por cento ao ano), correspondendo a 1% (um 
por cento) ao mês ou fra ã 	 ir de 10/2017. CERTIFICO, também, que a 
decisão referida transitoëih julga 	ibunal de Contas em 30 de junho de 2017. E, 
para constar, eu 	 (Luiz Alberto Isquierdo 
Reschke), Diretor-Geral, mandei lavr 	ente Certidão de Decisão - Título Executivo 
para cobrança da dívida aqui - . -ciicadal que vai por mim assinada, aos dois dias do mês 
de outubro do ano de do' 	'dezessete 



PANO,. 
416 

ACESSO 

1E579 

Estado do Rio Grande do Sul 

TRIBUNAL DE CONTAS 
Palácio Flores da Cunha 

CERTIDÃO DE DECISÃO 
TÍTULO EXECUTIVO N° 0663/2017 

CERTIFICO, para fins do artigo 71, § 30, da Constituição Federal, combinado com o 
artigo 71, caput, da Constituição Estadual, conforme decisão do Tribunal de Contas do 
Estado constante no Processo n° 000527-0200/11-9, prolatada pela Segunda Câmara, em 
Sessão de 20 de novembro de 2014, que o Sr. Paulo Alfredo Polis, Administrador do 
Executivo Municipal de Erechim, no exercício de 2011, CPF n°428.516.290-34, residente e 
domiciliado na Avenida Sete de Setembro, 990 - apto. 142, Bairro Centro, CEP 99.700-000, 
em Erechim/RS, é devedor do valor de R$ 1.750,58 (um mil e setecentos e cinquenta reais 
e cinquenta e oito centavos) ao Estado do Rio Grande do Sul, referente à imputação de 
Multa, atualizado monetariamente até 30/09/2017. Esse montante deverá ser quitado em 
Reais, devidamente atualizado até seu efetivo pagamento pela variação do índice Geral de 
Preços do Mercado (IGP-M) ou pelo indexador que lhe suceder, acrescido de juros de mora 
de 12% a.a. (doze por cento ao ano), correspondendo a 1% (um por cento) ao mês ou 
fração, calculados a partir de 10/2017. CERTIFICO, também, que a decisão referida transitou 
em julgado neste Tribunal de Contas em 30 de junho de 2017. E, para constar, eu Luiz 
Alberto Isquierdo Reschke, Diretor-Geral, mandei lavrar a presente Certidão de Decisão - 
Título Executivo para cobrança da dívida aqui especificada, que vai por mim assinada 
digitalmente. 

Certidão assinada digitalmente 
Signatário: Diretor-Geral do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 

  

Assinado digitalmente por: LUIZ ALBERTO ISQUIERDO RESCHKE em 03/10/17. 
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.000E.60C5.05A3.A269.D02A. 



o Isq ierdo Reschke, 
Diretor Geral. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS 
DIREÇÃO-GERAL 

Ofício DG n° 9201/2017 
Processo n° 000527-02.00/11-9 

A Sua Excelência o Senhor 
Luiz Francisco Schmidt 
Prefeito Municipal de Erechim 
Praça da Bandeira, 354 
99700-000 - Erechim - RS 

Porto Alegre, 03 de outubro de 2017. 

COPIA 
ENVIADO(A) COM AVISO 

DE RECEBIMENTO 
MÃO PRÓPRIA(AR/MP) 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de cobrança, a Certidão de 
Decisão n.° 0662/2017, cujo débito correspondente encontra-se pendente de 
comprovação de recolhimento até a presente data. 

Acerca do tema, destaco que por força do artigo 71, § 3°, da Constituição 
Federal, as decisões deste Tribunal que resultem na imputação de débito ou aplicação 
de multa possuem eficácia de título executivo extrajudicial. 

Assim, cabe ressaltar que, caso reste inexitosa a cobrança administrativa do 
débito, a cobrança judicial do título extrajudicial supracitado poderá ser realizada por 
meio de Execução de Título Extrajudicial, com base no art. 784, inciso XII, do Código de 
Processo Civil, ou por Execução Fiscal, na forma da Lei Federal n.° 6.830/80, devendo, 
neste caso, ser realizada previamente a inscrição em dívida ativa, observado, em se 
tratando de Administração Indireta, o disposto no artigo 1° da citada Lei. 

Alerto, por oportuno, que as medidas de cobrança adotadas deverão ser 
comunicadas e comprovadas perante esta Direção-Geral no prazo de até 90 (noventa) 
dias contados do recebimento do título em anexo, conforme o inciso III do artigo 14 da 
Resolução n° 1039/20151, ensejando o seu desatendimento pronta comunicação ao 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral de Justiça, nos 
termos do § 1° do citado artigo. Saliento, ainda, que a inércia na adoção de medidas 
tendentes ao cumprimento da decisão desta Corte será objeto de verificação em futuras 
auditorias pelo corpo técnico desta Corte. 

Por fim, informo que a comprovação de pagamento deverá ser apresentada 
ao Tribunal de Contas nos prazos estabelecidos nos incisos IV e V do artigo 14 da citada 
Resolução. 

Atenciosamente, 

SECALC/JMSC 

1  Disponível em: <http://wwwl  Acess.gov.bilportal/page/portalitcers/consultasflegislacoes/atos_normativos_tcers> 

Rua Sete de Setembro, 388— Centro Histórico — Fone (051) 3214-9700 — Fax (051) 3214-9701 — CEP 90010-190 — Porto Alegre (RS) 
Home Page: http://www.tce.rs.gov.br  
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Ofício DG n° 9202/2017 
Processo n° 000527-02.00/11-9 Porto Alegre, 03 de outubro de 2017. 

r ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
TRIBUNAL DE CONTAS 
DIREÇÃO-GERAL 

TRIBUNAL DE CONTAS 
o. 
o 

Luiz 	 lerdo Reschke, 
'reto -Geral. 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
Responsável pelo Controle Interno 
Prefeitura Municipal de Erechim 
Praça da Bandeira, 354 
99700-000 - Erechim - RS 

5 Co PIA 
Enviado(a) através de 
Carta Registrada (CR) 

Prezado(a) Senhor(a), 

Informo a V. Sa. que foi encaminhada, ao Administrador desse Município, 
por meio do Ofício DG n° 9201/2017, a Certidão de Decisão/Título Executivo 
n° 0662/2017, que qualifica como responsável o Senhor Paulo Alfredo Polis, bem como 

correspondente Demonstrativo de Débito. 

Outrossim, sugiro que seja dada ciência do conteúdo deste ofício aos 
responsáveis pela Contabilidade e pela área jurídica desse Executivo, para as 
providências quanto ao registro desses créditos e, se for o caso, à propositura de ações 
de cobrança. 

Aproveito para informar que quaisquer medidas de cobrança, adotadas pela 
autoridade competente, deverão ser comunicadas e comprovadas perante esta Direção-
Geral, conforme preconiza o inciso III do artigo 14 da Resolução n. 1039/20151. 

Saliento, ainda, que a inércia na adoção de ações tendentes ao 
cumprimento da decisão desta Corte será considerada por ocasião da apreciação das 
contas, nos termos do § 2° do artigo 14 da sobredita Resolução. 

Por sua vez, os documentos comprobatórios dos pagamentos deverão ser 
remetidos ao Tribunal de Contas nos prazos estabelecidos nos incisos IV e V do artigo 
14 da citada Resolução. 

Atenciosamente, 

/SECALC/JMSC 

1 Disponível em: <http://www.tcess.gov.br/"Consulta/Legislação/Atos Normativos do TCEJRS/Resolução"> 

Rua Sete de Setembro, 388 — Centro Histórico — Fone (051) 3214-9700 — Fax (051) 3214-9701 — CEP 90010-190 — Porto Alegre (RS) 
Home Page: http:/hvww.tce.rs.gov.br  
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) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
SUPERVISÃO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS 
SERVIÇO DE CÁLCULO, SANEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DECISÕES 
SETOR DE CÁLCULO E DE CERTIDÕES 

TRIBUNAL DE CONTA-- 

EL Ru..„... 

3690 dip 

o 

Processo n° 000527-02.00/11-9 - Processo de Contas - Executivo/2011 
Órgão: Executivo Municipal de Erechim 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO 

a) As fls. 259, 337, 371, 375, 377, 383, 389, 413 a 432, 453, 457, 458, 459, 461, 462, 756 
a 764 , 1142 a 1149, 1152, 1153, 1155, 1158 a 1163, 1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 
1244, 1246, 1248, 1250, 1253, 1255, 1257, 1259, 1262, 1422, 1465 a 1474, 1552, 
1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1798, 1799, 1800, 1801, 1804, 1805, 1839, 1892, 1962, 
3143, 3183, 3184, 3223, 3224, 3261, 3421, 3430, 3587 possuem frente e verso, as fls. 
3570, 3571, 3612, 3613, 3618, 3620, 3621 não foram rubricadas, a fl. 3486 é uma 
Planta Implantação, as fls. 413 a 432 são encartes, a fl. 290 está com rasura na 
numeração e as fls. 3588 a 3.595 estão com a numeração repetida. 

A decisão da Segunda Câmara, em Sessão de 20-11-2014, transitou em julgado em 
30/06/2017 e todas as alíneas foram cumpridas (fls. 3635 a 3646). 

Emitido Parecer, sob o n° 17.655, Desfavorável à aprovação das Contas do Senhor 
Paulo Alfredo Polis e Favorável à aprovação das Contas do Senhor Marcelo Demoliner 
e da Senhora Ana Lúcia Silveira de Oliveira, Administradores do Executivo Municipal 
de Erechim, no exercício de 2011 (fls. 3647 a 3649). 

Informa-se que o Ministério Público de Contas impetrou o Recurso de Embargos 
n° 008052-02.00/15-0 e o Tribunal Pleno em Sessão de 30-11-2016, decidiu por seu 
não provimento (fl. 3667). 

Informa-se que o Senhor Paulo Alfredo Polis impetrou o Recurso de Embargos n° 
004786-02.00/15-5 e o Tribunal Pleno em Sessão de 22-03-2017, decidiu por seu 
provimento parcial, para determinar a exclusão do aponte constante no item 4.1.1 e o 
consequente débito imposto, excluir os débitos decorrentes dos itens 2.2.3, 7.1 e 9.2, 
mantendo as respectivas falhas, bem como reverter a parte Desfavorável do Parecer n° 
17.655 para Parecer sob o n° 18.907, Favorável à aprovação das Contas do 
Recorrente, Administrador do Executivo Municipal de Erechim no exercício de 2011 (fls. 
3678 a 3680). 

Pela falta de comprovação do recolhimento da multa e do débito foram extraídas as 
Certidões de Decisão - Títulos Executivos nos 0662/2017 e 0663/2017 de responsabi-
lidade do Senhor Paulo Alfredo Polis (fls. 3686 e 3687). 

O processo está em condições de ser encaminhado ao Legislativo Municipal para fins 
de julgamento, entretanto, deve ser antes enviado ao Setor de Arquivo, para inserção 
no Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos. 

0,1 	 eek 
José Marcos S. e Carvalho, 

Dirigente. 

Rua Sete de Setembro, 388 - Fone: (51) 3214-9700 - Fax: (51) 3214-9899 - CEP: 90010-190 - Porto Alegre - RS 
Home page: http://www.tce.rs.gov.brie-mall:  tcers@tce.rs.gov.br  
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Tribunal de Contas 
Fl 

3691
..,  ›,x7r  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

TRIBUNAL DE CONTAS 
DIREÇÃO-GERAL 

Ofício DG n° 11077/2017 
Proc. n° 000527-0200/11-9 

	
Porto Alegre, 10 de novembro de 2017. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Legislativo Municipal de Erechim 
Av. Comandante Salomoni, n° 21 
99700-000 — Erechim — RS 

Senhor Presidente, 

Tenho a satisfação de cumprimentá-lo e, nesta oportunidade, 
encaminho-lhe o Processo de Contas — Executivo desse Município, referente ao 
exercício de 2011, para julgamento nos termos do §2° do artigo 31 da Constituição 
Federal e posterior arquivamento nessa Câmara de Vereadores. Permito-me lembrá-lo 
de que o Parecer Prévio, emitido por este Tribunal, sobre as contas que o Prefeito deve 
anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros 
da Câmara Municipal. 

Atenciosamente, 

Luiz Alberto Isquierdo Reschke, 
Diretor-Geral. 

/DCF/SEADEiSEARQ/ZC 
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