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PORTARIA Nº 13.789, DE 10 DE JUNHO DE 2020 

 

CONVOCA SERVIDORES PARA O 

REGIME SUPLEMENTAR DE HORAS 

NO MAGISTÉRIO MUNICIPAL  

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pela Lei Orgânica, considerando o art. 33 da Lei Municipal 2.823, 

de 30 de dezembro de 2009 – Plano de Carreira do Magistério Municipal, 

 

CONSIDERANDO, a retomada parcial das atividades do magistério 

municipal e o Memorando 302/2020 da Secretaria Municipal de Educação; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º CONVOCAR para o Regime Suplementar junto ao Magistério 

Municipal dos servidores abaixo listados: 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 08.06.2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS 06/2020 

 

“Regulamenta a instituição da Junta 

Administrativa de Recurso de Vigilância 

Sanitária - JARVIS.” 

 

O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO as disposições contidas no Capitulo III, art. 78 da Lei 

Municipal nº 3.616, de 17 de janeiro de 2018 (Código Sanitário do 

Município de São Jerônimo), considerando especialmente: 

 

- Que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Poder 

Público promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício; 

 

- Que o Poder Público deve garantir a saúde da população mediante a 

formulação e a execução de políticas públicas e sociais que visem a redução 

de riscos de doenças e de outros agravos, bem como o estabelecimento de 

condições que assegurem o acesso universal e igualitário a ações e serviços 

de qualidade para sua promoção, proteção e recuperação; 

 

- Que o dever do Poder Público previsto na lei, não exclui o das pessoas, o 

da família, o das empresas e o da sociedade; 

 

- Que o Poder de Polícia Sanitária é a faculdade de que dispõe a Secretaria 

Municipal de Saúde - SMS, por meio de suas autoridades sanitárias, para 

limitarem ou disciplinarem direito, interesse ou liberdade, regulando a 

prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público 

concernente à saúde, à segurança, à ordem, aos costumes, à disciplina da 

produção e do mercado e ao exercício da atividade econômica dependente de 

concessão ou autorização do poder público; 

 

- Que se entende por Vigilância Sanitária o conjunto de ações capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, 

observando as regras operacionais do Ministério da Saúde; 

 

 - A necessidade de garantir a ampla defesa do autuado no processo sanitário 

administrativo; 

 

RESOLVE: 

  

Art. 1º - A Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – 

JARVI, formada por três servidores do município de São Jerônimo, sendo 

dois da Secretaria municipal e um servidor da assessoria jurídica nomeado 

através de Portaria SMS, tem atribuições de reconsiderar, validar, anular e ou 

reformar decisões sobre autos de infrações administrativos sanitários em 

segunda instância. 

 

Art. 2º - Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – JARVI, 

se reunirá no prazo de até cinco dias após sua convocação, para julgar as 

manifestações de defesa, que não foram aceitas pela autoridade sanitária que 

julgou em primeira instância a defesa. 

 

Art. 3º -  A Sessão de Julgamento da defesa em Segunda Instância, seguira o 

seguinte procedimento: 

I- Leitura do Auto de Infração, relatório do fiscal que autuou, 

considerações da defesa, relatório e despacho da autoridade sanitária que 

julgou em primeira instância. 

II- Realizada a leitura será aberto espaço de discussão entre os 

integrantes da Junta de Recurso Administrativo de Vigilância Sanitária. 

III- Havendo discordância ou dúvida, por maioria dos integrantes, 

poderá ser solicitado informações complementares e prorrogado por mais 5 

dias a decisão final sobre a demanda. 

IV- Não ocorrendo divergência e estando apto para análise, será 

decidido por voto da maioria dos Integrantes da Junta sobre o deferimento ou 

indeferimento da defesa. 

V- A decisão será registrada em ata detalhada da sessão de 

julgamento, assinada e publicada no Diario Oficial do Município. 

  

Art. 4º - Após publicada a decisão da Junta Administrativa de Recurso de 

Vigilância Sanitária – JARVI, caso o infrator não reconheça a decisão, 

poderá ainda em última instância no prazo de 5 dias após a publicação no 

diário oficial, apelar para reconsideração do Senhor Prefeito Municipal. 

 

Art. 5º - Essa IN tem efeito retroativo a Janeiro de 2020, publique-se no 

Diário Oficial do Município. 

NOME MATRICULA HORAS 

Thiele Nunes Serpa 5038 19h/s 

Laíze da Silva Cruz Niederauer 5866 19h/s 

Ângela Graziela Araújo Valle 4635 19h/s 

Carlos Castilho de Souza 4635 10h/s 

Marizeli Propp da Silva 5470 19h/s 

Silvia Taiani da Silva Fonseca 5469 19h/s 

Cristiane Almeida Sampaio 5074 19h/s 

Eleonora da Silva Vargas 4697 19h/s 

Roseli da Silva Carrion 4705 19h/s 

Caroline Vargas de Campos 5012 05h/s 

Cristiane Seixas Raphaelli 4528 16h/s 

Denise Fonseca Salcedo 4454 08h/s 

Sandriane Noeli Fanfa dos Anjos 4503 05h/s 

Sônia de Oliveira Mota 4516 05h/s 

Katrini de Souza Marques 5464 19h/s 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 26 de maio de 2020. 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 

 

ORDEM DE SERVIÇO SMS/SJ - Nº 010, DE 10 DE JUNHO DE 2020. 

 

Dispõe sobre o funcionamento dos 

Serviços de Saúde no dia 12 de junho de 

2020. 

 

O Secretário Municipal de Saúde em conformidade com o Art. 2°, do 

Decreto n° 5.034, de 03 de junho de 2020. 

D E T E R M I N A: 

 

Art. 1º - No dia 12 de junho de 2020, em razão do feriado de Corpus Christi 

(11), tendo em vista o “Ponto Facultativo”, os serviços de saúde funcionarão 

da seguinte forma: 

I – Serviço de Transporte Eletivo de pacientes para Porto Alegre e 

Santa Cruz, Sede e Interior serão mantidos normalmente, em 

conformidade com a Ordem de Serviço da SMS/SJ – n° 003, de 18 

de março de 2020. 

II – Serviço de Transporte de Urgência/Emergência será mantido 

normalmente. 

III – Serviço de Pronto Atendimento Médico será mantido 

normalmente através do Hospital de São Jerônimo, conforme 

contrato n° 301/2018. 

IV – Ficam em recesso os serviços considerados administrativos, na 

Secretaria Municipal de Saúde, e os serviços eletivos das Unidades 

de Saúde e CAPS.  

V – Tendo em vista a Pandemia do COVID-19, o Centro de 

Doenças Respiratórias Agudas (Suspeitas de COVID-19), 

atualmente localizado na Policlínica Municipal, funcionará 

normalmente.   

VI – Os serviços da Vigilância Sanitária, para fins de fiscalização, 

será mantido através do plantão pelo telefone (51) 99584-0960. 

 

Art. 2º - A compensação de horas, prevista no Art. 1°, Parágrafo Único, 

poderá ser realizada com a participação na capacitação, com carga horária de 

08 horas, com duração de 02 horas por dia, iniciando as 18h e encerrando as 

20h, a ser realizada através do Google Meet, nas seguintes datas, com seus 

respectivos temas: 

- 23/06/2020 – “Humanização e Acolhimento na Saúde”;  

- 24/06/2020 – “Funcionamento da ESF”;  

- 25/06/2020 – “Diferença entre Atenção Primária, Secundária e Terciaria”;  

- 26/06/2020 – “Saúde Mental dos Servidores Durante a Pandemia”. 

 

Art. 3º - Para validação da capacitação, os servidores deverão entregar um 

resumo como trabalho de conclusão, até dia 29 de junho de 2020, na 

Secretaria Municipal de Saúde, para assim ser emitido o Certificado de 

Conclusão.  

 

Art. 4º - Dê Ciência aos servidores e prestadores envolvidos e publique no 

Diário Oficial do Município. 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 10 de junho de 2020. 

 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal da Saúde 

 

 

 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N. 003/2020 

 

OBJETO: contratação de mão de obra com fornecimento de material, em 

regime de execução por empreitada global, para construção da nova unidade 

de saúde no Bairro São Francisco, Rua Inácio Rodrigues, lote 05, quadra 

208, de acordo com projeto básico de engenharia 

 

A Secretária de Governo, a Sra. Alessandra Streb Soares Azzi Araújo, 

designada pelo Sr. Prefeito através do Decreto Municipal nº 4890/2018, no 

uso de suas atribuições,  e considerando o julgamento da Comissão 

Permanente de Licitações que declarou vencedora a Empresa KOCH 

CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ N. 05.397.651/0001-80, e diante do parecer 

da Procuradoria do Município, com base no art. 43, Inciso VI da Lei 

8666/93, HOMOLOGA a classificação final e ADJUDICA o objeto do 

presente certame a empresa, conforme segue:  

 

EMPRESA: KOCH CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ N. 05.397.651/0001-80  

 

Valor global: R$ 229.437,34 (duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e 

trinta e sete reais e trinta e quatro centavos) 

Valor do Material: R$ 189.525,08 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e 

vinte e cinco reais e oito centavos) 

Valor da Mão de Obra:  R$ 39.912,26 (trinta e nove mil, novecentos e doze 

reais e vinte e seis centavos) 

São Jerônimo, 08 de junho de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

ATA DE JULGAMENTO DA HABSUTAÇAO 

TOMADA DE PREÇOS 006/2020 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte, as dez horas, reuniu-se a 

Comissão de Licitações, Portaria n. 13785/2020 de 03.06.2020, para 

julgamento da documentação referente a Tomada de Preços n. 006/20 que 

trata da contratação de mão de obra com fornecimento de material, em 

regime de execução por empreitada global, para pavimentação com 

urbanização de vias, no bairro cidade baixa no Município de São 

Jerônimo/RS, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, conforme 

Convênio SICONV N. 791349/2013/MDR/CAIXA- Operação n. 1009079-

10, com abertura no dia cinco de junho de 2020, tendo a participação da 

Empresa CONPASUL- CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ N. 90.063.470/0001-97. O processo 

havia sido baixado em diligência e submetido o balanço patrimonial 

(qualificação econômica - item 5.2.2 e subitens) à análise da Empresa 

Contratada pelo Município, tendo sido verificado que a Empresa Conpasul 

apresentou boa situação financeira, balanço patrimonial e demonstrações, 

apresentou os termos de abertura e encerramento com o devido registro no 

Sped, que dispensa o Registro na Junta Comercial do Estado/RS e que os 

índices de capacidade econômico financeiros estão de acordo com os limites 

estabelecidos no processo licitatório. Considerando que a Empresa Conpasul 

foi dispensada, através do oficio da 25 Vara da Comarca de Estrela 

n.655/2020, de apresentação de quaisquer certidões negativas de débitos 

tributários para fins de participação e habilitação neste certame, a boa 

situação financeira do balanço orçamentário, a análise da Coordenadora de 

Projetos que verificou a qualificação técnica, a análise desta Comissão nos 

demais documentos, declaramos HABILITADA a Empresa CONPASUL- 

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

por ter cumprido com todas as exigências do edital. Em razão da declaração 

de renúncia ao exercício do direito de recurso nesta fase de habilitação, 

apresentada pela Empresa Conpasul, bem como, de ser somente esta 

Empresa a única licitante a participar do certame, será suprimido o prazo 
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recursai nesta etapa, prosseguindo o processo com a abertura do envelope de 

proposta que ocorrerá na data de 16.06.2020 as dez horas, nas dependências 

da Prefeitura de São Jerônimo. Nada mais havendo a tratar, encerra a 

presente sessão. 

Samara Guth 

Presidente 

Cátia Fabiane Costa dos Santos 

Integrante 

Carolina Azevedo Guimarães 

Integrante 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 162/2020-DL 

Processo Nr.: 0504/2020 

Fornecedor: ADRIANO RODRIGUES NEPOMUCENO 02025517092 

Código: 11480 

Endereço: R MOURA AZEVEDO, 615, SALA 201 

Cidade: Porto Alegre – RS 

CNPJ: 16.855.477/0001-99 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO 
NIVELADORA KARTEPILLAR DE PLACAS PAT 7543. 

Item Quant Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 2,00 BUCHA (02-02-3293) PÇ 160,00 320,00 

2 2,00 ROLAMENTO (02-02-2276) PÇ 120,00 240,00 

3 1,00 ESPAÇADOR (02-02-0130) JG 40,00 40,00 

4 1,00 RETENTOR (02-02-2266) PÇ 40,00 40,00 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 

II - Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas 

de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 

realizada de uma só vez; 

JUSTIFICATIVA: CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS 

ELEMENTOS DO PROCESSO. 

DESPACHO FINAL: De acordo com as justificativas e fundamentações 

apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, 

expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da 

despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores.  

Valor da Despesa: R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais).  

Pagamento: ATE 30 DIAS RECEBIMENTO DA NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 10 de junho de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

 

 

 

 


		2020-06-10T12:03:12-0300
	FABIO MEDEIROS DE FREITAS:95433449068




