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DECRETO N° 5.083, DE 15 DE JANEIRO DE 2021 

 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

ÁREAS DO MUNICÍPIO AFETADAS POR 

ESTIAGEM – COBRADE 1.4.1.1.0, 

CONFORME IN/MI 02/2016. 

 

 O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica e pelo art. 

73º inciso XXIX e pelo inciso VI do artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de 

10 de abril de 2012 e 

 

CONSIDERANDO:  

 

I – Que a baixa precipitação pluviométrica na área rural (Distritos de 

Morrinhos, Quitéria e Gramal) e parte da área urbana (Assentamento Jânio 

Guedes da Silveira, Porto do Conde) do município caracterizada pela falta 

de chuvas regulares verificada ao longo dos meses afetando o 

abastecimento dos animais, bem como as culturas na área agrícola do 

município. 

 

II - Considerando como consequência deste desastre, resultaram danos 

e prejuízos econômicos, sociais, humanos, materiais e ambientais. 

 

III – Que o parecer da coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, 

relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de situação 

de emergência. 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Fica declarada situação de emergência na área rural e parte da 

área urbana do município, conforme informações contidas nos 

Formulários de Informações dos Desastres – FIDE e demais documentos 

anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado 

como ESTIAGEM – COBRADE 1.4.1.1.0, conforme IN/MI nº 02/2016.  

 

Art. 2º Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para 

atuarem sob a coordenação da coordenadoria municipal de defesa civil, 

nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.  

 

Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações 

de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de 

recursos junto à comunidade com o objetivo de facilitar as ações de 

assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da 

coordenadoria municipal de defesa civil. 

 

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos Incisos XI e XXV do artigo 

5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os 

agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 

aos desastres, em caso de risco iminente, a: 

I – Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a 

pronta evacuação; 

II – Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo 

público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

 

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou 

autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas 

com a segurança global da população. 

 

 

 

Art. 5º De acordo com o estabelecido no art. 5º do Decreto-Lei nº 

3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de 

desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares 

comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre. 

 

§ 1º No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a 

depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas 

em áreas inseguras. 

 

§ 2º Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras 

situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem das edificações e 

de reconstrução das mesmas, em locais seguros, será apoiado pela 

comunidade. 

 

Art. 6º Com base no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 

21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição 

de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de 

serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos 

desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e 

oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da 

caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos. 

 

Art. 7º De acordo com a Lei nº 10.878, de 08.06.2004, regulamentada 

pelo Decreto Federal nº 5.113 de 22 de junho de 2004, que beneficia as 

pessoas em municípios atingidos por desastres e cumpridos os requisitos 

legais, autoriza a movimentação da conta vinculada ao FGTS. Tal 

benefício ocorrerá somente se o município decretar situação de 

emergência e se obtiver o reconhecimento federal daquela situação. E 

mais: O Ato Federal de Reconhecimento avalia a situação de emergência 

do município- e não do munícipe – e visa socorrer o ente federado que 

teve sua capacidade de resposta comprometida e somente em casos 

específicos, e indiretamente, estenderá esse alcance e socorro ao cidadão. 

Por fim, o que é reconhecido é a situação de emergência do poder público 

e não a necessidade do cidadão. Afinal, se a situação de emergência do 

poder público é inexistente, qualquer que seja o motivo do pedido, o seu 

reconhecimento será ilegal. 

 

Art. 8º De acordo com o artigo 167, §3º da CF/ 88, é admitida ao 

Poder Público em SP ou ECP a abertura de crédito extraordinário para 

atender despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes da necessidade de 

enfrentamento do desastre. 

 

Art. 9º De acordo   com as políticas de incentivo agrícolas do 

Ministério do Desenvolvimento agrário que desenvolve diversos 

programas para auxiliar a população atingida por situações emergenciais, 

como por exemplo, a renegociação de dívidas do PRONAF e o 

PROAGRO, que garante a exoneração de obrigações financeiras relativas 

a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela 

ocorrência de fenômenos naturais. 

 

Art. 10. Autoriza-se a criação de comissão de acompanhamento das 

perdas e danos, formada por representantes dos produtores dos setores da 

agropecuária, das cooperativas, secretaria Municipal de Agricultura, 

EMATER/RS, Coordenadoria de Proteção de Defesa Civil, Sindicatos, 

que dever-se-ão reunir semanalmente ou quinzenalmente para avaliar as 

condições das lavouras e pecuária local, bem como para planejamento de 

ações para prevenção e plano de ação no enfrentamento ao desastre. 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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Art. 11. Este Decreto Municipal entra em vigor na data de sua 

publicação, com vigência pelo prazo de 180 dias. 

São Jerônimo, 18 de janeiro de 2021 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

ESCLARECIMENTO 

Pregão Eletrônico nº 085/2020 

Site: www.pregaonlineobanrisul.com.br 

 

Objeto:  Contratação de empresa especializada para prestação serviço de 

telefonia móvel e comunicação de dados (internet), conforme 
especificações descritas no anexo I. 

 

             O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO/RS, neste ato representado 
pela Secretária de Governo, a Sra. Alessandra Streb Soares Azzi Araujo, 

designada pelo Sr. Prefeito através do Decreto Municipal nº 4890/18, vem 

comunicar aos licitantes interessados no Pregão Eletrônico nº 085/2020, 
com base na informação prestada através dos memorandos 04 e 05/2021, 

pelo Sr. Fábio M. Freitas, Assessor Técnico Superior da Secretaria de 

Infraestrutura e Administração deste Município, e parecer Jurídico. 
 

Empresa Telefônica Brasil S/A. 

 
1- Julga improcedente a impugnação do item 3.9/Anexo I e Itens 

13 do Edital/Contrato.  

1.1. Fica mantido item 3.9. Assegurar-se de que os preços contratados 

são compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais 
operadoras, de forma a garantir que continuem sendo os mais 

vantajosos para a Contratante. A Contratada assegurará à Contratante 

o repasse dos descontos porventura disponibilizados ao mercado, 
para clientes de perfil e porte similares aos da Contratante, 

informando à Contratante, sempre que estes forem mais vantajosos 

do que o Plano de Serviços contratado. 

1.2. Multas do ato convocatório e contrato, fixadas em percentual 

excessivo razoabilidade proporcionalidade, limitadores da clausula 

penal. Fica mantido o que foi previsto no edital. 
 

2- Acata a impugnação no item 3.19, que constou da seguinte 

forma: 
2.1. Item 3.19- Anexo I, constou da seguinte forma: Realizar por norma, o 

bloqueio de chamadas a cobrar e destinadas a telefones com prefixo 0300, 

0500 e 0900, bem como para serviços não especificados nesta contratação. 

Passa a constar com o seguinte termo: Possibilitará o bloqueio de 

chamadas a cobrar e destinadas a telefones com prefixo 0300, 0500 e 

0900, bem como para outros serviços não especificados nesta contratação 
mediante solicitação do gestor, à contratada ou painel de gestão, sem gerar 

ônus ao contratado a disponibilização de tal serviço.  

 
        3 -      Prazo para assinatura do Contrato, item 16 do edital. 

3.1. Esclarece que o prazo será de até 05 (cinco) dias a contar da 

convocação. 

 

Empresa TIM S/A. 

 
        4-       Forma de pagamento, Anexo II – Modelo Proposta: 

4.1.Acata a remoção do texto no Modelo proposta- (Banco, agencia e 

Conta Corrente).  
4.2. Tendo em vista que o atendimento via WhatsApp mencionado na 

justificativa diz respeito ao interesse da Administração de atender os 

munícipes através do aplicativo, não referente à obrigação contratual da 
Contratada atender a Contratante via WhatsApp, fica mantido o texto do 

Anexo I- Justificativa - Contratação de serviço de telefonia móvel pessoal 

(SMP), com fornecimento de chips, para uso nos diversos setores do 
município. O uso de aparelhos celulares em setores estratégicos garante 

fácil acesso aos membros da administração, bem como acesso ao serviço 

de telefonia no interior do município onde não há linha telefônica fixa, e 

ainda, garante acesso a serviços amplamente utilizados pela população 

como atendimento via WhatsApp. Os aparelhos do tipo 2 necessitam de 
maior franquia de dados, pois serão destinados à setores como 

Comunicação e Gabinete que fazem uso de mais serviços online, como 

postagens em redes sociais, transmissões ao vivo e upload de vídeos. 
4.3. Fica mantido o item 3.2 do Termo de Referência (Disponibilizar um 

sistema (software de gestão) via WEB, em tempo real, para controle das 

linhas, por intermédio dos Gestores do Contrato, ferramenta que permite 
efetuar a gestão e controle dos celulares, com acesso para configuração e 

gerenciamento pela Internet). 

São Jerônimo, 18 de janeiro de 2021 

 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 004/2021 

 

EDITAL DE AMPLA CONCORRÊNCIA 
C/PREFERÊNCIA P/ME E EPP E COTA 

P/ME E EPP 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, torna público, 

que se encontra aberta a Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO S.R.P. nº 

004/21-Tipo: Menor preço - Objeto: aquisição de aparelhos de ar 
condicionado, conforme especificações do anexo I. 

 

Início da sessão de disputa: 02/02/2021 às 10hs 

 

 O Edital poderá ser retirado nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br  www.saojeronimo.rs.gov.br.  
Demais informações poderão ser obtidas junto ao Dep. de Licitações, na 

Rua Cel. Soares de Carvalho n. º 558 – São Jerônimo - Fone: (51) 3651-

1744 - Ramal 228 – e-mail: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br. 

São Jerônimo, 18 de janeiro de 2021 

 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 
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ATA N. 01/2021 

 

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2021, às 18 horas, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo em Sessão Ordinária, 
sob a Presidência do Vereador Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo, para 

posse dos Vereadores, gestão 2021/2024, eleição da Mesa Diretora, 

Comissões Permanente e Representativa, indicação das lideranças de 
bancadas e posse do Prefeito e do Vice-Prefeito, conforme Regimento 

Interno desta Casa. O Vereador Amaro Vanti de Azevedo leu o atestado 

do Sr. Claiton Chagas Dornelles que está impossibilitado de comparecer a 
posse por estar com Coronavirus e será empossado em outro momento. O 

Presidente chamou por ordem alfabética os seguintes Vereadores para 

prestar compromisso legal: Alan Ferreira Menezes, Antônio Paulo 
Machado, Diogo Andrigo Ferreira de Lima, Fernando Cairuga Camboin, 

Filipe Almeida de Souza, Jander Lauro dos Santos Heberle, José Henrique 

de Oliveira Krug, Paulo Sérgio dos Santos Vieira e Renato da Silva 
Ferreira. Todos os Vereadores prestaram compromisso legal, e o 

Presidente declarou-os empossados. Logo após o Presidente convidou o 

Vereador Diogo Andrigo Ferreira de Lima para secretariar os trabalhos. 
Em seguida o Vereador Diogo Andrigo Ferreira de Lima secretário neste 

ato deu posse ao Vereador Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo. Em 

seguida o Secretário fez a leitura das chapas assim constituídas: Chapa n9 
01 - Presidente - Alan Ferreira Menezes, Vice-Presidente - Filipe Almeida 

de Souza, l9 Secretário - Renato da Silva Ferreira, 29 Secretário - Fernando 

Cairuga Camboin. Chapa n9 02 - Presidente - Amaro Jerônimo Vanti de 
Azevedo, Vice-Presidente - Antônio Paulo Machado, l9 Secretário - Diogo 

Andrigo Ferreira de Lima, 29 Secretário - Jander Lauro dos Santos 

Heberle. A chapa n9 02 tendo como Presidente o Vereador Amaro 
Jerônimo Vanti de Azevedo CPF 556.584.400-25, Vice-Presidente 

Antônio Paulo Machado CPF 623.424.790-34, l9 Secretário Vereador 
Diogo Andrigo Ferreira de Lima CPF 975.734.340-49 e 29 Secretário 

Vereador Jander Lauro dos Santos Heberle CPF 955.852.490-53, foi a 

vencedora obtendo 6 votos a favor e 4 contra dos Vereadores Fernando, 
Renato, Filipe e Alan. O Vereador Amaro Vanti de Azevedo seguiu 

dirigindo os trabalhos já que foi reeleito a Presidência do Poder 

Legislativo. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente reeleito 
passou a indicação dos líderes de Bancadas: Filipe Almeida de Souza - 

PDT, Alan Ferreira Menezes - PSDB, Jander Lauro dos Santos Heberle - 

PTB, Paulo Sérgio dos Santos Vieira - PP, Antônio Paulo Machado - 
Republicanos e Diogo Andrigo Ferreira de Lima - MDB. Indicação das 

Comissões Permanentes: Comissão Representativa: Presidente: Amaro 

Jerônimo Vanti de Azevedo, Vice-Presidente: Antônio Paulo Machado, l9 
Secretário: Diogo Andrigo Ferreira de Lima, 29 Secretário: Jander Lauro 

dos Santos Heberle, Bancada do PP: Paulo Sérgio dos Santos Vieira, 

PSDB: Alan Ferreira Menezes e Republicanos: Antônio Paulo Machado. 

Comissão de Justiça: Presidente: Antônio Paulo Machado, Secretário: José 

Henrique de Oliveira Krug, Relator: Diogo Andrigo Ferreira de Lima. 

Comissão de Orçamento: Presidente: Filipe Almeida, Vice-Presidente: 
Alan Menezes, Relator: Jander Heberle. Comissão de Agricultura e 

Assuntos do Interior: Presidente: Alan Menezes, Vice-Presidente: Filipe 

Almeida, Relator: Paulo Sérgio Vieira. Comissão de Segurança Pública: 
Presidente: Antônio Paulo Machado, Vice-Presidente: Jander Lauro 

Heberle, Relator: Renato da Silva Ferreira. Comissão de Saúde, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: Presidente: Diogo Andrigo 
Ferreira de Lima, Vice-Presidente: José Henrique de Oliveira, Secretário: 

Alan Menezes. Comissão de Habitação e Patrimônio Público: Presidente: 

Jander Heberle, Vice-Presidente: José Henrique de Oliveira, Relator: 
Diogo Andrigo de Lima. Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana: 

Presidente: Diogo Andrigo de Lima, Vice- Presidente: Paulo Antônio 

Machado, Relator: Renato Ferreira. Todas as Comissões foram aprovadas 
por unanimidade. Em seguida o Presidente deu posse ao Prefeito Evandro 

Agiz Heberle CPF 466.290.090-53 e ao Vice-Prefeito Júlio Cesar Prates 

Cunha CPF 241.554.970-34. Em seguida todos os Vereadores usaram da 
tribuna como também o Vice-Prefeito Júlio Cesar Prates Cunha e o 

Prefeito Municipal Sr. Evandro Agiz Heberle.  

 
 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente 
Sessão Ordinária de Posse dos Vereadores, Prefeito e a Vice-Prefeito para 

o exercício de 2021 a 2024. 

São Jerônimo, 01 de janeiro de 2021. 

 

Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo 

Presidente da Câmara de Vereadores 

Vereador Diogo Andrigo Ferreira Lima 

1° Secretário 

 

 

 
 

SEÇÃO II - PODER LEGISLATIVO  
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