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LEI N° 3.981, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 

 

Institui no âmbito do Município de São 

Jerônimo o Programa Farmácia Solidária – 

SOLIDARE, e dá outras providências 

 

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

conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

L E I 

 

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de São Jerônimo o Programa 

Farmácia Solidária (SOLIDARE) destinado à conscientização, captação, 

reaproveitamento, dispensação à população, doação ou permuta, à instituições 

públicas ou privadas de assistência social, e descarte correto de medicamentos, 

materiais e equipamentos médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de 

higiene, com o objetivo de auxiliar no tratamento de saúde, por meio do acesso 

gratuito às doações provenientes da comunidade e de instituições da sociedade 

civil. 

 

Art. 2º O Programa Farmácia Solidária – SOLIDARE funcionará como serviço 

complementar à assistência farmacêutica, de cunho social, sob coordenação do 

Gabinete da Assistência Social e com apoio das Secretarias Municipais de 

Saúde, Educação, Desenvolvimento e Meio Ambiente. 

        

Parágrafo único. Para a execução do Programa poderão ser desenvolvidas 

parcerias com instituições públicas ou privadas, devendo, nestes casos, a 

dispensação dos medicamentos ser realizada somente em farmácias legalmente 

habilitadas e na forma da presente Lei. 

  

Art. 3º O Programa consiste em receber doação de medicamentos, materiais e 

equipamentos médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene, 

inclusive amostras grátis, oriundos de clínicas e profissionais da saúde, de 

empresas do segmento farmacêutico e da população em geral, e sua 

subsequente dispensação gratuita à população, sob a responsabilidade técnica 

de um profissional farmacêutico, após avaliação visual da integridade física e 

da data de validade, na forma prevista nesta Lei. 

 

Art. 4º As farmácias deste Programa têm como atribuições: 

 

I.Proceder ao recebimento das doações de medicamentos, materiais e 

equipamentos médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene de 

pessoas físicas ou jurídicas; 

 

II.Realizar a triagem das doações recebidas pelo Programa; 

 

III.Proceder a dispensação gratuita à população dos medicamentos, materiais e 

equipamentos médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene 

arrecadados pelo Programa; 

 

IV.Prestar assistência farmacêutica; 

 

V.Implantar fluxograma de coleta; 

 

VI.Implantar boas práticas de recebimento, armazenamento, dispensação e 

descarte correto dos medicamentos, materiais e equipamentos médico-

hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene; 

 

VII.Implantar sistema de registro de entrada e saída dos medicamentos, 

materiais e equipamentos médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de 

higiene; 

 

VIII.Emitir relatórios gerenciais das entradas e saídas do estoque e dos 

descartes; 

 

IX.Cumprir as normas da Política Nacional de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos. 

 

§ 1º A entrada e incorporação no estoque, à avaliação visual da integridade 

física e o prazo de validade dos medicamentos, materiais e equipamentos 

médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene devem ser tarefas 

supervisionadas por profissional farmacêutico, podendo ser realizadas por 

voluntários, estagiários estudantes de farmácia ou áreas afins. 

 

§ 2º Os medicamentos sujeitos ao controle especial, pertencentes a portaria 

SVS/MS nº 344, de 12- 05-1998 e atualizações, e os medicamentos 

pertencentes a Resolução-RDC ANVISA nº 20, de 05-05-2011 e atualizações, 

deverão ser incluídos no estoque apenas pelo farmacêutico. 

 

 Art. 5º Poderá o Município: 

 

I.Promover campanhas de esclarecimento à população sobre o uso racional de 

medicamentos, seu armazenamento e descarte corretos; 

 

II.Divulgar a importância da doação de medicamentos, materiais e 

equipamentos médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene ao 

Programa antes do vencimento; 

 

III.Orientar os requisitos necessários para acesso gratuito aos medicamentos, 

materiais e equipamentos médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de 

higiene através do Programa; 

 

IV.Incentivar a participação da sociedade civil, organizações governamentais e 

não governamentais, nas ações do Programa; 

 

V.Firmar parcerias com universidades, escolas técnicas, órgãos de governo, 

entidades de classe, e com associações organizadas visando ao 

desenvolvimento do Programa; 

 

VI.Firmar parcerias com indústrias, distribuidoras de medicamentos, 

farmácias, instituições de ensino, empresas, associações, entidades e demais 

órgãos visando à arrecadação de medicamentos, materiais e equipamentos 

médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene de forma gratuita 

para o Programa; 

 

VII.Manter intercâmbio com outros municípios e instituições públicas ou  

privadas visando à manutenção e ao desenvolvimento do Programa mediante 

doação ou permuta de medicamentos, materiais e equipamentos médico-

hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene, desde que observadas às 

boas práticas de armazenamento, dispensação, transporte e validade; 

 

VIII.Efetuar o desenvolvimento de melhorias contínuas do Programa, visando 

o aprimoramento do sistema e benefícios aos usuários. 

 

 

Art. 6º Caberá ao profissional farmacêutico responsável pela farmácia definir 

as regras para o recebimento das doações de medicamentos, materiais e 

equipamentos médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene, e 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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proceder à rigorosa triagem destes, de acordo com os seguintes critérios 

mínimos: 

 

I.Avaliação do prazo de validade; 

 

II.Avaliação visual da integridade física; 

 

III.Identificação da melhor destinação: doação, permuta ou descarte. 

 

 

Art. 7º Não podem ser doados pelo Programa, sob nenhuma hipótese, os 

medicamentos, materiais e equipamentos médico-hospitalares, fórmulas lácteas 

e produtos de higiene: 

 

I.Fora do prazo de validade; 

 

II.Manipulados; 

 

III.Suspeitos de terem sido fraudados; 

 

IV.Mal identificados, com nome ilegível ou em língua estrangeira, sem data de 

validade, sem dosagem, sem lote ou sem concentração; 

 

V.Fracionados que não possuam identificação do lote e data de vencimento; 

Com integridade física comprometida, que apresentem manchas, grumos, 

problemas na coloração, umidade, deformação aparente e outros danos; 

 

VI.Lacres violados; 

 

VII.Termolábeis. 

 

§ 1º Constatado qualquer mínimo vestígio de violação da embalagem primária, 

os medicamentos, materiais médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos 

de higiene serão sumariamente descartados. 

 

§ 2º É vedada a dispensação de medicamentos, materiais e equipamentos 

médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene não registrados nas 

respectivas agências reguladoras. 

 

Art. 8º A dispensação de medicamentos, materiais e equipamentos médico-

hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene ao beneficiário, 

destinatário final, somente será efetuada mediante: 

 

I.Apresentação de receita médica original emitida no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS, documento de identificação com foto e comprovação de 

residência em São Jerônimo; ou 

 

II.Apresentação de receita médica original, documento de identificação com 

foto, comprovação de renda mensal pessoal de até 1,5 salários-mínimos e 

comprovação de residência em São Jerônimo. 

 

§ 1º Fica vedada a dispensação de medicamentos ao menor de dezoito anos de 

idade desacompanhado do responsável. 

 

§ 2º Os beneficiários deste Programa deverão ser informados e assinar termo 

de conhecimento de que os medicamentos, materiais e equipamentos médico-

hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene foram obtidos na forma 

desta Lei, no momento da primeira retirada ou quando do cadastro do usuário. 

 

Art. 9º No âmbito deste Programa, as receitas médicas terão a seguinte 

validade: 

 

I.Se especificado na prescrição o uso contínuo, seis meses; 

 

II.Controle especial, trinta dias; 

 

III.Antimicrobianos, dez dias; 

IV.Analgésicos e anti-inflamatórios, dez dias; 

 

V.Anticoncepcionais, doze meses. 

 

Parágrafo único.  A validade das receitas será contada a partir da data da 

emissão e nos casos de receitas sem data será a partir da primeira dispensação. 

 

Art. 10. O armazenamento e a dispensação dos medicamentos sujeitos ao 

controle especial e os medicamentos à base de substâncias classificadas como 

antimicrobianos deverão obedecer ao que segue: 

 

I.Os medicamentos sob regime de controle especial deverão permanecer 

guardados sob chave ou outro dispositivo que ofereça segurança, em local 

exclusivo para este fim, sob a responsabilidade do farmacêutico responsável; 

 

II.A dispensação dos medicamentos sob regime de controle especial e 

antimicrobianos é responsabilidade exclusiva do farmacêutico; 

 

III.A receita e a notificação da receita deverão estar preenchidas  de forma  

legível, sendo a quantidade em algarismos arábicos e por extenso, sem emenda 

ou rasura; 

 

IV.A farmácia somente poderá dispensar quando todos os itens da receita e da 

respectiva notificação de receita estiverem devidamente preenchidos; 

 

V.A dispensação dos medicamentos sob regime  de controle  especial, em 

qualquer forma farmacêutica ou apresentação, somente poderá ser efetuada 

mediante receita, sendo a “1ª via” retida no estabelecimento farmacêutico e a 

“2ª via” devolvida ao paciente, com o carimbo comprovando o atendimento; 

 

VI.A dispensação dos antimicrobianos, em qualquer forma farmacêutica  ou 

apresentação, somente poderá ser efetuada mediante receita, sendo a “1ª via” 

devolvida ao paciente e a “2ª via” retida no estabelecimento farmacêutico, com 

o carimbo comprovando o atendimento; 

 

VII.Para que haja a dispensação dos antimicrobianos, a quantidade deverá 

atender a integralidade do tratamento; 

 

VIII.Somente poderão ser dispensadas as receitas quando prescritas por 

profissionais devidamente habilitados; 

 

IX.As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão 

ser dispensadas quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente; 

X.Cada farmácia do Programa deverá manter o registro da quantidade recebida 

em doação e da rastreabilidade dos medicamentos, materiais e equipamentos 

médico-hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene dispensados; 

 

XI.Receitas e demais documentos comprovantes de movimentação de estoque 

deverão ser arquivados no estabelecimento, pelo prazo de dois anos; findo o 

prazo, os mesmos poderão ser destruídos; 
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XII.Receitas e demais documentos comprovantes de movimentação de estoque 

das substâncias constantes da lista “C3” (imunossupressoras) e do 

medicamento Talidomida deverão ser mantidos no estabelecimento pelo prazo 

de cinco anos. 

 

§1º Compete ao Município exercer a fiscalização, o controle e regulamentar os 

procedimentos e rotinas de que tratam este artigo. 

 

§ 2º As autoridades sanitárias do Município inspecionarão periodicamente as 

farmácias deste Programa, para averiguar o cumprimento dos dispositivos 

legais. 

 

Art. 11. Fica o Município isento de qualquer obrigatoriedade quanto à 

aquisição de quantitativos de medicamentos, materiais e equipamentos médico-

hospitalares, fórmulas lácteas e produtos de higiene, no âmbito deste 

Programa, com intuito de completar ou complementar o tratamento dos 

pacientes atendidos. 

 

Art. 12. Todos os estabelecimentos públicos ou privados de que trata esta Lei 

ficam submetidos à fiscalização do Conselho Regional de Farmácia e da 

Vigilância Sanitária, respeitadas as peculiaridades do Programa. 

 

Art. 13. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar, no que couber, a 

presente Lei para a sua fiel execução. 

 

Art. 14. As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 15. Fica revogada a Lei Municipal 1.701 de 22 de novembro de 1999. 

 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a 

partir de janeiro de 2022. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

LEI N° 3.982, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 

 

Institui a Semana Municipal do Ciclismo 

no âmbito do Município de São Jerônimo e 

da outras providências. 

 

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

conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

L E I 

 

Art. 1ºFica instituída, no calendário de eventos do Município de São Jerônimo, 

a “Semana Municipal do Ciclismo”, a ser comemorada anualmente, entre os 

dias 19 a 25 de agosto. 

 

Art. 2ºSão os objetivos da Semana Municipal do Ciclismo. 

 

I - Difundir o uso da bicicleta, tanto na forma de exercício físico, quanto como 

meio de transporte; 

 

II - Promover a conscientização da importância do ciclismo e da prática de 

esportes como instrumentos de qualidade de vida; 

 

III - Desenvolver o mútuo respeito entre ciclistas, motoristas e pedestres. 

 

IV- Promover campanhas, eventos educativos e esportivos, incentivando o uso 

da bicicleta. 

 

Art. 3º  A “Semana Municipal do Ciclismo”, será comemorada com destaque e 

deve ser amplamente divulgada, podendo o Poder Executivo através do setor 

competente, estabelecer e organizar o calendário das atividades a serem 

desenvolvidas. 

 

Art. 4º  Membros da Sociedade Civil Organizada, que desenvolvam atividades 

ligadas à promoção do uso da bicicleta, poderão ser convidados a participar da 

definição de critérios a serem adotados, bem como, da organização dos eventos 

relacionados à “Semana Municipal do Ciclismo”. 

 

Art. 5º As despesas decorrentes dessa Lei, correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 14.321, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

HOMOLOGA A CONCLUSÃO DE 

ESTÁGIO PROBATÓRIO. 

   

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

termos do art. 41, § 4º da Constituição Federal, e com base na Lei Municipal nº 

1875 de 16-01-01, e Lei nº 1928 de 06-06-01; 

            

Art. 1º. HOMOLOGAR, a conclusão de Estágio Probatório dos Servidores 

abaixo, observando o término do período de estágio constante no quadro a 

seguir: 

Nome Matricula Cargo Período Pontuação Conceito 

Deise 

Carvalho 

Peixoto 

5477 

Prof. 

Educ. 

Infantil 

07/02/2017 

á 

26/04/2020 

3,540 Aprovado 

Josiane 

Pereira 

Athanasio  

5941 Psicólogo  

09/07/2018 

á 

11/07/2021 

3,590 Aprovado 

 

Art. 2º. O Servidor por obter aprovação fica, por este ato, DECLARADO 

ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 
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PORTARIA Nº 14.322, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 

 

INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS 

REGULAMENTARES DE SERVIDOR 

MUNICIPAL. 

 

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

conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com o Art. 99, § 2º da 

Lei nº 1875/2001; 

 

Resolve: 

Art. 1º - INTERROMPER férias regulamentares do servidor, Vanderlei 

Ribeiro da Silva, Cargo de Diretor Administrativo matricula nº 19992, 

concedidas pela Portaria nº 14.306, por motivo de superior interesse público, 

tendo em vista alta demanda de serviço na Secretaria do Interior.  

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

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 14.323, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 

 

DESIGNA A SERVIDORA GLADIS 

REGINA MADEIRA TAVARES PARA 

SUBSTITUIR O COORDENADOR DE 

LICITAÇÕES. 

 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, em exercício, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no 

Art. 39 da Lei Municipal nº 1875/2001; 

 

Resolve: 

Art. 1º - DESIGNAR provisoriamente a servidora Gladis Regina Madeira 

Tavares, Oficial Administrativo, matrícula nº 4348 para substituir o 

Coordenador de Licitações, Claudio Ewerton Esswein, matrícula nº 184 por 

motivo de férias, pelo período sem Abono a contar 03/09/2021 

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

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 14.324, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

CONCEDE LICENÇA PARA 

TRATAMENTO DE SAÚDE A 

SERVIDORES MUNICIPAIS 

 

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

conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Municipal 

1875/01 art.114, V, alínea “b”, e em conformidade com o parágrafo 6º do 

artigo 29 da Lei Municipal 2363/2005; 

 

Resolve: 

Art. 1º - CONCEDER licença para tratamento de saúde aos Servidores 

Municipais, conforme especificado no quadro a seguir: 

NOME CARGO MATRICULA 

PRAZO 

LICENÇA 

SAÚDE 

INÍCIO 

DA 

LICENÇA 

SAÚDE 

Andryus dos 

Santos 

Almeida  

Vigia  5432 60 Dias  30/08/2021 

Marcio 

Ramos dos 

Santos 

Oficial 

Administrativo 
4287 30 Dias  06/09/2021 

Antônio 

Carlos da 

Silva e Cruz 

Operário  2595 30 Dias  01/09/2021 

 

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

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 14.325, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 

 

INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS 

REGULAMENTARES DE SERVIDOR 

MUNICIPAL. 

 

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

conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com o Art. 99, § 2º da 

Lei nº 1875/2001; 

 

Resolve: 

Art. 1º - INTERROMPER férias regulamentares do servidor, Fernando José da 

Silva, matricula – 12173- Cargo Coordenador de Logística concedidas pela 

Portaria nº 14.306, a contar 01/09/2021 dias sem abono por motivo de superior 

interesse público, tendo em vista alta demanda de serviço na Secretaria de 

Obras. 

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a contar do 13 

de agosto de 2021. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 14.326, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 

 

AUTORIZAÇÃO PARA CONDUZIR 

VEÍCULO OFICIAL. 

 

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

conferidas pela Lei Orgânica do Município; 

 

Resolve: 

Art. 1º - Fica autorizado o Servidor Municipal a conduzir veículo oficial a 

trabalho, conforme especificado no quadro a seguir: 



Diário Oficial do Município de São Jerônimo 

Terça-feira, 14 de setembro de 2021              Edição Extra nº 1416– 450 

 

 

 

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial  6 

NOME Nº CNH CATEGORIA VENCIMENTO 

Tamara Rosa Nunes 05173447030 AB 09/08/2023 

 

Art. 2º - Esta autorização tem validade conforme vencimento da CNH do 

motorista. 

Art. 3° - Tal autorização é em caráter excepcional. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a contar de sua assinatura. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 14.327, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 

 

AUTORIZAÇÃO PARA CONDUZIR 

VEÍCULO OFICIAL. 

 

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

conferidas pela Lei Orgânica do Município; 

 

Resolve: 

Art. 1º - Fica autorizado o Servidor Municipal a conduzir veículo oficial a 

trabalho, conforme especificado no quadro a seguir: 

 

NOME Nº CNH CATEGORIA VENCIMENTO 

Vera Regina Lisboa 

Michelsen 
00608847208 AB 12/12/2023 

 

Art. 2º - Esta autorização tem validade conforme vencimento da CNH do 

motorista. 

Art. 3° - Tal autorização é em caráter excepcional. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a contar de sua assinatura. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/20 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/20 

Proc. Adm. 839/2020 

 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza-

renovação da etapa II, conforme anexo I do Edital. 

 

                                     

                                          O Município de São Jerônimo/RS, inscrito no CNPJ 

sob o nº 88.117.700/0001-01, 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, ratifica o parecer Jurídico 

datado de 13/09/2021, e determina o arquivamento com indeferimento do 

pedido de reequilíbrio econômico financeiro da Ata de Registro de Preços nº 

162/2020, oriundo do Pregão Eletrônico nº 078/2020, da empresa ELITE 

INDÚSTRIA DE PAPEIS EIRELI, CNPJ nº. 32.294.504/0001-58 - processo 

administrativo nº 1791/2021, considerando a ausência de documentos e 

alegações comprobatórias acerca do solicitado. 

                                  

São Jerônimo, 14 de setembro de 2021. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretária de Governo 

 

INEXIGIBILIDADE Nº 040/2021 

 

                 Considerando os termos do Parecer Jurídico, que opina pela 

contratação direta por inexigibilidade, com fundamento nos termos do inciso II 

e no caput do art. 25 c/c o artigo 13, inciso VI da Lei nº 8.666/1993, e 

CONSIDERANDO ainda os demais elementos do Processo Administrativo 

nº 521/2021,  ratifico a Inexigibilidade nº 040/2021, para inscrição 

servidoras/conselheiras Carolina Azevedo Guimarães, Raquel Barros de Souza 

Dias e Roselena Machado Pereira, no curso “A Reforma da Previdência (EC 

103/2019) e o Impacto nos Municípios: Disposições de aplicação imediata, 

providências necessárias e prazos para a sua conclusão”, conforme segue: 

 

EMPRESA: DPM EDUCAÇÃO LTDA 

CNPJ Nº 13.021.017/0001-77 

VALOR UNIT: R$ 373,50 (trezentos e setenta e três reais e cinquenta 

centavos) 

VALOR TOAL: R$ 1.120,50 (mil cento e vinte reais e cinquenta) 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

17   Fundo Municipal de Previdência 

1701   Fundo Municipal de Previdência 

2225   Apoio Administrativo do RPPS 

339039/0050  Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 

3   Código Reduzido 

 

Outrossim, determino a publicação dos atos nos termos do art. 26 da Lei 

8.666/1993. 

São Jerônimo, 14 de setembro de 2021. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nr.: 69/2021 - DL 

Processo Nr.: 504/2021 

 

Fornecedor: CAR-PECAS JACUI LTDA – ME 

Código: 6824 

Endereço: R CEL SOARES DE CARVALHO, 306 

Cidade: São Jerônimo - RS 

CNPJ: 88.952.023/0001-47 
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Objeto da Compra: SEMI EIXO PARA MANUTENÇÃO DA KANGOO IN 

E6977 

 

Item  Quant Especificação Unid Valor 

Unirário 

Valor 

Total 

1 1,00 SEMI EIXO 

LD (02-01-

1605) 

UN 629,00 629,00 

 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a 

licitação. 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 

bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 

e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

JUSTIFICATIVA 

CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO 

PROCESSO 

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

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: 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais) 

Pagamento: 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N.F. NA 

CONTABILIDADE 

 

São Jerônimo, 14 de Setembro de 2021 

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nr.: 70/2021 - DL 

Processo Nr.: 487/2021 

 

Fornecedor: HIDROSOLUTION SOLUCOES E TECNOLOGIA EM POCOS 

LTDA  

Código:12590 

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS.1023 –  

Cidade: Canoas - RS 

CNPJ: 32-381-455/0001-90 

 

Objeto da Compra: CONSERTO DA BOMBA DA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL DO BAIRRO PASSO DA 

AREIA.  

 

Item  Quant Especificação Unid Valor 

Unirário 

Valor 

Total 

1 1,00 TROCA DE 

RETENTORES , 

ROLAMENTO, 

PINTURA E 

SER 928,45 928,45 

REVISÃO (03-25-

0053) 

2 1,00 REPARO DA 

CHAVE DO 

COMANDO DE 

ACIONAMENTO, 

PROTEÇÃO E 

AUTOMAÇÃO 

DA OPERAÇÃO 

(03-25-0054) 

SER 3.425,00 3.425,00 

 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a 

licitação. 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 

bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 

e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

JUSTIFICATIVA 

CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO 

PROCESSO 

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

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: 4.353,45 (quatro mil trezentos e cinqüenta e três reais e 

quarenta e cinco centavos) 

Pagamento : ATÉ 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NF 

 

São Jerônimo, 14 de Setembro de 2021 

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo 

Secretária de Governo 
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DECRETO LEGISLATIVO N.º 03/2021 

 

Dá denominação de ADÃO DE 

OLIVEIRA COSTA a quadra de esportes 

localizada na Praça São Thomás, nesta 

cidade.  

 

            AMARO JERÔNIMO VANTI DE AZEVEDO, Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, 

 

            FAÇO SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

 

            Art. 1º Dá denominação de ADÃO DE OLIVEIRA COSTA a quadra 

de esportes localizada na Praça São Thomás, nesta cidade.  

 

            Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação. 

São Jerônimo, 14 de Setembro de 2021 

 

Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

 

 

 

 

SEÇÃO II – PODER LEGISLATIVO 
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