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HOMOLOGAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021 

Proc. Adm. 617/21 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ www.saojeronimo.rs.gov.br 
 

 

OBJETO:  Contratação de máquina escavadeira hidráulica para desobstrução 
de valas, que atendem aos bairros Bandeira Branca, Passo da Areia, Estrada da 

Capororóca, conforme especificações descritas no anexo I. 

 
Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal n. 10.520/2002, 

artigo 6º do Decreto Municipal n. 4522/2014 e o Edital, bem como, os termos 

do parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO a classificação final e 
ADJUDICO o objeto do presente certame, a empresa, conforme segue: 

 

NELI ORTIZ EIRELI -ME - CNPJ: 01.678.367/0001-21 

 

Item Especificação Unid. Quant Preço 

Unit.  

Preço 

Total 

1 

Contratação de 

máquina escavadeira 

hidráulica para 

desobstrução de 

valas que atendem 

aos bairros Bandeira 

Branca, Passo da 

Areia, Estrada da 

Capororóca, 

conforme 
especificações 

descritas no anexo I. 

Horas 

/Máquinas 
50 

R$ 

270,00 

R$ 

13.500,00  

 

 
São Jerônimo, 14 de janeiro de 2022. 

 

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI ARAUJO 

            SECRETÁRIA DE GOVERNO 

 

HOMOLOGAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021 

Proc. Adm. 723/21 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ www.saojeronimo.rs.gov.br 

 
 

OBJETO: Aquisição de Automóvel, zero km, tipo monovolume (7 lugares), 

ano de fab/modelo no mínimo 2021/2022, conforme especificações descritas 
no anexo I. 

  

Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal n. 10.520/2002, 
artigo 6º do Decreto Municipal n. 4522/2014 e o Edital, bem como, os termos 

do parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO a classificação final e 

ADJUDICO o objeto do presente certame, a empresa, conforme segue: 
 

SINOSCAR S/A - CNPJ: 91.688.234/0001-29 

IT

E

M 

 DESCRIÇÃO DO OBJETO UN

ID. 

QU

AN

T. 

VLr 

Unit

ário  

Valo

r 

Total 

01 

Automóvel, zero km, tipo monovolume (7 lugares); 

Ano de fab/modelo no mínimo 2021/2022 ou superior; 
Motor no mínimo 1.8;  

Com no mínimo 105cv a gasolina;  

Bi-combustível (gasolina e álcool); 
04 portas; 

Com no mínimo 07 lugares (incluindo motorista); 

Banco do motorista com regulagem de altura;  
Câmbio automático de no mínimo 5 velocidades; 

Ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica; 

Freios ABS com EBD; 

Un

id. 
01 

R$ 

126.

000 

,00 

R$ 

126.0

00,00 

Capacidade no tanque de combustível mínima de 50 litros; 
Mínimo 02 (dois) air bags frontais; 

Sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré; 

Computador de bordo, vidros e travas elétricas originais de fábrica nas quatro 
portas; 

Rodas de alumínio aro 16; 
Sistema multimídia com rádio AM/FM, entrada p/USB e Bluetooth p/celular, 

antena e quatro alto-falantes; 

Retrovisores externos com comando elétrico; 
Barras de proteção nas portas; 

Faróis neblina 

Bancos com apoio para a cabeça dianteiro e traseiro; 
Limpador e desembaçador do vidro traseiro; 

Alarme anti-furto; 

Jogo de tapetes e todos os itens exigidos pelo Código Nacional Trânsito para 
veículo trafegar legalmente.  

Adesivagem conforme modelo aprovado pelo contratante e insulfilme 

conforme o permitido pelo CNT. 

MARCA SPIN/PREMIER 
 

 

São Jerônimo, 14 de janeiro de 2022. 

 
ALESSANDRA STREB SOARES AZZI ARAUJO 

            SECRETÁRIA DE GOVERNO 

   

ESCLARECIMENTO- II 

 

Pregão Eletrônico/SRP  nº 0118/2021 

                   Site: www.pregaonlineobanrisul.com.br. 

 

 

Objeto:  Registro de preços para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 

conforme especificações descritas no anexo I. 

             O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO/RS, vem esclarecer aos 

licitantes interessados no Pregão Eletrônico/SRP nº 0118/2021, que: 

 

1. ESCLARECIMENTO-Disputa de lances com número de casas 

decimais. 

 

 

1.1. Que constou no item 8.6 do Edital o seguinte texto: “8.6. Serão 
considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos 

preços unitários ofertados até, no máximo, duas casas decimais 

após a vírgula. Não serão aceitos preços totais com mais de dois 
dígitos após a vírgula, sendo a proposta desclassificada quanto ao 

respectivo item.” 

1.2. E no Sistema Banrisul a disputa, foi programado da seguinte 

forma:  
-Tempo de disputa: 10 minutos – 

-Ordenação dos valores: Decrescente  
-Unidade dos valores: Monetária (R$), 4 casas decimais 

-Aceita valor zero e negativo: Não aceita zero ou negativo 

-Decremento mínimo dos lances: 0,5 (em percentual) 
-Aceita lances intermediários:  Sim 

-Envio do anexo de proposta:  Obrigatório. 

 
2. Esclarecemos que a disputa nos itens, será realizada como previsto 

no Sistema Banrisul ( Monetária (R$), 4 casas decimais). 

 

São Jerônimo, 14 de janeiro de 2022. 

 
ALESSANDRA STREB SOARES AZZI ARAUJO 

            SECRETÁRIA DE GOVERNO 

 

 

TOMADA DE PREÇOS N. 001/2022 
O Município de SÃO JERÔNIMO/RS torna pública a abertura da T.P. 

001/2022 às 10 horas do dia 03.02.2022 na sala de Reuniões da Prefeitura. 

Objeto:  contratação de mão-de-obra com fornecimento de material, em regime 
de execução por empreitada global, para IMPLANTAÇÃO DE 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO  
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PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI, no 

âmbito do Programa de Planejamento Urbano, conforme Convênio SICONV 

n.º 899711/2020 - Operação n.º 1.070.688-92/MDR/CAIXA. O Edital estará 
disponível a partir da data de 18.01.2022 no site: www.saojeronimo.rs.gov.br. 

Informações: Setor de Licitações, fone: (51) 3651-1744, ramal 228, e-mail: 

licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br. São Jerônimo, 14 de janeiro de 2022. 
EVANDRO AGIZ HEBERLE – PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

TOMADA DE PREÇOS N. 002/2022 
O Município de SÃO JERÔNIMO/RS torna pública a abertura da T.P. 

002/2022 às 14 horas do dia 03.02.2022 na sala de Reuniões da Prefeitura. 

Objeto: Contratação de mão-de-obra com fornecimento de material, em regime 
de execução por empreitada global, para IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSCAR PEREIRA DE ABREU, no âmbito do 

Programa de Planejamento Urbano, conforme Convênio SICONV n.º 
899783/2020 - Operação n.º 1.070.686-52/MDR/CAIXA. O Edital estará 

disponível a partir da data de 18.01.2022 no site: www.saojeronimo.rs.gov.br. 

Informações: Setor de Licitações, fone: (51) 3651-1744, ramal 228, e-mail: 
licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br. São Jerônimo, 14 de janeiro de 2022. 

EVANDRO AGIZ HEBERLE – PREFEITO MUNICIPAL 

 

TOMADA DE PREÇOS N. 003/2022 

O Município de SÃO JERÔNIMO/RS torna pública a abertura da T.P. 

003/2022 às 10 horas do dia 04.02.2022 na sala de Reuniões da Prefeitura. 

Objeto: contratação de mão-de-obra com fornecimento de material, em regime 

de execução por empreitada global, para REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 
JÚLIO DE CASTILHOS, no âmbito do Programa de Desenvolvimento e 

Promoção do Turismo, conforme Convênio SICONV n.º 887953/2019 -  

Operação n.º 1063.907-66/MTUR/CAIXA. O Edital estará disponível a partir 
da data de 18.01.2022 no site: www.saojeronimo.rs.gov.br. Informações: Setor 

de Licitações, fone: (51) 3651-1744, ramal 228, e-mail: 
licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br. São Jerônimo, 14 de janeiro de 2022. 

EVANDRO AGIZ HEBERLE – PREFEITO MUNICIPAL 

 

PORTARIA Nº 14.485, DE 12 DE JANEIRO DE 2022. 

 
DESIGNA O SERVIDOR BRUNO 

CRISTIANO COLETO 

MONTEMAGGIORE PARA 
SUBSTITUIR NA FUNÇÃO 

GRATIFICADA DE COORDENADOR 

DE RECURSOS HUMANOS. 

 

 O Prefeito Municipal de São Jerônimo, 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 o servidor Bruno Cristiano Coleto 

Montemaggiore, Mat. 3703, para substituir na função gratificada de 

Coordenadora de Recursos Humanos Ana Beatriz Ferreira Garcia, por motivo 
de férias  no período de 02/03 até 11/03/2022.  

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 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001 / 2022 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO, 
com sede na Rua Osvaldo Aranha, n.º 175, Bairro Centro, São Jerônimo/RS, 

CNPJ n.º 90.893.439/0001-83, neste ato representada pela sua Presidente Sr. 

ALAN FERREIRA MENEZES aqui denominada CONTRATANTE, e 
Empresa CITTÀ INFORMÁTICA LTDA, com sede à AV Júlio Borella, N.º 

517 conjunto 12, centro,  Município de Marau, Estado RS, inscrita no CNPJ n.º 

09031569/0001-99, neste ato representada por seu Diretor Tiago Pagnussat, 
aqui denominada CONTRATADA, têm entre si contratado o que segue: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO 

 

1.1. Aplica-se ao presente contrato todas as disposições da Lei 14.133/2021. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. O objeto do presente contrato é a locação e manutenção de 

softwares/sistemas de informática para gestão pública, conforme 

especificações da solicitação de compras nº. 006 - A, Processo de Dispensa de 
Licitação, com fundamento no Art. 75, Inciso VIII da Lei 14.133/2021, 

contemplando os seguintes sistemas: 

 
a) sistema de Contabilidade Pública – 05 acessos ao sistema; 

b) sistema de Transparência Pública (Portal da Transparência – LC N.º 131/09) 

– acessos ilimitados ao sistema pela internet; 
c) sistema de Folha de Pagamento –50 cadastros de funcionários – 05 acessos 

ao sistema; 

d) sistema de Patrimônio – 05 acessos ao sistema. 
 

2.2. Em caso de necessidade de variação para maior nos quantitativos 

acima contratados, o contrato será aditivado com as alterações sofridas, 
aplicando-se de forma proporcional a variação de valor relativamente à 

variação sofrida do quantitativo, com base nos valores/quantitativos vigentes 

na data das alterações. 
 

2.3. O suporte deverá prestar atendimento durante o horário de 

expediente da Câmara de Vereadores: 09h às 16h, de segunda a sexta-feira.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

 

3.1. O Contrato terá vigência de 06 (seis) meses, contados a partir da 

data da assinatura de seu termo.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. Pela prestação dos serviços, ora contratados, a Contratante repassará 

à Contratada o valor mensal de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) mês.  

 

4.2. A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 

 

01  Câmara de Vereadores 
0101  Processo Legislativo 

2001  Manutenção da Câmara de Vereadores 

339040 Serviços de tecnologia da Informação e Comunicação pessoa 
jurídica. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1. Os pagamentos serão efetuados pela Contratante à Contratada até o 

5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços de locação, 
mediante recebimento da Nota Fiscal, Fatura ou Duplicata. 

 

5.2. Ocorrendo atrasos nos pagamentos por exclusiva responsabilidade 

da Contratante, os valores sofrerão acréscimos à razão de 1% (um por cento) a 

título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de 
atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela 

devida. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA 

 

6.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no ato convocatório. 

 

6.2. Não ceder a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte, e 

utilizar exclusiva mão de obra para a realização dos serviços, assumindo total 
responsabilidade pelos atos administrativos e encargos previstos na legislação 

trabalhista. 

 
 

 

6.3. Além das demais obrigações decorrentes da previsão deste 
instrumento convocatório e do contrato firmado, a Contratada tem como 

compromisso a realização dos seguintes serviços: 

 
a) Manutenção preventiva e corretiva durante o período contratual; 

b) Suporte técnico, após a implantação do sistema, sempre que solicitado; 

c) Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara 
Municipal; 

d) Treinamento para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas 

licitados, sempre que necessário. 
 

6.4. Deverá ser prestado suporte técnico pós-implantação, na sede da 
Câmara Municipal, sempre que solicitado, bem como via telefone e acesso 

remoto à distância. 

 
6.5. A Câmara Municipal não se transforma em devedora solidária ou 

subsidiária perante credores da Contratada, inexistindo qualquer 

responsabilidade da Administração Pública (Executivo e Legislativo) por 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e dívidas pessoais da 

Contratada, resultantes da execução do contrato. 

 
6.6. Ficam sob inteira responsabilidade da Contratada os encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato, não se transferindo à Administração Pública (Executivo e 
Legislativo), em caso de inadimplência, a responsabilidade pelo seu 

pagamento. 

 
6.7. Responsabiliza-se, ainda, a Contratada, por todas as dívidas que se 

originarem de operações necessárias à execução do presente contrato, 

inexistindo qualquer responsabilidade da Administração Pública (Executivo e 
Legislativo) por encargos e dívidas pessoais dela. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1. Designa o servidor Luis Paulo Araujo Machado para, como seu 

representante, fiscalizar e orientar o andamento do contrato. 
 

7.2. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à boa execução dos serviços.  
 

7.3.  Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as 

irregularidades observadas no serviço. 
 

7.4. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre 

multas, penalidades e qualquer débito de sua responsabilidade, bem como 
fiscalizar a execução do objeto contratado. 

  

7.5. Efetuar os empenhos prévios de forma global para o período 
contratado e os pagamentos à Contratada, de acordo com as condições de prazo 

e preço pactuados no contrato. 

SEÇÃO II – PODER LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO  
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7.6. Nomear um gestor responsável pela utilização da senha 

administradora do sistema, responsabilizando-se pelo seu sigilo e bom uso, 
visando à segurança das informações. 

 

7.7. Fornecer à Contratada relação completa dos servidores autorizados 
a solicitar serviços e suporte técnico, visando à segurança das informações. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO 

 

8.1. Toda e qualquer alteração do avençado neste contrato deverá ser 

processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a modificação do 
objeto.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Câmara Municipal de 

Vereadores de São Jerônimo poderá, garantida prévia defesa, além de rescindir 
o contrato, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

 

a) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega do objeto 
licitado ou no cumprimento de qualquer outra obrigação constante no contrato, 

limitado está a 10 (dez) dias, após o qual será considerada inexecução 

contratual; 
b) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano; 
c) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 

9.2. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
contrato 

 

9.3. A Contratada declara conhecer os direitos da Contratante em 
efetivar a rescisão unilateral do contrato. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

 

10.1. Este Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da 

contratante, reduzido a termo no respectivo processo, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 
 

10.2. Este Contrato poderá ser rescindido, ainda, parcial ou totalmente, de 

comum acordo, mediante formalização escrita com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

11.1. Fica eleito o Foro de São Jerônimo/RS, para dirimir questões 

relativas ao descumprimento do presente Contrato, renunciando-se a outro por 
mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justas e de acordo, para firmeza e validade do que foi estipulado 
em todas as cláusulas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) 

vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

 
São Jerônimo 13 de janeiro de 2022. 

                                   Alan Ferreira Menezes 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

Dispensa de Licitação nº 07/2022 

 

ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 02/2022 dos Agentes de 

Contratações e Equipe de Apoio de Licitações da Câmara Municipal, 
CONSIDERANDO o parecer do Procurador Jurídico Petrônio José Weber, 

RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para o 

seguinte item: 

Objeto: Higienização de 22 ares-condicionados Split e 01 de janela de todos 
os setores da Câmara de Vereadores e manutenção (colocação de gás) dos que 

vierem a ser necessário, com fornecimento de laudo quando houver 

necessidade. 
13 Higienizações de Split de 12.000 btus Valor Unitário R$ 100,00  Valor 

Total R$ 1.300,00 

01 Higienização de Split de 30.000 btus Valor Unitário R$ 250,00 Valor Total  
R$ 250,00 

07 Higienizações de Split de 9.000 btus Valor Unitário R$ 100,00 Valor Total 

R$ 700,00 
01 Higienização de Split de 7.000 btus Valor Unitário R$ 100,00 Valor Total 

R$ 100,00 

01 Higienização de ar condicionado janela Valor Unitário R$ 100,00 Valor 
Total 100,00 

Valor Total: 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais). 

OBS:. Valor da Carga de Gás se necessário. 
Split até 12.000 btus Valor R$ 250,00 cada. 

Split de 30.000 btus Valor R$ 750,00 cada.  

Empresa: RWP Comércio e Manutenção, CNPJ 18.745.574/0001-54, Rua 

General Osório, 534 - Centro - São Jerônimo  - RS. 

Embasamento legal: artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21. 

São Jerônimo 13 de janeiro de 2022. 
                                    

Alan Ferreira Menezes 

Presidente da Câmara de Vereadores 

    

PORTARIA Nº 41/2022 

 

Concede férias a Servidora Kauana da Silva 
Sib.                         

 

                                      ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições 

legais concede FÉRIAS a Servidora Kauana da Silva Sib, período aquisitivo 

de 04/01/2021 a 03/01/2022, pelo período de 15 dias a contar do dia 
17/01/2022, com abono pecuniário de 10 dias.   

 

São Jerônimo 14 de janeiro de 2022. 
                                    

Alan Ferreira Menezes 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

PORTARIA Nº 42/2022 

 

Concede férias ao Servidor Lucas 
Chananeco de Souza. 

                                    

                                      ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições 

legais concede FÉRIAS ao Servidor Lucas Chananeco de Souza, período 

aquisitivo de 19/01/2021 a 18/01/2022, pelo período de 20 dias a contar do dia 
24/01/2022, com abono pecuniário de 10 dias.   

São Jerônimo 14 de janeiro de 2022. 

                                    

Alan Ferreira Menezes 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

PORTARIA Nº 43/2022 

 

Concede férias a Servidora Lisiane Bortoli 

de Lima.                                    
 

                                      ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições 
legais concede FÉRIAS a Servidora Lisiane Bortoli de Lima, período 

aquisitivo de 04/01/2021 a 03/01/2022, pelo período de 10 dias a contar do dia 

26/01/2022, com abono pecuniário de 10 dias.   
São Jerônimo 14 de janeiro de 2022. 
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Alan Ferreira Menezes 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

PORTARIA Nº 44/2022 

 

Concede férias ao Servidor Marco Antônio 
Dutra Reinaldo. 

                                       

 
                                      ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições 

legais concede FÉRIAS ao Servidor Marco Antônio Dutra Reinaldo, período 
aquisitivo de 04/01/2021 a 03/01/2022, pelo período de 10 dias a contar do dia 

26/01/2022, com abono pecuniário de 10 dias.   

São Jerônimo 14 de janeiro de 2022. 
                                    

Alan Ferreira Menezes 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

PORTARIA Nº 45/2022 

 

Concede férias a Servidora Josiane Michele 

Rodrigues Lessa. 
                                       

 

                                      ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições 

legais concede FÉRIAS a Servidora Josiane Michele Rodrigues Lessa, período 

aquisitivo de 21/02/2020 a 20/02/2021, pelo período de 10 dias a contar do dia 
31/01/2022, com abono pecuniário de 10 dias.   

São Jerônimo 14 de janeiro de 2022. 
                                    

Alan Ferreira Menezes 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

PORTARIA Nº 46/2022 

 

Concede férias a Servidora Marina Vitoria Araújo de Barcelos 

                                      
 

                                      ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições 
legais concede FÉRIAS a Servidora Marina Vitória Araújo de Barcelos, 

período aquisitivo de 04/01/2021 a 03/01/2022, pelo período de 05 dias a 

contar do dia 31/01/2022, com abono pecuniário de 10 dias.   
São Jerônimo 14 de janeiro de 2022. 

                                    

Alan Ferreira Menezes 

Presidente da Câmara de Vereados 
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