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LEI N° 4.108 DE 22 DE AGOSTO DE 2022 

 

Institui os jogos escolares municipais de São 

Jerônimo/RS, 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 São instituídos, em caráter permanente, os Jogos Escolares Municipais, 

com o objetivo de promover intercâmbio sócio desportivo da juventude, integrar, 

promover e formar jovens atletas através do esporte escolar em nossa Cidade, 

bem como despertar-lhes o interesse pelo ideal olímpico. 

 

Art. 2º Os Jogos Escolares 

Municipais serão disputados anualmente, durante o calendário escolar, para as 

diversas modalidades esportivas, sob a organização da Prefeitura Municipal, 

através da Secretaria de Esportes e Lazer em parceria com a Secretaria de 

Educação. 

 

Parágrafo Único. Poderá o Poder Executivo firmar parcerias com Escolas 

privadas que se dediquem ao treinamento das práticas desportivas previstas nos 

jogos, para a preparação dos atletas e realização das competições. 

 

Art. 3º Têm direito à inscrição e participação nesses jogos, estudantes de todas as 

escolas municipais, estaduais e particulares, sediadas no Município de São 

Jerônimo. 

 

Art. 4º Os Jogos Escolares 

Municipais serão realizados para ambos os sexos, em três categorias: 

 

a) Mirim: Até 11 anos; 

b) Infantil: de 11 a 14 anos; e 

c) Juvenil: de 15 a 17 anos. 

 

§1º É livre a participação do atleta em quantas modalidades quiser, sendo de 

inteira responsabilidade da Escola que o inscreveu caso haja coincidência de 

datas. 

 

§2º O atleta poderá participar apenas representando a escola em que estiver 

matriculada. 

 

Art. 5º As Secretarias Municipais 

responsáveis pela organização dos Jogos, no primeiro trimestre de cada ano, 

deverão divulgar o calendário, locais de realização e as modalidades esportivas a 

serem disputadas naquele ano. 

 

Art. 6º Posteriormente, após a 

confirmação das escolas participantes e em quais modalidades, deverá fazer o 

Regulamento Geral da competição. 

 

Art. 7º O Poder Executivo 

regulamentará esta Lei no que couber. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

LEI N° 4.109 DE 22 DE AGOSTO DE 2022 

 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 

TRANSPORTE A      ATLETAS E 

EQUIPES DO MUNICÍPIO DE SÃO 

JERÔNIMO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 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 o Poder Executivo Municipal autorizado a viabilizar o transporte 

para o deslocamento de atletas amadores e entidades esportivas que representam 

o Município de São Jerônimo em competições realizadas fora da sede do 

Município, visando fomentar as práticas esportivas e o desenvolvimento do 

esporte em suas diversas modalidades. 

 

Parágrafo Único. O transporte a ser concedido para o deslocamento poderá ser 

próprio do Município de São Jerônimo ou através de prestador de serviços 

contratado para esta finalidade, mediante o competente processo licitatório. 

 

Art. 2º O transporte poderá ser 

concedido individual ou coletivamente, de acordo com a modalidade esportiva e 

cronograma do evento, subordinado ao interesse público e disponibilidade 

financeira do Município. 

 

Parágrafo Único. Para o fim da concessão do incentivo disposto nesta Lei, 

considera-se:  

 

I - Individual: concedido ao atleta amador que representar o Município de São 

Jerônimo em competições no âmbito estadual, nacional ou internacional; 

 

II - Coletivo: concedido a entidades esportivas, sem fins lucrativos, que 

representarem o Município de São Jerônimo em competições no âmbito estadual, 

nacional ou internacional. 

 

Art. 3º  Para se habilitar à 

concessão do transporte, as entidades esportivas sem fins lucrativos, bem como 

os atletas amadores, devem protocolar requerimento administrativo com, no 

mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da realização do evento ou competição 

esportiva, acompanhado da seguinte documentação: 

 

I – se atleta individual: 

a) cópia do documento oficial com foto; 

b) plano de trabalho, acompanhado do cronograma da competição; 

c) cópia do comprovante de inscrição no evento ou competição esportiva; 

 

II – se entidade esportiva: 

a) cópia do estatuto social da entidade registrada junto ao cartório; 

b) cópia da ata de eleição da diretoria em exercício; 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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c) cópia da documentação pessoal do presidente da entidade; 

d) cópia do CNPJ da entidade; 

e) documentos que comprovem a participação em competição esportiva no 

âmbito estadual, nacional ou internacional, bem como a importância do evento 

esportivo. 

f) certidão negativa de débitos trabalhistas; 

g) certidões negativas de tributos municipais, estaduais e federais; 

h) certidão negativa de débitos com o FGTS; 

i) plano de trabalho, acompanhado do cronograma da competição; 

j) cópia do comprovante de inscrição no evento ou competição esportiva; 

 

Parágrafo único. Uma vez concedido o benefício, o beneficiário cederá os 

direitos de imagem ao Município, bem como usará obrigatoriamente em suas 

divulgações o Brasão do Município de São Jerônimo. 

 

Art. 4º Os requerimentos serão analisados pelo Executivo Municipal, que, 

decidirá quanto a sua aprovação ou rejeição, observada a disponibilidade 

financeira para este fim, emitindo autorização escrita. 

 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desporto, Lazer Cultura e Turismo, 

através da Coordenadoria de Desporto, ficará incumbida de todo o trabalho de 

orientação, avaliação, acompanhamento, fiscalização e aprovação do projeto, 

bem como da prestação de contas apresentada pelo beneficiário ou prestador de 

serviço contratado para esta finalidade, encaminhando estas ao setor competente 

do município. 

 

Art. 5º  No caso de desvio de 

finalidade na utilização do transporte previsto nesta Lei, o atleta ou a entidade 

beneficiada estará impedida de receber novo auxílio pelo Município de São 

Jerônimo, sem prejuízo do ressarcimento ao Erário, apurados através de 

competente processo administrativo. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes da 

aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 7º O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar esta Lei, no que 

couber. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

LEI N° 4.110 DE 22 DE AGOSTO DE 2022 

 

Dispõe sobre a criação do Banco de Materiais 

Ortopédicos no Município de São Jerônimo” 

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 autorizada a criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos 

no âmbito do Município de São Jerônimo. 

 

Art. 2º O banco de materiais, instituído por esta lei, será constituído por materiais 

ortopédicos usados ou novos, doados pela comunidade, tais como, cadeiras de 

rodas e de banho, muletas, andadores, bengalas, camas hospitalares, tipoias, 

próteses, entre outros, destinados exclusivamente ao atendimento dos casos 

encaminhados através do Sistema Único de Saúde — SUS. 

 

Art. 3º O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, será o 

responsável pelo recebimento, armazenamento, organização e pela posterior 

cessão gratuita de uso dos materiais àqueles que deles necessitam. 

 

Art. 4º Após o uso do material, a 

pessoa que fez uso do mesmo, deverá devolvê-lo nas condições em que o 

recebeu. 

 

Art. 5º Para viabilizar o 

funcionamento do Banco, criado pela presente lei, o Poder Executivo estimulará 

campanhas de voluntariado com as Secretarias Municipais, entidades de classe, 

associações comunitárias e Organizações Não Governamentais — ONGs, 

incentivando doações por parte de pessoas físicas e jurídicas. 

 

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 

 

EDITAL 043/2022 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições, visando a 

contratação de pessoal por prazo determinado para desempenhar funções, 

conforme demonstrado no quadro abaixo, amparado em excepcional interesse 

público devidamente reconhecido por intermédio da Lei Municipal n.º 4098 de 

26/07/2022, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da república , e arts. 88 a 

192 da Lei Municipal n.º 1875/2001, torna pública a realização de Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

Cargo Vagas  Carga Horária Salário 

Calceteiro 2 30 horas semanais 

 R$ 956,78 + R$ 242,40 (20% de 

insalubridade) 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão 

composta por três servidores: 

 

1.Airton Leandro Heberle; 

2.Danilo Silva da Silva; 

3.Fernando José da Silva. 

 

1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão 

prestigiados, sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, 

“caput”, da Constituição da República. 

 

1.3 Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias corridos, 

desconsiderando-se o do início e incluindo-se o do final. 

1.3.1 Os prazos somente começam a correr em dias úteis. 

1.3.2 Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido 

em dia em que não haja expediente. 
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1.4 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na aplicação de prova prática de 

caráter eliminatório e classificatório, elaborada pela Comissão, a qual poderá 

contar com a colaboração de servidor especializado ou de terceiros contratados 

para este fim.  

1.5 A contratação será pelo prazo determinado de até 6 meses e se regerá pelo 

Regime Jurídico Estatutário, podendo ser prorrogado por igual prazo. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

 

2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado 

corresponde ao exercício das seguintes atividades:   

           

 Síntese de Deveres: Fazer e 

reparar calçamentos com paralelepípedos e outros materiais  

     

    Exemplo de Atribuições: fazer trabalhos necessários para o assentamento de 

paralelepípedos ou alvenaria poliédrica; assentar paralelepípedos, pedra irregular, 

lajes mosaico e pedras portuguesas; fazer reajustamento de paralelepípedos com 

asfalto; abrira, repor e consertar calçamentos; fazer assentamentos de meio-fio; 

orientar e supervisionar serviços de auxiliares; executar outras tarefas correlatas.    

 

 

2.2 A carga horária semanal será de 30 horas e será desenvolvida diariamente, de 

acordo com horário definido pela autoridade competente. 

 

2.3. Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: 

horas extras na eventual extrapolação da carga horária diária e semanal, desde 

que convocado pelo superior hierárquico; adicional noturno; gratificação natalina 

proporcional ao período trabalhado; férias proporcionais acrescidas de um terço, 

indenizadas ao final do contrato; inscrição no Regime Geral de Previdência.  

 

2.3.1 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e 

previdenciários. 

 

2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles 

estabelecidos para os demais servidores estatutários pelos arts.126 a 128 do 

Regime Jurídico, sendo a apuração processada na forma do Regime Disciplinar 

do mesmo Diploma, no que couber.  

  

3. INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições serão realizadas na Prefeitura Municipal no período 

compreendido entre o dia 23/08/2022 até o dia 24/08/2022 das 10 horas às 

12horas e das 13 horas às 16 horas, na Rua Cel. Soares de Carvalho, 558.  

3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

 

3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação 

das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 

 

3.3 As inscrições serão gratuitas. 

 

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

 

4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá 

comparecer pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 

3.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou 

particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no 

Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os seguintes 

documentos: 

 

4.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada pela Coordenadoria de Recursos 

Humanos na Portaria da Prefeitura, que deverá ser devidamente preenchida e 

assinada. 

 

4.1.2 Cópia de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras 

ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, 

pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações 

Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe 

que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como por 

exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; 

Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira 

Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15).  

 

4.1.3  Prova de quitação das obrigações militares 

 

4.1.4 Prova de quitação das obrigações eleitorais ( que consta no site www.tre-

rs.gov.br no link Portal do Eleitor - Certidão de Quitação Eleitoral) – emitida no 

máximo em até 30 dias; 

 

4.1.5 Comprovante de escolaridade; 

 

4.1.6 Comprovante de residência. 

 

  

5. PROVAS PRÁTICAS 

 

5.1 A prova prática será realizada na área de conhecimento em que irão atuar os 

contratados, a fim de comprovar seu domínio sobre as tarefas determinadas pelo 

examinador técnico, tendo caráter classificatório e eliminatório. 

 

5.2 A prova prática será realizada na Secretaria de Obras, localizada na Rua Rio 

Branco, 1500, Bairro São Francisco, com dia e hora a serem definidos e 

divulgados no site  http://www.saojeronimo.rs.gov.br. 

 

5.3 Os candidatos deverão estar no local de prova determinado, com 

antecedência mínima de 30 minutos, munidos de documento de identidade oficial 

com foto, quais sejam: carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, 

pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por 

Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como 

documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC 

etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da 

Lei nº 9.503/97, artigo 15). 

 

5.3.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização 

das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou 

furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em 

órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias, ocasião em que será 

submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de 

assinaturas em formulário próprio. 

5.4 Será permitido acesso aos locais de prova somente para os candidatos que 

forem efetuar a prova, ficando expressamente proibido o ingresso de familiares, 

pessoas estranhas e/ou curiosos. 

 

5.5 A prova deverá ser realizada completamente, razão pela qual a não execução 

de uma ou mais etapas da prova implicará na eliminação do candidato. 

 

5.6 A prova deve ser realizada uma única vez, não sendo concedidas novas 

tentativas ou novas “chances”. 
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5.7 A prova prática será avaliada por 03 (três) avaliadores, que serão nomeados 

por decreto; 

 

5.7.1 Os avaliadores preencherão, para cada candidato, uma ficha de avaliação, 

atribuindo notas de 0 a 10 para cada um dos quesitos do item 5.9.    

5.8 A prova prática consistirá em  fazer a colocação e/ou remendo de pavimento 

em paralelepipedo em uma dimensão mínima de 1 metro x 1 metro, executando 

carreiras de 5x1, estando no final o trabalho alinhado e no mesmo nível. 

5.9 A prova prática irá analisar a operacionalização e manuseio dos materiais e 

ferramentas inerente a função, serão avaliados durante a realização da prova: 

a) Postura corporal durante a 

realização da tarefa; 

b) Correto manuseio das 

ferramentas; 

c) Disciplina, persistência e 

capacidade de concentração; 

d) Tarefa executada com 

qualidade, avaliando a perfeição na colocação do pavimento; 

e) Demonstração pelo 

candidato de que conhece as atividades do cargo. 

f) Utilização de EPI. 

5.9.1  As provas terão a duração máxima de 15 minutos.  

5.10 Será retirado do local das provas e desclassificado do Processo Seletivo 

Simplificado, o candidato que: 

a) apresentar atitude de desacato, desrespeito ou descortesia para com as pessoas 

encarregadas pela realização da prova ou com os outros candidatos; 

b) durante a realização de qualquer prova, for surpreendido dando e/ou recebendo 

auxílio para a execução dos testes ou tentando usar de meios fraudulentos e/ou 

ilegais para a realização da prova; 

c) durante a realização das provas estiver fazendo uso de qualquer tipo de 

aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios, walkman, 

agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros 

equipamentos similares), bem como protetores auriculares. 

d) retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização 

ou que não estiver no local da prova no horário previsto para assinar a lista de 

chamada. 

e) não apresentar a documentação exigida. 

 

5.11 Durante a realização das provas, quaisquer ocorrências serão objeto de 

registro em ata. 

 

5.12 Em até 3 dias da realização da prova, será publicada, no Diário Oficial do 

Município, lista contendo a relação nominal dos aprovados com a ordem de 

classificação, considerando-se primeiro colocado o que atingir maior pontuação e 

assim sucessivamente.  

 

 

6. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

 

6.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois 

ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o 

candidato que: 

6.1.1 Melhor desempenho no item “d” da ficha de avaliação do item 5.9; 

 

6.1.2 Melhor desempenho no item “b” da ficha de avaliação do item 5.9; 

 

6.1.5 Maior nível de escolaridade; 

 

6.1.4  Local de residência mais próximo (zoneamento); 

 

6.1.3  Sorteio em ato público. 

 

6.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na 

presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, 

correio eletrônico ou Diário Oficial do Município.  

  

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

 

7.1 A Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito 

Municipal para homologação, no prazo de até dois dias. 

 

7.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral 

dos candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do 

Processo Seletivo Simplificado. 

 

8. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

8.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada 

a contratação pelo Prefeito, será convocado o primeiro colocado, para, no prazo 

de 2 (dois) dias, prorrogável uma única vez, à critério da Administração, 

comprovar o atendimento das seguintes condições:  

 

8.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 

 

8.1.2 Ter idade mínima de 18 anos; 

8.1.3 Apresentar atestado médico exarado pelo serviço Oficial do Município, no 

sentido de gozar de boa saúde física e mental. 

 

8.1.4 Ter no mínimo Ensino Fundamental Incompleto. 

 

8.1.5 Apresentar a seguinte documentação:  

1.Original e xerox da Carteira de Identidade; 

2.Original e xerox do CPF; 

3.Original e xerox da Certidão de Nascimento ou Casamento e CPF do cônjuge; 

4.Original e xerox da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, 

para efeitos de salário família, e para os maiores de 16 e menores de 21 anos para 

efeitos de IRRF e Previdenciário, desde que apresentado número de CPF dos 

mesmos; 

5.Original e xerox Título de eleitor; 

6.Apresentar Certidão de Quitação Eleitoral que consta no site www.tre-rs.gov.br 

no link Por-tal do Eleitor - Certidão de Quitação Eleitoral (emitida no máximo 

em até 30 dias);  

7. Alvará de Folha corrida que 

consta no https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-

processuais/emissao-de-antecedentes-e-certidoes/; 

8. Original e xerox do 

Diploma da escolaridade exigido para o cargo; 

9. Cópia do Comprovante de 

residência; 

10. Original e xerox do 

Certificado de reservista (para homens entre 18 e 45 anos); 

11.Declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio; (pode ser a 

última declaração do Imposto de Renda, página de patrimônio ou conforme 

modelo anexo). 

12Declaração que não exerce outro cargo, emprego ou função pública e não estar 

incompatibilizado com investidura em cargo público, inclusive em razão de 

demissão por atos de improbidade, comprovados por meio de sindicância e/ou 

inquérito (modelo anexo); 

13.01 foto 3x4; 

14.Atestado Admissional a ser realizado no CAPS - Centro 

15.Número do PIS/ PASEP. 



Diário Oficial do Município de São Jerônimo 

Segunda-feira, 22 de agosto de 2022 Edição Extra nº 1642 - 605 

 

 

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

 

8.2 A convocação do candidato classificado será realizada por telefone ou por e-

mail.   

 

8.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não 

atendimento das condições exigidas para a contratação, serão convocados os 

demais classificados, observando-se a ordem classificatória crescente.   

 

8.4 O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma 

única vez, sua alocação no final da lista de aprovados. 

 

8.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de um 

ano.  

 

8.6 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a 

rescisão contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo 

remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem 

classificatória. 

 

8.7 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles 

que optaram por passar para o final da lista, havendo ainda necessidade de 

contratações para as mesmas funções, novo processo seletivo deverá ser 

realizado. 

 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

 

9.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 

endereços. 

 

9.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, 

poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, 

conforme dispuser a legislação local.  

 

9.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 

designada. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, AOS VINTE E DOIS DIAS DO 

MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

Retificação do Edital n° 044/2022 publicado na Edição 1642 do dia 22 de agosto 

de 2022. 

 

Edital n.º 44/2022 

 

                                  O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas 

atribuições, visando a contratação de pessoal por prazo determinado para 

desempenhar funções de Professora de Educação infantil, a ser lotado no EMEI 

Judith Vieira Schwengber, amparado em excepcional interesse público 

devidamente reconhecido por intermédio da Lei Municipal n.º 4.106 de 

16/08/2022, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da república, e arts. 88 a 

192 da Lei Municipal n.º 1875/2001, aproveita a classificação constante na 

Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Edital n.º 01/2022, 

chamando a próxima colocada, a Sra. Lisiane Teresinha de Freitas Ribeiro.  

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

 

 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nr.: 104/2022 -DL 

Processo Nr.:347/2022 

 

Fornecedor: SPEED BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA  

Código:12930 

Endereço:AV SAO PAULO, 251, ******** 

Cidade:Porto Alegre - RS 

CNPJ:12.184.868/0001-78 Inscrição Estadual: 

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, VEÍCULO SPRINTER 

PLACA IZR1D69. 

 

Item  Quant  Especificação Unid Valor 

Unitário  

Valor 

Total 

1 2,00 PIVO DE SUSPENSAO 

(02-01-1715) 

PÇ 120,00 240,00 

2 

2,00 

AMORTECEDORES 

DIANTEIROS (02-01-

0595) 

PÇ 1.050,00 

2.100,00 

3 2,00 

FOLE DE PASSAGEM 

DO AMORTECEDOR 

(02-01-1672) 

UN 45,00 90,00 

4 1,00 

HASTE ESQUERDA 

BARRA DE TORÇÃO 

(02-01-1673) 

PÇ 250,00 250,00 

5 1,00 

HASTE DEREITA 

BARRA DE TORÇÃO 

(02-01-1989) 

PÇ 

260,00 260,00 

6 2,00 
BARRA AXIAL (02-01-

0293) 
PÇ 125,00 250,00 

7 2,00 
TERMINAL DE 

DIREÇÃO (02-01-0294) 
PÇ 105,00 210,00 

8 
2,00 

COIFA DO SETOR DA 

DIREÇÃO (02-01-1990) 
PÇ 55,00 

110,00 
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9 2,00 

AMORTECEDOR 

TRASEIRO. (02-02-3575) PÇ 450,00 900,00 

10 10,00 

MATERIAL LIMPEZA 

(02-01-1631) 
PÇ 

6,00 60,00 

11 
1,00 

THINER PARA 

LIMPEZA (02-01-1991) 
PÇ 

20,00 20,00 

12 1,00 

DESENGRIPANTE 

WD40 (02-01-1992) 
PÇ 

18,00 18,00 

13 3,00 

JUNTA DE VEDAÇÃO 
DO TUBO DO 
RADIADOR DE AR (02-
01-1677) 

UN 75,00 225,00 

14 
1,00 

ANEL DE VEDAÇÃO 

(02-01-0361) 

PÇ 170,00 170,00 

15 2,00 

BUCHA DA BARRA DA 

SUSPENSÃO (02-01-

1352) 

UN 50,00 100,00 

16 1,00 

.MÃO DE OBRA (03-03-

0128) SER 2.540,00 2.540,00 

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 

DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 347/2022 

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: 7.543,00 (sete mil 

quinhentos e quarenta e três reais) 

Pagamento : EM ATÉ 30 DIAS APÓS 

O RECEBIMENTO DA NF NA CONTABILIDADE 

 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nr.: 105/2022 - DL 

Processo Nr.: 345/2022 

 

Fornecedor: AUTO PECAS ALVORADA LTDA Código: 12919 

Endereço:AV PRESIDENTE GETUL VARGAS, 1546, ****** 

Cidade:Alvorada - RS 

CNPJ:94.882.339/0001-02 Inscrição Estadual: 

 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM COMPLETO 

PARA O ÔNIBUS VOLARE, PLACAS ITO1528. 

 

Item  Quant  Especificação Unid Valor 

Unitário  

Valor 

Total 

1 1,00 KIT DE EMBREAGEM 

COMPLETO, COM 
ROLAMENTO, NOVO 

1° USO, PARA 

MARCOPOLO VOLARE 
W8 ON, ANO 2012. 

(02-02-3576) 

PÇ 4.618,00 4.618,00 

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 

DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 345/2022 
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: 4.618,00 (quatro mil seiscentos e dezoito reais) 
Pagamento : EM ATE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO 

DA NF NA CONTABILIDADE 

 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nr.: 106/2022 - DL 

Processo Nr.: 342/2022 

 

Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA SA 

Endereço: ROD BR 386, 2229, KM: 437; 

Cidade: Nova Santa Rita - RS 

CNPJ: 88.616.776/0002-62 

Objeto da Compra: REVISÃO 20.000 KM, VEÍCULO SPRINTER PLACA 

JBL4B30. 

 

Item  Quant  Especificação Unid Valor 
Unitário  

Valor 
Total 

1 12,00 OLEO MOTOR 5W30 

SINTETICO (02-01-1958) 

LT 43,20 518,40 

2 1,00 KIT FILTRO SPRINTER 
VS30 (02-01-1959) 

KIT 767,63 767,63 

3 1,00 ANEL DE VEDAÇÃO PÇ 26,96 26,96 
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DE COBRE (02-01-1961) 

4 1,00 FILTRO PO (02-01-1960) PÇ 162,92 162,92 

 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação. 

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou 

estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de 

garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal 

condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; 

JUSTIFICATIVA 

DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2022. 

RAZAO 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: 1.474,91 (um mil quatrocentos e setenta e quatro reais 

e noventa e um centavos) 

Pagamento: EM ATE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NF NA 

CONTABILIDADE 

 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nr.: 67/2022 - IL 

Processo Nr.: 349/2022 

 

Fornecedor: DPM EDUCACAO LTDA Código: 8913 

Endereço: AV PERNANBUCO, 1001 

Cidade: Porto Alegre - RS 

CNPJ: 13-021.017/0001-77 

 

Objeto da Compra: INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ROSANGELA KUBALL , 

NO CURSO EAD AO VIVO: INTRODUÇÃO À NOVA LEI DE 

LICITAÇÕES, NOS DIAS 29 A 31 DE AGOSTO DE 2022, MINSTRADO 

PELA DPM. 

 

Item  Quant  Especificação Unid Valor 

Unitário  

Valor 

Total 

1 1,00 INSCRIÇÃO DO 

SERVIDOR EM CURSO 

(03-02-0008)  

SER 599,00 599,00 

 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 25 da Lei 8.666/93 - É inexigível a licitação 

quando houver inviabilidade de competição. 

II - para contratação de serviços técnicos enumerados no Artigo 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 

vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

JUSTIFICATIVA 

DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 349/2022 

RAZAO 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 Inexigibilidade de 

Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) 

Pagamento : ATE 30 DIAS APOS RECEBIMENTO DA NF NA 

CONTABILIDADE 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 
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Inexigibilidade nº 25/2022 

 

ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 28/2022 dos Agentes de Contratação e 

Equipe de Apoio de Licitações da Câmara Municipal, 

CONSIDERANDO o parecer do Procurador Jurídico Petrônio José Weber, 

RESOLVE ratificar e tornar público a INEXIGIBILIDADE para o seguinte 

item: 

Objeto: Uma inscrição no curso de reforma ortográfica, redação oficial e 

comunicação no dia a dia da Câmara e Prefeitura: Cuidados a serem adotados na 

redação oficial atualização de regras gramaticais e temas relevantes para o Poder 

Legislativo e Executivo, ministrado pela INLEGIS nos dias 23 a 26 de agosto de 

2022 no valor de R$ 750,00 para Servidora Regiane Rossi. 

Valor Unitário: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). 

Valor Total: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). 

Empresa: Inlegis Consultoria e Treinamento Eireli, CNPJ 30.050.141/0001-

80, localizada na Rua TV Tuyuty, 53, Apt 503, Porto Alegre – RS.  

Embasamento legal: Artigo 72, c/c Art. 74, III, Letra F, ambos da Lei  nº 

14.133/21. 

São Jerônimo, 22 de agosto de 2022. 

Alan Ferreira Menezes 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO II – PODER LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 

 

 


		2022-08-22T16:32:15-0300
	FABIO MEDEIROS DE FREITAS:95433449068




