
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO NO 25i2018

o Prefeito Municipal em exercício de Portão, Sr. A]'{TÔNIIO

AILTON DA SILVA COELHO, no uso de suas atribuições legais e

de conformidade com a Lei Federal no 8.666193 e alterações

posteriores, autotrza e torna publico o seguinte processo de

Inexigibilidade de Licitação :

CONTRATAI\TE : MT,NICÍPTO DE PORTÃO

COI\TRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS CITzuCULTORE,S DO VALE

DO RIO CADEIA
OBJETO: Execução de projeto de incentivo a agricultura familiar e

fomento aos setores de citricultura e silviçultura

PROCEDIMEI\TO LEGAL: Art. 31 da Lei Federal no t3'019114 e

alterações posteriores.

VALOR GLOBAL: R$9.375,00 (Nove mil, trezentos e setenta e cinco

reais).

PRAZO: Até 1,A1]212018

PAGAMENTO: Mensal

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
2014-333504301000000 - Instituições de caráÍer assistençial, cultural e

educacional - SEMA

Portão/RS, 6 de Setembro de 2018.
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Àút oxrt-l AI[ToN DA sILVA coELHo
Prefeito Municipal em exrÇício



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
PROCURADORIA.GERAL DO MUNICíPIO

coMUNtcAÇÃo TNTERNA No 253/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

REQUERENTE: ASSOCIAçÃO DE CITRICULTORES - VALE CITRUS
ASSUNTO: PARECER JURíDICO DA POSSIBILIDADE DO MUNICíPIO DE
PORTÃO FIRMAR TERMO FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DE
CITRICULTORES - VALE CITRUS

PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO

PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPTO

A Secretaria Municipal de Administração solicita parecer jurídica da
possibilidade do Município de Portão firmar termo fomento com a Associação de
Citricultores com base na Lei 13.01912014.

A PGM lançou parecer jurídico e opinou da seguinte forma:

"Desta forma, diante do contexto estaberecido e, para
preservar o interesse público e a responsabilidade do prefeito**r$
Municipal, opina pela designação, por portaria, dos agentes
públicos que deverão atuar na implementação da Lei 6e
1"3.019/2014, nomeando a comissão de Seleção, Comissão de
Monitoramento e Avaliação para deliberarem se é caso de
chamamento Público pela Lei 13.0i.9 /20L4 ou caso de dispensa ou
inexigibilidade prevista no artigo 3e, 29, 30 e 31 da Lei
mencionada."

O Gestor PÍrblico acatou o parecer e designou a

para a implementação da Lei 13.01912014, ou seja, nomeou a

Comissão de Monitoramento e Avaliação.

missão de

dos servidores



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO^

PROCURADORIA.GERAL DO MUNICIPIO

AComissãodeSeleçãoreuniuedeliberouqueaAssociaçãodeCitricultura

os requisitos do artigo 31 da Lei 13'0191201'4'
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Conclusão

Diantedoexposto,aPGMopinapelapossibilidadedoMunicipiodePortão

firmar termo fomento com a Associação de citricultores'

É parecer.

Portão, 09 de julho de

no 13 204. de 2015)
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PREFEITURA idUNICIPAL DE PORTAO
3e':rr Administr:tivo A-r-lhur Pedro Müller

1 . DADOS CADASTRAIS E CARACTERÍSTICAS DA OSC-: - ,--
N"r. d, E.t..d. Rssociaçào dos Citricultores Co Vale do

C. N. P.J : 92.124.106/0001- 15

DDD/Telefone/rlx
cia: 0785

Cargo: Diretor
Presidente

.d. 8", J*dim, 2630 - Sertão Capivara, Portão C.E.P: 93.180-000

t Cittic'ltorus do Vtl" do Rio C'dui' '

ade: A Valecitrus tem:como finalidade o desenvolvimento sustentável e industrial

itricultura, por meio da pesquisa e inovação do csnhecimento técnico científico' da gestãt

I de seu processo produtivo. E ainda, à representação de seus associados produtores rurai

;;;;-;'ro.iuJ.iu, bem como defender o nreio ambiente, os recursos naturais

rropugnando sempre por uma convivência cje solidariedade' t"d-ty]: ii:::t::::i,i::
cia com os interesses da cotnunidade, como também uma integração harmoni

om a iniciativa privada, com o poder pr{Ufgg-ryg! S$jq
listórico e área o" ,trrçao aa osc n ntsociaçao uos citricultores do vale do Rio cadeia

alecitrus foi fundada em 15 de setembro 1992, através do esforço e d

ompronretimento de 75 agricultores familiares. Atualmerrte a Valecitrus possui mais de 4

,amílias associadas, o que envolve diretamente com as atividades da Associação mais d

100 pessoas. Entre as principais atividades da Associação destacam-se o auxílio n

rganização da produção e na comercialização clas frutas, a troca de informações e dar

Scnicos e a participação no Programa cle Subsídio de Mudas da Secretaria Municipal

icultura.

le Silvicultura

2 - PROPOSTA DE TRABALHCI 
citrÉtttr=ltr #d;;Ji"tofÀ-iiriura* proetr* dã úrcentivo a Agricultura e Fomento a

L

---

ffi##liiil;1fl;ji quariricaçao e a amprafão aà arivioa-oes as,rcolarrit,icultrl "t'
lsilvicultura, no município, com o subsidio deS)%do valor na aquisição de mudas destas 

I

]culturas.

Edle,rlyq@QeJoryra assoP!9*^.,,-*: : E*^--- ^ ]

6ú"to U, párcã.ia nuaf iraçáo ao picgrarna de lncerltivo a Agricultura e Fomento a 
]

lalúgq|,I,lg , -sllyrcllqg atr.?f/iido subsídio-Qq yelqt de rrrudas cítricas e4ejilvigqElle' --l

.P.F: 268.904.6L0-53

a/4,í,uo oÀ.4u^

Cadeia

Estrada Sertão

Nome do : Mario Alberto Cezar

Período do mandato:20L7 -2018
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PREFETTuRA MuilõiPtL Pl f:RTioHffi i*ã*iii"iiãtivo Aúhur Pedro Müller
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ra si gn if i cativo va ro r a esta s

famílias e ao munrc'o''à tàrn ' 
ã'ittaode Nota Fiscal de Produtor'

outra atividade de significativa importa^.,, ià nossa produção primária é a silvicultura'

presente na maioria;;;;;;;;.dades ao ,,.'uni.ipio, quandã não represente a principal

fonte de redg E Urng:!u'!gq" T-g€gfq^ü;:=jI
I#ryor*" *H*,;P,ro", S:L"ff".."'. .*'ã"'; ta*a liar a produção 

i

agrícola destas tt'"'o'o"'' ',l",.irl;t::11"^:,i+.i:';t 
agricultores e elevando t'*u' t 

l
METAS

3. CRON oGRAMA DE EXECUçAO DE
J Eíeiro

Mêtes lnício Término

LOltzlzol8

1:::, 1 especiticação iuniaaggl
Fomento a

Citricultura e

Silvicultura através

do subsídio do valor

de mudas cítricas e

nS
Foment

de silvicultura

Quantidadel

t
9.375,00 toloelzats

4ste ----------- : ;ãrr"i,açã"
Ãss'ffiur, d" Termo de colabora.ção , ,--:!-..-
ggg!Úqyfpry:qrlle do Rio Çadeig: Vatecitrus

Repasse do, ,..,"í' p'ã 
"b.-ídio 

na aquisição de mudas

#tr#ffia[Ta
;ffi:ililt*lo' t't''t'ltores do Vale do Rio cadeia

- Valecitrus'-vareurtÍu>' ffimudasPelosEntrega das notas Ít 
^,1.-i^..r+^rac Án \/alo do

;:;T#:#'; ilociaçao dos citricultores do Vale do

Rio Cadeia - V?Lecitjttlr-- --ffi
Pagamento aos produt::u1 tYt3't 

l,L,^^,*",," ,,alnrês de
:X?ffill:, ã" rli" Jo nio cadeia - Valecitrus, valores de

uJlaio À"&w

Drlracão

19911ar9 ":=:-= icultores do
Prestação de contrr

Vale do Rio Cadeia 
jValecitrus a Prefeitura Municipal



s. PrANo DE APLICAçÂq sqsÀqçqB§qs ryNA\c,gBql
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*--Descricão 
Iqq4!!dg!e -r 

--P-qrqLção 
| -

----: , hrutruio PrL .qritiçao d"-l-
23'030 mudas 

lmudas cítricas e de silvicultura I

PREFEITURA IT'IUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo AÉhur Pedro Müller

Rs 9.375,00I rotalGeral L
6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

I lsmês I

nneta 1 
l=ns gszspo.r

7. ESTIMATIVA DE DESPESAS

Despesa

Subsídio para aqui ão de mudas cítricas e de silvicultura

7.1. ESTIMATTVA DE VAI.ORES A SEREM RECOLHIDOS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

PREVIDENCÉRIOS

Não haverá despesas com encargos previdenciários.

8. MODO E PERIODICTDADE DAS PRESTAçÕES DE CONTAS

- 90 (sessenta) dias contados do recebimento do repasse único.

9. pRAzo DE ANÁLtsE DA pREsrAçÃo or cohrrAs pELA ADMINIsTRAçÃO PÚBUCA

- 60 (sessenta) dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência

determinada, prorrogável justificadamente por igual períndo.

Portão, )7 de agosto de 2018.

li;,
,1'l 4i,1 i4 ',t\'r'J

Mario Alberto Cezar

Diretor Presidente da Associação dos Citricultores do Vale do Rio Cadeia - Valecitrus

CPF: 268.904.610-53

Valor Único

Rs 9.375,00

R$ 9.375,00
Meta Le mês

L
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Cirmprovente de ins"ll(';áo e Ce Siti'a;ãc Cadastral

de ânserição e de SItuação ta#as'rt"aE

os dados de ldentificaçào da Pessoa Jurídica e' se hoiiver qualquer dlvergência' providencie iunto à

: -L.a atuaiização cadastral'

l,nrorrrnro sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pero contribuinte.

REPUBLICA FEDEI?ATIVA DO BRASIL

DJq PESSC}A JURíDICA
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Não informada

s3.1 80-000

Consulta QSA / CaPital Socral
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GADASTRO NACIONAL
fiffif,fl66P1uRA

ÊE SXTUAÇ

TADASTIlALe2.1 24.1 06/0001'1 5

úIõõõEsúgrrrctÍueNl

sa ro"i"no - A1Lvl9399: de

s srcultoÁntns

únAruRrzA JURiDIcA

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1'634' de 06 cle maio de '2016'

Emitido no dia 20/08/2018 às 08:36:30 (data e hora de Brasília)'

flÀTA Dr\ SITUAÇ;rL) LArA5 rÊL
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MunicíPio de Portão

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativia de Débitos 'Geral

Certidão Ano/lrl ú me ro: 2018/907

Dados do Contribuinte

Endereço: EST. SERTAO CAPIVAR,A' 0

Complemento:

Proprietário:
CNPJ/GPF:

Bairro:
Gidade:
Estado:
CEP:

ASS. CITRIC.VALE RIO CADEIA-VALECITRUS
92.124.106/0001-1 5

Não Cadastrado
PORTÃO
RS
931 80-000

E CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistrrm tjébitos "-iom a Secretária Municipal da Fazenda em

relaçáo ao contribuinte acima identificado, até a prr:sente data, por qualquer tÍtulo, ressalvado o direito da

Secietária Municipal da Fazenda cobrar qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou

considerada devida.
A SUA VALIDADE ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE WWW.POfiAO S.gOV.bT (

Atendimento ao Cidadâo), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL i]A FAZENDA DE PORTÃO-RS.

r

F
F

Dígito Verificador: 1814

Com valiCate aíé 1411Q12018 Data impressão:17lQBl?018 - 15.12

i,

n

Certidão emitida em: 17 IBBQAI'B

Rua 9 de Outubro, 229 - CEP: 93180'000'Centro'PORTÃO'RS
!:one/Fax : (51 )35004200



'[5[:JIY§# ,S..Y,11',:l',.i""?"=,I""#liâ"
ATA ANÁLISE DE PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, nas dependências da Prefeitura
Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Avaliação e Seleção das Parcerias
estúelecidas no município de Portão e OSC's, nos termos da lei 13.01912014, designados pela
Portaria n" 16912017, para tratar da parceria sugerida pela Associação dos Citricultores do
Vale do Rio Cadeia, inscrita no no de CNPJ 92.124.106i0001-15, através do pedido feito no
protocolo 201,815973, que tem Çomo objeto o auxílio na aquisição de mudas, sendo solicitado
valor de R$ 9.375,00 (nove mil trezentos e setenta e cinco reais) para a compra de 23.030
(vinte e três mil e trinta) mudas, divididas entre mudas de eucaliptos e citros. Após análise da
documentação apresentada pela OSC, e com base no parecer juridico expedido para
Frocuradoria Municipal do município de Portão/RS, a comissão vota, em unanimidade, pela
reahzaçáo do termo de fomento coln a OSC, com base no Art. 3i da Lei Federal 13.019 14,
em conformidade com plano de trabalho apresentado pela OSC, com data de vinte e sete de

agosto de 2018. Assim, encaminhe-se o processo para o Prefeito Municipal para decisão,
efetivação e eumprimento do Art32 §1'da Lei Federal 13"019114. Nada mais tendo a constar,
encffro a presente ata que após lida e acha«la conforme, passa ser assinada por todos os
presentes. Portão, 09 de janeiro de 2018. ,

W 4 rr@*W



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

Em cumprimento ao Art. 32 §1" da Lei Federal 13.0191t4, o Prefeito Municipal em exercício
de Porão/RS, ANTÔNIO AILTON DA SILVA COELHO, resolve efetivar a parceria oom a
orgatrzaçáo da sociedade civil Associação dos Citricultores do Vale do Rio Cadeia, inscrita no
n" de CNPJ 92.124.106/0001-15, conforme AÍt. 31 da Lei Federal t3.019114, tendo em vista a
inviabilidade de competição entre as OSC, em ruzáo da natureza singular do objeto da
parcefla, que tem como objetivo incentivar a qualificação e a ampliação de atividades
agrícolas, citricultura e silvicultura no município de Portão/RS.

Portão, 6 de setembro de 2018.

Antônio /tm rilva coelh.
Prefeito Municipal em Exercicio
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$}RETffi [T'URA [1íILJNICIPAL DE PORTÃO
üentro AeJrxlnistratlvo Arihur Pedro Müller

cül;'f P".'"..i-o \c 1ótl :01E

I i i.. il\/ -lt_ ; i/ ,ii \ i ii

O \'11NiCll)io DF- PORL\O 1i5. ilsclitu ntr C'\PJ sob cr n'87.i1-1.016 000 1-08. com sede na Rua 9 de

orrtubro. lf9, centro. neste ato cler,iclanrente representado pelo Preltito fulunicipai eln exercÍcio, Sr'"

.,\NlO\lO AtI-TON D.,\ SILVA COEI-1-lO" brasileiro. casado. asricLrltor. r'esiclente e riorniciliado Nesta
Ciciaclc. ira RLra.lLrlio de Castilirits" 9.110. bailr.o Rirrcào clo Cascaiiro. inscrito no CPF sob n" 3-59"994.200---§9
e' ( i it l0{)9q370 jl. erper-1ic[t pela S.]S ftS. trrr e\r'ICicio ciL' sur-rs atribuiçôes legais e regulauteutares.
.lo|iiranru- Jencillinaclo .\D\ll\l5l-l(A\ \t) l'tt;t-tC.\ e .i ..\SSOCIACÃO DE CJTRICIJLTORES DO
\'\L.Er DO R1O C.\Di-1,\. cont se'de \esta Crdadc. nrr L-stracla Sertào Capivara. s.no. na localidacle de Sertão
('r',1rir u|rr. ile s1e al(-r deVicliirre-ute rcprcsenta,.ia pelo seLr Presiclente. Sr MARiO ALBEIITO CEZAR"
br':r:ilc'irr,. casaiio. agricrrltor. resident.'e cionriciirado Nesta Cidade. na Estrada Bont Jardi:n.2.630, na
localidarle c1e Sertào Capirala. inscrito ncr CIrF strb n'268.904.610--Í3 e CI n' 1023853 144 expedida peia
:,15P I{S. Lloravirnte derronrirrac[.r OSC - OItGA]iIZACÀO DA SOCIEDADE CIVIL" conr tirnclaurento na Lei
ireclelal n' ll.{-) 191-1. benr conrü Iros princrpios que reseln a Administraçâo Pública e denrais noi'ilas
per"tinentcs. ceiebranr este tenro tle lbnrento. na i-ol'rrtr r'conciiÇÕr's estabelecicias nas seqLrintes cláusuias:

i - Llti t_i[J,,t'- I t_r:

l. i - 1. ) irrltntc l-ernttr iir' l'orlct.tto. .lecorlenic iit, Llr',.rte sst-. cie lnerigil.iiiciade cle

lcrlr pot ol-..]clo l crccLtçào c1c pro.ieto rle ittcelttirti rr agricultLrrir tanriiiar e fontento
c .ilr icttltuiit. toi.tt base ltr) .Â11" ,'' incisr-rs de 1 à .\. ct-,rlbrnte cletaihaclo no Plano
lrtz pJrlc ini.'ql1iirte tje sse colltti]t0. conto se ttele csti\ esse transci'ito.

Licitaçào sob n' 2,,s l0 i8.
aos setores ,Je citricultu|a
de Trabalho da OSC, qr"re

. - \ro ptr.1.'uio ser rle'stinatlos recrusos paia iLieir(L3f a clespesas r'eciadas pela respectiva I-ei cle Diretr.izes

.-i,.1,'li!.1:..i:.

!-\ecirçàr) cie'ativiclacies que Íenhain pol ob.jeto. envolvarn oLr incluarn. direta

-;.í:..!;-lü.ir.ts 1L:ttcões de regLtlaçào. cle'llscalizaçiio. clo exercÍcio clo poder cle polícia oLr de outr.as
ai.rar.: -\c ir.isir a: dt, EstadO:

ll - itrestacritr (ie ser\ iços uru tle atividrcles cLr.jo destinatário se.la o aparelho adntinisfrativo do Estaclo.

2 - DÀ TR,\]\Sir[RÊXCt,i t]t5A.\icuil{.\:

l.i -:\.'\D\41\iSTI(.\ÇAO PLrBL-lCA repassara a OSC o valor cle RS9.-175.00 (Nove ntil e rrezentos e
setellta e'cinco retris). conÍbrnte cronoqranta iie deserrrbolso. constante no Piano cje Trabaliro. sencio
s Lr p ti rtir,.l rr 1t e I a se g u i r r 1.. D o tlr ç ào C) rç a nr e ntri r i a :

l\ i..11irl(ü ![CREl'A IiI JI

,-iõr+::1;o+-rúúxrLriio' - lnsiiiiiiço.ii.t;.*at.i,úiire*iil SE]\,1A
crrlturai u cdLrcacional

l.-l - Erll caso (le celeltraçàcr de aciitiros. der,erào sel inclicaclos nc)s ntesrltos. os creclitos e empenhos para
cobertura cie cada parcela cla despesa a ser translei.icla.

-..1 .ira i)col'rencia tic cirnceiarleitto cle l{cst0s a Pagat.. rr qLlantitativo 1_.ocierá scr reciuziclo ate a eiapa que
llL-rl'r'Sentt' fLrncionali,clutle. nretlianle apioraçrio prer ir tlil ,\D\ll\lSl ltAÇ.ÀO PLBLICA.

3 - l)Às olrR.lcAÇot-s l.)As PAIi.'l'hs:

t)

il§,



PRETãITURA Í.dIUNlCIPAL DE PORTÃO
ümrtc.$ Adnninistrativo Ârthur Pedro Mül§er

-r.I - Conrpete ri ADir'l1\ISTRAÇÀo PLiBLiCA:

i - -l-r'ansicrir os recursos ii OSC de acordo conr o Ct'ouograrna cie Desenrbolso. pal'te do PIano de Ti'abalho.

clue laz parlc'inÍegrartte deste Ternto de f-otlletlto !'lio valol nele firado:

ll - Iriscaliz-ll a L.\ef riÇai0,.it-r lcrrriir (ie l r)nlr'lrto i).rur' nalo lluli ccsrllt'ott tiitrtittLtit'a rc'sportsabiljciade cla OSC

por irr'.'gLr 1riridacles cottstittliilris:

III - tlorluujcar'lontialrrente a OSC qualqLrer irregularidade encontrada na erecr.tção clas açÕes. fixando-lhe,
qtranrlo nàro pactuaclo rrL'sse Teuno de Forttento prazo 1-1ara corrigi-la:

i\'- ReccL,er'. itpLrrrlr e srrlLriional erenlLrais quc'irls e reclantações. cientiÍ'icartdo a OSC para as cievidas

legLr lali zaç ôes.

\ - Crrnsrrtucius cluaisqLrer ilr.'grLJariclacics no cLtn'ilrriritcnto tlo ob.ieto clesta Palceria. a ADNIINISTRAÇÀO
IJL.BLiCA iroclera orclenar a suspr'usào dos serviços^ senr prejuizo clas penaiiclacles a que se sLrjeita a OSC, e

seut que esta tenha direito zr qLiak"lLrer inrler.rizaçào no cziso claquelas não serenr regLrlarizadas dentro do prazo

estabelecido no tein'lo da notif icaçào:

Vl - Alrlicar as penalidacles regulanrentacias neste Ternro ile Fotttetrto,

\ ll i:iscllizir 1re'i itrrliclinrente os contrltL)s iie Lrabaiho rlLie ASsL'silrem o-s clireitos iratralhistas. sociais e

::,t'r'r r.ilnciriiltrs .itrs ttai-.iilitlttlitt'r:: e preslltLlCtcr .1,.: sct-.' ii'ri: ila ()SC:

'. rli -.\lrecial rr prestliçào (lr- conti.rs tinui apresentacltt. no prazo cle ate 90 inor,enta.l clias. contados da data

..; :ct-: riiÊbiutento orL clo cLrurprimento cle cliligência pol ela cleternrinacla, plorrogável justificadarnei.lie por

=.,:,. -':iicrilo. e

1... -:',.-.,:c:,,1-. i-!5 sLras c\ileirsrts. o e\tfalo deste Tenltt rie Fornento na inrprensa oficial clo VIunrcípio.

-:.1 -'-.-rilll,'ele a OSC:

I- Lriiizar os r,alcrrt's lecebitios cle acordo corn o I'lano de Trabalho aprovaclo pela ADilliNlSTRAÇÀO
PL BLIC.'\. obserr'adas as ciisposiçÕes cleste Tc'i'nro de Fonrento lelatir,as à aplicação clos lecursos:

ll - Responclel exciLrsivanrente pelo pagalnenlo dos encalgos trabalhistas. previdenciários. fiscais e

conrerciais lelatilos ao ilncionanrento cix institLLiçào e ao aclinrpleniento deste Ten.no cle Fontento. não se

caracret izando lesponsabilirlacle soljciiiria oLr suLrsicliírria (1a .\D\'1 I\ISTRAÇÀO PUBLICA peios I'espectir.,os

l)rganrelitos. nenrrlr-rrilcltrei onclrrciio rlo trb.lrr'lo tllr p.rlcelia ou restlicào à sua execuçào:

lll - Prestar coirtas do:i rcculsos reccbiclos nus lellros cl;r Lei F.'cieral n' 11.019 1,1. nos prazos estabelecidos
ltrrste iltslIu1rlclti0:

l\'- lndrcal arr nrelros I (rim) dirigente qrLe s. responsabilizará. cle Íbrma soliclária.;reia execrrção das

atividacies L'cLlnrprirnenio clas metas pactuadas na parcelia:

\ - Li.ccrital tis aÇa)es oLr.i('ir-r (ies1a parceliri cr)lll itiLillida.ie. atcntlendo o público cie nroclo gratuito. Lrniversal e

igLralrtlrr io.

\.l - \{antcr Ç'r1r llr-rteitas concliçÕes (le ttstr r.,: !'rlrirl)i"rnr'nLu5 e trr irr5tlrrnrentos necessár-ios pata a realização
dos sr'r'r'iÇrrs e açÕes pactuadas. atlarés cia inrprlantaçào de nranLrie"nçào preventiva e corretiva predial e de
1, '.1, r. 1.. tl.tt trtt ctlilt.r J r'qU lpillllelltO-:

!t",
t, t{"* ltt

, ;! 4{.
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yli - Respr-rlcler. cont erclirsiridarle. i:reia capacitlr,.le: orientações técrticas de toda a tltão de obra necessárta

à fiel e ;re'rt'eita erecttçào ciesse T'e rtno dc- Fotlletilo:

Vlll - \lrinte-r cotltrato cle rrabalho Çilc'ilsSegttt'Ê tli:cltrrs traL-'aihistas. sociais e

trrrba lhadores e ltrestadcrres cle seri' i ços ;

lX - R.espotisabilizat'-se. cont os recursos plovenientes clo Ternlo cle Fomeuto"

caLrsacltt ag p[rblico. (leÇL]rrel]tes de açào ott ontisstlo roluiltária. oLr de negligência,

prirticados 1)ol' setls ertll-.r'c gados:

previdenciários aos seus

pela indenização de riano
irrrper rcia orr irrprrrdêrtcia.

iirzàt, ciit c\!'cLlÇLlo iie'ssc T et'nttr tlc Iiltiic'tltt-r:

Xl - l{esltonsabilrzar lte1o espaço Íisico. equipalnentos e mobiliár'ios Itecessários ao desenvolvimento das

.rr'ões .'b.ietu,lesll »itt ceril.

Xll - Dispcrrtrbilizar docLrrrenttrs clos ltrolissir»ais cLte cotnptie a eqtripe técnica. Íais como: diplonlas dos

ltrOliSSippai,r. regiStrp.ittttit-. iLt'rS I'cspgg1i1r,s (r(1lr\elhoS e COntlato de tlabalhO;

), lll - Cnrantil o lit re ttcesso clos irgcr.rtc: 1rúbtic.ts" ;nr e:lreciitl aos clesigrtados plara a çotitissào de

ilr\niÍorirntento e avaliaçào. iro gestor da parcelia. clo corttroLe itlterilo e cio Tribunal de Contas relativamente

rlo\ iltoccssos. aos docunrentos e iis intbrnraçôes refererttes a este Tertt.to de Fonlento. betn collo aos iocais

.1,' erecuçào do obieto:

\l'i - .-\ir.licirr Lrs t'ecLlrsos recebiclos e e\/entuais saldo salcios trnanceilos ettquanto .ttão utilizados.

.--'--,.i.i:-rrerre. .!1r instiruiçiio f-inanceira ollçral inclicacla 1lela ADMTNiISTRAÇÀO PUBI-lCA. assim

: .r'r:ii.i..iec.r't..,n1,:r. ciLrc scilio obrir:atorilnrcntf eonlilLrta(las I creclito tlesie este Ternto de Fomento

..:,r:. r.'.-li::lraniJlrlJ. riil ohleto tic sLlr.i ilnltii.i:l,ic..lcrr'tld(,constiil'cle rletttottstrativo especÍtlco qLre

.'ri - Resrltti;r' r,t ,{D\1 l\lS lR.\ÇAO PUBLIC,{ os recLlrsos recebidos qLrando a prestação de contas tbr

.riiiadii coilo irregular. clepois cle exaulida a tàse recursal. se mantida a decisão. caso elr que a OSC poderá

.,rlicltar luroi'izaçào llara qLlr o ressalcinrento ao erário se.]a pronrovido pot'rrteio de ações compensatórias de

ilrelesse púbiico. tuediante a aplesentaçiio de no\o plano cie tlabalho, conÍbrtrte o objeto descrrto neste

Tr,nlr) aje Fontento c a área d!'atllilçào da olLirnizaçric. cLLja nrensuração econôrttica será feita a partir do

Plan.r ilc -[rabalho originirl" ,"iescle qrre ]lirrr tL'lhii hlr iclo dolo oLr iiaLrde e nào se.ja o caso de restitr"iiçào

i nte,:r'it I tltr: f ectlt'-sos:

.\:\rl -.\ responsai:iiidacle e.clusila pelo gelencianrento rdnrinistrativo e tlnanceiro dos reclilsos recei:icios.

inclusive no qLre diz respeito às despesas cle custeio. cle inr,estinteltto e rle pessoal.

-1 .1.I - Caso a OSC aciqLrira eqLripanrenLos e nnlr'riius pelnrancntes conr recLrrs0s provenientes da celebração

Lla piilceria. estes llenli,ureceriio na sLra titLriariclacle ao telnrino do pt'azo cleste este fertlo cle Fonrento.
obriganclo-se a OSC asrur,á-lo corrt cláLrs-Lrla cie inaiienaL.ilidacle. devenclo realizar a transÍbrência da

propiir.tiadr'rios tricsnrr,, li.{ll\ll\lS-l l{-\(,.\() P1. Ul,1L,,\. ttii ltilttrlese tie stta ertinção.

-i - i,§,-1" ,.. tr,.uç rl. .i-ü i-r(;.5 iii.-{ { idStisl

I I - O Plano de Tlabaiho deverá ser erecutttclo cLr.n estrita obsenância das cláusulas pactLradas neste Ternro
aie [roinento. ern reginre cle enrpleitada integrai. sencio letiado:

I - i)ag.lrr. a qualclLrel titLrlo. servidor rlLr cnrl,lrL'gacic pLrblico conr iecLrrsos r"incrilaclos à lrarceria:

9 Àr.c -

! 1,7.t,{,
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ll - Vlocliflcar o ob-ieto- e\ceto no caso de anrpliaçào de nretas. desde que seja previarnente aprovada a

adequação do Plano cle Traballio pela.A.DMINtSTIIAÇAO PUBLICA:

Ill - Utilizar. ainda qLre enr caráter eurergencial. recLirsos para tinalidade diversa da estabelecida no Plano de

J'raba I ho.

l\r - Pagal clespesa lealizada eur ciata rrnlerioi'li vigerrcia cla parceria:

\'- Eletriar llaganrento ein tlata llostL'r'ior à r'igênciit cla parceria. salro quando o Íàto gelador da despesa tii,er
ocorrido durante sua vigência:

\ i - i{ealizilr ciL'sll!'sas corn:

l) \'lLiltls..]uros oit c!irreÇalo ntrtttetiit'ia. irrclusire rclereritç's ir lla-sanrentos oLl a recolhir-nentos fora dos
prazos. salr,o se clecolrentcs rle atrasos da;\D\,1 i\ISTRAÇÀO PUBLICA na liberação de recursos
flnattcc'trris:

bt I'rrblicidacle. salvo as ple\ isLas no plano cle

cariiter eciucativo. inlornratir,o oLr de orientaçiio
clLre calacierizenr prorloçào pessoai; e

c) l)aganrento cie lressoai conlratado pela OSC
I I r)lq i.1.

tlrrLralhui e ciiretaruente I iitcit ladas ao obje tc da parcelia. de
social. cias qirais nào cor'lsÍeut notnes. sírni:olos ou iutagens

qLre nào atenclant ás exiséncias clo art" 46 da Lei Federal n'

-.- - Os i'r'CLirSo: r'ecebidrts ent clecorrência rla parcr:ria deveriro ser clepositados enl conta corrente esllecífica
r'. :r:.l:'!riL,.ii) fiirrnc.-irii publica rietL.nnina.ja pcla ADi\1lNiS IRACÀO PL BLiC.\.

-'.,: - iJ: l:nêittietttos Je atiros Í-lnauceilos serào aplicaclos no ob.jero cla parceria" estat.ldo su.leitos às nresnras
;n:-ra|aiies dc p.rg51at,a 11e contas erigidas ltara os recursos t|ansleIiclos.

+ - - írr:l' rrcil5ti'ia .iit cltnCltt:llrt. aii'nilnalit. rc-'ii:,,ttr !.rU C\tilt(:t'i(l rlii trltCrilA. us ,rlliOS tlnanCeirOS
.iit-:iiniiCç'rlirs. ritclrr.,iie o: llr)\filir.liia) rlit-. l.i',.:u:tir:..rbtirlas,.1as aplicircÕr.s ilnttnceir.as realizaclas. serão
icr,-rlr iritrs ii .\D\11\l\ i Ít,\ç-\r ) irL LlLl( \ rr(, rrjiLz(i iitrl)r,,rllt,.tiLr e i cle ,:0 (tr.iitta; cltas. solr pena de
irtr.'.jtata inslaLtraçào.de t,,'rtttada (-lr'contarc eslteciai d1r 1'g51,.g115i1'el. ltroviclenciacia pela autoriclade cotnpetente
cia ..\l)\,i l\ i STir.ÀÇAO PU BLIC.\.

-1.-i - J-oilir rt ttror iuretrtaçilo cie recursos no ânrbitcr da parceria ser'á realjzacla ntediante rlanslerência eletrônica
sLrleita ir rdentilrcaçtio do benetlciário flnal e à obrigatorieclade cle depósito enl sLla conta bancária.

'1,Ó - Os pi.tgittntntLrs cler erijo ser lealizacios nrediante creciito lia conta bancaria cle tltutaridade dos
tbrtltçedolcs e'pteslrtcl.rt'es 11e sclliços. e\ue(lo se rlcrnonsti lrcla a intpossiLriliciade fÍsica de pagalxento
tlleCiatttc Iruuslerêncla elett ônica. caso enr tlLrc se irdrrritirri a iealizaçào de pagantentos ei1.] espécie.

5 - Dr\ P[r.tr:S'i-,{ÇÂü DL { ON'[;\§:

-) I - A prestaÇào de contas dever'á ser eibtuada noi sr.ruinte5 ptilzos

a) \le'rtsallnertte. ate o l-5' (ciecirno ciuintrtr ciir Lltii clc rnes subseqLrente ao da trans{er.ência dos recur.sos pela
É\D\il\1st-R.-\r.,\1, PL lt1.ic,\: r.

ir;.\t.; ii() ilto\rnlit ).ila. il i-rllif jr ilo l,,,nnilto.1l i l!.rrre r,..llr i-.li.cct.jli

-5 : -;\ prestaçz)o de contas Ílnal ilos rcct,lrsos leceLridos cierei'á ser apresenlada con.l os seguintes relatórios:

U-,.i"lfr I I t'
"ttí_{;

T,.--
1r \r;! !:^, \--
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I , l{eiatório cir-. Erecuçàtt cio Ob.ieto. assinacio pe}o seu represelttaltte legal. contendo as atividacles

clescrr'.ir icl:rs ilara o c,inrpr.inrento clo ob.ieto e o cL)nrparaiir o de nretas propostas col.Il os resultados

alcrtnçarlos. a piir.tir cio cronograrra acorclaclo. anerilndtr- se doculnentos de cottrllrovaçào da realizaçào das

irçÕes:

ll- ltelator.icr cle Erecução Financeira. assinaclo ltelo seLr rellresentante legal. conl a descrição das despesas e

rece itas eletii'antente realizaclas:

lli - Original oLr copias r.eprogr'áiicas rios cornprovantes da despesa de','idantente autenticadas ern caftório ou

p,-.,. ser.ri.l.,r da ADlVllrr-lSf[a,Çr\O PUBLIC.\. dei'encio sel clevolviclos os originais após autenticação das

cop ias:

I\,- E\tra1o Lrancrit-io (ie couta específica e'ou cle aL.licaÇào ilnanceira" no qtral dever'á estar evidenciado o

ilgresso e a saitiir clos recursos. cleviclanrenre acontl:atnhaclo da Conciliação Bancária, qLiando tbr o caso;

\.' - [)r.ntonstralir tr cL- ErecLrção cie Receita e Despesa. rleviclarnente aconlpanhaclos dos cot.nprovantes de

16-sftc'5as lerlizaclas e assina.jos pelo clirigente e resporisiir'el f-inanceil'o cla OSC:

\,'l - Cotlltroyrrnte. cir.ianclr.t hour.er'. cle ilevolLrcitc, cle rrlcio reltlanescellÍe el11 ate 90 (noventa) dias após o

tçjrnrino cla t'igência (ieste T!'rnlo cle [ronletttt'r:

yll - l{elltpr io ci;cr,r6stapciaclo cias atir iclacies tlesertvolr'iclas pela OSC no exercicio e das lrletas alcançadas'

j.l - \o caso tle prestaçào de coutas parcial. os relatórios exigidos e os doculllentos referidos rro item,§.1

.j,3\ iii'itr ser aittesenta(los. erce to o relacionado tto iten \rl.

ó. DO PI{.\ZO DE !'IGÊ\CIÂ:

ó.: - O i,lr.se11re Teltro cle Fontento vigorlr'á a partir clo dia l0 09 20 l8 ate 10'12'2018, podendo ser

):.iir.r-!)ga.io nreciiante solicitaçào cla organizaçiio cia sociedacle civil. clevidantente tbrmalizada e justificacla. a

ser aprescptacla à AD\4lNlSTI{AÇÀO PUBLIC,À eur^ no rnÍninro. l5 lquinze) dias antes do tertno

in icialurente prei'isto.

ó.1 - A 1tr.on'ogaçào cle olicio da vigência cleste Telnro cle Fomento será feita pela ADMINISTRAÇÀO
pUBLlC.\ qLra6do ela clel causit a itti'aso nlr libemção de recursos tlnanceilos^ limitada ao exato período do

atrasr] \ erillcacltr.

7 - IlAS ,i[-T'IilaÇÜ[3:

7,I - Estr- l-ello cle Fomento ltocler'á ser alterado, e\ceto (llranto lo ser,r olr.ieto. rltediante a celebl'ação de
'l'elntos Aciitivos. clescle que acordaclos entre os parceit'os e t'irtttados alttes do térntino de sLta vigência.

7 I - O Plarro c[' Trabalho clat parcer"ia podelzr ser rer isto pala alteraçiio de valores ou de metas. uediante

tc|lr() iirliti\ o iLo plittio .ie traballltr original.

I - DO .\CCllXP,4)iil.'lIii:N1'Ü. ilÜN'l'fi(}t,h t. F ü5L '\1-11- rÇ i():

8.I - A AD\liNlS-fRAÇ;\O PUBLICA llrortto\L'rá o ntonito|zrnrento e a lvaliação do cultrpriuento do objeto

da parceria. poclendo "-aler-se 
clo apoio técnico tle terceiros. delegar contpetêlicia ou firtnar parcerias cotn

órgàos or"r entidades pítblicas.

8.1 -..\ AD\1 I\lSl-RAÇ.iO PUBLICA aconriranhirrri a erecuçào do oir.]eto deste Terrtro de Fomento através

cic sctt gcstol. rllle' tc.ill il()l' ()bl'irlilt, oc\:

{{i,, r
.l-,,.)#:d'
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I - "\conrpanlrar i' lrscalizat ii !r\L'cLlÇal() cia p;trccri.r.

li - lniblnral ao setr sLrpetior hieriilclLiico a exisiêr:cia cle taios rlLlÊ CCrnprometanr olr possall con'tprometet as

atividades ou llretas da palceria e de indicios cie ilre'gLrlalidades na gestão dos recursos. bent como as

providêrrcias trciotaclas ou que selllo adotaclas llar?l sanar os ploblemas detectados:

tli - Ernjtir-parecer coltclLrsivo de aniilise ald llrestaçào de contas mensal e final. corl base no relatór'io técnico
de irronitorameuto e ar,'aliação de qrre trala o art. 5!) da Lu'i Fedelal n'' l-1.0l9 14;

l\'- Disponibiljzal ntatcriais c.'qLriIaltt(lrLus tecnológicos ttecessários às atividades de monitorantento e

ar;rliaçào,

E.-l - À execuçào tautL.eln será acot'npairhada por Corlissào de \lonitorarrelrto e Avaliação, esi:ecialrrrente
ciç's io:rada 

"

8.-f - A AD\'ilNiSl-lii\ÇÀO PUtsLlC.a, enritjrii relatório tecnico cle uronitolan')ento e avaliaçào cla parceria e

o subrueterá a Conrissiirr cle \'ionitorrnrr'nta) L' ,\ialiaci.rtr riesignacia. que o hontoloeat'á. inclependenterrente da
obrigatolieclade rie a1;r'r'sentaçào cla plestaçiio cie contas ltela OSC.

8.:i - C) r'r'iirtolio técnicrr cle rnonitoranlenk) e ar alilcir-r tllt ltarceria. senr ple.jitÍzo cle ouiros e]erle ittos.
ctirrieili:

i - ric:criçàr., sLlurária das atir idades e ntetas eslabeieciclas:

l: - .tn:ili:.- .lris ittit icirriles rculizaclas. .lo crrnrpi inrerrto ilas uretas e co intltacto cio benetÍcio sociai obtido ent
'-:::., .l;r ciecitcr',o citr ob.it'to ate o i)er-iodo. coin L,ase llos inclicaclorcs estlbclç-ciclos r. aplor,,ados no Plano de
. -.,-'.:,-_-.'.

,li -,.::*ies eteriranrente transleridos pela ADt,ilr,vlSTII.AÇÀO PUBLICA;

i"' -'tnalise dos docLrntentos cornl:robatorios das despesas allresel.itados peia OSC na prestação cle contas.
it:i::ltr.io Itàrr Íirr cotttpro\:arlo o alcance das nretas e resLrltaclos estaLrelecidos neste Teuro cie Fontento.

\'1 - lrtulise de ttentLtais aullitonas iealizaclas pcio:i contrcrles intelno e e\tento. no á.rrbito da tiscalizaçào
ltleretttivtt. bett.t cott.ttr cle sLtlts conclttsÔes e clas nrcdicla-' qLle rouraraln ertr clecorrêticia clessas aLtcljrolias

8 í. - r'o exercÍcio r-1e sttas atribLriçÕes c) gestor e os integrantes da Contissão de Monitorarrento e Avaliaçào
porieriio reaiizar visirti in loco. cia qualserii entiticio relrtorio.

ti.: - Scnr preiLrizo da tiscalizaçrio pelr AD\1 I\151-l{AÇÀO PL-Bl-lCA e pelos ór'cãos cle conrrole. a
erecttr;l)o c1a ltalceriit sc-t'li ncolll:anhadii e tlscalizada peicr conselho cle poiítica pública Çorrespondente.

li,S - ( oitrlttolatla ir 1:irralisiii.rlo oLr or: onriirci,r rlr' r':rlrr reler antc. qui 1)ossa colocar ent risco a execuçâo do
Pllitto .ic l-r'abrlho. a ,'\Dtll\l5TIf ,\( À() I)1. iJl,lt \ rcrn .r Ij .-nugittj\a cle assLtntii. oLr Íransler.ir a

responsabillclacle pcla e.recttcào do ob.ieto. cle Íbrrla a cr iLar sLra desc.rntinuidacle .

li.9 - A gestâo e liscalizaçào ilo preseitie I elnro cle Fomento será e:.ercida pelo Sr, CLERIO VCIl.l N,,IULLER"

9 - l).r Rir§CIS;ÃO;

9 I E lircttiraclo.tos pirtce ittis resciitciil estL'l'.lnro cle Fontento. ilerenclo con.rr-rnical essa intenÇão no prazo
nríttituo tle ô0 ist'sserttli )rlias tle liitir'cct[]rrciu. serr.ii-r-lhes irlpuraclas as responsaLriiiclades das obr"igaçÕes e
crL'clitarlos cr: btneficios rro 1:erioclo etit.lLlc cste tellha vigiclo.

,i
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Ll e s: tno .Ad rr: i n i stra ti v + A rih u r Ped ro M ü I I e r

g.l _ .\ ;\D\11\is li{r\( {(l pL-BL.lt'i\ i-.oiie|ii l'usciuiiir r'niiaicl'alnrente cste Tertllo cle Forxento quando da

ctinstaL eçito .las se gtt i nte s s it Lrliçt-rcs :

I . Utiiizaçào dos teClil.stls cttl desacut.clo coill o Platro de Trabalho aprolado;

Il - lletarcianrento injustiíicado ila reaiizaçào cla erecução io objeto deste Terr.no de Fomento:

ili D.,.Cl:l..I.t'itllellt0 Clt cllirt-qLtla COttstatllç'tl.'Si" 
-l-irtll''r (le I-Otlrt-tlto'

;i, - ii.1.. iii:5Pai\5 \uil.i1..!('.\{,1 f. l}.\! 5'i ir'.iii'r':

. U:I:eseure lerrro cie For.uento clever'á sel executaclo tleirrente pelos pal'ceiIos. de acordo coln as

:.-:- s.,.:,s l:lcl'aijas e a )eeislação pertinente. responclenclo cacla ltnt pelas consequências de sna iuexecução

:.r.,1, trl: il.1:-il:li.

li;.1 - irl.i.r 3\eC.ili,.àt-1 cla;-.lrceria enr clesacor.rio crur o Plarro cle Trabalhtr. a \D\ll\ISTRAÇÀo pugrica

LrO(lelir. garitnti.ix a itl-er ia cl.'1tsir. ilpllcar à OSt rr''Clllllrlt'i \illlçLrc\:

I ' .\ilrqltelt. i.l ll\'\ :cli,illl.'' -:l:')':

a) Deirar cie erecutar.meras cio plano cle Trabaliio clentro clo prazo estabeiecido por lnais de 30 (trinta) dias:

b) Deirar.cle atepcler.a ntLnticipaiidade pala particil)açâo el.ll evelltos N4Lrnicipais;

c i li.cstri.gir o ACesso a coietir iciarlc' pala pirrticiltação ttrts projetos Propostos llo presente instt Lrtnento:

ll - \rr:i'c.s|-l. tctlltoi.iil.iii 11a ltar.riiiplicio L'll chliriult.'itto público e ilniled|1er1o de ce iebrat'Parceria(s) oLt

c(,ilirirtrr !r)i, r)I.lrjol,rtr ()scis) .ir e:ler.rr.ie eo\.,t.ltrr rlrr.\D\ll\lsTlt,.\ÇAo Pl-BLlcA sancionadora. nos

segititttes casrrs:

at por cleirar cie cLrpttlir na totaliclade o llrojeto. por mais de 6 (seis) clias. peio pt'azo de 6 (seis) mesesl

bl l_intitar o acesso a colerir iciacle para na|ticipacirtr no-s pro.ietos llrol)ostos t]ü lll'esellte instlumento. pelo

irrazo ile 1l tclozt) llle s.s:

i:)li,,.inciiiônciii (iir liErgiiil\a itilii ltar'ticipnçlirr etrr !\ullL()'llrtllllcll)ill). pelo prazo cle 18 (ciezoitLll llleses

Ill - Deciaraçào de iniiloreidacle par.a participar cie Chail')anrento PLlblico ou celebrar Parceria(s) oll colltrato

ccrrn (rrgãos e enticlades cie toclas as esfelas cle govelno. enqllanto perdlrrarel.ll os tnotivos determinantes da

pLr.içio.'oLr ate qLle se.]a irronrovicla a reabilitação i)elanie a própria atrtoridade que,aplicotl a penalidade' oue

será conccijicla ser.npr.e qLie a(s) OSC(s) ,lessarcir a ADN'llNlS-lRAÇÀO PUBLICA pelos prejrrÍzos

resLrltantes e depors cle decorriclo o iliirzo cla sançàtr l1r)icrLrla ct'rrr base no iuciso ll" nos segr:intes casos:

a) lnrpetlintento Jtr colerir iclaile itr prrricipirÇâo do pro.ir'to ob.ieto clo llresellte illstrLllllerrlo:

b j Desr i. cilL tlltaliclnrlt i[t t.,--cLySo d() j]rc\ünt. L.lLrieto lttLrr iirriiliclaciL' pafiicLLlar:

c) Dc-irar tle erecutar pa totaiidacle o pro.feto. objeto citl preseilLe iltsttttnler,to,

l] - uo Í.-{}íLü L íiÀ s{)LL ÇÃc a»nirls'f IdA'f l\ 1 DI CO\FI.ITOS:

ij I - () l0r.o rllr Ltrntar-ctr tic 1)ol.iarr ó o eleiti, p!.i0!.ril: .eirLrs para clirinliI quaisqLier ciirviclas ori'.tncias do

llrc'ienli Tcrrttr, tic l: rltttcltto

.1 í
, 7|/í_tll ü

11. d-
, tq. .)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
eentro Administrativo Arthur Pedro Müller

Ll.l -.{ntç's cle pit'rtloret':r açào.ltrtlici;Li ct)n)l)itr'111rr. ir.-( partl's. obr-igatorranrente. 1arão tratativas para previa
tclllalilil rii-' solLrçlio rtilittittisÍralir.i. 1{r'ti:r'iiirrs Lr'lttrtir us serào realizaclas ent reuniâo. cont a par-ticipação cla
l)rocLtt'ltiltrt ia-Lrelal clo \,lLriticiltio. da qrnl -ie1ii lii\r'aJir atlt. ou pol nreio de documentos e\pressos. sobr.e os
q Lriris sc nran iicstar'á a l)rocuracltrria-Gei ai N,i rrn ic r 1l it,.

l J, rlrsPosrÇÔES c Eí{Àis:

Il.I - Faz ltarte inteul'artte r' inclissociavel clc-stu' tr-rnro (1e l'onrenlo o Plano cle Trabaiho anexo.

I-. 1roI estatetll acot'cles" [lt'tllltttt o,s pat teiros o t]l'('\r'nt!'fe|rno cie ibntcrrto ent 3 (tr'ês,) r,ias cle iqual teor.e
li,rnili. Para lodos os eliitos lesais.

Portào'RS. 6 de Setembro de 20 l8

it : ,
í!

,,, t,L ,'*, t d *4. i.- rlir<t,r \t-BL ii
Prrrsirlente rl
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iri r )St
\NI-ONIO AII-TON DA

Pre Í'eito \.,i Lrn ic ipa I

SII-VA COELI-IO
enr exrcício
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sc1'ã0 i'cl)assâaios". clisst:
o dirotor. adrniuistralivo
r,'k-r N,hiseu Nacional ilo
Rio cle Jateirlr, \{ragner
\,tiliialr it lartins.

(ls lcr;rrrsos rh lvl)1(l
sr)faO doslinil(l0s it aqtÕcs

etnr:lgr:rtt;iiris rlrrt: itt-
clrrcrtt a r:obcrttua e o
,.clor'ço dir oslfulufâ cla)

1rrr;rJio pa'a possiLilitu

o r(JsEilto rlo aCr,li'vo.
"NossÍ] monter]to. a

ár'ca irinda sir cllri{rnLI';r
sr,rl irvesiigaÇão c1a pe-
rície rla ltrlír:ia i''ecleral,
tl as ainr la lêm qucstÕes
do scgrrlança pârâ iiocls-
sihilidarlr,r rlirs íitcas, Isso
r:lrrc estii sonclo 1'ocilclo.
1r,stabilirlade par"a o iní-
r:io clos lrahalhos r.lt: tt-'s-

,galo", rrrpl icir \Jrrrl j rts.
linLlr:,rs ilÇôcs onlef-
qrrrr;iitis estáo ilcltr-
Ídus. clo acottio L:t)ttt
,rlc. o escolitntento das
lajes rlur: Lràr,; rlesafra-
Iam e a t:rtlret'trtra pa-
ril l)r'{)[Í)q{r'r) 1or].tl dl)
r:lrr..a:;. O \'{ll(l r:otr-
lirnra rrrrr: airida niro
I0i)ilssril ilS fe{illl srls u

r:lrii: t a:lLri :L:rrl il,:i seqllll
li;r-feirii o t-.nno t1e rc-
lerência,:rr,iado 1-r-.ia
rinir irsirlirrlr:. .\ lras-
lilrxlrlirrr, tlLrr; u tcr-
rnl irrrrir selii irnirli-
sarll 1rci,, lttstilLtLo cll
Pirli i lirónio I {is!',r'ii:tr
e r\rtíslico Nacioual
(llrhan] e rirn, sir r1e-

, ,' l-s:., r't tl .. s rp-
, ir \ r!i ri, ril 'r ,,1,,..

t.{Br}

Multa para earga
abaixo da tabela

Brasília - A Agêncla l'lacio'
nal de Transportes Terrestres

iANTT) inÍcrmou que estuda
aplrcar m,rlla de B$ 5 ntil por
viagem àqueles q!ê contra-
taÍem lransporte rodoviáno
de carga com valor inÍerior
ao disposto pela Agência.
A ANTT disse estudar tam-
bém a aplicaÇão de B$ 3 mi
para quem anrnciâr oil in-

termedrar a contrataÇão de
lretê com valor inferior aos
prso mínimo. As propostes
ccnslam de airdiência Públi-
ca. apr0vada pela agência re-
gu atória na semana passada,

cuja documentaÇáo foi apre-
sertada na segundaJerra pela

ANTI . As sugestoes à propos-

ta apresentada poderão ser

e.viadas eté as 18 horas do
dia '10 de cutlbro. por meio

de formrlário disponívêl no si-
le da ANTT. por vja postal ou

d,.rrante a sessão pública de
audrêncra. qre ocorre no dia I
de olrlullro, ra sedê da ANTT,

em BrasÍlia (DF). (ABr)

Vandatismo tira escaCa

rolânts {ic üper;}ÇÍ}ü Wffirc§ §mw&w§m ffiffie'§&trm&mç&es Pesa
§@&e§ew&wwxç&w dw Wsxseax Waeioma§SãoLeopoldo-Aescadâ

rolante qLre cá acesso à pla-

taÍorma de embarque para

Porlo Alegre, na fstaÇâo São

Leopoldo, sofreu a primei-

ra avaria desde quê loi ins-
talada. no inÍcic de agoslo
passado. Foram instaledos
dois equipâmentos, um para

cada plelaÍorma, através de

um contralo com a emPre§a

ThyssenKrupp. que tfouxe as
escadas da China. Desdê o

úitinro dia 7, a escada está
rnoperanle. Conforme a Trerr-

surb, a escada tolante sofreu
um dano na lateral "pÍovocâ-

do provavelmenle por vanda-
lismo ou mal uso", inÍcrmorr
a estatal por mero da assês'
soria Ce rmprensa. "Como es-

tá em perÍodc, de garanlia, a

manulençâo é realizada pelo
Íabricanle, â ThyssenKrupp,
que, no momento, atnda es'
1á avaliandc, a exlensão dos

dânos e ainda nãc nos iorne'
ceu urna previsâo de conser'
lo", desiaca a Tren§urb.

Paris - Um homem, aponia"
do como aÍegào, êstá hospitali

zado sob custóc1ra polic.tai. depois

de ter ferrdo no domingo à noite

sete pessoas, com uma faca e

uma barre de ferro, em Pans. De

acordo com uma fonte próxirna

ao caso, o suspeito, cuja identi-

dade está send0 vêrificada, seria

um ai-"gao .ascido êm 1987. 0
homem 'alacou pessoâs desco'

nhecidas na rua", Cisse ufita,or'
te próxrma à investigaçãO. Sete
pessoas ficaram Íeridas, ii"cli.;n'

do qlratro gravernente, â iacâdas

e a golpes de bara de feno, se-

0undo a fonte. {AFpi

Visitas guiadas incentivam crianças e
jovens a conheser a história do Estado

Leilões ülertãm 711 veÍcuios e sllcâtâ§
em *ri*hüüirlnha e Gravataí

Cachoeirinha '0 DelranRS promove nesta quana'feira, em

Cachoeirinna. ieilâo de veÍculos e sucalas de sete Cenlircs de

Êemoção e Depósito cla regiâ0. O evento acontece às 1 0 llôIas

na Rua Vitin0 Zlrcattr, 305, Cily Nova i:ase. A visilaçào lÚLlllca

cios lotes, quand0 será permrtid0 c0nhecor e examinaf cs ilens.
ocoríe nos dôis dias que antecedem 0 leilâ0, das E hora§ às 17

horas, n0§ depósitos de Cachoeirinha e GIavatai. N0 lolal, serãc
ôÍertaclos 721 rlens retirios admrnrstrailvamenle 0 nã0 reclanla-

dos pelos proprietárr0s.0s rnteressaci0s podern an"ematar dols
tip0s cie Dens: sLcaias para reciciagem; ou veÍclios com docLr-

menlação (apios para v0itar a circulaÇão).0s veículos com do'
cLrmentaÇá0 ná0 tem reslriÇoes policiais 0u judiciais e são des-
vificulados de qLiâlquer cendência iegal cu ítnanceira.

Ataque ellr Pâri$ Após eleiçoes,
deixa sete Íeridos §onado pode ter Spl

Pofio Alegre - "Nossa, eu levaria mtl anos para consegulr fazer

1ud0 rssol' , declara Lais Dorneles, de oito an0s. A menina, quê adc-

ra desenhar, se retere aos 23 murais qre 0 aÍrsta prniou no Palácto

Piratinr. nra§ nLrm prazc L,eÍri Íronoí d0 que 0 imaginad0 por ela:

l- ccaieill dêm0rou qlalro anOs. enire 1 95 1 e 1 955. Esta Íoi apenas

uma dâs tantas cLrriosidades que â Laís ê 0s coiêgês aprenaleram

cluranle urna visita guiada à sede d0 Poder [xecLrttvo do Bio Grande

dc sul. /\ lurma 110 leroeir-o ano cio Ensrno Fundarnental do colégio
Iüarsia Châmpagnal, de P0fio AleiJre. visiloil 0 local 0nde tiabalha

o qovernador. O passet0, com guia trríslico, tnclui os dois prlncipais

saloes do prédio: o Negrifho do Pasloreio e 0 Albefio Pasqualini.

As visilas guiadas são gratLiiias e aconÍecem de segunda a sêxta-

leira. lníormações (51 ) 321 0"41 68.

Presidente deÍende BólarÍecha em queda
§irnples h,la*ional cotads â R$ 4,0935

Morre no Rio de Janeiro o escritor e

cientista político Helio Jaguaribe

Rio de Janeiro - lilorreu domrngo no Rio de Jâneir0 o escntor. ad-

v0gacc, socról0gc a.ieftista políticc ."lellc Jagúarbe, aos 95 anos.

Ele est:r,/â ên .asa, io bairr0 ce C0pacalrana, e teve telência t'rlÚltt-

r n .le arl,lá.s. À rnr.rmação íoi conÍrrrnacla pela Academia Brasileira

iie i. elras i ABL i cidÊ eie ocrpava a cadelra nÚmero 1 I desde 2005.

SaE,.rrC0 rliriirl!ori a Âtsr*. o presrcenle {ia rr,slitulqão. ["4arco Llcche-
sl, delefTniroLr que a nanderÉ Ca academta fosse hasleada a meto

rlasin. JagLraf be se Íormou em Direito pela PonliíÍcia Universidade

Católlca i:m 1 946. lnlcicr em 1 952 ,Jm proleto de estudcs para refor'

m!ier 0 enterrdrrnento da socredaCe brasileira. (ABr)

I
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iir.,iLLr qr r.i r i rtr F:lr.,ia,i'!. Âs;ri:ri: ii ilt.-8.'L rin,:_ti !)gt' ll, l1 i1. :

_..-.f,iri.ftlt r:11:.:!\:ji!lil i'i,ri', , \r.:. . i.r ê;Éet!g]L -lErasília - Após o pdmeiro tLit.

no clas eleiÇÕes, âô voltar os lra'
balhos no Congresso Nactonal,

Senado pode ter Lrinâ Comissâo

Parlamentar de lnqüerito (CPii

para investigar a siiuaçãc dos

museus do País. Com 2B assi-

naturas, uma a mais que o mí-

nimo exigicjo, o requêrimenlo de

criaqâo da CPI foi âpresênlaclo
na semara passaca pei0 sena-

dcr Crislovam BLrarqre iPP§'
DFI sob ô arEumeniÕ ,.le q're

o incênoio no lviuseu- \ao;oi:al
do Rio tle .lan-"iro, é resüitado

de neqiigências acumulacas acr

longo do tempo. {ABr}

§ão Pâulo - 0 presidente do

ServíÇo Brasileiro de Apoio às
Llicro e Pequenas Empresas
(Sebrae1, Guilrei'me AfiÍ Domln-
gos, defendeu a manutenÇáo do

Simples Nacional, regime es-
pecial de recolhimenio dê im-
postos para micro e pequenas

emprêsas, 0 tema foi debati
do na ÊrndaÇâo Getulio Var-
gas (FGV), na caÊi1ai ,alillsla.
'0 §imples e rrn reqrme ccns-

lrlLrcicnal, c:r sejÍi, sú tle nãc

exrstisse. e a lese e qre vooê

tem que lexar rEUalrIlenle a lo-

dos, as empresas] não sobrevr
veriam", declarou. (ÀB$

Brasíliâ - A coiaÇão da mo-

eda nortê"amefl cana fechou
ontem em queda pelo tercei'
ro pregão consecutivo, no pa-

tamar abaixo de R$ 4,10, 0
dólar terminou em baixa de
0,2ô%, cotado a F$ 4,0935
para venda. 0 Banco Central
segue com a política de swaps
cambiais lradicionais, sem ne-

nhu,Ía oierta exlracrdinária de

vencla iuiura da inoedê norte-

anerloana. C lbovespa. índi

ce Ca 83, lerilrnor o primeirc
pregào Ca semana em leve al"

tâ de 0,03%, com 70.436 pon-

tos. (A§r)

Ilio rle Janeiro - t\
llnivci'sidatlr,r Fod.o-
i'al c-lo Rio cie .ia.Lreilo
[J]riil ) iLricioit as i:on-
u'atdQóÊ)s emeLHenciais

1rala leconst-rtçáo di-r

\'lusou Nar-:iona}. ape-
sirf Li0 í,liilr.lír nir(] t()f
lcccbirh os 11§, '10 r::i-
I lrrlars do NlLllrSL.rfrrl 'lr
irJtl Lrcaçrio { l,-l }.rC).

Â institLriçãr.r r:on Lta'
toli a ir.rslalacâo de ta-
püir-.Ês 'lu(: ilào |r,,-
Ir,!e]' r.r r:tllr;l'1lri 'ltr
,,fil,t ir,, iirt1,,,rlir',1r, r

acr.tssr: di.l p{tss()í s I)ar0

:rLrLolizarlas. Os locLtr-
sOs na0 e$ião ttil {tonla,
mas já esLatlus {azctrclo
as r:ontrataq(;es iur:1e-

1rer-rtlentemente,1isso
1;orqrrt: jir hii lt galan-
Iiir tlLtit L;ssr:s ru(lu's1.ls

atnda não rerebeu rerursos tlo lüÊC

n tL tn Llr rrrnirr ilns rjhrF!Õtis.oftaiiias dârNos aos cDcarÉos, qu0

\.,'.di). cr. rOlnl/fll8 i :iOO3/r0'.{l rffpecr,.óe,ne. 0 valol de.

i !r(n'qr! i.jij inr. ..Í, n$ !r.705.22 i Nvc nr, si1{r.e'ros c 0i,uo re.is e

i *r,rar;sr r,,as r,:s;;tsas rr..,xrJr-nÇà e crlarg0s o!e
] :: I n,'. oouroau. n Do',,, 'l:i , r ,rLa 0ubtr.ia!_ào .úío

olml .sn| a, re êild. oNrgâcào ro prazo í.aÍâíe o (íelto da


