
INFORMATIVO CIRC

Santa Maria, 01 de julho de 2019 - Edição nº 007

Consórcio Intermunicipal da Região Centro - RS

NESTA EDIÇÃO
MUNICÍPIO EM DESTAQUE 
são as notícias dos seus municípios!!
 - PÁGINAS 8 A 11 -

Terceirização na Administração 
Pública Municipal

FERNANDA GONÇALVES, 14/06/2019

Prefeitos, vices, vereadores, secretários(as), assessores(as) e procuradores(as) jurídicos(as) e demais servidores participantes 
da capacitação sobre Terceirização no Serviço Público Municipal. PÁGINAS 4 E 5

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DA REGIÃO CENTRO - RS

as informações do CIRC!!
 - PÁGINAS 3 A 7 -

-ARTIGOS - 
A NOVA LEI DE LICITAÇÕES

 - PÁGINAS 14-
SERVIDORES PÚBLICOS: UMA VISÃO INOVADORA

-  CONTRACAPA -



Diretoria Executiva CIRC  2019

Presidente: Matione Sonego (Prefeito de São João do Polêsine)
Vice-Presidente: José Claiton Sauzen Ilha (Prefeito de Diler-
mando  de Aguiar).

Conselho de Administração
Matione Sonego (Prefeito de São João do Polêsine); José Claiton 
Sauzen Ilha (Prefeito de Dilermando de Aguiar); Carlos Au-
gusto Brum de Souza  (Prefeito de Tupanciretã); Lauro Scherer 
(Prefeito de Toropi) e Cleo Vieira do Carmo (Prefeito de Itaara).

Conselho Fiscal
Roberto Carlos Boff Turchiello (Prefeito de Jaguari); Leocarlos 
Gazzoni Girardello (Prefeito de São Sepé); José Luiz Camargo 
de Moura (Prefeito de Vila Nova do Sul); William Marques 
Ribeiro (Contador da Prefeitura de Restinga Sêca) e Fernando 
Adalberto Do ó Porto (Assessor Jurídico da Prefeitura de Santa 
Maria).

Estrutura Administrativa do CIRC

Coordenador Executivo: Jorge Luiz Cremonese;
Supervisão Administrativa: Rodnei Pereira Marcusso;
Assessoria jurídica: Adílio Oliveira Ribeiro;
Contabilidade/Financeiro: 

Simone Bueno Rodrigues (Contadora);
Carlos Amaral Nunes de Almeida Jr. (Of. Administrativo);

Faturamento: 
Amanda De Cesaro (Auxiliar Administrativo);
Cláudia Tomasin Romero (Auxiliar Administrativo);

Agendamento: 
Andréia Gomes Pereira (Auxiliar Administrativo);
Maria Paulina Scolari Biasi do Canto (Aux.Administrativo);

Compras e Licitações: 
Fernanda de Fátima Gonçalves (Auxiliar Administrativo).

A PALAVRA DO PRESIDENTE...

Matione Sonego, 
Prefeito do Município 

de São João do Polêsine e 
Presidente do Consórcio 

Intermunicipal da Região 
Centro - RS.

Caros Colegas,

Após os primeiros 6 meses, diante desta importante representação, quero fazer uma rápida 
retrospectiva, do intenso trabalho que desenvolvemos neste Consórcio, em prol dos nossos Mu-
nicípios.

Em Janeiro, depois da importante assembleia de prefeitos, a qual a nova diretoria tomou 
posse, estivemos representando os municípios em reunião ordinária da AGCONP – Associação 
Gaucha dos Consórcios Públicos, na Secretaria Estadual de Articulação e Apoio aos Municípios, 
em POA;

Fevereiro foi marcado pelo lançamento do novo site institucional, mais interativo, dinâmico e 
respeitando as exigências dos órgãos de controle externo. Também tivemos importantes decisões 
tomadas na Assembleia dos Prefeitos, onde foram decididas futuras licitações do consórcio como 
pneus, fraldas, medicamentos entre outros.

Março tivemos importante reunião com a Secretária Estadual de Saúde, onde juntamente 
com a AMCentro, e Prefeitura de Santa Maria, ocorreram tratativas para viabilizar a abertura 
de até 130 leitos no hospital regional. Também neste mês, em Assembleias de Prefeitos no Recanto 
Maestro tratamos sobre o Concurso do CIRC e Terceirização dos Serviços Gerais.

No mês de abril, estive representando o CIRC na Marcha dos Prefeitos, em Brasília.
O mês de maio foi marcado por reuniões importantes, entre elas, dos Conselhos Fiscal e de 

Administração e Assembleia dos Prefeitos, reuniões que possibilitaram o avanço das futuras lici-
tações de serviços gerais e de tubos.

Este mês de junho, podemos destacar vários avanços, como a homologação da licitação de 
medicamentos no valor de R$ 14.709.326,05, sendo que obtivemos uma economia de 47,37%, aos 
municípios, contemplando 95% dos medicamentos da farmácia básica. Participamos de impor-
tante assembleia dos Prefeitos no Município de Mata onde foi aprovado a criação da resolução 
que regulamenta descarte, leilão e materiais inservíveis do Consórcio. Em São João do Polêsine, o 
Curso sobre terceirização na Administração Pública Municipal, reuniu 80 pessoas entre prefeitos, 
vices, procuradores e servidores de 15 municípios consorciados e do CONDESUS. Neste mês tam-
bém, está sendo finalizado o edital para contratação de empresa especializada para realização 
de concurso público para o Consórcio. Encerramos o mês com reunião da Câmara Técnica da 
Saúde, em POA.

Assim, reunimos algumas de nossas importantes realizações e avanços deste primeiro semes-
tre de 2019. Com a certeza de que, os próximos 6 meses nos aguardam, com muitas demandas 
e realizações, com muitas conquistas a serem buscadas, em prol dos nossos 32 municípios cons-
orciados, unidos e firmes na nossa luta diária, almejando sempre o melhor para nossas cidades.

                   Matione Sonego
Presidente CIRC

ARQUIVO PESSOAL
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No dia 13 de junho, comemorou-se os 54 anos de 
emancipação politíca-administrativa do município de 
Mata, e, para marcar essa data, o município convidou  
os Prefeitos da região central para realizar uma reu-
nião de Prefeitos e, posteriomente, para um almoço 
festivo, com objetivo de divugar o turismo na cidade.

Na oportunidade, o Consórcio Intermunicipal da 
Região Centro - RS, juntamente, com a Associação 
de Municípios (AMCentro) realizaram a Assembleia 
mensal de Prefeitos.

Dentre as pautas discutidas merecem destaque: as 
futuras licitações para compra de tubo e a para con-
tratação de serviços gerais - onde ficou acertado que 
os municípios que tivessem interesse em participar 
das licitações, deveriam encaminhar por e-mail as 
suas demandas; outro ponto que merece destaque 

foi a aprovação da Resolução que regulamenta o 
patrimônio, o leilão e a doação de materiais consid-
erados inservíveis para o Consórcio. Além disso, o 
Coordenador Executivo, Jorge Cremonese falou como 
foi a conclusão da licitação de medicamentos.

Durante a reunião, o Secretário Municipal de 
Cultura, Turismo e Paleontologia do município de 
Mata, Jefeson Luiz da Silveira Saurin resaltou a im-
portância de impulsionar o turismo na região central.

E a próxima Assembleia de Prefeitos já tem data, 
hora e local. No dia 29 de julho de 2019, os Prefeitos 
da região centro, se reunirão durante o 34º Festival de 
Inverno e 34ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêne-
to, no Distrito de Vale Vêneto, no município de São 
João do Polênise, a Assembleia está agendada para às 
16 horas.

RODNEI MARCUSSO, 13/06/2019

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - RS

O município consorciado de Mata sediou a 
Assembleia de Prefeitos do mês

Autoridades e Prefeitos da região centro, durante a Assembleia 
de Prefeitos mensal, e no almoço festivo, referente aos 54 anos 

de emancipação político-administrativa do município de Mata, 
“Cidade da pedra que já foi madeira”.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - RS

Capacitação sobre terceirização no serviço 
público foi destaque em São João do Polêsine

Ocorreu no último dia 14 de junho, uma capaci-
tação aos servidores dos municípios consorciados 
sobre “Terceirização na Administração Pública Mu-
nicipal: OSCIP, OS, OSC, UFP e CEBAS e Nova Lei  
das Terceirização Nº 13.429/2017”. A capacitação foi 
promovida pelo Consórcio Intermunicipal da Região 
Centro - RS em parceria com o Instituto Sollo, Asses-
soria e Consultoria de Porto Alegre, e, foi realizada 
na Câmara Municipal de Vereadores de São João do 
Polêsine.

O objetivo do curso foi proporcionar ao público 
participante uma exposição das Leis que regulamen-
tam as contratações com Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP’s), Organizações So-
ciais (O.S.), Organizações da Sociedade Civil (O.S.C.), 
entidades de Utilidade Pública Federal (U.P.F.), Enti-
dades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) e 
Lei das Terceirizações (Lei Federal nº. 6.019/74 altera-
da pela Lei nº. 13.429/2017); bem como orientações 
jurídicas para sua aplicação nos municípios e para es-
clarecer dúvidas sobre essa temática da terceirização 
no serviço público.

O curso foi motivado pelas constantes deman-
das encaminhadas pelos municípios, no que tange a 
contratação de pessoal, pois é corriqueiro os municí-
pios solicitarem, via Consórcio, a contratação de far-
macêutico, assistente social, professores de educação 
física entre outros tantos profissionais que já foram 
solicitados. Além disso, os municípios precisam ficar 
atentos, pois contratação de pessoal é via Processo 
Seletivo Simplificado ou Concursos Públicos, que de-
vem ser realizados pela própria instituição.

O evento contou a participação de aproximada-
mente 80 pessoas, entre prefeitos, vices, vereadores, 
secretários(as), assessores(as) e procuradores(as) 
jurídicos(as), controladores interno e servidores de 
diversos setores da administração municipal. A ca-
pacitação teve a presença de 15 dos 32 municípios 
consorciados. Além da participação de uma servidora 
do Consórcio da Quarta Colônia - CONDESUS.

O curso foi ministrado pela Dra. Tânia Miroslaw 
Grigorieff, advogada e Diretora do Instituto Sollo, de 
Porto Alegre e pelo Dr. Adílio Oliveira Ribeiro, Asses-
sor Jurídico do Consórcio.

FERNANDA GONÇALVES, 14/06/2019

Prefeitos, vices, secretários (as), assessores (as) e procuradores (as) jurídicos (as) e demais servidores participantes da capacitação 
sobre terceirização no serviço público municipal
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Registros da capacitação 
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Presidente Matione Sonego e o Coordenador Executivo Jorge 
Cremonese na abertura da capacitação, na Câmara Municipal 

de Vereadores de São João do Polêsine

Participaram da capacitação cerca de 80 pessoas entre, pre-
feitos, vices, secretários(as), vereadores, assessores(as) e 
procuradores(as) jurídicos(as) e demais servidores da 

administração municipal.

FERNANDA GONÇALVES, 14/06/2019

Dra. Tânia Miroslaw Grigorieff durante a sua esplanação no 
Curso sobre Terceirização na Administração Pública Municipal

Da esquerda para a direita: Adílio Oliveira Ribeiro (Advogado e 
Assessor Jurídico do Consórcio); Matione Sonego (Prefeito de São 

João do Polêsine e Presidente do CIRC); Tânia Miroslaw 
Grigorieff (Advogada e Diretora do Instuto Sollo); Jorge 

Cremonese (Coordenador Executivo do Consórcio).

Dr. Adílio Oliveira Ribeiro também colaborou com informações, 
referente aos consórcio públicos, na parte final da capacitação
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - RS

Medicamentos 2019
A licitação compartilhada de medicamentos 2019 

foi homologada no dia 06 de junho, num valor to-
tal de R$ 14.709.326,05. Sendo que, de 642 itens do 
edital, 540 itens foram bem sucedidos, e 102 ficaram 
desertos ou frustrados, esses serão licitados posterior-
mente. Participaram do certame 25 empresas, sendo 
que 23 foram declaradas vencedoras para itens.

A licitação gerou uma economia aproximada de 
47,37% no montante da licitação. Sendo que, cerca 
de 95% dos medicamentos licitados contemplam a 
farmácia básica.

No dia 11 de junho foi realizada uma reunião com 
os farmacêuticos, secretários de saúde e demais servi-
dores que participam diretamente do processo de lici-
tação. Os assuntos tratados na reunião foram a utili-
zação do sistema SGS, onde os municípios realizam os 
pedidos de medicamentos; o cuidado com o fraciona-
mento de medicamentos na hora de fazer os pedidos 
de compras; os contratos que podem ser firmados fu-
turamente ente os municípios e as empresas fornece-
doras; dentre outras questões que ficaram acertadas.

Neste ano de 2019, participaram da licitação os 
municípios de Agudo, Cacequi, Dilermando de Agui-
ar, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, Ivorá, Jari, 

Júlio de Castilhos, Mata, Paraíso do Sul, Quevedos, 
Restinga Sêca, Santiago, São Francisco de Assis, São 
João do Polêsine, São Martinho da Serra, São Sepé e 
Silveira Martins.

E desde o dia 25 de junho, quando enfim chegaram 
todas as Atas de Registro de Preços, os municípios 
participantes foram liberados para efetuarem as suas 
compras, via licitação compartilhada.

Mais informações sobre o processo podem ser 
acompanhadas pelo nosso site: www.circ.com.br.

COMPRAS & LICITAÇÕES

RODNEI MARCUSSO, 11/06/2019

Concurso Público CIRC
O concurso público do Consórcio Intermunicipal 

da Região Centro - RS, já está em andamento, nesta 
sexta-feira, dia 28 de junho foi publicado na impressa 
oficial o edital de licitação para contratação de empre-
sa especializada visando a organização de concurso 
público para o Consórcio.

O julgamento desta licitação está previsto para o 
dia será realizado no dia 12 de julho, na plataforma 
eletrônica da BLL.

Após o término da licitação, e realizada a assina-
tura do contrato, a empresa vencedora terá o prazo 
de 90 dias para executar e realizar todas as etapas do 
certame. 

O concurso público do Consórcio contemplará 
cargos de nivel médio e superior, com salários entre   
R$ 1.844,68 a R$ 5.593,72, mais benefícios de vale 

alimentação e vale transporte, conforme o caso. Além 
disso, o certame tem como objetivo prover de ime-
diato duas vagas, sendo elas: de Assessor Jurídico e 
de Técnico em Contabilidade, para os demais cargos, 
como: Auxiliar Administrativo; Oficial Administra-
tivo e para Contador serão cadastro reserva.

Mais informações pelo telefone 55 3221-7441 ou 
pelo e-mail administracao@circ.com.br.

Farmacêuticos(as) e Secretários(as) Municipais de Saúde 
durante a reunião dos medicamentos

REPRODUÇÃO DA INTERNET
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - RS

Contas do 1º quadrimestre/2019
Para fins de atendimento dos usuários da infor-

mação contábil, a entidade deverá apresentar suas 
demonstrações contábeis (usualmente denominada 
“demonstrações financeiras”) de acordo com as nor-
mas regulamentares dos órgãos normativos.

Segundo o IBRACON NPC 27 (norma e procedi-
mento de contabilidade), “as demonstrações con-
tábeis são uma representação monetária estruturada 
da posição patrimonial e financeira em determinada 
data e das transações realizadas por uma entidade no 
período findo nessa data. O objetivo das demons-
trações contábeis de uso geral é fornecer informações 
sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e 
o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para 
uma ampla variedade de usuários na tomada de de-
cisões. As demonstrações contábeis também mostram 
os resultados do gerenciamento, pela Administração, 

CONTABILIDADE

dos recursos que lhe são confiados.”
Para tanto, o Consórcio Intermunicipal da Região 

Centro - RS, publica em seu site as demonstrações que 
são cabíveis, bimestralmente o RREO (relatório resu-
mido da execução orçamentária - Foto 01) e quad-
rimestralmente o RGF (relatório de gestão fiscal).

A fim de facilitar o entendimento das informações 
prestadas no relatório especificado, apresentamos os 
gráfico 01 e 02:

Para tanto, podemos dizer que, até o mês de 
abril/2019 (1º quadrimestre) o Consórcio já realizou 
71,33% do total da receita prevista para o ano de 2019. 
Ainda, empenhou 81% da despesa prevista e liquidou 
71% da despesa prevista.

Simone Bueno Rodrigues
Contadora - CRC/RS - 68.200

Gráfico 01:  com relação a receita (período até 
04/2019 - bimestre março e abril). 

Gráfico 02: com relação a despesa (período até 
04/2019 - bimestre março e abril).

Foto 01: bimestralmente o 
RREO (Relatório resumido de 
execução orçamentária é pub-
licado no site institucional).
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Comunidade participa da reinauguração 
da UBS de São José da Porteirinha

ARLEI SILVEIRA, 25/06/2019

MUNICÍPIO EM DESTAQUE

A administração municipal trabalhando com ética, 
responsabilidade, transparência e respeito pelo seu 
povo e empenhada em oferecer melhores condições 
nos postos de saúde do município, através da secre-
taria municipal de saúde, realizou na manhã de terça-
feira, 25 de junho, a solenidade de reinauguração da 
UBS São José da Porteirinha, na localidade de mesmo 
nome. A cerimônia teve corte de fita descerramento 
de placa e a presença da comunidade.

O prefeIto Claiton Ilha agradeceu a presença da 
população que compareceu para acompanhar a so-
lenidade. O senhor Edeni Flores, morador da região, 
falou em nome da comunidade e destacou a importân-
cia da unidade para os moradores do interior. “Com a 
reabertura do nosso postinho teremos mais acessibi-
lidade aos serviços de saúde e isso evitará o desloca-
mento até a cidade para receber um atendimento ou 
retirar um medicamento”, completou Edeni.

Conforme a secretária de saúde, Barbara Leão 
de Brum, foram investidos mais de 80 mil reais na 
aquisição de equipamentos, na reforma e na ampli-
ação do prédio que ganhou nova pintura (interna e 
externa); ampliação da sala de espera, dando maior 
conforto aos pacientes; acesso coberto, todo em ar-

mação de ferro e vidro; restauração de duas janelas 
e a realização da manutenção de portas, fechaduras 
e da rede elétrica interna e externa como a troca e a 
implantação de novas tomadas.  Em algumas depend-
ências do prédio também foi realizado o aterramento 
e a reforma do piso que já estava deteriorado.

A obra teve repasse do governo estadual, 
proveniente da Consulta Popular 2017, que elegeu a 
reforma e a melhoria de postos de saúde, no valor de  
75.428,00 reais. Dos cofres municipais ainda foram 
investidos mais de 10 mil reais para a realização da 
reforma e da ampliação do prédio. Para a aquisição 
de novos equipamentos, ao total foram investidos 22 
mil reais.

Enquanto as obras estavam em andamento, a uni-
dade ficou sem atendimento, para manter a seguran-
ça e a integridade física dos servidores. Os pacientes 
foram encaminhados e atendidos na UBS Central.

Mais imagens em nosso portal: 
http://bit.ly/2Fy7lCz 

Texto: Arlei Silveira - Jornalista
Edição: Assessoria de Comunicação - PMDA

Foto: Juliano Ravazzi
comunicacao@dilermandodeaguiar.rs.gov.br 

POPULAÇÃO VALORIZADA | Edeni Flores destaca a reforma da UBS como uma grande conquista para a comunidade
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MUNICÍPIO EM DESTAQUE

A prefeitura de Dilermando de Aguiar, através da 
Secretaria de Educação e o Departamento de Despor-
to, implantará uma escolinha de futebol no municí-
pio. O projeto “Educar para Formar Cidadãos e Atletas 
para o Futuro”, tem como objetivo o ensino do futebol 
de campo, bem como, suas regras, por meio de téc-
nicas didáticas pedagógicas voltadas para o esporte, 
desenvolvimento, equilíbrio e interação social coop-
erativa e competitiva de forma consciente e reflexiva.

“O projeto tem como premissa a prática espor-
tiva como mecanismo de transformação social; Em 
horário alternativo, fora do horário das aulas nas es-
colas, nossos jovens terão a oportunidade de frequen-
tar a escolinha de futebol; Em contrapartida, iremos 
monitorar todos os alunos quanto ao seu desempenho 
escolar, como frequência e comportamento, e depen-
dendo do rendimento, o atleta terá um acompanha-
mento pedagógico, onde comunicaremos aos pais ou 
responsáveis e o atleta ficará impossibilitado de par-
ticipar de competições, até melhorar seu desempen-
ho”, declarou Marilei Oliveira, secretária de educação.

Os interessados em participar da escolinha de fute-
bol devem comparecer na secretaria de educação, de 
17 à 28 de junho, com um documento de identificação 
da criança, para realizar a inscrição. Poderão partici-
par meninos e meninas dos 9 aos 16 anos. As aulas 
serão gratuitas e têm previsão de início no dia 08 de 
agosto. Professores e instrutores capacitados orien-
tarão os futuros esportistas.

DIVULGAÇÃO

Material de divulgação do Projeto da escolhinha.

Arlei Silveira - Jornalista
Assessoria de Comunicação - PMDA

Secretaria Municipal de Educação lança 
escolinha de futebol para meninos e meninas

Na manhã desta quinta-feira (27), foi assinado o 
contrato para repasse de subvenção à Casa do Idoso 
Marino Lovato. Conforme consta no contrato, o Mu-
nicípio de Restinga Sêca irá destinar para a entidade 
o valor de 45 mil reais, 5 mil a mais que em 2018 e 10 
mil a mais que 2017. O ato de assinatura do contrato 
ocorreu na Casa do Idoso, com a presença do prefeito, 
Paulo Ricardo Salerno, do vice-prefeito, Vilmar João 
Foletto, da presidente da entidade, Analice Ceretta 
Tessele, e da diretora da casa, Marcilena Machado.

Segundo o prefeito, Paulo Ricardo Salerno (Foto), 
“o recurso é fundamental para a manutenção do tra-
balho desta importante entidade do município”. O val-
or deverá ser aplicado nas despesas apresentadas pela 

Assinado contrato de repasse de recurso à Casa do Idoso

entidade em seu Plano de Trabalho. A Casa do Idoso 
deverá receber a participação do Município também 
na reforma do telhado da parte antiga da casa.

Roger Bolzan - Jornalista
Assessoria de Comunicação - PM Restinga Sêca

ROGER BOLZAN, 27/06/2019
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MUNICÍPIO EM DESTAQUE
Projeto Conviver retoma as atividades nas 

Escolas de Paraíso do Sul
No dia 13 de junho, o Projeto Conviver da Secre-

taria Municipal de Educação e Cultura retomou as 
atividades nas Escolas. Esse Projeto tem por objetivo 
oferecer aos alunos do AEE - Atendimento Educa-
cional Especializado, o convívio com os animais, as 
crianças começam a entender que possuem uma res-
ponsabilidade em relação à natureza, aprendendo á 
protege-la. Os animais demonstram mais amor do 
que podemos imaginar, e todo esse afeto faz muito 
bem para os pequenos, que aprendem a respeitá-los e 
respeitar seu habitat. O projeto é oferecido nas Escolas 
Municipais e E.E.E. M. Presidente Afonso Pena.

Contamos também com os passeios a cavalo, que 
acontecem mensalmente na Escola Municipal Gas-
par Barreto e tem como parceiros os senhores Marcos 
Bartmann e Florindo Gomes, que voluntariamente, 
oferecem esses passeios aos alunos da inclusão.

Segundo os professores, os alunos já tiveram uma 
grande melhora na convivência social após o anda-

mento do projeto. Crianças com determinados trans-
tornos tem uma dificuldade muito grande de rela-
cionamento interpessoal, do toque, do abraço e do 
beijo. Quando você tem um animal por perto; ex: um 
cachorro, aos poucos ele vai estimulando que a cri-
ança permita ser tocada e abraçada, facilitando muito 
a convivência entre colegas, professores e familiares. 

Alunos do Projeto Conviver

Secretaria de Educação adquire materiais para práticas esportivas do JERGS
Na terça-feira (25), a Secretária de Educação Ro-

sangela Baumhardt realizou a entrega de materiais de 
práticas esportivas, ás diretoras Tatiane Gerhke da es-
cola Rodrigues Alves e Tatiane Maus da escola Carlos 
Alterman (Foto).

Por solicitação dos professores de educação física, 
foi encaminhado, pela Secretária de Educação, um 
pedido ao Prefeito Artur Ludwig, para que adquiris-
sem os materiais esportivos para a prática dos JERGS, 
possibilitando assim, a participação dos alunos em to-
das as suas modalidades, o que prontamente foi aten-
dido pelo Prefeito.

Os materiais foram divididos entre as duas escolas: 
01 unidade de colchão 3,00 x 2,00 x 0,30 metros com 
espuma de alta densidade e cobertura com lona KP-
1000 de alta resistência e impermeável; 02 unidades 
de postes rígidos de aço com bases de aço galvanizado 
em formato de “T” com ajuste de altura até 2,5 m com 
suporte para a barra transversal;  01 unidade de barra 
transversal (sarrafo) em fibra de vidro; 02 pesos de 
5kg; 02 pesos de 4kg; 02 pesos de 3kg; 02 dardos de 
700g; 02 dardos de 600g; 02 dardos de 500g; 02 discos 
de 1,5kg; 02 discos de 1kg; 02 discos de 750g; 02 bo-
las de basquetebol oficial; 02 bolas de futsal oficial; 02 
bolas de handebol oficial;  02 conjuntos de raquete e 

bolinhas oficial; 02 bolas de voleibol oficial; 06 jogos 
de xadrez oficial tabuleiro de pano e peças e 06 uni-
dades de relógios de xadrez. 

Os JERGS proporcionam aos alunos da rede públi-
ca escolar a prática do esporte educacional e, com 
esta prática, qualificar a sua cidadania, com vista à 
construção de um mundo melhor, livre de qualquer 
tipo de discriminação, através de princípios como 
compreensão mútua, fraternidade, solidariedade, re-
sponsabilidade e cultura da paz, dando continuidade 
ao processo pedagógico vivenciado nas escolas mo-
bilizando a comunidade escolar em prol do esporte 
educacional. 

ASSESSORIA DE IMPRENSA PM PARAÍSO DO SUL
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MUNICÍPIO EM DESTAQUE
A Secretaria de Saúde de Paraíso do Sul 

faz melhorias no atendimento aos pacientes

A Secretaria de Saúde informa aos usuários que 
está em processo de readequação e melhorias na 
questão de renovação das receitas de medicações de 
uso continuo. A partir de agora, as receitas serão ofer-
tadas todos os dias, e, não somente nas quartas-feiras. 

“Assumi o cargo de Secretária, recentimente, e esta-
mos em reuniões e discussões com a equipe e usuários 
para verificarmos o que podemos realizar juntos, para 
melhorar o serviço da unidade de saúde para a popu-
lação”, relata a Secretária Juliana Cides. 

O processo de reorganização se dará da seguinte 
forma: Nas quartas-feiras terá um médico disponível 
para receitas, como de costume, porém, se a pessoa 
não tiver disponibilidade de ficar esperando na fila 
para realizar o atendimento, poderá deixar a receita 
antiga para renovação e retornar no final do turno ou 
quando achar mais conveniente, para retirar a receita 
nova. Lembrando que nestes casos a cada 6 meses o 
paciente deverá fazer uma consulta presencial com o 
médico, para reavaliar a questão do uso dos medica-
mentos contínuos, se existe a necessidade de aumen-
tar ou diminuir os mesmos. Esperamos que esta nova 
formatação traga satisfação para os usuários deste 
serviço e, como o sistema é novo estamos abertos a 
mudanças e alterações ao longo do processo de adap-
tação. A Secretária de Saúde, Juliana informa ainda, 
que está, a disposição para atendimento ao público e 

que além disso nas quintas-feiras no turno da tarde, 
sempre estará com agenda exclusiva para ouvir as 
demandas da população, “pretendo assim aproxi-
mar ainda mais o serviço da Secretaria de Saúde aos 
usuários, promovendo melhorias no setor, conforme 
as necessidades e solicitações feitas pelos próprios 
usuários”, comenta a Secretária.

A Secretaria de Saúde agradece a colaboração de 
todos para o bom andamento dos serviços da Uni-
dade de Saúde. 

Dispositivo Intrauterino- DIU 
O dispositivo intrauterino (DIU) é um dos méto-

dos disponíveis de graça no Brasil, com eficácia su-
perior a 99%. Segundo o médico Aldir Dias, a segu-
rança do método é similar a de uma laqueadura. Na 
unidade básica da sede este serviço é ofertado as pa-
cientes gratuitamente . O DIU de cobre é um método 
contraceptivo não-hormonal implantado pelo gine-
cologista. Pode ser colocado desde a adolescência até 
a menopausa. Os critérios para avaliação se a paciente 
pode usar ou não o DIU serão discutidos na consulta 
médica prévia , onde serão solicitados exames e de-
mais informações necessárias para implantação do 
dispositivo.

Texto/Fotos: Assessoria de Imprensa 
PM Paraíso do Sul

Equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Paraíso do Sul
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NACIONAL – A taxa Selic mais uma vez é mantida 
em 6,5% ao ano, em reunião realizada pelo Comitê 
de Política Monetária do Banco Central – COPOM, 
em 19 de junho. Destaque-se que essa taxa em ou-
tubro de 2016 estava em 14,25% ao ano e sofreu 12 
reduções de lá para cá, estando hoje no percentual 
antes referido. Trata-se de um indicador importante 
de que a economia vive uma certa estabilidade e inter-
essa aos municípios uma vez que muitos deles ainda 
têm parcelamentos de débitos junto a receita federal 
e outros órgãos cujas parcelas tem como indexador 
a taxa Selic. De outra banda a reforma da previdên-
cia na Câmara dos Deputados continua avançando e 
a discussão que interessa mais à área pública é se ela 
valerá para os estados ou não. 

ESTADUAL – No fechamento do mês de junho o go-
vernador Eduardo Leite ainda não sabe como e quan-
do irá pagar o funcionalismo eis que receitas sazonais 
como o IPVA não ingressam nos cofres públicos no 
mês corrente e assim as dificuldades para pagar a folha 
são ainda maiores dos que os meses anteriores. Segue 
a saga de dificuldades dos servidores estudais que, por 
óbvio, têm seus compromissos a honrar e a sua fonte 
de renda, fruto de seu trabalho é incerta quanto às da-
tas e valores para recebimentos. Continua o parcela-
mento de vencimentos que o atual governador tanto 
criticou em época de campanha.

REGIÃO – Com a chegada do inverno no calendário 
e na prática, vive-se os dias mais frios deste ano na 
região central com temperaturas próximas zero grau 
e geadas em vários pontos do estado. A maioria dos 
municípios da região se fazem presentes neste cenário 
distribuindo os agasalhos arrecados nas campanhas já 
feitas para amenizar as dificuldades daqueles menos 
favorecidos. É a função estatal para proteger o ci-
dadão, afinal o estado existe para servir a sociedade 
e não o contrário.  Aplausos aos gestores e aos servi-
dores públicos municipais que cumprem o seu papel 
ajudando aos que mais necessitam.

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DOS CONSÓRCIOS 
PÚBLICOS (AGCONP) – Na manhã de quinta-feira 
dia 06 de junho houve reunião ordinária da AGCONP, 
na qual o Coordenador Executivo do CIRC Sr. Jorge 
Cremonese representou o Consórcio. Foi apresentado 

relatórios ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) 
para negociar débitos do Estado junto aos Consórcios. 
Na ocasião também foi discutido uma proposta do Es-
tado em aderir a AGCONP. Com relação ao convênio 
e liga dos consórcios AGCONP X FAMURS houve o 
aceite do presidente da FAMURS em levar para dis-
cutir com os prefeitos no encontro que ocorrerá nos 
dias 04 e 05 de julho em Bento Gonçalves, na qual a 
AGCONP terá um espaço. Ficou definido também 
que a próxima reunião descentralizada da AGCONP 
será em 26 de julho no município de Carlos Barbosa. 

SANTA MARIA: Plano de Recuperação de Pavimen-
tação da Prefeitura de Santa Maria: Após a comple-
mentação do Plano de Recuperação de Pavimentação 
– Etapa Rio Branco, a Prefeitura de Santa Maria re-
colocou na manhã de sexta-feira, dia 28 de junho, os 
pontos de ônibus do Paradão e em frente à Catedral 
Metropolitana de Santa Maria após ser feita limpeza 
da via para não ocasionar poeira aos passageiros que 
aguardam os coletivos. Destaca-se, também, que os 
meios-fios da Avenida Rio Branco estão sendo pinta-
dos para melhor sinalização do sistema viário.

REUNIÕES CIRC: No dia 17 de julho, acontecerá 
a reunião mensal dos membros do Controle Interno 
do Consórcio. Já na quinta-feira, dia 18, haverá a reu-
nião dos Conselhos Fiscal e de Administração; E para 
fechar as reuniões do mês, no dia 29, haverá a Assem-
bleia de Prefeitos , no 34º Festival de Inverno e 34ª 
Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto,  em São João 
do Polêsine,.

Acesse o nosso site:
www.circ.com.br

RÁPIDAS



O CIRC realizou, em conjunto com a AMCentro, 
no dia 25 de junho, uma reunião descentralizada a 
qual ocorreu em Porto Alegre, no Auditório da Pro-
curadoria Geral do Estado – PGE tratando de assun-
tos relacionados a saúde. Participaram da reunião 25 
municípios da região central, através de seus Prefeitos 
e Secretários de Saúde, estando o CIRC representado 
pelo seu Presidente, Matione Sonego e pelo Coorde-
nador Executivo, Jorge Cremonense. A reunião foi 
com a Secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann, 
com sua equipe técnica. 

Na pauta importantes assuntos, tais como: a con-
tratualização do HUSM, Rede de Cirurgias de Mé-
dia Complexidade, Plano Regional de Urgência e 
Emergência – Regiões 01 e 02; Regionalização dos Par-
tos, Hospital Regional, Unificação das Regiões 01 e 02. 
O Coordenador Jorge Cremonese relatou que “em sua 
participação na reunião explanou sobre a importân-
cia de se ter conhecimento dos termos e condições da 
contratualização, posto que, a falta resolutividade no 
cumprimento dos serviços contratados tem prejudi-
cado muito os municípios que acabam aumentando 
as filas de espera, ocasionando a compra de serviços 
de terceiros e, portanto, o município acaba pagando o 
que tinha direito através da contratualização, e restou 
não realizado.” Como encaminhamento ao assunto, 
relata o Coordenador Jorge Cremonese que “ficou 
determinado que o Estado vai disponibilizar para os 
Secretários de Saúde e Prefeitos dos municípios uma 
minuta do contrato – relação a contratualização do 
HUSM – para que se possa tomar conhecimento do 
que está sendo proposto em termos de serviços e va-
lores para a nossa região central.”

Em relação ao item – Plano Regional de Urgência 
e Emergência, ficou definido na reunião que o mesmo 
será retomado. No tocante a proposta de unificação 

das Regiões 01 e 02 ficou para ser decidido na CIR 
(Comissão de Intergestores Regionais) – Órgão de-
liberativo da Região Central do RS, composto pelos 
secretários municipais de saúde e a Coordenadoria 
Regional.

Sobre o tema: Regionalização dos Partos, foi defi-
nido na reunião que o Estado vai buscar novos parcei-
ros a fim de facilitar o acesso das gestantes e atender a 
demanda que não consegue ser absorvida pelo HUSM 
e Casa de Saúde.

Por fim, sobre o Hospital Regional foi mais uma 
vez discutido o seu funcionamento visto a importân-
cia que tem o mesmo para a região, contudo per-
manece sem uma previsão de data para o seu pleno 
funcionamento.

Redes de Cirurgias: uma experiência que já deu certo

Na mesma reunião destacou o Coordenar Jorge 
Cremonese, “que foi proposta a reativação da Rede 
de Cirurgias Eletivas de média complexidade, a qual, 
quando ativa, realizou mais de 14 mil cirurgias, zeran-
do a demanda da região em diversas especialidades. 
Aliviando a fila de espera dos municípios. Trata-se, 
portanto, de uma experiência que já deu certo, e hoje, 
através do Consórcio melhoraria ainda mais, através 
da sua regulação, fiscalização, controle e otimização 
dos recursos financeiros. Tendo em vista que o Con-
sórcio só efetiva os pagamentos aos prestadores de 
serviços, após os mesmos terem efetivamente sido 
realizado, havendo a comprovação da produção de 
cada um dos prestadores para posterior faturamento, 
liquidação e pagamento.” No encaminhamento desse 
item, o Estado não sinalizou, no momento, com a pos-
sibilidade de reativar a rede de cirurgias alegando falta 
de recursos.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - RS
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Câmara Técnica da Saúde realizou reunião ordinária na capital
ARQUIVO PESSOAL

Prefeitos(as) e 
Secretários(as) Municipais 
de Saúde, em reunião com 

a Secretária Estadual, 
Arita Bergmann, 
no Auditório da 

Procuradoria Geral do 
Estado, em Porto Alegre.
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As contratações na área pública, sejam para serviços 
ou compras, são, em regra, através de licitação, onde, nos 
termos da lei, elege-se a proposta mais vantajosa para a 
administração pública, apesar de que o critério prepon-
derante é o menor preço e isso nem sempre significa a 
melhor contratação. O Decreto-Lei nº 200/1967 é tido 
pelos doutrinadores como marco normativo inicial para 
as licitações posto que, embora o mesmo tenha a finali-
dade de regularizar a administração federal, à época, 
em seu art. 10 previa a possibilidade de convênios e de-
legação de serviços públicos para execução através de 
terceiros, da inciativa privada. Já a Constituição Federal 
de 1988 em seu art. 37, inciso XXI previu a obrigatorie-
dade das licitações para as compras e contratações públi-
cas, vindo então a ser regulamentado pela Lei Federal 
nº 8.666/1993, a nossa conhecida “Lei das Licitações”.

Após 26 anos de vigência da lei de licitações, está em 
apreciação e andando em ritmo acelerado no Congresso 
Nacional o PL nº 6814/2017, o qual tem origem no PL 
1292/95 que será a nova lei de licitações. Note-se então 
que apenas dois anos após a promulgação da lei de lici-
tações atual (de 1993), já houve o ingresso de projeto de 
lei na Câmara Federal para alteração da mesma, assunto 
que tramita até hoje, essa é a realidade do legislativo fe-
deral onde alguns projetos de lei andam rápido e outros 
“dormem” esquecidos indefinidamente nos escaninhos 
das secretarias ou gabinetes. Tudo depende dos inte-
resses em jogo. No caso da lei de licitações há muito se 
faz necessária a atualização ou a substituição da atual 
legislação por uma mais moderna e eficiente, adequada 
aos dias atuais. Porém, se o PL que está sendo votado 
tem origem em 1995, caso não sofra muitas emendas, 
provavelmente não será uma legislação atual, quando 
aprovado, dado o longínquo ano em que foi proposto.

Mas, voltando a atualidade, destacamos que em seção 
realizada no último dia 25 de junho a Câmara Fede-
ral aprovou o texto-base da nova lei de licitações, o PL 
6814/17, contudo, para concluir a votação ainda é preciso 
analisar os destaques (que são propostas de alterações 
no projeto). No projeto em tramitação merecem refe-
rência, como novidades, entre outros pontos, a previsão 
das fases da licitação: preparatória, divulgação do edital, 
apresentação de propostas e lances, julgamento, habili-
tação, recursal e adjudicação. Nesse aspecto a novidade 
é que a habilitação do licitante ficou para um momento 
posterior à proposta, o que parece positivo, pois estar em 
dia com a documentação exigida pelo edital é obrigação 
do participante da licitação e não tem porque a admin-
istração ficar perdendo tempo habilitando diversas em-
presas das quais não se sabe quem vencerá o certame. 
Mais racional é habilitar apenas o vencedor. Na esteira 

das novidades encontramos no PL o Diálogo Competi-
tivo como uma modalidade para obras, serviços e com-
pras de grande vulto, e se caracteriza pela publicação 
de edital com requisitos e exigências e com prazo de 25 
dias úteis para que as empresas interessadas realizarem 
os diálogos/conversas as quais serão gravadas em áudio 
e vídeo, com licitantes previamente selecionados por 
meio de critérios objetivos. Após essa fase, eles devem 
apresentar sua proposta final. Esta então será a fase de 
competição onde será escolhida a proposta mais vanta-
josa para a administração. Outro aspecto é a possibili-
dade de redução de prazos no processo licitatório quan-
do se tratar de aquisição de medicamentos, por situação 
devidamente fundamentada e demonstrada a urgência.

Consta também a possibilidade de continuação de 
obras irregulares, com problemas sanáveis, visando evi-
tar prejuízos maiores ao atendimento à população e ao 
erário. Outros pontos importantes são a matriz de risco, 
onde na contração deverá ser estipulado quem assume 
os riscos do contrato: administração ou empresa; o 
contrato de eficiência, onde se poderá estipular um bô-
nus à empresa contratada pela eficiência nos serviços 
incentivando a agilização na execução dos mesmos; o 
seguro garantia para obras de grande vulto onde o licit-
ante terá de contratar um seguro mínimo no percentual 
de 30% do valor contratado; a criação até 2023, de um 
portal nacional de licitações visando a maior transpar-
ência dos procedimentos licitatórios de todos o país; e, 
por fim os valores para dispensa de licitações, os quais 
serão elevados para 100 mil reais para obras e engenh-
aria e para compras e serviços 33 mil reais. No tocante 
as modalidades de licitação deixam de exisitir o Con-
vite e a Tomada de Preços. Haverá ainda o agravamen-
to das penalidades por mau uso do dinheiro público, 
sendo que as infrações em licitações que atualmente de 
3 a 6 anos, subirão para 4 a 8 anos de prisão e multa.

Para os que defendem o PL em tramitação o mesmo será 
um grande avanço em que todos vão ganhar: União, esta-
dos e municípios. A inovação tem como base experiências 
detectadas ao redor do mundo, as quais servirão de base 
para a nova legislação, posto que a atual lei encontra-se 
defasada. No mais é esperar para ver como será a redação 
final da lei aprovada e torcer que traga melhorias efeti-
vas para as compras e a contratação de serviços públicos.

Adílio  Oliveira Ribeiro
Assessor Jurídico - OAB/RS 35.509

 A NOVA LEI DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - RS
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Parabéns para ao município de Mata
Em junho, comemoramos mais um aniversário dos 

nossos municípios consorciados...
No dia 13 de junho festejamos os 54 anos de eman-

cipação político-administrativa do município de 
Mata: “cidade da pedra que já foi madeira.”

O município de Mata possui numerosas atrações 
culturais e turísticas, sendo considerado um verdadei-
ro “Museu a Céu Aberto”. Possuindo a maior reserva 
em área delimitada de fósseis do Brasil.

Os municípios planejaram uma agenda cultural 
cheia de atividades para comemorar essas datas tão 
importantes com os seus municípes. Quem quiser 
saber mais informações de como foram as comemo-
rações em cada um dos aniversariantes, basta acessar 
os sites institucionais ou as redes sociais. Ali vocês 
conseguirão visualizar as fotos dos eventos e as ativi-
dades.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

AGENDA DE ANIVERSÁRIOS 
JULHO/2019

Júlio de Castilhos 

12/07

Dona Francisca

17/07

Nova Palma 

29/07



Constantemente, a visão que se tem do servidor 
público é daquele profissional mal-humorado, sem 
ânimo para nada. Hoje, o perfil de quem ocupa um 
cargo público deve ser outro: Ele tem de ser mais ágil; 
Ser estimulado; Consciente de sua importância para o 
desenvolvimento do serviço público.

Na atual conjuntura administrativa, devido a im-
portância do servidor público, já não se concebe 
servidores apenas cumpridores de tarefas. O que se 
exige é habilidade, criatividade, conhecimento e com-
prometimento, ou seja, o servidor público para cum-
prir seu papel perante à sociedade deverá ter um perfil 
baseado na qualidade e uma visão inovadora.

A gestão pública enfrenta muita resistência para 
se adaptar ao mundo contemporâneo enquanto a 
desconfiança da população no serviço público e con-
sequentemente nos servidores aumenta a cada dia. 
A valorização do servidor e o seu contínuo aper-
feiçoamento permeiam discursos de setores diversos 
e realmente são propostas que podem contribuir para 
a melhora dos serviços, mas é preciso ir além.

Existe o velho mito de que funcionário público não 
trabalha, é incompetente e ganha demais. Os próprios 
servidores públicos, com devidas exceções, alimentam 
esse mito, na medida em que lutam por privilégios, 
vantagens, gratificações, penduricalhos e acessórios 
de toda ordem, em detrimento do essencial, que é o 
fiel desempenho de funções públicas e a efetiva profis-
sionalização dos servidores públicos. 

Como qualquer ser humano, o servidor público 
poder errar, cometer equívocos e tomar decisões in-
corretas. Não se espera que seja perfeito, mas que atue 
com diligência, cuidado e atenção. 

São necessários servidores com ideias inovadoras 
incentivando e apoiando a Administração Pública, 

e também produzindo políticas públicas e serviços 
públicos com presteza.

A capacitação do servidor público é de grande im-
portância, em uma realidade cada vez mais automa-
tizada onde requer das pessoas novas abordagens 
profissionais, exigindo-se novas competências.

Muito mais do que apenas conhecer conceitos 
básicos de gestão, servidores qualificados conseguem 
avaliar situações e panoramas completos, realizar ne-
gociações e encontrar oportunidades de crescimento 
com os escassos recursos disponíveis. Isso leva a uma 
melhoria generalizada da gestão pública, gerando um 
efeito dominó de positividade por meio do qual difer-
entes setores públicos também se beneficiam.

Servidores qualificados garantem resultados me-
lhores para toda a sociedade, que passam a desfrutar 
profundamente do que a gestão pública tem a oferecer.

O aperfeiçoamento traz benefícios desde a infraes-
trutura até os diversos setores que compõem a Ad-
ministração Pública, criando uma nova perspectiva 
na população em relação à gestão como um todo, com 
um índice melhor de aprovação.

Portanto, devido a importância da atuação do 
servidor no serviço público, é  necessário a busca de 
uma qualificação pessoal. O servidor, ao saber de seu 
valor, valorizará sua profissão, saberá aplicar a sua 
qualificação como instrumento fundamental para a 
melhoria e o sucesso de sua atuação e a imagem da 
Administração, onde o preparo, treinamento e ex-
periência possibilitam uma maior assertividade na 
sua atuação. 

Rodnei Pereira Marcusso
Supervisor Administrativo CIRC

SERVIDORES PÚBLICOS: UMA VISÃO INOVADORA


