
INFORMATIVO CIRC

Santa Maria, 31 de maio de 2019 - Edição nº 006

Consórcio Intermunicipal da Região Centro - RS

NESTA EDIÇÃO
MUNICÍPIO EM DESTAQUE 
são as notícias dos seus municípios!!
 - PÁGINAS 4 A 7 -

-ARTIGO - 
CHAMAMENTO PÚBLICO: CREDENCIAMENTO
Uma importante ferramenta para contratação de 
serviços na área pública

- CONTRACAPA -

Assembleia, reuniões e licitações...
SIMONE BUENO, 14/05/2019

Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal durante a reunião do dia 14 de maio. PÁGINA 9

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DA REGIÃO CENTRO - RS

as informações do CIRC!!
 - PÁGINAS 3, 8 E 9 -

O mês foi repleto de atividades: reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal, 
da Câmara Técnica de Saúde, Assembleia de Prefeitos e a licitação de medicamentos
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A PALAVRA DO PRESIDENTE...

Matione Sonego, 
Prefeito do Município 

de São João do Polêsine e 
Presidente do Consórcio 

Intermunicipal da Região 
Centro - RS.

AS COMPRAS COMPARTILHADAS POR MEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS:
Pertinência e resultados positivos, em face da economia de escala 

De acordo com o que prevê a Constituição Federal de 1988, os municípios são entes au-
tônomos da federação, no âmbito de suas competências, e, a partir dessa ideia surge então a 
possibilidade de cooperação entre si, vindo na sequência a Lei Federal nº 11.207/2005 a qual 
regulamenta os consórcios públicos formados por municípios, criando a possibilidade da gestão 
pública compartilhada, este importante instrumento de consolidação de políticas públicas de alto 
resultado e baixo custo. 

Vivemos hoje um momento histórico em que a iniciativa privada, praticamente em todos 
os seus seguimentos, desde os supermercados até as montadoras de automóveis, tende a formar 
grandes grupos econômicos de empresas que atuam no respectivo setor, para em escala macro, 
buscar o atingimento de metas e resultados, as quais, de forma individualizada, não seriam pos-
síveis. Se os resultados são reduzidos para um quantitativo restrito de produtos ou de operações 
financeiras, a solução é ampliar as ações de maneira associativas e compartilhada, para obter 
resultados mais expressivos, em razão do quantitativos envolvidos. 

No setor público não é diferente. Há indicadores de que os municípios que integram consór-
cios públicos, quando das compras compartilhas e da contratação de serviços através dos mesmos 
chegam a obter mais de trinta por cento de economia, comparando-se tais contratações com 
aqueles feitas de forma individual, ganhando também em eficiência e resolutividade. 

O CIRC hoje segue essa lógica de atuação, fortalecendo-se a cada ano que passa, oferecendo 
aos municípios que o integram a possibilidade de realizar compras públicas compartilhadas, a 
exemplo do certame licitatório que ora se encontra em andamento – Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos, onde são licitados pelo consórcio e disponibilizados aos municípios 
para futuras aquisições, centenas de itens com preços abaixo daqueles que os municípios obte-
riam, se realizassem as suas próprias licitações de maneira individualizada. 

Além disso, os municípios participantes têm uma considerável economia por não precisar rea-
lizar a sua própria licitação, deixando de gastar com publicações legais e evitando demanda aos 
setores de sua administração. Isto tudo justifica o investimento que é feito a título de Contrato de 
Rateio, onde ao manter o consórcio com aporte financeiro mensal, têm os municípios que o com-
põem, um significativo retorno em serviços e economia de escala, pela aquisição de bens através 
de licitações: compras e contratações compartilhadas em elevadas quantidades o que faz com que 
os fornecedores de bens e prestadores de serviços operem com preços mais em conta. 

Saudamos a todos os municípios que integram o CIRC e destacamos que, cada vez mais, 
devemos nos fortalecer para seguir obtendo resultados positivos através das compras e da gestão 
compartilhada. 

                   Matione Sonego
Presidente CIRC

ARQUIVO PESSOAL
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Como já havíamos adiantado na edição de abril, 
o processo licitatório para compra compartilhada de 
medicamentos 2019 seria julgada no dia 20 de maio. 
E, na segunda foi iniciada a sessão pública que con-
tou com a participação de 27 empresas, sendo 23  de-
las declaradas vencedoras, para algum(ns) item(ns) 
certame. O Pregão Eletrônico nº 001/2019 tinha 642 
itens, destes 21 ficaram desertos, sem numa proposta 
e, aproximadamente, 80 ficaram frustrados ao logo do 
processo por estar acima do valor orçado (Referência 
do Edital) ou por algum problema da documentação 
dos Registros da ANVISA. A sessão pública foi reali-
zada na plataforma da BLL e durou três dias.

O Pregão foi lançado com uma estimativa de mais 
de 31 milhões de reais, agora é finalizar para contabi-
lizar quanto foi o percentual economizado com essa 
licitação compartilhada. E, os itens que ficaram deser-
tos ou frustrados serão licitados em breve.

A licitação de medicamentos já está se encamin-
hando para sua fase final, os farmacêuticos da Comis-
são de Assistência Farmacêutica já estão finalizado a 
conferência da documentação técnica dos itens e logo 
mais a licitação já será adjudicada e homologada, a 
previsão é que a partir da segunda semana de junho, 
os municípios participantes já estejam liberados para 
efetuar as compras.

IMAGENS DA INTERNET

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - RS
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Alunos dilermandenses participam de palestra sobre o 
cuidado e o manejo de animais peçonhentos e a natureza

O Projeto de Lei nº 022/2019 autoriza o pagamento 
do piso salarial nacional ao Magistério Municipal de 
Formigueiro, a contar de 01 de maio de 2019.

 Pensando na valorização dos nossos professores, 
bem como na adequação à Lei Federal nº 11.738 de 
16 de julho de 2008 que determina o piso, este projeto 
foi encaminhado ao Legislativo Municipal solicitando 
a autorização para que a Administração Municipal 
possa, com muito esforço, pagar a partir do mês de 
maio de 2019, o Piso Nacional do Magistério ao nosso 
quadro de servidores.

 Já o Projeto de Lei nº 023/2019, concede revisão 

Alunos do sétimo 
ano da Escola Va-
lentim Bastianello 
em visita aos labo-
ratórios da UFSM

geral anual na forma do inciso X, do Art.37, da Cons-
tituição Federal, ao vencimento dos servidores públi-
cos do Poder Executivo Municipal, exceto profissio-
nais do Magistério que terão legislação própria.

A Administração Municipal, preocupada em 
valorizar o funcionalismo público, entende por 
necessário encaminhar a esta Casa Legislativa o pre-
sente Projeto de Lei, para também preservar o valor 
aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasiona-
das pelo processo inflacionário.

Assessoria de Comunicação - PM Formigueiro

ARLEI SILVEIRA, 21/05/2019

MUNICÍPIO EM DESTAQUE

Administração Municipal encaminha projetos relevantes à Câmara de Vereadores
FORMIGUEIRO

A educação ambiental constitui um importante 
instrumento que possibilita à sociedade uma reflexão 
sobre a valorização da natureza e da biodiversidade. 
Desta forma, a secretaria municipal de educação e a 
secretaria municipal de agricultura e meio ambiente 
proporcionaram aos alunos do sétimo ano da Escola 
Valentim Bastianello um dia de campo sobre o tema. 
Durante a manhã de terça-feira (21), os alunos parti-
ciparam de palestra sobre os animais peçonhentos e a 
natureza, conferiram de perto os habitats dos animais 
e das plantas e visitaram laboratórios da UFSM.

Os alunos e professores da UFSM - Universidade 
Federal de Santa Maria dissertaram através de pa-
lestras e demonstrações práticas, sobre a importância 
de tais animais para o ecossistema, nichos ecológicos, 
prevenção de acidentes e o modo de agir no caso de 

contato com os mesmos.
Além da visita realizada nos laboratórios os es-

tudantes dilermandenses passearam pelo jardim 
botânico da universidade e pela exposição de animais 
empalhados onde tiveram contato com serpentes, 
plantas, insetos, aracnídeos (como as caranguejeiras), 
animais empalhados (taxidermizados), e puderam 
conferir de perto os animais conservados em solução 
líquida à base de formol.

Acompanharam os alunos nesta jornada a diretora 
municipal de esportes, Fernanda Huffell Teixeira; a 
coordenadora pedagógica da Escola Valentim Bastia-
nello, Alexandra Rosa; e as professoras Simoni Nardi 
e Denise Dorneles

Arlei Silveira - Jornalista
Assessoria de Comunicação Social - PMDA
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MUNICÍPIO EM DESTAQUE
São João do Polêsine promoveu 
a 64ª Festa Regional do Arroz

Entre os dias 17 a 19 de maio aconteceu a 64ª Festa 
Regional do Arroz, em São João do Polêsine. A fes-
tividade reuniu milhares de pessoas, que puderam 
prestigiar diversas atrações, entre elas: celebração re-
ligiosa, palestras e shows musicais. 

No sábado, os visitantes tiveram a oportunidade de  
participar do seminário sobre a Cultura do Arroz, as-
sistir os shows musicais e apreciar o jantar. No último 
dia da festa, o público pode apreciar um típico almoço 
Italiano, que foi servido para mais de 1.200 pessoas, e, 
a tarde eles puderam acompanhar o tradicional desfile 
alegórico, destacando a Imigração Italiana e a História 
da Cultura do Arroz, com o tema: “Família, Força e 
Espiritualidade”. 

Autoridades da região centro, no palanque oficial, prestigiando o 
desfile temático da 64ª Festa Regional do Arroz.

ARQUIVO PESSOAL, 17/05/2019

Da esq. para a dir.: Agueda Foletto (Sec. de Administração); 
Rejane Barbara Segabinazzi Foletto (Sec. de Finanças); Matione 
Sonego (Prefeito Municipal); Ledi Foletto Sartori (Sec. de Edu-

cação, Cultura, Turismo e Desporto); Cíntia Bisognin Rosso (Sec. 
de Saúde e Assistência Social) e Jair Felice Júnior (Sec. de Obras e 

Transportes).

O Nono e a Nona, símbolos da etnia Italiana, participando do 
desfile temático da 64ª Festa Regional do Arroz.

Demostração de como era realizada a colheita do arroz, quando 
não havia mecanização.

Registro durante o almoço de domingo, onde foram servidos 
cerca de 1.200 refeições.



- 6 -

MUNICÍPIO EM DESTAQUE

Campanha de Coleta Seletiva de Lixo em Paraíso do Sul
A partir do dia 23 de maio, teve início a coleta de 

Lixo Seco na área urbana de Paraíso do Sul. Os con-
tainers já foram distribuídos nos seguintes pontos:

*Em frente à Estação Rodoviária. * Ao lado do Cor-
reio. * Na Rua Max Retzlaff  nº 220 próximo a Agro-
pecuária. * Esquina Rua Max Retzlaff com Rua Willy 
Roos. * Esquina Rua Mathias Paul Gotthardt com Rua 
Willy Roos. * Próximo à Igreja Assembleia de Deus. 
* Rua E próximo ao Mercado Kelling. * Em frente a 
Escola Afonso Pena. * Próximo a Celetro. *Entrada da 
Linha Sinimbú. * Rua Edmundo Rohde próximo ao 
Salão Schimango. *Em frente à Secretaria de Educação. 
* Na Praça Iracema kelling. * Próximo ao Bradesco. * 
Em frente à Secretaria de Saúde. * Próximo a Fábrica 
Molinari. * Em Frente ao Residencial Maria Augusta. 
* Na Avenida 1º de Janeiro próximo a Fruteira. * Pró-
ximo ao Mercado da Tica na Boa Vista. *Em frente ao 
Hospital da Vila Paraíso. * Próximo ao Bar do Eliseu 
Vila Paraíso. * Próximo ao Mercado Lüdtke Vila Pa-
raíso. * Próximo ao Colégio Duque de Caxias.

O recolhimento do lixo acontecerá todas as quin-
tas-feiras e a comunidade deve depositar o Lixo Seco 
nos Containers distribuídos pela cidade. Ressalta-
mos a importância de fazer a seleção do lixo antes de 
descartar, utilizando dois sacos diferentes, um para o 
lixo seco e outro para o lixo úmido. Nos Containers 
deve ser depositado, somente, o lixo seco. O lixo seco 
é o lixo reciclável e, devem estar limpos e secos, como: 

PAPEL: Caixas de papelão, jornais, revistas, im-
pressões em geral, fotocópias, envelopes, cartões, fo-
lhas de cadernos, embalagens de papel e Tetra Pak.

VIDRO: Garrafas de bebida, frascos de vidro (per-
fumes, molhos e produtos alimentícios), copos.

METAL: Latas de alumínio, enlatados (latas de 

óleo, sardinha, molho de tomate), arames, pregos e 
parafusos, objetos de cobre, alumínio, bronze, ferro, 
chumbo ou zinco, canos e tubos.

PLÁSTICO: Garrafas PET, PVC, recipientes de 
limpeza e produtos de higiene, copos, potes de ali-
mentos, baldes.

O Lixo Úmido será recolhido duas vezes por se-
mana, nas terças e sábados e NÃO deve ser depositado 
nos Containers. O lixo úmido é o lixo orgânico e não 
reciclável. São eles:

LIXO ORGÂNICO: Restos de alimentos, cascas 
de frutas, verduras, legumes, borra de café, restos de 
comida, papéis molhados e engordurados.

REJEITOS CONTAMINADOS: Papel higiênico, 
isopor, fralda descartável, lenços, absorventes e cura-
tivos.

LIXO NÃO RECICLÁVEL: Cerâmicas, louças, 
couro, acrílico, fotografias e vidros quebrados (em-
balados de forma segura, envoltos por jornal e caixa 
de papelão).

Ressaltamos que o lixo orgânico pode ser reaprovei-
tado pela comunidade, a Compostagem é uma forma 
de recuperar os nutrientes dos resíduos orgânicos e 
levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo 
para a agricultura ou jardinagem. 

Segue o link onde explica em detalhes o processo 
da Compostagem: http://www.recicloteca.org.br/ma-
terial-reciclavel/organicos/

A Prefeitura Municipal pede a colaboração de to-
dos os paraisenses, para que cada um separe o seu 
lixo, fazendo desse ato um compromisso com o meio 
ambiente e gerações futuras. 

Texto/Fotos: Assessoria de Imprensa 
PM Paraíso do Sul

Paraíso do Sul assina contrato de prestação 
de serviço de Coleta Seletiva de Lixo

Foi realizada junto ao Gabinete do Prefeito, Ar-
tur Ludwig, uma reunião no dia 10 de maio, com os 
responsáveis pela Empresa Bella Cittá Transportes 
LTDA, onde na oportundade foi assinado o contrato 
de prestação de serviço nº 062/2019 para efetuar a 
Coleta de Lixo Seletiva da Zona urbana do Municí-
pio. O referido contrato inclui o fornecimento de 23 
contêiners, recolhimento, transporte e destinação fi-
nal. Sendo efetuada a coleta uma vez por semana, às 
quintas-feiras, com caminhão caçamba, obedecido 
o cronograma fornecido pela Secretaria de Obras e 

Trânsito. O Lixo será recolhido em todas as ruas da 
zona urbana da cidade, e o destino final será em Santa 
Maria-RS. 

É de suma importância que a população seja cons-
cientizada acerca do destino adequado para os diver-
sos tipos de lixo produzido em suas residências ou 
estabelecimentos. A Coleta Seletiva pode ser pratica-
da por cada pessoa diariamente como cidadão cons-
ciente, que busca melhorar a sua qualidade de vida e 
das próximas gerações. Reciclagem gera economia e 
sustentabilidade; pratique a coleta seletiva.
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MUNICÍPIO EM DESTAQUE
Seguem as tratativas para implantação do Sistema 

de Videomonitoramento no município

O município de Paraíso do Sul recebe emenda par-
lamentar que beneficiará a área da Saúde do municí-
pio, de autoria do Deputado Federal, Pompeo de Mat-
tos. A Emenda possibilitou a compra de um veículo, 
equipamentos e materiais permanentes para a Uni-
dade de Saúde da Sede.

A entrega do veículo aconteceu na terça-feira, 21 de 
maio. Estiveram presentes na entrega o Prefeito Mu-
nicipal, Artur Ludwig, a Secretária de Saúde Jaqueline 
Kunde e demais funcionários.

Texto/Fotos: Assessoria de Imprensa 
PM Paraíso do Sul

No dia 23 de maio, no gabinete do Prefeito Mu-
nicipal, Artur Ludwig, aconteceu uma reunião com 
os Integrantes da Comissão para implantação do sis-
tema de videomonitoramento no município. Dando 
sequência as tratativas que iniciaram no mês de abril, 
deste ano. 

A Comissão apresentou ao Prefeito o Termo de 
Cooperação nº 171/2017, firmado entre o Estado do 
RS (por meio da Secretaria de Segurança Pública e 
Secretaria da Fazenda), e o DETRAN, para que o Mu-
nicípio integre o Sistema de Segurança Integrada com 
Municípios do Rio Grande do Sul (SIM/RS), por meio 
da adesão ao referido Termo.  

A Comissão entende ser necessária a colocação de 
câmeras em 10 pontos da zona urbana de Paraíso do 
Sul, a serem definidos. Fica estabelecido que serão, 
inicialmente, necessárias cerca de 20 câmeras para 
comporem o referido sistema no Município. 

O objetivo da comissão é realizar uma Campa-
nha de arrecadação de doações junto à comunidade 
paraisense, tanto de câmeras quanto de recursos fi-
nanceiros, para serem empregados/investidos na 
instalação do sistema de videomonitoramento, au-
xiliando também na cobertura dos demais custos re-
sultantes do mesmo. 

Interessados em contribuir podem procurar o in-
tegrante da Comissão e Tesoureiro do CONSEPRO, 
Matias Bundt. Todos os recursos arrecadados serão 
depositados na conta do Conselho Pró-Segurança 
Pública de Paraíso do Sul (CONSEPRO). A saber: 
Banco Banrisul, Agência 1066, Conta 060200560-2.

Texto/Fotos: Assessoria de Imprensa 
PM Paraíso do Sul

Novo veículo adquirido por meio de uma emenda parlamentar, 
para atender as demandas da Secretaria de Saúde

Emenda parlamentar destina recursos 
à saúde de Paraíso do Sul

ASSESSORIA DE IMPRENSA PM PARAÍSO DO SUL

Prefeito Artur Ludwig e autoridades em reunião para a 
implementação do sistema de videomonitoramento
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NACIONAL – A expressão “ouvir a voz das ruas” 
parece bastante adequada nos dias atuais. Mas, o que 
deve ser ouvido? Os protestos de vários segmentos 
da sociedade no dia 15 de maio contra os anuncia-
dos cortes de verbas da educação e aos termos do pro-
jeto de reforma da previdência; ou as manifestações 
de apoio ao atual governo, ocorridas em 26 de maio, 
onde as pessoas chegaram a pedir o fechamento do 
Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal  e 
ainda que a reforma previdenciária seja aprovada. Até 
que ponto o clamor popular reflete temas de interesse 
da sociedade? Parece que, no mínimo, há uma certa 
confusão no senso comum e nas bandeiras defendi-
das. Com a palavra os cientistas políticos de plantão.

ESTADUAL – Na manhã de segunda-feira dia 27 de 
maio, o governador Eduardo Leite realizou a entrega 
de 272 viaturas , sendo (226 SUVs e 46 picapes) para 
a Brigada Militar e 89 carabinas para a Polícia Civil, a 
cerimonia aconteceu no Parque de Exposições Assis 
Brasil, em Esteio. A verba, de cerca de 67,2 milhões 
destina-se a investimento em cercamento eletrônico, 
parque tecnológico, radiocomunicação digital e rea-
parelhamento do serviço de inteligência. Em abril, 
o Estado entregou 112 viaturas para a Polícia Civil e 
2.253 coletes balísticos para a BM. A contrapartida 
estadual é de 6,3 milhões, onde ainda está prevista a 
aquisição de 312 carabinas e 87 espingardas para a BM 
274 coletes balísticos para a Polícia Civil, 187 pontos e 
dez salas de cercamento eletrônico, e 151 pontos e 20 
salas de videomonitoramento. O objetivo dessa ação é 
diminuir os índices de violência nos municípios. Na 
região central, merecem destaques os municípios de 
Restinga Sêca (Foto), que recebeu um caminhão de 
Bombeiros, Santiago que ganhou uma 1 SUV, Júlio de 
Castilhos que também recebeu uma 1 SUV, e o mu-
nicípio de Santa Maria que recebeu 6 SUVs, 2 picapes 
e 2 carabinas.

REGIÃO – As chuvas intensas das últimas semanas na 
região central do estado são motivo de preocupação 
aos gestores municipais; prefeitos dos municípios a-
tingidos os quais terão de fazer um esforço enorme 
e de elevados custos financeiros para realizar a recu-
peração da malha viária – estradas – as quais estão 
sendo bastante danificadas em função das intempé-
ries climáticas. É mais um desafio aos prefeitos fazer 
frente as despesas oriundas da recuperação e con-
servação de estradas e também referentes a eventuais 
danos na área urbana, com destelhamento de casas e 
outras situações. Ser mandatário municipal é assumir 
grandes desafios e responsabilidades.

CIRC - CONFIRMADO - No dia 14 de junho, acon-
tecerá na Câmara de Vereadores de São João do Polê-
sine uma capacitação aos municípios consorciados, 
sobre a “Terceirização na Administração Pública 
Municipal: OSCIP’s, OS, OSC, UPF, CEBAS e a Nova 
Lei das Terceirizações nº 13.429/2017”, o curso será 
ministrado pela Dra. Tânia Miroslaw Grigorieff, Ad-
vogada e Diretora do Instituto Sollo de Porto Alegre e 
pelo Dr. Adílio Oliveira Ribeiro, Assessor Jurídico do 
Consórcio. Mais informações pelo telefone (55) 3221 
7441 ou pelo e-mail administracao@circ.com.br.

MUNICÍPIO DE FORMIGUEIRO - Estão abertas as 
inscrições para o concurso público da Prefeitura Mu-
nicipal de Formigueiro, no edital estão sendo oferta-
dos 30 cargos (vagas ou Cadastro de Reserva). Mais 
informações e Edital completo no link: <https://cdn.
legalleconcursos.com.br/edital/102/1911/6ea45ee3f2
6c4df74508b0b282d655c7.pdf>

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

RÁPIDAS

Prefeito Paulo Ricardo Salerno, juntamente com o comandante 
do batalhão de Restinga Sêca, Tenente Moretti e com o Coronel 

Bonfatti, comandante dos Bombeiros no Estado.

PM RESTINGA SÊCA



CONSELHO FISCAL - No dia 14 de maio os membros 
do Conselho Fiscal, reuniram-se na sede do Consór-
cio, para analisar as contas do 1º tri/2019, que foram 
aprovadas pelo Conselho e, posteriomente, repassa-
das para apreciação do Conselho de Administração.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - No mesmo 
dia, houve a reunião do Conselho de Administração 
(Foto ao lado) também analisaram e aprovaram as 
contas do 1º tri/2019. Além disso, foram sugeridas al-
gumas licitações, como uma futura licitação para con-
tratação de empresa especializada em serviços gerais, 
tais como: limpeza, jardinagem, copa e cozinha, além 
de uma licitação para aquisição de tubos; Na oca-
sião, o Coordenador do Consórcio, Jorge Cremonese 
propôs que os próximos Contratos de Rateio com os 
municípios seja incluso uma cláusula sobre o índice 
de correção para eventuais inadimplências; Outra 
questão levantad foi a inclusão, no próximo Chama-
mento Público, do serviço de plantões médicos remu-
nerado por hora.

CÂMARA TÉCNICA DA SAÚDE - Na manhã do 
dia 22, ocorreu a reunião mensal dos Secretários 
Municipais de Saúde. Na oportunidade, eles deram 
prosseguimento à questão da Rede Cirúrgica, dentre 
outros assuntos. Também foi dado um panorama de 
como estava a licitação de Medicamentos 2019, bem 
como, as futuras licitações que envolvem a saúde, tais 
como: a de compra de fraldas descartáveis e tiras de 
reagentes.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - RS
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REUNIÕES DO MÊS
SIMONE BUENO, 14/05/2019

Prefeitos(as) e demais autoridades na Assembleia de maio

Na manhã do dia 28 de maio, os Prefeitos consor-
ciados ao Consórcio Intermunicipal da Região Centro 
- RS, junto com Associação dos Municípios da Região 
Centro estiveram reunidos na sede da AMCENTRO 
realizando a Assembleia dos Prefeitos do mês. 

Na oportunidade, o Presidente do Consórcio, 
Matione Sonego, colocou em votação, a escolha de 
qual índice monetário o Consórcio passaria a aplicar 
num momento de cobrança de débitos, pois a falta de 
índice já vinha sendo alvo de apontamento do TCE/
RS. Também foi posto em votação, as futuras licitações 
compartilhadas, como a contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços gerais e a licitação 
para futuras aquisições de tubos, no qual ficou combi-
nado que os municípios irão encaminhar ao CIRC as 
suas demandas, como parte de um estudo. 

Além disso, foi apresentado aos prefeitos um pa-
norama do andamento da licitação de Medicamen-
tos/2019 e também já foi informado, que os medi-
camentos que ficaram desertos ou frustrados serão 
licitados posteriormente. Também foi comunicado 
que em breve será iniciada a licitação de fraldas e tiras 
de reagentes.

Assembleia de Prefeitos

O presidente, também pôs em votação as sugestões 
de locais para realizar as próximas Assembleias, e fi-
cou acertado de que dia 13 de junho, a Assesbleia será 
na cidade Mata, e que a de julho, será realizada no dia 
29, em Vale Vêneto, Distrito de São João do Polêsine, 
no 34º Festival Internacional de Inverno da UFSM e 
34ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto.

A Dra. Tânia Grigorieff, do Instituto Sollo, de Por-
to Alegre, participou da Assembleia. Na ocasião, ela 
alertou os prefeitos sobre a questão das ouvidorias 
municipais, conforme a Lei Federal 13.460/2017.

RODNEI MARCUSSO, 28/05/2019
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A Constituição Brasileira atual, também denomi-
nada de “Constituição Cidadã”, assegurou a população 
um extenso rol de direitos como nunca antes neste 
país. A partir de então, os  os municípios tiveram suas 
atribuições amplamente alargadas pela descentrali-
zação trazida pela CF/88. Nesse contexto, passaram a 
ofertar um grande volume de serviços públicos. Tem-
se assim um quadro de restrição orçamentária, não 
prescindindo de mecanismos de controle dos gastos 
públicos.

Nessa linha é cada vez mais necessário otimizar a 
aplicação dos recursos reduzindo custos sempre que 
possível.

Assim, os Consórcios Públicos entram como su-
porte na gestão pública municipal oferecendo ganho 
de escala, a racionalidade de processos e de despesas, 
a realização de projetos conjuntos considerados in-
viáveis de forma isolada, até os que são gerados por 
efeito colateral e considerados benefícios indiretos, 
como o fortalecimento político de regiões até então 
com pouca representatividade estadual devido ao 

pequeno número de eleitores dos municípios perten-
centes ao consórcio. Da mesma forma que os municí-
pios tem dificuldades para gerirem a coisa pública, as 
mesmas se apresentam também para os Consórcios, 
com os desafios transcedendo o limite do municí-
pio, pois a natureza de atuação é de no mínimo dois 
municípios, além dos desafios habituais como tensão 
econômica e social.

Portanto é importante  consideramos os Consór-
cios Intermunicipais como instrumento essencial aos 
municípios de porte pequeno, médio e grande na real-
ização das políticas públicas, e não como mera solução 
para todos os males existentes, visto que o Consórcio  
sozinho não solucionará os problemas dos entes con-
sorciados. Há necessidade de ter uma articulação com 
os entes consorciados e demais esferas de governo, 
com o consórcio tendo um papel de articulador na 
solução das necessidades das ações compartilhadas.

Rodnei Pereira Marcusso
Supervisor Administrativo CIRC

Consórcios Públicos como Ferramenta na busca da 
eficiência na Administração Pública Municipal.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - RS

IMAGENS DA INTERNET



E os Parabéns vão para... Ivorá; Paraíso do Sul e 
Santa Maria

E seguimos festejando os aniversários dos municí-
pios da região centro. Em maio, comemoramos mais 
três aniversários...

No dia 9 de maio festejamos os 31 anos de eman-
cipação político-administrativa de Ivorá. Já no dia 12, 
foi o dia de comemorar os 31 anos do município de 
Paraíso do Sul. E, no dia 17 teve festa no coração do 
Rio Grande, Santa Maria festejou os seus 161 anos.

Todos os municípios planejaram uma agenda cul-
tural repleta de atividades para comemorar essas da-
tas tão importantes com os seus municípes. Quem 
quiser saber mais informações de como foram as 
comemorações em cada um dos aniversariantes, basta 
acessar os sites institucionais ou as redes sociais. Ali 
vocês conseguirão visualizar as fotos dos eventos e as 
atividades.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

AGENDA DE ANIVERSÁRIOS 
JUNHO/2019

Mata- 13/06

6º Workshop da Saúde Pública
Realizou-se nos dias 08 e 09 de maio de 2019 o 6º 

Workshop da Saúde Pública, organizado e promovido 
pelo Conselho Federal de Farmácia do Rio Grande 
do Sul (CRF/RS), na cidade de Porto Alegre. A far-
macêutica do município de São Martinho da Serra e 
integrante da Comissão de Assistência Farmacêutica 
do Consórcio Intermunicipal da Região Centro do 
Estado/RS - 2019, Mônica de Abreu Rodrigues, par-
ticipou do evento, que contou com a presença de far-
macêuticos de todas as regiões do estado.

Na oportunidade, foi anunciada pela Secretária de 
Saúde do RS, Arita Bergmann, a criação do Departa-
mento de Assistência Farmacêutica (AF) do RS, que 
fortalecerá a política de AF Estadual e a articulação 
com os municípios.

O evento foi marcado por palestras e discussões 
sobre o uso racional de medicamentos, os desafios da 
implementação da AF na prática multiprofissional, o 
cuidado farmacêutico, relatos de experiências no con-
trole e gerenciamento de medicamentos em municí-
pios gaúchos, processos de melhorias de aquisição de 
medicamentos e insumos da AF (Metodologia Lean).
Também abordou a temática da organização da AF, 
da gestão logística à gestão do cuidado, na qual vários 
profissionais puderam relatar suas experiências e suas 
realidades, em diferentes municípios de nosso estado.

Além disso, outro tema bastante relevante foi o 

processo de aquisição pública de medicamentos, onde 
foi exposto a importância da programação, modali-
dades de compras na prática e modelo de consórcios. 
As apresentações contaram com a presença de far-
macêuticas que já realizam a aquisição de medica-
mentos através de consórcios, o que otimiza a apli-
cação dos recursos públicos do SUS. Também foi de 
muita relevância todos os apontamentos e dicas aos 
profissionais da área feitos pelo Tribunal de Contas do 
Estado – TCE, nos processos licitatórios.

Mônica de Abreu Rodrigues
Farmacêutica da PM de São Martinho da Serra

CRF-RS, 08/05/2019

Workshop discutiu sobre a implantação da 
assistência farmacêutica



A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, In-
ciso XXI, prevê que as obras, os serviços, as compras e 
as alienações (venda) na área pública (União Estados, 
Municípios e instituições públicas), serão realizadas 
mediante processo licitatório. Assim, surgiram as le-
gislações que regulamentam estas disposições constitu-
cionais que são, basicamente; a Lei 8.666/93 conhecida 
como lei das licitações e posteriormente a Lei Federal nº 
10.520/2002 que é conhecida como a lei do Pregão: pre-
sencial e eletrônico, que são modalidades de licitações, 
na atualidade.  Ocorre que, as licitações pressupõem 
uma disputa entre concorrentes do setor privado que 
em igualdade de condições prestam serviços ou vendem 
produtos para órgãos públicos. Contudo, há casos e situ-
ações em que a disputa pelos interessados em contratar 
com a administração pública torna-se inviável. E assim 
surgem as exceções na lei de licitações: art. 17 (alienações 
de bens, leilões, etc.), art. 24 (dispensa de licitações, por 
valor ou justificada); e, art. 25 que é o objeto desta nossa 
abordagem, onde a doutrina criou essa modalidade de 
contratação, que é enquadrada como dispensa de lici-
tação e denominada como Chamamento Público para 
Credenciamento. No mais, o Chamamento Público para 
Credenciamento tem sua base na doutrina, podendo-se 
destacar, Marçal Justen Filho, como um dos principais 
autores do direito administrativo que trata do tema.  

 Importante destacar que  não existe previsão expres-
sa na legislação, para o procedimento de que tratamos, 
razão pela qual passou-se a entender como base legal 
para o procedimento conhecido como CHAMAMENTO 
PÚBLICO para CREDENCIAMENTO de pessoas físicas 
ou jurídicas para prestação de serviços à administração 
pública o art. 25 da Lei 8.666/93, o qual preceitua em seu 
caput (É inexigível a licitação quando houver inviabili-
dade de competição (...), tendo como características prin-
cipais, a pluralidade de prestadores credenciados, os quais 
podem prestar seus serviços em igualdade de condições, 
isto porque, serão da mesma qualificação e os preços a 
serem pagos aos mesmos é igual para todos e definido 

e ofertado pelo contratante, ou seja: a administração 
pública. Nessa seara, o destinatário final é o cidadão, na 
condição de munícipe o qual, pelo menos em tese, es-
colhe o prestador de serviços pelo qual será atendido, 
dentre os credenciados pelo órgão público, para tal fim.  

Destacamos ainda que os serviços a serem prestados 
são executados em espaço próprio do prestador; sendo, 
por exemplo, em consultórios, clinicas, etc. Em que pese 
possa ser realizado este procedimento (Chamamento 
Público) para as mais diversas áreas de serviços públicos, 
é na educação e principalmente na saúde que o mesmo 
vem sendo amplamente utilizado.  Isso se deve as ca-
racterísticas deste setor de serviços que conta com uma 
gama enorme de diversidade em suas especialidades e 
qualificações, sendo que é da essência dos atendimentos 
da área da saúde dos dias de hoje o encaminhamento de 
pacientes para atendimento pelos profissionais e ou clíni-
cas credenciadas, mediante pagamento, pela municipali-
dade, a qual não podendo ofertar estes serviços por ela 
mesma, contrata a sua prestação através do Chamamento 
Público – Credenciamento. O Chamamento Público para 
Credenciamento destinado a contratação de serviços nos 
termos do art. 25 da Lei 8.666/93 – Lei das Licitações; é 
de revelada importância para os entes públicos viabiliza-
rem atendimentos em áreas como educação e saúde onde 
não conseguem atingem a contemplar toda a demanda 
destas áreas. Merece destaque a importância dos termos 
em que são redigidos os instrumentos convocatórios 
(Editais) e também os contratos ou Termos de Creden-
ciamento para o Chamamento Público/Credenciamento, 
posto que, não havendo disposição expressa em lei para 
o mesmo, as regras são basicamente construídas pelo 
órgão que encaminha a contratação, com base na dou-
trina e em procedimentos análogos já realizados por ou-
tros órgãos os quais podem ser tomados como referência 
e aperfeiçoados e/ou adequados a cada caso concreto.

Adílio  Oliveira Ribeiro
Assessor Jurídico - OAB/RS 35.509

CHAMAMENTO PÚBLICO: CREDENCIAMENTO
Uma importante ferramenta para contratação de serviços na área pública 


