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" ,ATAAUDIENCIA PUBLICA

AoS 13 dias do mês de junho do ano de 2019, no auditÓrio do Centro Administrativo
Leopoldo Petry,sito à Rua Guia Lopes, n.º 4201, 10º andar, bairro Canudos, neste
Município, ocorreu a Audiência Públlcaa convite do Gabinete da Prefeita do
Município de Novo Hamburgo, com base dos termos do artigo 39 da Lei Orgânica
Municipal, para debater e apresentar o, Projeto de Lei de Regularização de
Edificações Implementadas em Desacordo coma Legisl~ção Específica. A Senhora
Roberta Gomes de Oliveira, Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação,
presidente desta sessão,deu(is boasvindas aosSecretários, Diretores e funcionários
da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, representantes de Vereadores,
representantes de entidades, arquitetos, engenheiros e comunidade presente na
Audiência PúbliCa. Robertaleu o iiAviso nº 32/201911

, o qual foi publiCado no Jornal
NH no dia 05 de junho de 2019, sendo este afixado nos murais da Câmara de
Vereadores, Prefeitura Municipal e na sala da Diretoria de Desenvolvimento Urbano.
A secretária também explicou a dinâmica da Audiência Pública. Chamou para
compor a mesa o representante do Gabinete da Prefeita Sr. Ruy Noronha, a diretora
de Desenvolvimento Urbano Sra.,LaísCorteletti, o representante da equipe do Plano
Diretor Sr. André Brenner ea representante procuradoria do município Sra. Carolina
Lampert. Solicitou que perguntas fossem feitas preferencialmente por escrito e
informou estarem à disposição de todos/formulários para encaminhamento de suas
dúvidas. AtraVés de projeção de imagens no mural, Roberta apresentou a proposta
da lei, exemplificando e detalhando cada artigo. Terminada a apresentação, abriu a
audiência para a leitura das perguntas escritas elaboradas pelos presentes. Os
questionamentos enviados em formulários foram respondidos e discutidos com
contribuições dos membros da mesa. As perguntas e respostas seguem anexas a
essaata. Na seqüência, aconteceram os questionamentos e sugestões orais os quais
foram respondidos e debatidos pelos presentes e pelos membros da mesa. Seguem
abaixo os diversos pontos discutidos na audiência:
a} Questionado seo valor daçompensação pecuniária seria sobre toda a edifiCação,
foi respondido que recairia apenas sobre a área da edifiCação que ultrapassa os
limites previstos pelo Plano D:iretor UrbanístiCo e Ambiental (PDUA).
b) Questionado se a isenção de compensação pecuniária para edificações com área
total máxima de 70m2 seria para as destinadas a qualquer uso ou apenas as
residenciais. Foi.respondidoquea lei seria mais clara e específica sobre o tema.
c) Sugerido que a lei também permitisse a regularização de muros erguidos em
recuos de jardim com alturas sllperiores ao permitido. Foi respondido que esse
assunto deverá ser estudado com mais profundidade, pois é regrado pelo código de
edifiCações e não pelo POUA.
d) Sugerida a definição ou referência da fonte que demarca os limites da Bacia da

. undação, considerando divergências atuais entre entidades e fundações. Sugestão
+'a atada.



e) Comentado ser injusto com quem atende à legislação cumprindo com todas as
etapas previstas na lei, que a regularização de, edificações - mesmo as CJu~não
infringem nenhum regramento urbanístico/sejam isentas de multa ou compensação.
Assunto será reavaliado pela equipe responsável pelo projeto de lei.
f) Questionado quem administrará os recursos arrecadados comas compensações
pecuniárias, aplicados no FUNCIDADE-foi respondido queo CONCIDADE- Conselho
da Cidade é responsável pela administração do fundo.
g} Questionado como se dará à regularização de obras feitas posteriores à data
determinada na lei, foi respondido que será aplicada a lei vigente nº 2946/2016.
h) Questionada a contrariedade dasirlformações previstas como obrigatórias, em
que o proprietário declara não atender algum item e o responsável técnico é
obrigado a atestar que tudo é atendido. Sugerida a revisão do texto para corrigir a
contradição. Foi respondido que o texto será revisado.
i) Questionado se será possível regularizar apenas uma edificação dentro de um
terreno que possua mais de uma com irregularidade. Respondido que não, que
todas as edificações de uma mesma área devem ser regularizadas. Complementado
o questionamento com o exemplo de edificações de proprietários diferentes no
mesmo terreno, foi argumentado que a situação constitui parcelamento,'de solo e
que não está no escopo desta ,lei.
j) Sugerido não engessar alei com a demarcação específica dos limites da Bacia de
Inundação e mencionar apenas o órgão ou fundação que oficialmente o delimitará,
considerando possíveis variações neste processo cuja ele-marcaçãoainda ~stáem
questionamento. Respondido que oassuntosera considerado.
k) Sugerida a revisão da demarcação das áreasde risco de deslizamento que podem
estar desatualizadas no cadastro municipal.
I) Questionado se terá data limite para encaminhamento de regularização
espontânea sem aplicação de multa. Respondido que essanecessidade será acatada.
m) Questionado se a pavimentação adequada dos passeios públicos será obrigatória.
Foi respondido que sim, conformelegislaçãovigente,Código de Edificações.
n) Questionado como fica a permeabilidade do solo obrigatória nos casos de taxas
de ocupação ultrapassadas. Foi respondido que a área permeável' em desacordo
poderá ser ajustada em projeto oU em compensação pecuniária, dependendo da
taxa de ocupação.
o) Questionado como fica a situação deedificaçõescolTI aberturas próximas às
divisas, autorizadas pelo lindeiro, no caso de venda do imóvel e possíveln~gatjva do
novo proprietário. Foi explicada a necessidade da averbação da informação na
matrícula do Registro de Imóveis de ambos interessados para garantir a
permanência do acordo entre vizinhos.

~

UgerídO que processos em andamento possam se valer da lei quando de sua
, ap vação. Respondido que a sugestão será considerada.
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A Secretária Roberta perguntou se havia mais alguma questão, informando que a ata
e as respostas serão disponibilizadas no site da prefeitura em até 30 dias. Foi
solicitado acesso ao texto corrigido do Projeto de Lei, o que foi acatado, informando
que a nova redação será divulgada para última análise pelo período de cinco dias
úteis. Dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail
prefeituraatende@novohamburgo.rs.gov.br. Não havendo mais nenhum
questionamento, Roberta agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
Audiência Pública. Sendo estas as anotações da Audiência Pública, esta ata vai
assinada por mim, Rafael Daudt que secretariei a sessão, pela Secretária de
Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira e pelos membros
da mesa da audiência.

Roberta Gomés de Oliveira
presidente

LaísCorteletti

~~1~
Anaré Brenner

l

o4J,
Carolina Lampert

Rafael Daud,t
secretário'
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c o N V I T E
A Prefeitura Municipal de NovO HamburQO, por meio da

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, convida para a

AUDIÊNCIA PÓ
REG,:ULARIZAÇÃ DE E

ICA
IFICAÇÕES

Datet: 13 de jumo de 2019 1 Horári(k 19ft
Loccd;Auditório do JOOAndar do Centro Adn'Unistrativo Leopoldo Petry

CONTAMOS COM ,A SUA PRESENÇA

Róbétto GOmê$dê, ~i:..eità
~ de n~MIn~.to Lirbi:mo" HdllIkIÇÓ<>



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio GI'ande do Sul
St>cref~(ía Múilicípah:le
Desenvolvimento Urbano e Habitoçõo

'DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que aversão do Ptojetode 4eide'Regularização das Edificações ficou disponível

pam consulta, no site da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgó, do dia 23/07/2019 à 30/07/2019, conforme definido

em Ata da Audiência Pública ocorrida em 13/07/2019 noau~itóriodo JO"do Centro Administrativo Leopoldo Petry,

Diretora de Desenvolvimento Urbano

www.novohatnbwgo.rs.gov.br
Celltro ,Administrativo Leopoldo Petry j fluo: Guio Lapes. '12Ol -S,CanUdos - 95548-013 I Nb,vo Hamburgo _ RS _ fOM: (Si) 359'«.9999

if:crnt1tNJo. ccn't,üfundoM~Lda O1on;;o e A~~..c~te.l D&:,S~~E!. Órgão$,.Doe ~1t'{fuki:Ó~u, SALVE LH'.Y,ViDA.'''

http://www.novohatnbwgo.rs.gov.br


FÁnMADAUDT
Prefeita

•••• ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

.-' Prefeitura Municlpal de Dois Innãos
~"'" Rua !lel1im, 240 CNPJ 88.2S4.89lAlOO1.5:)

Relatório de Súmulas de Contratos
1 Ccmtrotafltn em Todos os COntratos: PrefCifurD MufliCi~1 de Dois l!1'nooS-

, CONTRAlO N" iOa-';1019 ... TAY,IC COMtRclO ()( EOU!l'AMENTOS ESPORllVOS E
i REl;R£Al1VOS LlOA .. PROOÃO El.£lRÔ>lICO •.•• 028'2019 .. Ob)elo: EQUIPAM<N.
; TOS'APARElHOS de gloástlc.ll para AcadeT!ia ao Ar l,)l.Ire, a serem Il'l$talada~ na
j Praça dO B<3lrroPrim~lI- Valor R$ 17.992.00 - Dmn: 08f05/2()19- Prazo: 12
: meses.
i CONTRAlO N"10412019 .. CAAlOS AlBERTO Kl.EIN CURTO ARTES ... INEXlGlBlUOA.
: DE 0:1 02312019 . Objeto: proctuçóC.'lo C;.lltumiSrelacl~;') ~'k) dn MeiO
, """",,,te ... Valor R$1S,380,OO ... 0."" 21/0&12019 ... Prazo: 1Ot11l2019,
, CONTRATO t'" 105l2Ol.9 .. LOPES TurCON ElREU, ME .. 0iSJ>1NSA Cf' UCIl'AÇÁO
1 ool02&2019. o~: ~d&S£'~t6cn~de\'istDtfu em jnstal~ de
~leleoomun!ctlÇÓeS - VaI« RS 12.000.00 - Data: 2210512019 - Prazo: 45 dias.
: CONTRATO NO 10l\'2019 ., CONCEPT COMERCIAL E SERIIlços lTOA .. PREGÃO
j El£lRóN1CO ri' 036.12019 • 0tljet.D; AQ~stÇâ()oe embultmCias tipo .A" ,,-valor RS
1157.300,00 ... Data: ,23105(2019 .. Pr<l2O: 12 mcs.es..

~CON'rRAID ~ 107/201.9 - fNSlirUm BRASltílRO DE: SAÚDE, ENSINO. P£:SQulSA
,E EXTENSÃO PMA O O£SEN\IOI,viME>.70 HUMANO .. TERMO DE CONVÉNIO •
! Objeto: re;tasse ele •••abres ciecorrentes de relação r.a..>fda e-nte o Estado dO 11'10
j GranOll' do Sul e-o CONVENEM"E - Vafor R$ 76.738.33 -' Data: 2710512019- prazo;
; 30 dias..

i COmAAlO N" 10a;2019 .• STUDtO R3 CONSTRUÇÔ(S EIREU .. 'lP'" 00612019 .
: Qbieto; exewção da academia: de saude dO Mirro São Joiib ...Va~()t'RS 25,931,75
j ... Data: 2&"0512019 ...Pmm: 60 alaS.

! CONmA'O N" 109f2(>19 .. OlMOIRA E 6AllROS COMÚlClO E EMPREENOIMEmOS
'lTOA - PllOOÃO El£T'IlÓNICO o" 03712019 .. Objeto: ""u~ de mobiliário sob
i medida paro AS Vnldades eAslass de saúde do Munleipfó- ValOr R$ 38..871,00 -
] Datu: 29/05/2019, ..' Prazo: 12 1TlC'SCS.

\ CONTRATO I'f' UO!'.1019 - SUPER PAGUE POro €IRElI • EPP ._, OiSPENSA DE
1 UCITAÇÃC rf' 02812019 . Objeto: loca ao $ttf)T8ffIC:noonaoo lOCATÁRIO um ÍfI"IÔYei

\ sttl8110 na T~ 21 de AM. rF 82, centro, em OOISl~ ,.. ValOr RS! 2,200.00 .. Pala: 31105I2019 ... Prollr. 12 m,e"'"

, CONTRATO N" 11,j,.'2019 .. ESPAÇO ll€SAUOE AQUI LTOA .. INEXIGIBIUDAOE "'
1 02212019 .. Ob)elo: SESS6ES ll€ A$IOTERAPIA OOMiClUAR .. Valor R$ 70,00
:1>'_ ..Da"': 3110512019 .. Prom: 12 ."...,.,

!CONTRATOW' 11112019 .., LESSfNG SEJMÇ05 DE fiSIOTERAPIA lTO." .. INtxJGI8J.
1 UOAOf- ff" O:l.2!'.lO19 . Objeto: S£SSÔESOC FlSIOTERAPIA OOMlCJUAA .. VFíf)( R$
, 70,00 p/lleS$âo ... Pala, 31/0&12019 .. Pram: 12 me •••.

i CONTRATO N' 11212019 .. PAULO UalMTAN ASMU2 PEREIRA & elA lTOA ..
i INEXIGlBIUOAO£ nO 022/2019 ' Objero: SES5ÓES OE fTSIOTUlAPl, OOMICIUAIl ..
! v_ RS 70,00 ••••..'SSào .. Da •• : 3110512019 -f'nRl>; 12 m ••••.
t.... _

II='~=:'~"';;..,- roD IAOMINlSl'RAÇÀO
i 5m'el:a'>'l~~Ad~ ~.,l,l".t;~_~'/)

; AVISO N° 3212019
i O GAbinete M PrefeM óO MlJnlcipiO de I\'O'JO Hamburgô-RS, fm'::SJiher 00 pébtteo
! em geral c ,) Quem mais possa Il'rtorossar QUO.. nos t~ 40 l)!"'Jgo 39 d;.l Lei! Orgàóica M~. ptom<M:t'á AuOiirtlCia P;jbl/ca par;.1 tratar do Projeto de lei
i Complcmont.r QUO "\lISPÕE soaRE A A~~O DE EIlIfIÇAçóESI:=-=~~COM A LEGI QUE ESPEClflCA, E

! lllIla da __ ........,,13 de)unho de 2Oi9,
Horál'io:;~
aj 1n!dO: 19:00hs
b} Encetmtl'lento: ?t:OOhs

. \.OCiI!: ,A.,xUtOfio do 10'" 6lldar,oo Centro AOmit\isuatM:.\
i eneeroço: Rua Gui() tapes, !".~4201, B..1itrOCanodOSy l'kWOHambu!'f'A"RS.
j 1. A inscnção da.; mterossados em participar dos debates será feita ~nte oI:r=la~erno de ficha de inscrição QUO estafá dísponNelna data o iocaI da

I 2. Sem dada preterénc:1a aos- questlo-'lamentos e sugestôes encarnin!"l3Oos por
1 escrito. selldo estes respol"l{:lkfos. fotmaImenM, OOl"lfom';e enooreço friett6nlCO
i forncckJo. em ali: 30 diaS ap6s o data Ça aud'téoc;ía;
i 3. Os <1cllates estarão rcs1tftoS ti mat:ér'a conStarlW da pauw estabeleC:icta oe&8
i~.
1 4. A Mesa da Audienda será presidida pcia secretária MUfllclool de-I DescnvoMmento Urt:lO;'">()e Habitação. e Duxfliada por integrontes da Admin!strnção

! M~~~ poderâ OOO'.iOC8f o aU(Ílio de- quaiSqUe:f pessoas, com a finatldade de
i n~JhOt preMtlf os ~imer.too tél'..f'i.lCóS, ~!i Ou JWfnlCO~ pe:rtInemP.5

I ~. t=M1enté di' MI$) Otiôil)CtltádlqtrUtã:s Questoos dó õtdern e a«;idrt
1 tofIclusiVarneote $Obro 00 j)tl)COOimenoos f.ld()tadot l"lt.l Audiêru:'ía.
i 7. Da Aodíén(:i:a será !<r.1ada Ata: Que. ~ OOrtférida. setâ assitlada pelO$
~ccm~s da Mesa, para posterior pU~~i~o.
1 8. Na A.ta serão lançado5 os assuntos abordados e debatKY..l$. que sejam
'I pertinentes ao tem:a.

9. A instnlaçàO da Audiênda Pública se darã eotn oMervéoda da.c; et:.ap,as a Sf>..gur.I ,a; Al>em.tra e ~ ... A abertura será realiza(la pela PresIdente com a

!~=-~~=~~=~~maWM ficará GOl) a responsabilidade

!=f~=j~~a ~~~M=i::~~rmac;i~=~:I~~':m~~C:~~~:~tcgm

I. c} Oehates Públk:OS - Os debateS piJweos constituem o momet'ito em que !láo
respon(JlOOSos questIOnamentos e sugestões eooamlntl8OaS por escritO. assim

; «>me, findO esses etCfaredmentOS., e ~o tempO -hâbl'1 pat8 taf'1o. será

I,~lldO o uso da palavra aos OO~0S, dfMdal1'lOllw lnSçritos. p81'8~ tirom
dWdl'lS c (;xponlmm s.vas opiniõeS w pto~.

Ipa~~~~::{~}~~r:,~G~~~:oo~prorrogeda
I 11. Os participanteS deveriotlmltar"'ôO: ao tema em debate e disporão de três (03)
l minutos para fj teSfIIlCtl'wt SJ&entaçáo, lapso tempornl esta- durante o qual não
! poderão ser ap3lle3dOs.i 12. Sâ'àO COibld,,:{;:: ;)$ oood1JtfJS; destespeftOSM ou com o fim de ~ Cltl
!~vnrO(i)jetivOd.."J~.
i 13. Os caws omis'!íOs ncst:o Editat oorão rosohrldos fi' ~ pela Prosldtmti] c

1 ~~I~==~ ~ 60 Projetotk I..cifJffi pauta flcaro diS;xrivel na
1 Secretaria de Adm-iristração para ~ dos interessados a paltlr de 03 de junho
1""2019,
! GABU\IE.TE: DA PREFEJTA MlJNfC1PAL DE NQ\.'O HAM6URGO, aos 29 <vinte c nOYe}
f dias 40 frlês dE! maio de 2019.
I rÁl:e~DT

1~:==,,=~~~;:;~~=~Cot~~~,~=~~~gm

A Estado do Rio Grtmdc do Sul
;gPrefeitura Municipal de 5aplranga
Ratlficação de InexlglbUldade
de UcitaGão nO. 014/2019.

É ~.a IIat~tio para a ~ ~ ~pfál'e$ 00s lMD5.'"O~Que Mo
-\lia amí~~ !')\l'l"leOlOa que Olha para o naca' / ')\ tagareb dossiMl$ •• da Série Fam:ndo
Indusáo. da auraa 1Oe8!~goga pâmefa P!ldUchho~ que farão parte da
Feira dP o"ro de ~ 2019. evento ~ ~Felta do LM'o e 5ematla
MurOOlp;mtia ~ oom De:fiQênda de Sapita~ 2019 - ~ em t..1OOmentn",
QUem ~ nopet'ÍÍJÔ()da 22 a 24 da ~oo2()1g-.junlO a Praçada Bardefm,
a Séfén', utíliZados en ~ de aula pelOs al~ de. 1<3a fr ano da Rede Municipal,
00I1fI:Jm'l& Oocroto Municlpa! (I. 6645(,2019, ~ a omprnsa dot:mtoro da ~
de dZItlbl.liçW e ~ MEl Oeber ~ Oaiva ~ Z Mulli £di'&"d. ioJ.lCltt8 no CNPJ
sob o n. 13.9T9.46!lIDOO1..6f3.. ootn sede em EStânda Ve!hlYRS, ~ wik:/rtO'..a1 gtoi::Ial
dttR$ 3.195,09 (TrÔSmil. oortltl u !"lC::MillWe~ ~e r)().<e~), IX)fn liaoono
~ Jur~ ir', 37&'2019. em ~ como di5p:)sOO:'I>MlgJ 25, &J lei
Federa! 6.-666"93. e' s:ua:s ~ alterdÇt)es. Ata ~ o ~ 00 oootrdtO,
contoone olsposto no ~ 62 do mesroo dlsposttM:l~1.

Sapka~ 04 de Jurllo de! 2019.
-. ••••••••• Omos McIBng. __ -.lclpaI

-iPre~~~M~~~~;::~;I:~;~
Ratificação de InexlgiblUdade
de UeftaGão ao. 015/2019,

t i~ a l~o para a aQuísição de e.wmpIares dos IMos "Dom QW:ote de
la Mandla. ! "A MonIaÇáX. do Sl.1Q( um 8efga:mm!:n Oz. que: farão partPda Feifa do
U'mJ do sapironga 2019. 6'.ur.o dem::lfrHnado 1"lIira do l.ivrO e Semana MunioíP6l da
Pes$Qa oom Oet'id&'lda dO 5..1;imnt.a 2019 - Hm6fk)'il em M.o!.'imenk)x, m~ S'<e-"à
remlladO no pe60à<Jde 22 I) 24 de Agosto t1é 201.9, junto a: Pmç:a da o.1:i"!del1a. a
~em \ltí~ l)hi $til!'" de mA<t peIps alu1~ 00 1'" " gtl aro da Rede Munielpa!.,
~ Decreto Mofliei;Ja1 n, 664512019, CO«I e ~sa déterltbm da
~~ 00 edição, publicaçêo ti! diStriOOiÇâo tdítore e lJvreria COf'l"êa, kl$;rita IXt
t'NPJ sob o o. 73.541.062/0()01-84, com sede em caias dO StWRS. pek> valOr total
gfoCaI de R$ 3.360,00 {Trh mn. trezentos e sessenta mas), CQm base no Paree;.,r
Juf.dioo rP. 3'19l2019. em rontMnidadecom Odispasto no artigo- 25, (1,<)lel Federal
8.666.'93. e suas posteliores alt.mlÇões.Aca dispenSado o telmo de conttatv,
corrforrne- dlSfJOStO no ilft'..go 62 do mesmO CispOsttívo- Jegál.

Sapiranga. 04 de Jur.ho de 2019.
Ccó""" _ 0me1; Moling

PrefuitaMunicipül

.~~ E5tado dO Rio Grande do Sul

@IPrefeitura Municipal de 5apiranga
RatificiJWio de InexiE!ibilidade

de ucita~o nO, 013/2019,
É jltexigNel a licitaçao pata a cani.mtagào da empresa Uga Riograndense de

J\ldô ... LA.SJ" Inscrita no CN?J sob o n", 05,503.443!OO01.19. com sedo em
Santa Maria-RS. na 1:X')r'Iijição de úniCa e legttíma representante da rr.odalí~
J_ no _tório ao Estado IÚ> Rio G'Md. dO SUl jUnto à uga N••••••• , de
JodiÕ,Brnsll C':dentro dO $istctTm Nacifmal ele UW3S, paro a Ol'gani:roÇaO dO
e-Jento Cirouito Estadual de Judô de Sapiranga, que integra O Campeonato
ESTadual de JudO 2019 .. GmdUllÇ60s o ".ata. que <><:omJrá junto ao Ginásio de
EspOrtes Nenezão, nos <lias 20. 21 de Julho de 2019, pelo valOr "''''I _,
R$ 4.000.00 (Quatro mil reais}, com base no Parecer Juridlco nO. 347/20.19. e
em camorm-ídade com o disposto no tJrtlgl:) 25, caput. da lei Fedeml 8.66&"93.
e suas postcrtoros alterações, De acordo com a lei Municipal n, 6022!2011 e
Decreto Municipal n. 6617120'19.

Sapiranga. 04 de Junho de: 2019.
Cortn"" Beatrú Ornes MoDIOll

Prefeita Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

"'" Prefeitura Municipal de Saplranga
EDITAL DE PREGÃO

PRESENCIAL N° 045/2019
A PREfErrA MUNiaPAL DE SAPlRANGA-AS. Sra. Cortnha Beatris Ornes Mat!lng. no

uso de suas atríbu!ç6cs Iogai,. comunica aos irnero,ssOOos que enccrtfro-:ie aberto
{) processo k;itatório na modauoace Pregão PreseocIat ri' 04$/2Q1S, C\l;IoObit'rto é
o rontrataçá:o da prestação de 5efViços de locação de Estruturas e Sonorilação de
l;WCntos,de divetoos Socrot~. O ~merrto da d~ e propostas:'ioC1l
no dla 19 de jUnho de 201.8, às 13:00 horas. na f..ede da Pretettüm M,mit1paj de
5.a:piranga. sttuaàa na Av. JOOo Cot'rêa, n. 793. centro, no sala de UdtnÇÕf!$. Os
mtorossudOs ;:xxJetáo obter cWia do l.->di~ no ~'fltO 00 Compras c
UCltaçõeS, no lnesn'lO€I1~ eelma citado em seu h«âffo de e1.peólente e:-;terno,
daS 12:30 horas às 18:30 hOra!>, de segunda Il se~a.felra. até o úUi'!oo dia que
a~ à dat) da ~ã da I'fltifliãó de reccbitl1énto dGs ~, ou
através do sãtc \W<W.S3plmnga.t'$,gov.or, lnformaçOc$ podcfâo. ser om.Kf~ Peto reM
(S'LI 3599-9500.

Sapir.mga, Q.4 00 j:Jnho de 2019.
CoriMa 0e8tfis. Ornes Molllf'.g - Prefeita MUnicipal

I..-.."'...""_-....~,--"I._ •• ""~"'''''' I ~. ADMIHIS'IllÁÇÃO
~M:Im~~ :f.<,"""~~:-{;1;!:
~.SlMA.O

LEI MUNICIPAL N° 3,178/2019,
DE 03 DE JUNHO DE 2019
=:::o~~';:~~.

A PREfEITA. MUNICIPAl DE NOVO HAMBURGO:
Faço sabef que o Poder leglst3.tiw> Munldpal ~ e ev $3~iot'O fj PfOmt,IlgO

a presetlte tel~
Att. 1.0 Flc3 IrnrtiMdo <) dia 12 de maIo como (I "Ol~ de ~açãa e

Enfronlam""'" à _,.
Ait. :z- O Dia MuniCip6J de CtHlSéientlttÇ60 e Ehl'tenutmerito à Fibrotl'liallJa. tem

p<>ro1ljetM>'
I •. Dctuncr ass.untos ~iOl'lô:Jdos com li fíl>tot'r,iaf:,fa:
11~. Promovera troca de e~ênt:las e lnform~ oobfe o $SS.umo entre

profís$iotlaiS, paciente$ e SOcledade em ,geral; e
lO - Abertura de ~ pata ptQlIS$ionalS-jj~ à área aa S3údo ~rcm

novos estudos e pcsqWsu$ SObro a fibmmi<1lgia
Art. 30' fsta lei cr:tra em vigor na à;:lta de sua PUbll~.
GABINETE DA PREfEtTA MUNICIPAL OE NOVO HAMBURGO, aos 03 {três} dias de

jvnhO de 2Cl19,~~~~~:~e.
__ Munlelpo! dcAdminlstmÇào~ JJr

Ct<lnffl\'!'~U~~>F:w<:Mt~.201.1l.~~.n:).~<:aI~.~.!<S.'-,~;J-JW<l9OO'\'
't~.="".mt>~",,~,,~.~~ ••.r_~.o,,,.~""~,~ffI>l'w •.•..

QUARTA-FElR4. 5.62019 i JORNAL 'lH; 22

11-""''''''-''''''''''''''''''' roD II ,~;ól~n..~6~$::,;
I """""'.. ""_"""""",.,., ..",•.,'. ADMINISTRAÇÃO
j t1""l:'riltl!~~L;::~ .. oc.l I'lll1<1 l';8!t:!.>"

I:J:I()~I\II..º~J~f()~I\IIAçQ~ª...~.~...()!"f.J~()~ª~.
Requisição nO 1S03J2019 - SEMAM.

! RatirlCado ooto secretário do Meto Amtlicntc ~ 04:QGl2019-. lei Federei !'lo

1 8666t93, tnt. 25. 111.Contmtaçâo de tm'Ip!'C"'...aparo roal:açúo de ml:croç.oo altístJca

j ~~~~~)~.Y~~~!J~I~~~!:,,,~~?~!.-02,Q9:.!Tl.~,~~,~~.~~,~E~I~lJ_~~.
I Aequ/$lçlio nO 1Jl891201B - SEDEC.
j Ratitlcaao pelo Sea'cl.ário de Ac:Iminls.traçOO em 3.11ú5/2019- lei fCócral n"
i 8666/93. art. 25, caput. Aquisição de ..••.ale transporte: t~nl fomecet' aoo selVKlores
1 e esta$MO$ r,o mé, de JunhO de 1019 Va!or ~!H: R$ 19,650,00. Em faVllf~:
IASSOC!AÇÁ0EMPRESAS W'I<'lSPOIlT'ES I'ASSAGElRQSOE .."'.LEGRE,
I ReqüisiÇ60 •• 123i2óu':Aiiiii'iii20u ..P,E~i9i20i9: .

I:=~;~~~:m~=~~:,n;~~~~~~~~~~~c;:~~
l ElR:£U E'1'?IConttTlto n" 13212019,
! Sen.1çoo para ccntl!'1Uldada da Prog)'am.-'.l de Comunicação SccIaI (tO f'OMl. \<alO(

ITothl: R$ 727,137,33, Errt fw..or <'If>..:PRO ... TARGO' COMllNff'AçóES r Mo\f~KflTNG

1

'~.'iõn'i34r.z0i9: m

AQiri$lção de 12 WtYiIstrrJoo para ctiação e ediÇOO de l)rQjetOS de ,uqultetur;),
Vigãncla: 40 dias', Valor Tota!: RS 173.385,00. Em fa'JO!' de: ATHENAS AUTOMAÇÃO

..tTI?!<,., .. ,o •••••••••••••••••••••••••• m •••••••• o •••• ' •••••••••••••••••• ", ••••••••••••••

I Dl_a de Com<>tat• U<ltações - 05I0Bl201B,
Cil!r<1m~~ ..•. f\'m'tQ:.U , ••.••Jm..n._~.,~.oi3

L-.:~~~J.?:;'.:.~!"~~~~~~_~'!,~~~:...~:!:._ ...~

• ...~,._-~_.- COSlUSA .. SEllV1ÇDS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO ro,A:;)
C9,,"~ HAMSURGO-ESTADOOOAK)GRA.NOEOC!~~ •• ,,«,~.,~I<

AVISO N°, 02412019. EDttAL DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 01012019

A COMUSA - SER\ilÇ05 DE. ÁGUA E eSGOTO DE NOVO HAMBURGO. estlJt:Je!edd<l na
Av. Col'OflCl 1'rav<1SOOS,fr:'. 287. por ordem dO OJrctur.(;e(l,l1. ~rá rcalililr no dia 19
de jUnhO do '2019, às .t3;30 h<)f<~. 00 $:Jt~"WW !xif1ª'<WçOO1pmsilutíit£!s.wm bt,
üei~ao Púbrlca, confufme segue: Pregão SetrâtliOO, co tJ:pomenor .••.alO( glObal,
pam aquiS-.:.çao de Grupo Motnbo.'l'Iba centriftlP B!partl(fs Mafrr:.ente. com Sflrvlço
de remoção da Motobamba exist.ert1e e instaiação do !1CNO~po de Motobomba,
pata a casa de bambas <m 8evrltória de ~m Tratada (EAT.€TA) <Ia COMUSA,
conrorrl)C cspoclrl~:l(;ot.-'S t&mtcas OOscnus fIO ANEXO I do Edit&l, Edital !!

Il"l1orma~ estao ã ~$i>"~ de-s !ororossaoos na 1:'lrem£tt, atr&.-m dOs site5
\~.mDfawu.lillcaS:,Ql)Ul ..bi e ww.wlX1W~fXi.~,br (} 113 Coordena\(áo
de Supómootos da COMlJSA, do) ~ li OO.lta,fe!rll, no tlor.Yfo das 00:00 às
12:00 e das 13:15 ~ 17:15 horas.

~ HA!'!'tb!.llgl)iRS, 05 00 pmhO 00 2019.
MárciO Liídera dos Santos • Diretor.Geml

CAMARA DE "EREADORES DE XANGRJ,L.,\/RS

EXTRATO DE CONTRATO N • 63.'1619

A Câmara de Vereado~ de Xangri~Lá toma pública a realil.tu;â'J
do con!mto coro n <ror""'" GREEN CARD S/A REFF:IÇÕr:;S
COMÉRCIO E SERViÇOS para fomecímento cgerenctóUYlelltod~ vaie-
nJimenroção i;:Jncartão magnético com chip aos s~>fVidores do Lcgi ...•hJtÍ\'o
Municipal. Ejpéclc~ UtitaçnoconforniC proccsso 39!2t'l19, Vigênda dI}
roolratn, 0110612019 ã 01/0612020. V.lor .R$18S.287,08. OI. Cám",..
municipal de.Vereadores - 2.00 I - Manutenção das Atividades da CfiUllir'd
.l.3.90.46.00.00.00.00 ~Auxílio Alimentação.

Xangri ..Lá, 03 dojunho do 2019,
Sérgio Tadeu dOlJSantos: - .Presidcnte

i ~ 1511\0000 mo~NOf DOSUL

I
~ Prefeitura Municipal de Dois Irmãos

AVISO DE UCttAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
EDITAl N.° 08/2019

o MUn1C~O de Dois Irmãos toma púbhCOque rea!ilarâ a Tomada de Preços,
ooiwl n. ~ 08t2019 ...Aoc"tvt<): 24106/2019 bs 9h. Objeta: Q~Cl<'ÇOO de mlr'iPU
de acessibilidade no Projeto Global. O edital ancontm.se na Prefeitura e no

Me YfYtN,dois!tmaas m W br. Cadastro atO 19/06/2019. ln-forrnaçõoo fone
1 (51) 3564-8800 Ran'" 227, D<>s lunãos. 05106"'2019. TANIA TlAElINHA DA

SILVA. Prefeita Mlmictpal.

.•• f.STAOO 00 Ri; GAA.,",O( 00 SUL G'
~, Prefeitura M~nlclpal de DoIs Irmãos _
CONCURSO PUBUCO N° 001/2019
EXTRATO DE EDITAL N° 050/2019

REAUZA ÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
'TORNA Púsuco o GabaritD Oc1initM>. bem como o Rebrtório de Notas da
_ Objetiva. PERiODO DE RECURSOS, dia. 06. 07 • 101G6J2019. pelo
site W\'fW.Ot)jet~.br. O E.ditalenoontra.Sú dhivigado no Painel de
PublIcação da _ettum Municlpal e nos sltes
https:J/doi$irrnaos.ateftde..netewww.objetiVas.com.br.Doi!! Irmãos, em OS
de jOMO de 2019. Tànla Tére:tinha da Síf\<a • Pmfêit,a MlJrntlpal.

http://https:J/doi$irrnaos.ateftde..netewww.objetiVas.com.br.Doi!!


ANEXO - Questionamentos e Respostas

AUDI~NCIA PÚBLICA - Projeto de Lei Complementar que "Dispõe sobre a regularização de edi-
ficações implementadas em desacordo com a legislação específica, e dá outras providências."

Local: Auditório do Centro Administrativo Leopoldo Petry

Dia: 13 de Junho de 2019

Registro .das manifestações realizadas por escrito e respectivas respostas:

Observação: as manifestações foram transcritas exatamente como estavam registradas nas
fichas.

Alguns questionamentos foram fracionados para facilitar o entendimento das respostas.

Manifestação 01:

Pergunta:
a) Art. 10: taxa sobre área total ou somente sobre a regularizar?
b) Art. 12 9 único: Isenção de contrapartidas para qualquer uso com menos de 70m2? Até

Comércio e indústria?
Parabéns!

Resposta:

a) Taxá incidirá apenas sobre a área da edificação que ultrapassar os limites previstos pelo
Plano Diretor Urbanístico e Ambiental.

b) A princípio sim, mas o Projeto de Lei será mais claro e específico ao tratar sobre esse
item.

Manifestação 02:

Pergunta: Existem várias construções sem habite-se por problemas pequenos ex: muro
construído 100% testada loteou muro no recuo do jardim ou falta de muro. Como poderiam
ser contemplados nesta lei?

Resposta: As sugestões serão analisadas pela equipe que está trabalhando na elaboração do
projeto de lei.

Manifestação 03:

Pergunta:

a) Onde está definida a bacia de inundação?

b) Quem construiu irregular não incorre em multa se atende a legislação urbanística?

c) Quem administra o FUNCIDADE?

Resposta:

a) Atualmente a bacia de inundação está definída pela Metroplan.
b) O Projeto de Lei será ajustado para incidir a multa.
c} O CONCIDADE- Conselho da Cidade administra o FUNCIDADE.



Manifestação 04:

Pergunta: Como serão tratadas as edificações irregulares a partir de agora?

Resposta: Será aplicada a lei vigente n2 2946/2016.

Manifestação 05:

Pergunta: Capítulo 11 1 Artigo 52 1 ~ VI - O profissional habilitado atesta que atende os
requisitos ..., como atestara não existência de caixa de retenção, fossa efiltto fora da 'norrna?
Não é contraditório? O proprietário atesta que está desconforme. e o profissional Atesta que
está correto?

Resposta: O Projeto de Lei será modificado para corrigir essadistorção.

Manifestação 06:

Pergunta: Existe a possibilidade deincluir nesta Leia regularizélção parcial (algumas edificações
no lote)?

Resposta: Não, todas as edificações de um mesmo lote devem ser regularizadas para não
caracterizar parcelamento irregular.

Manifestação 07:

Pergunta: A lei é para incentivar a regularização déédificações já construídas/conduídas até
data especificada na lei. Acho que a proposta está correta. Corno funcionará para edificações
construídas a partir da data? Estes casos sim deveriam termulta'prévista. Ach,o que pequenas
edificações até 70 m2 comerciais (serviços)deveriam serinseridasnanovalegislação (padarias,
ferragens, salão de beleza).

Resposta: Será aplicada a lei vigente n2 2946/2016. Existe previsão de multa para os casos
acima citados. As pequenas edificações de até 70m2 estão inseridas na nova legislação.

Manifestação 08:

Pergunta: Como o arquiteto vai saber o valor do terreno para calculara taxa pecuniária antes
de protocolar a regularização?

Resposta: A compensação pecuniária será calCulada pela prefeitura, a partir das avaliações
imobiliárias utilizadas pelo município, após o encaminhamento do projeto legal ,de arquitetura.
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Apresentação do projeto de lei complementar sobre Regularização das Edificações em desacordo com a legislação específica
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Apresentação do projeto de lei complementar sobre Regularização das Edificações em desacordo com a legislação específica
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Apresentação do projeto de lei complementar sobre Regularização das Edificações em desacordo com a legislação específica
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