
PORTARIA N° 108/2019

Determina  a  instauração  de  Processo
Administrativo Especial.

O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no exercício do

cargo de Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, considerando o que consta

nas  atas  de  reuniões  realizadas  pela  Comissão  Especial  designada  para  análise  e

diligências sobre o “Loteamento Popular  de Interesse Social  Nossa Senhora de Fátima”,

bem como tendo em vista os apontamentos constantes do processo nº 003007-0200/15-9

do TCE/RS, determina a instauração de Processo Administrativo Especial – Processo n°

02/2019, visando apurar:

a)  se  houve  efetiva  análise  da  viabilidade  social  e  econômica  para

implantação do Loteamento Popular Nossa Senhora de Fátima;

b) se há interesse público em manter a parceria realizada para implantação

do Loteamento Popular Nossa Senhora de Fátima;

c) se o Município possui recursos para finalizar o Loteamento Popular Nossa

Senhora de Fátima, bem como se há outros Loteamentos Populares anteriores e pendentes

de finalização;

d)  se  houve  descumprimento  das  obrigações  assumidas  pela  empresa

GIRASSOL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o

nº 03.527.478/0001-62, contratada por meio do Termo de Credenciamento nº 01/2015, bem

como se,  em caso positivo,  mostra-se cabível a rescisão unilateral  do referido termo de

credenciamento;

e) os valores até então investidos pelo Município de Serafina Corrêa e pela

empresa GIRASSOL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA para execução

do Loteamento Popular  Nossa Senhora de Fátima, bem como eventual prejuízo advindo

para a Administração Pública.

Dessa maneira, encaminha à Comissão Processante, designada pelo Decreto

n° 528/2018, para apurar os fatos narrados e as implicações cabíveis.

Fica  estabelecido  o  prazo  de  60  (sessenta)  dias  para  a  Comissão

Processante apresentar relatório final.



Gabinete da Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, 21 de janeiro de 2019.
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