
PORTARIA N° 202/2019

Determina  a  instauração  de  Processo
Administrativo Especial.

O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no exercício do
cargo de Prefeito, no uso de suas atribuições legais, considerando

1. O teor da fundamentação constante dos Decretos nº 444, de 09/06/2017,
nº 467, de 31/08/2017, e nº 491, de 1º/12/2017, que versam sobre a situação de emergência
em  lotes  do  Loteamento  Popular  Santa  Rita,  bem  como  as  medidas  adotadas  pela
municipalidade para conferir segurança aos moradores da área de risco,

2.  As  conclusões  contidas  no  laudo  pericial  geológico  realizado  junto  ao
Loteamento Popular Santa Rita em dezembro/2017,

3.  Os  gastos  extraordinários  experimentados  pela  municipalidade  para
proteção dos moradores que se encontravam em área de risco junto ao Loteamento Popular
Santa Rita,

4. As orientações repassadas pela Consultoria Técnica do Tribunal de Contas
do Estado do Rio Grande do Sul em 23/10/2017 e 16/01/2019, no sentido de apurar os
custos excedentes ao Contrato Administrativo nº 160/2011,

5.  Os  gastos  extraordinários  ao  Contrato  Administrativo  nº  160/2011,
experimentados  pelo  Município,  em  razão  de  obras,  demolições,  aluguel  social,
indenizações, etc, para conferir segurança aos moradores da área de risco,

Determina a instauração de Processo Administrativo Especial – Processo
n° 006/2019, visando apurar os gastos extraordinários e ratear prejuízos excedentes, que
ultrapassaram os limites previstos no Contrato Administrativo nº 160/2011, firmado entre o
Município  de  Serafina  Corrêa  e  a  empresa  Monte  Cristo  Empreendimentos  Imobiliários
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 09.083.658/0001-89.

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, 04 de fevereiro de 2019.
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