
ATA Nº 005/2019 – Sananduva  

As quatorze horas do dia trinta de agosto do ano de dois mil e dezenove na cidade de 
Sananduva, reuniram-se os prefeitos integrantes do CIRENOR – Consorcio 
Intermunicipal da Região Nordeste Riograndense. O Presidente Leomar José 
Foscarini deu abertura à assembleia fazendo a leitura do edital 005/2019 que tem 
como pauta os seguintes assuntos: 01) Alteração no Plano de Cargos e Salários, 
conforme apontado pelo TCE. 02) Assuntos Gerais. Para dar condução a assembleia 
o Presidente determina ao Diretor Executivo do CIRENOR que gerencie os trabalhos 
da tarde. No assunto um da pauta, o Diretor Executivo explica aos Prefeitos a 
necessidade de alteração do anexo II do plano de cargos e salários para adequar ao 
estatuto do Consórcio. Explica sobre a atualização das remunerações apresentadas 
nos artigos 19 e 24 de acordo com o decreto 01/2019. Explica também a alteração no 
Artigo 27 do plano, que a partir da aprovação passa a ter a seguinte redação: “Art. 27 
- O consórcio poderá contratar empregados por prazo determinado a partir de análise 
de currículo e títulos quando da urgência de serviço, onde não haja disponibilidade de 
candidatos aprovados na seleção pública ou para suprir necessidades imperiosas”. A 
assembleia aprova as alterações propostas. No assunto dois da pauta, o Presidente 
consulta a assembleia sobre a possibilidade de contratação temporária de 
farmacêutico (a) em virtude da servidora que responde tecnicamente pelos 
medicamentos estar grávida e necessitará de afastamento a partir de 01 de dezembro. 
A assembleia aprova a contratação. Outro assunto a ser discutido é a contrapartida 
no projeto da compra de equipamentos com recurso do Governo Federal, convenio 
878197/2018, onde previa-se a contrapartida em torno de R$ 80 mil, e em virtude de 
alteração da especificação do equipamento, projetando uma contrapartida atual de R$ 
136.000,00, a assembleia aprova a nova contrapartida. Na sequencia o presidente 
concedeu a palavra aos prefeitos para manifestações. Nada mais tendo a constar 
lavrou-se a ata que vai por mim assinada, secretário “ad hoc” Ilton Nunes dos Santos 
e demais assinaturas presentes no livro de presenças da Assembleia Geral do 
CIRENOR, as quais constarão nesta ata quando em reunião posterior. 

 


