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ASSESSORIA JURÍDICA
Período de 02/01/2016 à 31/12/2016

Colaborador: Adriano Conti
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Atividades
Elaboração do edital de Leilão 001/2016 – Venda de bens móveis
inservíveis;
Elaboração parecer 001/2016 – Desincompatibilização Conselheiro Tutelar;
Coordenação no curso sobre Condutas Vedadas em ano eleitoral dia
18/01/2016, com duração de 04 horas;
Elaboração do edital de Chamada Pública 001/2016 – Aquisição Elevador;
Assessoramento na elaboração do Código de Obras AMAI;
Elaboração do Edital Tomada de Preços – Reforma e ampliação sede AMAI;
Elaboração de parecer sobre a desincompatibilização de secretário
municipal para cargo de Prefeito;
Elaboração de parecer para o município de Marema sobre a contratação de
servidor e contagem do estágio probatório em cargo em comissão;
Participação na assembleia dos Prefeitos com explanação sobre o Código
de Obras;
Mediador na reunião de discussão de implantação do Código de Obras
05/05/2016, com duração de 4h;
Assessoria na abertura de propostas da Tomada de Preços para contratação
de empresa especializada na reforma e ampliação da sede da AMAI;
Auxilio na edição final do Código de Obras dos municípios da AMAI;
Participação na abertura do edital de Leilão – Processo 010/2016;
Elaboração da resolução das compras da AMAI e da forma de contratação
de pessoal;
Elaboração do contrato com empresa de leilões virtuais;
Elaboração de parecer sobre a publicidade institucional dos municípios;
Participação na assembleia dos prefeitos com explanação dos valores
retidos pelo Estado no Fundo Social;
Elaboração parecer sobre a divulgação de vencimentos município Ouro
Verde;
Elaboração de aditivo contratual do funcionário Charles Barbieri;
Elaboração do contrato do engenheiro Alexandre Bee Longhi;
Elaboração do Edital de Chamada Pública para aquisição de combustível;
Elaboração de parecer sobre as condutas vedadas dos prefeitos municipais
– Propaganda Institucional;
Reunião com a coordenadoria do Ministério Público do Meio Ambiente sobre
o Estudo Socioambiental;
Parecer para o município de Ponte Serrada, sobre a possibilidade de
retificação administrativa de um alvará de construção em área de APP;
Emissão de relatório sobre as regiões metropolitanas;
Orientação acerca da impossibilidade de se realizar REFFIS no ano eleitoral
para o município de Marema;
Elaboração da segunda notificação extrajudicial da TAB Elevadores;
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Elaboração da terceira notificação extrajudicial da TAB Elevadores;
Elaboração da resposta para o Ministério Público, IC 06.2015.00007052-2 –
Bom Jesus;
Elaboração da resposta para o Ministério Público de Ponte Serrada e
elaboração do Termo de Cessão de Imagem e Voz;
Elaboração de parecer para o município de Ponte Serrada sobre contratação
temporária de servidores;
Elaboração de parecer para o setor de engenharia sobre a Lei 865/2016 de
Lajeado Grande e Notificação TAB Elevadores;
Elaboração da ação judicial de resolução contratual com devolução de
valores em face da TAB Elevadores em virtude da não entrega do
equipamento – ação protocolizada sob o nº 0304030-57.2016.8.24.0080 na
Comarca de Xanxerê;
Elaboração do termo aditivo 001/2016 do contrato originário de nº 002/2016
do objeto contratação de empresa para a ampliação e reforma da sede
administrativa da AMAI - incluindo materiais e mão de obra com a empresa
Andrade Construções.
Valor dos serviços prestados:

4 Elaboração de editais e acompanhamento na abertura
13 Pareceres - comunicados
12 Horas de cursos
2 Revisões de projetos de leis
5 Elaborações de contratos
3 Notificações extrajudiciais
1 Ação de resolução contratual
2 Elaboração de resoluções
TOTAL

R$ 6.000,00
R$ 30.550,00
R$ 1.920,00
R$ 4.600,00
R$ 6.000,00
R$ 3.600,00
R$ 2.500,00
R$ 3.600,00
R$ 58.770,00

