
PORTARIA N.º 039.2011                              
 

“ INSTAURA SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA”  
 
MARCUS JAIR BANDEIRA , PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA EM 

EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica, em consonância com a 
Lei Complementar n° 016/2006, INSTAURA  Sindicância Investigatória com a finalidade de apurar os 
fatos e as responsabilidades relacionados ao relatório encaminhado ao Prefeito Municipal em 
27/12/2010, de bens patrimoniais não encontrados pela Comissão de Inventário e Classificação dos 
Bens Móveis, designada pela Portaria n° 175/2010. Os itens patrimoniais somados correspondem ao 
montante lançado no Setor de Patrimônio de R$ 13.999,00 (treze mil novecentos e noventa e nove 
reais). Itens relacionados com valores patrimoniais, por Secretarias: 
I - Secretaria Municipal de Administração: 
- Patrimônio nº 985 (1230) – rádio FM slim - R$ 45,00; 
- Patrimônio nº 883 (1083) – mesa para computador - R$ 42,00; 
- Patrimônio nº 984 (1229) – nobrek 300 VA-UPS - R$ 343,00. 
II - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito: 
- Patrimônio nº 702 (836) – balança marca record 0,42x0,3 envernizada - R$ 250,00; 
- Patrimônio nº 782 (952) – moto bombas submersa monofásica alg.4-15t 1-3 hp 220v -R$ 1.000,00; 
- Patrimônio nº 785 (955) – motobomba submersa marca gros hp16 estágios trifásica - R$ 1.000,00; 
- Patrimônio nº 1006 (1410) – lavadoura alta pressão Stihl 25 - R$ 980,00; 
- Patrimônio nº 1008 (1420) – motobomba submersa marca M modelo bsm -42 18 estagios motor 
trifásica - R$ 1.598,00; 
- Patrimônio nº 3051 (4545) – motobomba submersa trifasica6 8 estagios 6”marca Vambro 63-35511 
serie - R$ 1.962,00; 
- Patrimônio nº 839 (1025) – carrinho de mão de latão - R$ 43,50; 
- Patrimônio nº 1446 (2127) – bomba d’água 220v marca Pyd - R$ 85,00 
- Patrimônio nº1826 (2714) – botijão de gás 2 kg - R$ 23,00 
- Patrimônio nº 2205 (3435) – escada dupla 17 degraus pint com sapata de borracha - R$ 240,00 
- Patrimônio nº 2366 (3659) – maçarico a gas nr 1 35.102.20 - R$ 35,30; 
- Patrimônio nº 1449 (2136) – armário com 2 portas envidraçada marca kifa - R$ 200,00 
- Patrimônio nº 1457 (2151) – mesa com 3 gavetas medindo 70cmx1,50m marca ferro plastic - R$ 
151,00; 
- Patrimônio nº 1005 (1409) – motoserra sthil 051 com lamina - R$ 735,00 
- Patrimônio nº 1825 (2702) – desempenadeira famastil fé rf 175 - R$ 3,20; 
- Patrimônio nº 2084 (3177) – carrinho de mão com pneu e câmara 250x8 - R$ 35,60; 
- Patrimônio nº 2085 (3178) – carrinho de mão com pneu e câmara 250x8 - R$ 35,60; 
- Patrimônio nº 2767 (4241) – carro de mão com pneu e câmara 32 fricke - R$ 58,80; 
- Patrimônio nº 2768 (4242) – eletroserra monofásica 220v 16” eletrolux - R$ 647,00; 
- Patrimônio nº 3344 (4866) – serra circular industrial 71/4 - R$ 412,00;  
- Patrimônio nº 3354 (4876) – furadeira impacto ½ velocidades variáveis reversíveis 700w-1100w 
12700 - R$ 327,50. 
III - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo: 
- Patrimônio n° 1071 (1557)– cadeira fixa estofada tecido verde marca cavaletti - R$ 41,00; 
- Patrimônio nº 496 (085) - cadeira escolar modelo padrão - R$ 15,00; 
- Patrimônio nº 505 (100) - cadeira escolar modelo padrão - R$ 15,00; 
- Patrimônio nº 506 (102) – cadeira escolar modelo padrão - R$ 15,00; 



- Patrimônio nº 509 (111) - cadeira escolar modelo padrão - R$ 15,00; 
- Patrimônio nº 510 (113) - cadeira escolar modelo padrão - R$ 15,00; 
- Patrimônio nº 511 (114) - cadeira escolar modelo padrão - R$ 15,00; 
- Patrimônio nº 512 (115) - cadeira escolar modelo padrão - R$ 15,00; 
- Patrimônio nº 513 (116) - cadeira escolar modelo padrão - R$ 15,00; 
- Patrimônio nº 565 (405) – cadeira escolar modelo padrão - R$ 15,00; 
- Patrimônio nº 1038 (1483) – mesa para impressora TECNIMOV cor branca - R$ 23,00 
- Patrimônio nº 1369 (2027) – vídeo cassete - R$ 239,00; 
- Patrimônio nº 52 (4992) – extintor PP 8KG - R$ 200,80; 
- Patrimônio nº 1383 (2045) – cadeira fixa 04 pés verde - R$ 20,99; 
- Patrimônio nº 1386 (2049) – cadeira fixa 04 pés verde - R$ 20,99; 
- Patrimônio nº 1453 (2145) – mesa com 02 gavetas bege - R$ 89,20; 
- Patrimônio nº 3721 (2011) – cadeira educação inf. fórmica altura 0,32m Arno Maquinas - R$ 13,93; 
- Patrimônio nº 3722 (2012) - cadeira educação infantil fórmica altura 0,32m - R$ 13,93; 
- Patrimônio nº 3783 (3307) – cadeira de madeira – Edson Giese - R$ 10,00; 
-Patrimônios (cadeira escolares) n°s: nº 3692(1894), 3693(1897), 3694(1899), 3696(1903), 
3698(1912), 3701(1919), 3702(1921), 3703(1927), 3704(1930), 3705(1933), 3707(1942), 3711(1971), 
3712(1943), 3713(1984), 3714(1987), 3715(1994) -  itens no valor de R$ 15,46 cada;  
- Patrimônio (cadeira escolares) n°s: 3900(4162), 3901(4164), 3902(4172), 3903(4173), 3904(4175), 
3905(4176), 3906(4180), 3907(4183) - itens no valor de R$ 25,55 cada. 
IV - Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social: 
-Patrimônio nº 0736 (896) – Mesa de madeira com uma porta, 01 gaveta, 40 x 60 x 70cm - R$ 40,00; 
-Patrimônio nº 1583 (2345) – Torpedo para oxigênio 1,5m - R$ 633,00;  
-Patrimônio nº 2282 (3542)– Ventilador Super Luxo 30 cm Mallory - R$ 36,90; 
-Patrimônio nº 2349 (3639) – Aparelho Sonar - R$ 370,00; 
-Patrimônio nº 2472 (3799) – Balança portátil banheiro, marca Sunrise - R$ 85,00; 
-Patrimônio nº 2481 (3811) – Armário madeira 2 portas, gavetas internas, 1,00x1,4x0,50m - R$ 
400,00; 
-Patrimônio nº 2747 (4214) – Caixa térmica 35litros - R$ 159,00; 
-Patrimônio nº 3268 (4782) – Monitor 17’ LG, LCD, L170S - R$ 660,00; 
-Patrimônio nº 730 (886) - aparelho de pressão marca dias - R$ 40,00; 
-Patrimônio nº 2922 (4416) - cadeira fixa em s tecido na cor cinza sem braço marca Kifa - R$ 63,00; 

OUTOSSIM, designa os membros da Comissão Permanente de Sindicância e Processo 
Administrativo Disciplinar e Especial designados pela Portaria nº. 23/2009, publicada em 30/01/2009, 
alterada pela Portaria n° 40/2010, publicada em 22/02/2010, para sob presidência da servidora Marlize 
Denize Zounar Knebel, constituir Comissão Processante, a qual deverá encaminhar Relatório 
conclusivo ao Prefeito Municipal no prazo de trinta (30) dias. 

Esta Portaria entra em vigor na data de 11 de fevereiro de 2011. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTA DO DO RIO 

GRANDE DO SUL, em 10 de fevereiro de 2011. 
          

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito Municipal em exercício 

Registre-se e Publique-se: 
 

                   Alfredo Horing 
Secretário Municipal de Administração   


