EDITAL Nº 243/2018
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ABRE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL QUANTO AS
PROPOSTAS
DE
PARCERIAS
RECEBIDAS, PARA O ANO DE 2019.

O MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA, RS, torna público que
durante o período de 03 de dezembro a 10 de dezembro estará recebendo as manifestações
da população quanto as propostas de parcerias recebidas das Organizações da Sociedade
Civil para o ano de 2019, atendendo o disposto no art.5°, III, do Decreto Municipal 438/2017.

1. DAS PROPOSTAS RECEBIDAS
De acordo com o estabelecido no Edital n° 233 de 01 de novembro de
2018, a administração pública municipal abriu prazo para recebimento de propostas de
parcerias através do link Cidade Transparente, entre os dias 01 a 30 de novembro de 2018.
Foram recebidas tempestivamente as seguintes propostas:

Nome da OSC

Objeto da parceria

Valor

Protocolo

ACISCO

Realização do Pizza in Piazza

R$ 10.000,00

2780

ACISCO

Realização do Festipizza

R$ 75.000,00

2781

APASPI

Promover a assistência social e prestar R$ 12.060
serviços educacionais e de saúde à
comunidade surda; promover a vivência de
cultura própria, oportunizando espaço de
língua compartilhada e troca de
experiências; promover o voluntariado, a
ética, a paz, a cidadania, os direitos
humanos, a democracia e outros.

2765

Possibilitar a inclusão social, incentivando
a prática esportiva para as crianças e
adolescentes Serafinenses, também
possibilitando oportunidades de carreira

2762

ASF

R$ 102.000,00

como jogador profissional.
Centro de Tradições Gaúchas Auxílio financeiro para realização do XVI R$ 25.000,00
Sinuelo
Rodeio Crioulo Estadual de Serafina
da Serra
Corrêa.

2751

Centro de Tradições Gaúchas Doação de terreno para a construção da
Sinuelo
sede do Centro de Tradições Gaúchas
da Serra
Sinuelo da Serra

2752

XXX

Cooperativa dos Produtores de Realização da 10ª exposição de gado R$ 100.000,00
Leite de Serafina Ltda
Leiteiro, Máquinas e Equipamentos.

2769

CONSEPRO – Conselho
Comunitário Pró-Segurança de
Serafina Corrêa – RS

Concessão de recursos financeiros ao
CONSEPRO cuja finalidade destina-se à
R$ 72.000,00
brigada militar de Serafina Corrêa para a
consecução de suas finalidades
constitucionais e de interesse público,
conforme as metas e objetivos definidos no
plano de trabalho.

Associação de Proteção aos
Animais de Serafina Corrêa –
APASC

Castrações e primeiros socorros a animais R$ 28.800,00
de pequeno porte do município de Serafina
Corrêa

2750

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Serafina
Corrêa - APAE

Repasse de valor para execução do Projeto R$ 22.378,80
Agir para Incluir

2771

Associação de Pais e Amigos Repasse dos valores oriundos do R$ 313.248,00
dos Excepcionais de Serafina FUNDEB, com o objetivo de custear
Corrêa - APAE
despesas com professores e manutenção
das atividades.
Corpo de Bombeiros Voluntários Promoção do voluntariado, em atividades
de Serafina Corrêa
voltadas a preservação e salvamento de
vidas humanas e patrimônio, em situações
de incêndios, acidentes, incidentes ou
calamidades públicas; prestação de
atividades de defesa civil e apoio aos R$ 60.000,00
bombeiros, visando sempre dar um
atendimento mais rápido e próximo à
comunidade serafinense, renovação de
materiais e equipamentos de proteção
individual,
aquisição
de
novos
equipamentos, obtenção de espaço
adequado para fixar a sede dos bombeiros.

2784

2770

2741

2. FORMAS DE MANIFESTAÇÃO

O cidadão que desejar manifestar-se acerca das propostas elencadas acima
deverá fazê-lo através dos seguintes meios:
a) Formulário disponível no setor de protocolo, no Centro Administrativo Municipal
no horário compreendido entre as 9h às 11h e das 14h às 17h, situado na Av. 25 de Julho, 202,
centro, o qual após preenchido deverá ser depositado em urna específica.
b) Através da ouvidoria do município através do endereço eletrônico:
aloserafina@serafinacorrea.rs.gov.br; ou através do link disponível no sitio oficial do município;
c) Por meio de e-mail
administracao@serafinacorrea.rs.gov.br.

encaminhado

a

Administração

Municipal:

3. DO PRAZO
A manifestação da população quanto ao interesse social relativo as propostas serão
recebidas de 03 a 10 de dezembro de 2018.
Maiores informações encontram-se à disposição dos interessados no site oficial
www.serafinacorrea.rs.gov.br. Informações também serão prestadas na Prefeitura Municipal e/ou
pelo fone 54-3444-8108.

Serafina Corrêa, 03 de dezembro de 2018.

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal em Exercício.

