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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTO FELIZ Nº 23/2021 
Quarta-feira, 07 de julho de 2021. 

 
ATOS DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 
PORTARIA Nº 287, DE 06 DE JULHO DE 2021. 

  

CONCEDE PROMOÇÃO DE CLASSE 

A PROFESSORA.   

 

ROBES SCHNEIDER, Prefeito Municipal de ALTO FELIZ, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a 

legislação em vigor,  

Considerando que a promoção para a classe “B” ocorreu em maio de 

2015, 

Considerando que a professora apresentou os cursos de atualização 

para fins de promoção à classe “C”, 

Considerando que o art. 17 da Lei Municipal nº 833/2010 exige, para 

efeitos de promoção de classe, que o profissional da educação apresente a 

documentação que comprove a realização dos cursos necessários para alcançar 

a concessão da vantagem, ato que depende dos profissionais da educação, 

Considerando que o art. 16, inciso III, as licenças para tratamento 

de saúde em pessoa da família, excedeu trinta (30) dias no período, suspendeu 

44 (quarenta e quatro) dias da contagem, 

Considerando que os critérios para a promoção de classe foram 

cumpridos dentro do período aquisitivo de 10/05/2015 a 22/06/2021 (tempo 

de serviço e aperfeiçoamento, mediante a apresentação dos certificados, pela 

profissional) previstos no art. 13 e seus incisos, e 

Considerando o que dispõe o art. 17 da Lei nº 833/2010, acerca da 

vigência da concessão da vantagem (a partir do mês seguinte ao cumprimento 

de ambos os critérios),   

 CONCEDE, a contar do mês de julho de 2021, alteração de classe à 

servidora DANIELA BOHN BENDER, matrícula nº 378-6, ocupante do cargo de 

provimento efetivo de Professora, da classe “B” para a classe “C”, período 

aquisitivo de 10/05/2015 a 22/06/2021, nos termos do art. 13, inciso III e suas 

alíneas da Lei Municipal nº 833, de 28 de outubro de 2010, Plano de Carreira 

do Magistério. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO FELIZ, aos seis dias do 

mês de julho de 2021. 
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                                                             ROBES SCHNEIDER, 

Registre-se e publique-se.                                                   Prefeito Municipal. 

Em: 06/07/2021. 

 

 

DOUGLAS SCHNEIDER, 

Secretaria Geral de Administração. 

 
PORTARIA Nº 288, DE 07 DE JULHO DE 2021. 

 
 

ENQUADRA PROFESSORA EM NÍVEL E 

CLASSE DO PLANO DE CARREIRA DO 

MAGISTÉRIO. 

 

ROBES SCHNEIDER, Prefeito Municipal de ALTO FELIZ, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que 

dispõe a Lei Municipal nº 833, de 28 de outubro de 2010,  

ENQUADRA, a contar de 08 de junho de 2021, a servidora CLÁUDIA 

HELENA HAHN MELO, mat. nº 844-3, detentora do cargo de provimento 

efetivo de PROFESSORA, no nível III pelo título de Especialista, Pós-

Graduação, “Latu Sensu” em: Supervisão e Orientação Educacional, na área de 

Educação, 567 horas, pelo Centro Universitário Barão de Mauá de Ribeirão 

Preto, São Paulo, 2013 e Psicopedagogia Institucional pela Universidade de 

Castelo Branco, Rio de Janeiro, 2005; e na classe A do art. 36, inciso I, 

conforme art. 20, inciso III e art. 13, inciso I, da Lei Municipal nº 833/2010, 

Plano de Carreira do Magistério. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO FELIZ, aos sete dias do 

mês de julho de 2021. 

 

                                                             ROBES SCHNEIDER, 

                                                   Prefeito Municipal. 

Registre-se e publique-se. 

Em: 07/07/2021. 
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DOUGLAS SCHNEIDER, 

Secretaria Geral de Administração 

 

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 

MUNICÍPIO DE ALTO FELIZ 
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 02/2021 

 
O MUNICÍPIO DE ALTO FELIZ torna público que estará recebendo até às 09h e 
30min do dia 12 de agosto de 2021 propostas e documentos de habilitação 
objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de topografia planimétrica e altimétrica com utilização de equipamentos do tipo 
estação total, tipo de julgamento menor preço unitário. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo fone (51)3445-2700. Edital e anexos estão disponíveis no 
site www.altofeliz.rs.gov.br/web/licitacoes. Alto Feliz, 07 de julho de 2021. 

Robes Schneider – Prefeito Municipal. 

 
 

MUNICÍPIO DE ALTO FELIZ 
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 03/2021 

 
O MUNICÍPIO DE ALTO FELIZ torna público que estará recebendo até às 09h e 30min 
do dia 11 de agosto de 2021 propostas e documentos de habilitação objetivando a 
contratação de empresa para prestação de serviços de coleta seletiva, transporte e 
destinação final de resíduos sólidos domiciliares, incluindo-se resíduos gerados em 
estabelecimentos comerciais e industriais que contenham as mesmas características 
(composição e volume) dos resíduos domiciliares, tipo de julgamento menor preço 
global. Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (51)3445-2700. Edital e 
anexos estão disponíveis no site www.altofeliz.rs.gov.br/web/licitacoes. Alto Feliz, 
07 de julho de 2021. 

Robes Schneider – Prefeito Municipal. 
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MUNICÍPIO DE ALTO FELIZ/RS 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 34/2021, tipo menor 
preço por item, conforme define o inciso X, art. 4° da Lei n° 10.520/2002. 
Objeto: Contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais de 
construção e material elétrico. Data e horário da sessão virtual do pregão 
eletrônico: 29/07/2021, às 09h e 30min. Endereço virtual: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo fone (51) 3445-2700. Edital e anexos estão disponíveis no site: 
www.altofeliz.rs.gov.br/web/licitacoes e no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Alto Feliz, 07 de julho de 2021. 

Robes Schneider – Prefeito 
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