
DATA TIPO ASSUNTO TEOR RESPOSTA

17/09/2019 COMUNICAÇÃO
OUTROS EM 

ADMINISTRAÇÃO

Gostaria de verificar o por que não estão listados os salários base dos servidores 

municipais no site da transparência. Estão todos com o valor zerado (0,00) e também 

já verifiquei em 2 menus:

Plano de cargos e funções e não aparece nenhuma função; Verifiquei também a 

tabela de remunerações dos cargos e funções e não aparece nada. Gostaria de poder 

saber qual o valor de salário base dos servidores, a lei me garante acesso a isso porém 

parece estar tudo zerado como se não estivesse cadastrado ou por outro motivo.

Este sistema da Transparência disponibiliza estes dados automaticamente, buscando dados dos sistemas de gestão, ocorre que teve uma atualização de versão 

e não estava dando carga em alguns campos, o que foi resolvido. Agradecemos pelo contato. Estamos à disposição.

18/09/2019 COMUNICAÇÃO

OUTROS EM 

COMÉRCIO E 

SERVIÇOS

Minha reclamação se refere a prestação de serviço de um terceiro, que achei um 

pouco discrepante em relação a valores e a data que esse mei foi constituído. 

Também achei estranho o fato de não ter havido licitação, sendo que os serviços 

estão sendo executados de forma contínua (mensalmente). Gostaria de saber por que 

uma empresa que iniciou as atividades em 04/2019, começou a prestar serviços de 

forma contínua realizando praticamente todas manutenções elétricas de escolas? 

Queria saber se não existem concorrentes mais capacitados que estariam aptos a 

realizarem os serviços e que possuam mais experiência nesse ramo? Pergunto isso 

pois acho muito estranho a prefeitura contratar os serviços de forma abrupta de um 

MEI recém constituído, sendo que de 05/2019 a 08/2019 foram executados mais de 

30.000,00 reais em serviços, um valor que acho um tanto quanto alto para não ser 

feita licitação para as instalações elétricas em escolas.

São muitas as necessidades de manutenções elétricas e outros consertos na Educação: problemas nas redes elétricas, vazamentos de água, informática, 

telefonia, rede de ar condicionado, etc...  são constantes e diárias as necessidades de consertos em nossas escolas. A SMEC abrange 17  prédios  escolares, o 

prédio da sede da Smec, Centro de Cultura, Biblioteca Pública e Museu. Os pedidos de consertos são realizados pelas diretoras das escolas e pelos 

responsáveis pelos demais prédios.

23/09/2019 COMUNICAÇÃO
OUTROS EM MEIO 

AMBIENTE

Gostaria que fossem tomadas providências quanto a alguns pontos no bairro Vila 

Nova: *o mercado Rede Forte - Super do Sul: não sei se o descarte do lixo do mercado 

está correto, Todos os dias muito lixo se espalha aos arredores da lixeira, muitas vezes 

por cães de rua que rasgam as sacolas outras vezes por catadores. Nunca está limpo 

aquele local. * Terreno em frente ao Hotel Caminhos da Serra: o proprietário não faz 

a limpeza da calçada tão pouco manutenção da mesma, sendo impossível transitar, 

além da cerca de arame farpado. Há sempre muito lixo neste terreno. * descarte 

incorreto de lixo próximo a Elétrica Paulinho. os moradores utilizam a esquina após a 

elétrica para descarte irregular de todo tipo de material. (galhos, rejeitos de 

construção, lixo doméstico...) Sei que todas essas ações dependem também da 

conscientização da população, mas gostaria de um apoio do poder público, Obrigado

Agradecemos pelas informações e estamos orientando os proprietários destes locais para as melhorias necessárias.

30/10/2019 COMUNICAÇÃO
OUTROS EM 

ADMINISTRAÇÃO

Unidades de Saúde de Três Coroas informam que o horário de atendimento é das 

07:30 às 11:30 em seu site. Sugiro que alterem esse horário, pois os profissionais 

iniciam suas jornada de trabalho às 08:00, conforme demonstrado no próprio site da 

prefeitura. Com exceção da Unidade de Saúde do centro, que segundo o site constam 

profissionais que iniciam sua jornada de trabalho âs 07:30h.

Estamos providenciando a atualização das informações do site. Agradecemos a sugestão.

22/11/2019 COMUNICAÇÃO CORRUPÇÃO
Pode um diretor de creche dar folga para as professoras que conseguiram brindes 

para o bingo? Diretora da Amiguinhos
Foram encaminhadas diligências para o setor jurídico da prefeitura e  os fatos estão sendo averiguados.

19/12/2019 COMUNICAÇÃO
OUTROS EM 

EDUCAÇÃO

Sou mãe de aluno,q frequenta a escolinha de educação infantil recanto das 

travessuras. E estou muito preocupada com a educação do meu filho,pois uma das 

professoras da escolinha,que por informações de outros pais de alunos da escolinha 

emei amiguinhos na qual ela dava aula e a mesma foi transferida,está respondendo 

processo por maus tratos a um aluno. Então venho por meio dessa mensagem pedir 

que tomem providências sobre essa professora,pois além desse processo que ela está 

respondendo,pelo seu facebook se vê atitudes impróprias,como uma foto em que ela 

aparece de sutiã,além de outras coisas,eu acho uma falta de respeito e caráter,pois a 

mesma tem vários pais de alunos que vêem o facebook dela.que exemplo que se dá 

essa professora?ela dá aula para crianças,e estou realmente preocupada com a 

educação do meu filho.então peço que tomem providências sobre o assunto.eu acho 

que um professor,ainda mais de educação infantil deveria ter pelo menos respeito 

pelos pais dos alunos!!!espero que tomem alguma providência sobre o 

assunto.obrigada

Agradecemos o contato para que possamos esclarecer: a professora relatada sofreu processo administrativo mas não ficou comprovado os maus tratos. Assim 

passamos a orientar: importante que os pais participem ativamente da educação de seus filhos e se perceberem algo estranho primeiramente procurar a 

diretora da escola para relatar a situação. Se o caso não for resolvido na escola, a mãe/pai ou responsável pode vir até à Prefeitura, junto ao Setor de 

Protocolo, relatar o ocorrido informando ou entregando detalhes e provas se houverem, assim o caso será encaminhado para a Secretaria de Educação. 

Qualquer servidor público que não exercer com zelo suas atribuições pode responder processo administrativo. Neste processo uma comissão de servidores 

designados ouve todas as partes envolvidas no caso, faz seu relatório final, que segue para o Setor Jurídico da Prefeitura. Casos graves podem vir a ser 

encaminhados ao Poder Judiciário.

21/01/2020 COMUNICAÇÃO
OUTROS EM 

ADMINISTRAÇÃO

Passou em frente ao meu estabelecimento comercial um veículo de placa branca, 

modelo Palio, sem adesivo, pertencente a frota do município trafegando em alta 

velocidade, cantando pneus, que, segundo funcionários, seria o professor do esporte 

campeão Leandro. Questiona-se se este servidor tem autorização para dirigir veículos 

da prefeitura. Provavelmente deve ter alguma multa, porque está fazendo loucuras no 

trânsito.

Pra que possamos tratar o assunto adequadamente precisamos de mais informações: data, horário e rua do ocorrido. Ficamos no aguardo.

24/03/2020 COMUNICAÇÃO
CORONAVÍRUS           

(COVID-19)

Quero denunciar a empresa TRIX ENGENHARIA, que está no município de Três Coroas 

para obras do gasoduto. Não suspendeu as atividades, inclusive continua recrutando 

pessoal de outras cidades e Estados. Essas pessoas estão ficando nos alojamentos 

aglomerados e desprotegidos, contrariando o que determina os decretos estadual e 

municipal. Peço que a fiscalização faça sua parte e autue os responsáveis pois estão 

colocando em risco todos os funcionários bem como suas famílias e os munícipes de 

Três Coroas. 

O Município de Três Coroas em seu Decreto Executivo Estadual nº 3.102 de 26.03.2020 adota a legislação estadual no que tange aos impactos e orientações quanto ao 

Coronavírus. O Decreto Estadual 55.128 de 19.03.2020 e suas alterações posteriores, em seu art. 2º, parágrafo 9º, inciso X, considera como atividade essencial: X - geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de 

transmissão e de distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural; (redação dada pelo Decreto nº 55.149, de 26 de março de 2020). Sendo 

assim a atividade de gás natural esta permitida e considerada como essencial. O mesmo decreto orienta que as empresas que estiverem trabalhando precisam adotar medidas 

de controle sanitário, entre eles, menciona: V – determinar que os estabelecimentos comerciais e industriais adotem sistemas de escalas, de revezamento de turnos e 

alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores, adotem as providências necessárias ao cumprimento das diretrizes sanitárias de 

distanciamento interpessoal de, no mínimo, dois metros, observadas as demais recomendações técnicas determinadas pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria da Saúde, 

observem, no que couber, as medidas de que tratam a alínea “g” do inciso I e as alíneas “a”,” b”, “c”, “e”, “f “ e “h” do inciso IV do art. 3º deste. Decreto e orientem seus 

empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade: (redação dada pelo Decreto nº 55.149, de 26 de março de 2020) a) da adoção de cuidados pessoais, sobretudo 

da lavagem das mãos, da utilização de produtos assépticos durante o trabalho, como álcool em gel setenta por cento, e da observância da etiqueta respiratória; (redação dada 

pelo Decreto nº 55.149, de 26 de março de 2020) b) da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho;(redação dada pelo Decreto nº55.149, de 26 de março de 2020)

29/03/2020 COMUNICAÇÃO
CORONAVÍRUS           

(COVID-19)

Solicito o fechamento do bar situado na localidade de Figueira, na beira da estrada, ao 

lado do restaurante Maria da Serra. Está ocorrendo diariamente a aglomeração de 

pessoas com jogo de cartas e bebedeira, criando condições de transmissão do 

Covid19, inclusive para pessoas em grupo de risco. 

O Decreto Executivo Municipal nº 3.108 de 07.04.2020, esclarece sobre como poderão atuar os bares, conforme segue: IX - restaurantes, bares, lanchonetes e 

assemelhados, notadamente quanto à possibilidade de atendimento ao público e necessidade de higienização contínua, conforme a seguir disposto: a) 

fornecimento de álcool em gel e produtos de higiene em sanitários;  b) limitação de mesas com distanciamento mínimo de 2 (dois) metros, vedada em 

qualquer caso aglomerações; c) proteção salivar para buffets; d) redução da capacidade máxima indicada no alvará municipal em pelo menos 50% (cinquenta 

por cento);  e) vedação de jogos no local (baralho, sinuca, bocha);  f) proibição de ser executada música ao vivo ou mecânica, assim como proibição de exibição 

de imagens (programas televisivos, jogos de futebol, etc.) e qualquer outra forma de entretenimento nos locais;  g) restrição de horário para funcionamento, 

limitado às 19h, ressalvado que após este horário poderá seguir o atendimento em sistema de tele entrega e tele busca;  Caso o bar referido não esteja 

trabalhando adequadamente conforme esta orientação acima, a denúncia poderá ser enviada para o Setor de Vigilância Sanitária no e-mail 

fiscalvisa@pmtcoroas.com.br

23/04/2020 COMUNICAÇÃO CONCURSO
O sexto colocado do concurso de 2016, em Língua Inglesa, assumiu a vaga e não tem 

habilitação para inglês, a faculdade é só de português que ela possui. 

Este tema já foi tratado pelo Departamento Pessoal e pelo Setor Jurídico. De acordo com os procedimentos administrativos internos ficou evidente que a 

candidata realizou as disciplinas de acordo com o histórico apresentado, e a faculdade apresentou apostilamento ao Diploma. Assim a candidata apresentou-

se apta ao exercício de sua função.

03/08/2020 COMUNICAÇÃO

FRAUDE EM AUXÍLIO 

EMERGENCIAL - 

CORONAVÍRUS

Eu recebi a parcela do seguro desemprego a última dia 29 de junho. Fiz o cadastro do 

auxílio emergencial dia 2 julho e veio negado, fiz a contestação deu negado por 

motivos que eu estava recebendo o seguro desemprego, mas não estou, terminou dia 

29 de junho.

O Sine observou que vários cadastros de seguro desemprego de pessoas que começaram a receber em março esta bloqueado, acredita-se seja por estar 

tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei para pagamento de mais parcelas do seguro desemprego. E como as pessoas que recebem o seguro não 

podem solicitar o auxílio emergencial, deixaram estes cadastros ainda ativos. Sobre o pedido do auxílio emergencial o senhor pode tentar o recurso através do 

aplicativo ou tentar atualizar cadastro junto a Caixa, Nesta fase de pagamentos de Seguro, o Sine não tem mais como auxiliar no cadastramento, pois o 

cadastro nesta fase não é liberado para o Sine.
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15/08/2020 COMUNICAÇÃO
FISCALIZAÇÃO DO 

ESTADO

Todas as escolas da rede municipal tiveram alguns trabalhos das disciplinas para as 

crianças realizarem em casa. Alguns os pais buscavam nas escolas e outros eram 

enviados pelo site, mas em nenhum momento tiveram aulas com um professor online 

enquanto as escolas da rede estadual, particular e até mesmo municipais de outros 

municipios tiveram aulas com professor online desde março. Eles alegam porque nem 

todos tem internet, até entendo, mas como os outros estão conseguindo. E agora por 

causa da bandeira vermelha, à semanas não tem nada nem mesmo conteúdos pelo 

site. A pergunta é: Como vai ficar se alguns querem tocar o ano para frente e outros 

não tiveram nada? Na mídia alegam que seria PENALIZAR as crianças, mas para mim 

elas irão penar mesmo é quando atropelarem tudo.

Durante a pandemia seguimos orientações do Governo Estadual através das Bandeiras e os Protocolos que correspondentes a cada cor de bandeira bem 

como, as orientações da UNDIME RS e Promotoria Regional da Educação, além disso temos o Conselho Municipal de Educação. Durante a Bandeira Amarela 

entregamos atividades através dos canais de comunicação online e impressas para aqueles que não tem acesso, os quais retiraram nas escolas. Com a 

mudança de cor da Bandeira para Vermelha o protocolo é bem claro, proibindo que as escolas fiquem abertas. Como o acesso à educação é direito de todos, 

zelamos para que todos tenham direitos iguais ao aprendizado, sendo assim, temos um plano de recuperação das horas aula organizado e será colocado em 

prática conforme planejado.

22/08/2020 COMUNICAÇÃO
OUTROS EM MEIO 

AMBIENTE

Venho por meio deste solicitar a fiscalização de uma área localizada na Rua Alfredo 

Porcher, próximo a RS 115. Nesta área haviam a presença de muitas espécies nativas 

da flora que são imune ao corte. Peço a fiscalização e devida punição.

O proprietário deste local esta sendo notificado pela fiscalização ambiental do município. Agradecemos pela informação.

14/09/2020 SOLICITAÇÃO
ACESSO A 

INFORMAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS bom dia Somos da Global Distribuição de 

Bens de Consumo LTDA/ LOJAS TAQI , CNPJ: 89.237.911/0001-40, e comunicamos que 

não identificamos em nosso sistema o pagamento referente a nota (s) fiscal (is) 

abaixo: NOTAS FISCAIS 36395 E 36658, em anexo.

A NF de R$ 707,94 foi paga em 04.09.2020, e a NF de R$ 1.494,00 foi paga em 17.09.2020.

27/09/2020 RECLAMAÇÃO
INFRAESTRUTURA 

URBANA

A estrada que leva aos cânions está em péssimas condições de trafegabilidade 

causando prejuízos e acidentes para os produtores rurais e aos turistas que 

pretendem visitar os locais de lazer. A prefeitura não tem demonstrado nenhum 

interesse em asfaltar a estrada o que está impedindo o progresso da região.

Conclusão automática por ausência de complementação pelo usuário. As informações apresentadas não foram suficientes para análise da manifestação.

21/10/2020 COMUNICAÇÃO
OUTROS EM 

EDUCAÇÃO

Gostaria de saber porque o extra classe Cantinho do Saber está atendendo crianças 

em turno integral se os demais extras só podem atender a criança matrículda somente 

em um turno? Os outros extras dizem que não são permitidos atender a criança 

integral, alegando que foram orientados a atender um período do dia, pois o outro a 

criança teria que realizar as atividades retomas enviadas por suas escolas.

Esta sendo avaliada a situação e serão tomadas as providências.

22/10/2020 DENÚNCIA

DENÚNCIA DE 

IRREGULARIDADES 

DE SERVIDORES

Em Três Coroas uma funcionária concursada com a função de motorista anda fazendo 

campanha dentro dos carros oficial da prefeitura em hora de serviço .graciane coling o 

nome dela. Com os seguintes dizeres. Se vcs querem mudança votem no Alcindo( 

oposição ) e para alguns ela fala vote no Orlando que é o atual prefeito.

Agradecemos pela informação. Estão sendo tomadas as providências.

30/10/2020 COMUNICAÇÃO ANIMAIS

O vizinho ao lado sadi de Oliveira está ameaçando dar veneno para meus cachorros 

que estão dentro do meu pátio, sendo que já morreram anteriormente invenenados 

dois dos meus cachorros. por eles latirem quando vêem ele.

Informamos que as penalidades para este caso de ameaça e envenenamento só podem ser aplicadas pela Justiça. Sendo assim, a orientação é registrar um 

Boletim de Ocorrência junto a Delegacia de Polícia.

17/11/2020 RECLAMAÇÃO
EDUCAÇÃO 

SUPERIOR

acredito que falta apoio ainda do municipio os estudantes, que fazem curso tecnico 

ou superior, acho que depois que tudo se normalizaar poderiam olhar isso com outros 

olhos!!

Sugiro que reencaminhe sua sugestão em janeiro, pois esta gestão não terá mais tempo de melhorar a política pública de incentivo ao estudo dos jovens. 

Agradecemos o contato e a sugestão.

05/12/2020 SOLICITAÇÃO BENEFÍCIO
Gostaria de pedir uma reavaliação no meu auxílio emergência sou cadastro único e foi 

cancelado meu auxílio tenho duas filha uma de 3 anos e uma de 4 anos 
O auxílio emergencial não é concedido pelas prefeituras. Seu recurso deve ser feito pelo aplicativo da Caixa.

07/12/2020 SOLICITAÇÃO
SANEAMENTO 

BÁSICO URBANO

Oi! Pesquisei no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento indicadores a 

respeito da situação do serviço de saneamento no município de Três Coroas. No 

entanto, não encontrei nenhuma informação. No site da prefeitura também não 

encontrei dados a respeito do assunto. Gostaria de saber como posso ter acesso a 

dados relacionados com: * população atendida * quantidade de ligações ativas de 

esgoto * extensão da rede de esgoto * volume de esgoto coletado * volume de 

esgoto tratado Desde já agradeço pela atenção!

Como o serviço de coleta de esgoto é concedida para a Corsan, estas informações podem ser solicitadas à Corsan.

10/12/2020 COMUNICAÇÃO CONCURSO

Bom dia Gostaria de saber se há possibilidade de troca de data da prova do concurso, 

pois foram escolher justamente no mesmo dia da prova do ENEM. Quando fiz minha 

inscrição, fiz somente porque acreditava que o município de Três Coroas não faria 

isso. Acredito que tenham escolhido essa data sem se "dar conta" desse fato, pois não 

seria uma decisão inteligente fazer isso. Dentre muitos acertos e erros da 

administração, espero que desta vez acertem. Obrigado.

A questão já está em estudo.

10/12/2020 COMUNICAÇÃO
OUTROS EM MEIO 

AMBIENTE

Estão realizando um aterro muito grande ao lado da minha casa. Uma grande 

quantidade de terra e pedras vem sendo depositada há mais ou menos um mês sem 

compactação. Abaixo do aterro há uma área de mata nativa. A coluna de terra solta 

está muito alta e não há qualquer tipo de contensão. A Patram já esteve no local e 

lavrou uma ocorrência ambiental, porém afirmam não ter poder para interditar o 

local, cabendo ao munícipio tomar alguma atitude. Acredito que a prefeitura de Três 

Coroas já está a par da situação e isso até o momento não impediu que a empresa 

responsável pelo aterro continuasse depositando material no local. Entre ontem e 

hoje colocaram inúmeras caçambas de aterro. É prática usual permitir que as 

empresas realizem atividades ilegais enquanto procuram regularizar a atividade? É o 

que está ocorrendo! Enquanto isso o risco ambiental está aumentando. Além disso, 

tal empresa gera grandes transtornos aos moradores locais, pois o barulho e a poeira 

gerados são intensos. 

A empresa Trix está encaminhando a licença ambiental junto a SMAMA para ficar de acordo com as normas ambientais.

29/01/2021 COMUNICAÇÃO

DENÚNCIA DE 

IRREGULARIDADES 

DE SERVIDORES

Como assim, servidora Anelise Blumm FG na Educação e o marido Vitor Moller FG na 

secretaria da Administração? Pode?

Em resposta à vossa manifestação, passamos a tecer as seguintes considerações: Para coibir a prática do nepotismo (favorecimento de parentes/cônjuge ou 

companheiro) no serviço público, o Supremo Tribunal Federal editou, em 2008, a Súmula Vinculante nº 13 que assim dispôs: A nomeação de cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa 

jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na 

administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste 

mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Os fundamentos principais da Súmula Vinculante n° 13 são os princípios da impessoalidade e da 

moralidade e pretende, em suma, impedir que a autoridade de determinado Poder (Executivo, Legislativo ou Judiciário) beneficie seus parentes, cônjuge ou 

companheiro com a nomeação para cargos em comissão ou função gratificada. Além disso, pela redação da Súmula do Nepotismo, não só é vedada a 

nomeação de parentes da autoridade nomeante, mas também, “de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento”. Não obstante, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao analisar recursos ou reclamações em razão de afronta ao texto da Súmula 

Vinculante, julgou-as improcedentes, porque não havia configuração objetiva da prática ilegal, considerando que, na dicção do STF, é necessário para a 

configuração do nepotismo, que se preencha, ao menos uma das hipóteses abaixo, mencionadas na ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 

Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Inexistência de influência ou subordinação hierárquica. Fatos e provas. reexame. 

Impossibilidade. Precedentes. 1. Ao se editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de 

nepotismo na Administração Pública, erigiram-se critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente 

a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de 

parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia 

ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou 

funcional sobre a autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre 

diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou 

função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com 

relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. 3. Ultrapassar a delineação fática traçada pelo Tribunal de 

origem demandaria o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado de 

Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 

da Lei nº 12.016/09).(RE 807383 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-

2017 PUBLIC 10-08-2017) (grifamos).  No mesmo sentido: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de 

nepotismo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ao editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as 

possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a 5 saber: i) ajuste mediante 

designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou 

função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o 

ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que 

exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 

37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de 

cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido 

direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 

19529 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) 

Constitucional e Administrativo. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Reclamação julgada improcedente. Liminar 

anteriormente deferida cassada. 1. Com a edição da Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de 

configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, 

quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) 

relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de 

direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência 

hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. Em sede reclamatória, com fundamento na SV nº 13, é imprescindível a perquirição de projeção 

funcional ou hierárquica do agente político ou do servidor público de referência no processo de seleção para fins de configuração objetiva de nepotismo na 

contratação de pessoa com relação de parentesco com ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento no mesmo órgão, salvo ajuste mediante 

designações recíprocas. 3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a liminar anteriormente deferida. (Rcl 18564, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, 

Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 02-08-2016 PUBLIC 03-08-2016)  

A tendência jurisprudencial ainda se mantém, conforme decisão no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1197165/GO, julgado em 12/06/2019, onde o 

Relator, Min. Alexandre de Moraes, pontuou: [...] Quanto à matéria, em que pesem as alegações do Ministério Público Estadual, esta CORTE tem 

entendimento consolidado no sentido de que para a configuração do ato de nepotismo previsto na Súmula Vinculante 13 é indispensável que ocorra ao 

menos uma das hipóteses a seguir elencadas: “i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade 

nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade 

nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e 

iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante”. (RE 

807.383-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017) Dessa forma, não havendo comprovação nos autos de que os parentes do 

Procurador-Geral do Município não lhe são subordinados hierarquicamente, pois exercem suas funções em órgãos diversos da procuradoria, bem como não 

havendo provas de que houve designação recíproca entre o Prefeito e o Vereador, não há o que reparar no acórdão recorrido. No mesmo sentido, citem-se as 

seguintes decisões: RE 878.341-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/2/2019; e Rcl 18.564, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2016. [...]  

Assim, sendo o Supremo quem tem competência para editar, revisar e cancelar as Súmulas Vinculantes, a interpretação de seu texto, delineando as diretrizes 

a serem observadas pelos Órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário também é de sua competência. No presente caso, a Servidora Anelise 

desempenha função gratificada na Secretaria Municipal de Educação e Desporto e o Servidor Vitor na Secretaria Municipal de Administração. Diante disso, 

uma leitura conforme o entendimento do STF resulta na inocorrência de nepotismo na presente situação eis que: a) não existe relação de parentesco entre a 

autoridade nomeante e as pessoas nomeadas ou designadas para as posições de confiança; b) não existe relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o 

ocupante de cargo de direção, chefia e assessoramento a quem está subordinada, ou seja, o cônjuge ou parente nomeado para a posição de confiança não é 

subordinado ao outro cônjuge; c) não existe relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional 

sobre a autoridade nomeante. Por derradeiro, para afastar definitivamente a ocorrência de eventual favorecimento, importante destacar que os servidores 

em questão, além de não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses acima descritas, contam com qualificação técnica e experiência na função que 

desempenham, tendo sido por essa razão nomeados para desempenho das funções que ocupam.
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16/02/2021 COMUNICAÇÃO
FISCALIZAÇÃO DO 

ESTADO

Gostaria que verificada em a situação da empresa trescotur que emprega funcionários 

doentes que se encontram recebendo auxílio doença 

O Município de Três Coroas não possui vinculo jurídico com a empresa Trescotur a não ser na emissão de alvarás na forma da lei. Desta forma, não cabe ao 

ente Municipal fiscalizar se existe empregados ou não, trabalhando em condições irregulares, tais denúncias e fiscalizações devem ser feitas pelo Ministério 

Público e, em determinados casos pela Previdência Social. Cordialmente.

19/02/2021 SOLICITAÇÃO
OUTROS EM 

INDÚSTRIA

tentei realizar uma denúncia através do site da prefeitura e não consigo, o site nao 

carrega e não envia minha denúncia... gostaria que fosse feita vistoria no 

supermercado filler onde diversos funcionários utilizam a máscara no queixo, não 

cobrindo nariz e boca nem ao falar com os cliente. Além disso, hoje havia moscas no 

balcão de exposição dos pães

informamos que no dia 10/03/2021, esteve no local fazendo vistoria Alexandre Barboza, Fiscal Sanitarista - Mat. 2083-4, Município de Três Coroas-RS, e 

verificou que todos os funcionários estavam usando máscara da maneira correta (cobrindo boca e nariz) e não havia  moscas dentro do balcão de exposição 

dos pães. Na conversa que fiscal teve com a gerente da unidade Sra. Maura Nardin, esta falou que frequentemente reforça para os colaboradores da 

importância do uso correto da máscara durante todo o tempo, de lavar as mãos frequentemente, do uso do álcool gel e demais medidas sanitárias para evitar 

a propagação da COVID-19. Ficamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que entenderem sejam necessários.

07/03/2021 SOLICITAÇÃO AGENTE PÚBLICO

Neste endereço, possui vazamento do sumidouro/ banheiro do vizinho ao lado, com 

cheiro muito forte água parada vinda deste sumidouro. Não soubemos qual 

providência tomar, visto que, foi mosyrado e falado para o filho do proprietário, 

porém, agora mora outro casal na casa, sendo que não possuímos contato com eles. 

Não temos intimidade para falar. O endereço onde está o sumidouro é na Tristão 

Monteiro, 279. O endereço onde escorre o problema, é a mesma rua, número 289.

Em resposta a solicitação 02099.2021.000005-68 de 07/03/2021 registrada por Sirlene Maria Noswitz, informo que solicitei visita ao local (Rua Tristão 

Monteiro, 279/289) pelo Fiscal Sr. Fábio Aguiar Bras, juntamente com a Arquiteta Grasieli Pereira Gomes, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento, 

Habitação e Meio Ambiente, ao qual foi vistoriado o problema relatado e em conversa com o proprietário, o mesmo disse que não quer ter intrigas com o 

vizinho e que inclusive já havia conversado com o lindeiro e se acertaram para resolver a situação.    

09/03/2021 SOLICITAÇÃO
TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO

A estrada da Figueira, a partir do acesso pela ERS-020, parada 170 (onde tem placa 

para Batingueira) está praticamente intransitável, sem manutenção há um ano, 

causando muitos prejuízos aos moradores. Solicito providências urgentes,

A estrada da Figueira, a partir do acesso pela ERS-020, parada 170 (onde tem placa para Batingueira) está praticamente intransitável, sem manutenção há um 

ano, causando muitos prejuízos aos moradores. Solicito providências urgentes,

10/03/2021 SOLICITAÇÃO
OUTROS EM 

INDÚSTRIA

Olá, eu sou Alexandre Sakis e estou com um projeto de pesquisa de estágio 

profissional em engenharia de produção, pela FACCAT Taquara-RS, com o título de 

“Produção Industrial e Meio Ambiente: estudo multicaso em indústrias no Vale do 

Paranhana, RS.” Em síntese, o objetivo deste projeto é a realização de estudos de 

multicasos em empresas que aplicam alguma prática de gestão ambiental. Para isso 

preciso do contato das indústrias de transformação, por segmento, da cidade. É 

possível contar com a ajuda da secretaria? Desde já, agradeço a atenção e muito 

obrigado. Para melhor entendimento, segue abaixo os objetivos do projeto de estágio 

proposto. Para qualquer dúvida, estou à disposição. Projeto de Estágio 2020/2 Título: 

Produção Industrial e Meio Ambiente: estudo multicaso em indústrias no Vale do 

Paranhana, RS. Objetivo Geral: Identificar práticas de gestão ambiental em indústrias 

do Vale do Paranhana como diferencial estratégico competitivo em seu segmento 

industrial. Objetivos Específicos: a) Identificar quais são as indústrias que praticam 

estratégias ambientais no Vale do Paranhana, RS; b) Descrever e conceituar as práticas 

ambientais utilizadas; c) Caracterizar as vantagens competitivas alcançada pela prática 

ambiental utilizada; d) Caracterizar os custos derivados das implantações das práticas 

ambientais utilizada Abraços Alexandre Sakis 

Após análise da sua solicitação em ofício eletrônico, informamos que de acordo com a Lei Federal n° 13.709/2018, Art. 26, §1º, não podemos atender sua 

solicitação. Sugerimos contatar os sindicatos de cada segmento, para lhe auxiliar, ou a Junta Comercial do Estado do RS. Sem mais, colocamo-nos à disposição 

para quaisquer dúvidas.

18/03/2021 SOLICITAÇÃO AUXÍLIO

Boa tarde. Gostaria de saber como atualizar os meus dados pra o novo auxílio 

emergencial 2021 que o governo fará pagamentos com mais algumas parcelas sendo 

que participei de um processo de trabalho emergencial da área da saúde de 1 mês 

mas agora estou desempregada e sem vínculo empregatício por este fato de ter 

trabalhado(somente) 1 mês quero atualizar que não estou mais para não perder o 

auxílio emergencial. Como faço ????? Podes falar com RH para atualizar no sistema 

junto site Governo que não presto serviços mais para eu não perder certo?!

Informamos que essas informações você só vai conseguir na Caixa, já pode fazer o agendamento, e será consultado no sistema pelo PIS, A princípio a própria 

Caixa exclui o vínculo caso ainda tenha. Caso não consiga resolver dessa forma, vá até o SINE de Três Coroas, que entraremos em contato com o ministério do 

Trabalho. Ou ligue para nós, telefone: (51) 3546-3110

31/03/2021 SOLICITAÇÃO
ACESSO A 

INFORMAÇÃO

Solicito informação quanto ao número de nutricionistas no município, ocupantes de 

cargo efetivo ou contratados, assim como a perspectiva de vacância e contratação de 

novos profissionais nutricionistas. Agradeço desde já pela atenção. 

Há atualmente dois servidores efetivos (concursados) para o cargo de Nutricionista e um contrato temporário (em substituição de servidor em Licença Saúde). 

Não há previsão para novas nomeações no presente momento, uma vez que de acordo com a Lei Complementar nº 173/2020, os órgãos públicos estão 

impedidos de efetuar novas nomeações até 31/12/2021, pois não pode haver aumento de despesas com pessoal até o final da vigência da referida lei.

08/04/2021 RECLAMAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA Luminárias de Led foram colocadas perto da escola nova águas brancas não ligaram 
Venho através deste informar que a mesma já foi revisada pelo servidor responsável pela Iluminação e está em pleno funcionamento ,atendendo a sua 

função.

13/04/2021 SOLICITAÇÃO SERVIÇOS URBANOS

Recolhimento de entulhos urgente da Rua Penha, parados a mais de dois meses na 

rua, dificultando a entrada na residência, criando mato nos montes que ali estão, 

podas de árvores e afins.

Esse endereço foi feito o recolhimento nesta manhã 13/04/2021 – Sempre que passam pelo endereço – levam um tempo para retornarem –pois tem uma 

ordem de limpeza e precisam passar por todos os bairros do município. O que por vezes acontece – é que há a limpeza e em seguida já colocam entulhos, 

assim os mesmos ficam dias no endereço e resulta no problema em questão.

22/04/2021 SOLICITAÇÃO SERVIÇOS URBANOS

Boa tarde peço que verifiquem a rua do Bororó está horrível segue fotos em anexo 

passando o bar do bigode a direita está um perigo tem veículos que não conseguem 

mais subir peço a ajuda pois está muito ruim

Sobre o assunto, segundo secretário de obras, foi feito o serviço para arrumar a estrada há 14 dias atrás. 

29/01/2021 COMUNICAÇÃO

DENÚNCIA DE 

IRREGULARIDADES 

DE SERVIDORES

Como assim, servidora Anelise Blumm FG na Educação e o marido Vitor Moller FG na 

secretaria da Administração? Pode?

Em resposta à vossa manifestação, passamos a tecer as seguintes considerações: Para coibir a prática do nepotismo (favorecimento de parentes/cônjuge ou 

companheiro) no serviço público, o Supremo Tribunal Federal editou, em 2008, a Súmula Vinculante nº 13 que assim dispôs: A nomeação de cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa 

jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na 

administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste 

mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Os fundamentos principais da Súmula Vinculante n° 13 são os princípios da impessoalidade e da 

moralidade e pretende, em suma, impedir que a autoridade de determinado Poder (Executivo, Legislativo ou Judiciário) beneficie seus parentes, cônjuge ou 

companheiro com a nomeação para cargos em comissão ou função gratificada. Além disso, pela redação da Súmula do Nepotismo, não só é vedada a 

nomeação de parentes da autoridade nomeante, mas também, “de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento”. Não obstante, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao analisar recursos ou reclamações em razão de afronta ao texto da Súmula 

Vinculante, julgou-as improcedentes, porque não havia configuração objetiva da prática ilegal, considerando que, na dicção do STF, é necessário para a 

configuração do nepotismo, que se preencha, ao menos uma das hipóteses abaixo, mencionadas na ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 

Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Inexistência de influência ou subordinação hierárquica. Fatos e provas. reexame. 

Impossibilidade. Precedentes. 1. Ao se editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de 

nepotismo na Administração Pública, erigiram-se critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente 

a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de 

parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia 

ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou 

funcional sobre a autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre 

diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou 

função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com 

relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. 3. Ultrapassar a delineação fática traçada pelo Tribunal de 

origem demandaria o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado de 

Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 

da Lei nº 12.016/09).(RE 807383 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-

2017 PUBLIC 10-08-2017) (grifamos).  No mesmo sentido: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de 

nepotismo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ao editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as 

possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a 5 saber: i) ajuste mediante 

designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou 

função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o 

ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que 

exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 

37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de 

cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido 

direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 

19529 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) 

Constitucional e Administrativo. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Reclamação julgada improcedente. Liminar 

anteriormente deferida cassada. 1. Com a edição da Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de 

configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, 

quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) 

relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de 

direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência 

hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. Em sede reclamatória, com fundamento na SV nº 13, é imprescindível a perquirição de projeção 

funcional ou hierárquica do agente político ou do servidor público de referência no processo de seleção para fins de configuração objetiva de nepotismo na 

contratação de pessoa com relação de parentesco com ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento no mesmo órgão, salvo ajuste mediante 

designações recíprocas. 3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a liminar anteriormente deferida. (Rcl 18564, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, 

Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 02-08-2016 PUBLIC 03-08-2016)  

A tendência jurisprudencial ainda se mantém, conforme decisão no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1197165/GO, julgado em 12/06/2019, onde o 

Relator, Min. Alexandre de Moraes, pontuou: [...] Quanto à matéria, em que pesem as alegações do Ministério Público Estadual, esta CORTE tem 

entendimento consolidado no sentido de que para a configuração do ato de nepotismo previsto na Súmula Vinculante 13 é indispensável que ocorra ao 

menos uma das hipóteses a seguir elencadas: “i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade 

nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade 

nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e 

iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante”. (RE 

807.383-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017) Dessa forma, não havendo comprovação nos autos de que os parentes do 

Procurador-Geral do Município não lhe são subordinados hierarquicamente, pois exercem suas funções em órgãos diversos da procuradoria, bem como não 

havendo provas de que houve designação recíproca entre o Prefeito e o Vereador, não há o que reparar no acórdão recorrido. No mesmo sentido, citem-se as 

seguintes decisões: RE 878.341-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/2/2019; e Rcl 18.564, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2016. [...]  

Assim, sendo o Supremo quem tem competência para editar, revisar e cancelar as Súmulas Vinculantes, a interpretação de seu texto, delineando as diretrizes 

a serem observadas pelos Órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário também é de sua competência. No presente caso, a Servidora Anelise 

desempenha função gratificada na Secretaria Municipal de Educação e Desporto e o Servidor Vitor na Secretaria Municipal de Administração. Diante disso, 

uma leitura conforme o entendimento do STF resulta na inocorrência de nepotismo na presente situação eis que: a) não existe relação de parentesco entre a 

autoridade nomeante e as pessoas nomeadas ou designadas para as posições de confiança; b) não existe relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o 

ocupante de cargo de direção, chefia e assessoramento a quem está subordinada, ou seja, o cônjuge ou parente nomeado para a posição de confiança não é 

subordinado ao outro cônjuge; c) não existe relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional 

sobre a autoridade nomeante. Por derradeiro, para afastar definitivamente a ocorrência de eventual favorecimento, importante destacar que os servidores 

em questão, além de não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses acima descritas, contam com qualificação técnica e experiência na função que 

desempenham, tendo sido por essa razão nomeados para desempenho das funções que ocupam.



21/05/2021 DENÚNCIA
OUTROS EM MEIO 

AMBIENTE

O meu vizinho não possui tratamento do esgoto cloacal e a caixa que ele fez está 

vazando há alguns meses. O esgoto desce em direção a uma mata nativa e uma 

vertente. Foi solicitado o reparo, mas ele disse que deixará assim. A residência dele 

fica no Bairro Serra Grande, na Estrada Geral da Serra Grande, número 159 (entrada 

pela estrada do número 153). Fica uns 300 metros depois do galpão dos batateiros 

Moser

Não foi possível lograr êxito na notificação do possível infrator, uma vez que após reiteradas diligências não foi possível encontrar os moradores do imóvel. 

Segundo populares os referidos moradores saem de casa as 6h da manhã para trabalhar e só retornam depois das 19h. Foi solicitada autorização deste fiscal 

para realizar diligências fora do horário de expediente o que foi autorizada pela administração. Destarte, serão realizadas novas diligências a fim de localizar os 

infratores e confeccionar os autos correspondentes.

26/05/2021 COMUNICAÇÃO ATENDIMENTO
Quero aqui deixar minha indignação referente a abertura da farmácia básica do 

município, pois todos os dias abre depois das 08:00. 

Informamos que esta questão da Farmácia, já foi feita uma reunião e conversado, e afirmamos que foi tomadas as providências e não ira acontecer 

novamente, o horário de atendimento voltará ao normal sendo à partir das 8:00.

02/06/2021 COMUNICAÇÃO OUTROS EM SAÚDE

O ponto dos funcionários está sendo ajustado, até que eu saiba isso não pode é 

contra a lei, e a pessoa que está realizando isso é uma recepcionista em desvio de 

função.

Em resposta à vossa manifestação, informamos que investigamos os fatos trazidos através desta denúncia junto a todas as secretarias deste município e não 

verificamos a ocorrência de ajuste de ponto em nenhuma delas, nem tampouco que tal ato vem sendo praticado por ocupante do cargo de recepcionista. 

Além disso, averiguamos que todos os ocupantes do cargo de recepcionista vêm desempenhando atribuições devidamente previstas em lei para o seu cargo, 

não havendo, portanto, nenhum servidor desta categoria em desvio de função.  

05/06/2021 SOLICITAÇÃO SERVIÇOS URBANOS
Solicito o recolhimento de lixo verde (poda de árvores) na rua Cristóvão Schaeffer, em 

frente a casa n. 218, bairro Quilombo.

08/06/2021 SOLICITAÇÃO SERVIÇOS URBANOS
Solicito o recolhimento de lixo verde (poda de árvores) na rua Cristóvão Schaeffer, em 

frente a casa n. 218, bairro Quilombo.

Em respeito ao recolhimento dos entulhos a Sec. de Obras está  organizando para que os servidores responsáveis possam atender a todos ainda essa semana. 

Dependemos do clima ser favorável para o trabalho.

13/06/2021 RECLAMAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA
Falar pra arrumar uma luminária queimada na rua Luiz volkart entre o ginásio 

municipal e centro de cultura 

A princípio não tínhamos queixa da situação nesta data, mas vamos verificar a mesma no dia de hoje 15/06/2021. Podendo a situação ter ocorrido nos últimos 

dias.

24/06/2021 SOLICITAÇÃO
INFRAESTRUTURA 

URBANA

Boa tarde , segue fotos em anexo referente a rua de acesso ao túnel está só buraco e 

cada vez pior , a luz do túnel também está queimada e com isso está um perigo passar 

ali eu que trabalho a noite passo ali e está bem difícil e perigoso

A situação em questão já está com o secretário de obras – esse pedaço de estrada ainda não foi arrumada  por falta de material. Sendo que o restante dela já 

está ok. E quanto a iluminação já havia sido colocada semana passada, mas o responsável irá novamente ao local assim que possível (se não houver nenhuma 

urgência no dia) e fará a recolocação da luminária.

24/06/2021 RECLAMAÇÃO CLIMA Faser capina e pintar cordões do calçamento na rua Donato Valentine 
A respeito de capina a solicitação vai ser repassada a empresa terceirizada responsável – LF Serviços e sobre pintura de cordão o Sec de Obras está se 

organizando para o serviço, mas ainda não se tem uma data.

30/06/2021 RECLAMAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA
Uma luminária de led queimada na rua águas brancas pracima da escola. abaixo da 

engruzilha das estradas dos budas e da Figueira 
Informamos que essa situação foi passada aos responsáveis pelo serviço e serão solucionadas.

30/06/2021 RECLAMAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA Uma luminária de led queimada na rua Guilherme sauer em frente ao Detran Informamos que essa situação foi passadas aos responsáveis pelo serviço e serão solucionadas.

30/06/2021 RECLAMAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA Uma luminária de led queimada na av.santa maria em frente a praça Afonso saul Informamos que essa situação foi passadas aos responsáveis pelo serviço e serão solucionadas.

02/07/2021 COMUNICAÇÃO OUTROS EM SAÚDE

Gostaria de saber porque tem uma recepcionista fazendo efetividade e ajustando o 

ponto dos funcionários, pois conforme a lei não pode ajustar o ponto de ninguém e o 

correto é um agente administrativo e lugar de recepcionista é na recepção aonde tem 

muito estagiários inexperientes, claro os mesmos não tem culpa pois são jogados lá 

sem saber de nada.

Em resposta à vossa manifestação, informamos que investigamos os fatos trazidos através desta denúncia junto a todas as secretarias deste município e não 

verificamos a ocorrência de ajuste de ponto em nenhuma delas, nem tampouco que tal ato vem sendo praticado por ocupante do cargo de recepcionista. 

Além disso, averiguamos que todos os ocupantes do cargo de recepcionista vêm desempenhando atribuições devidamente previstas em lei para o seu cargo, 

não havendo, portanto, nenhum servidor desta categoria em desvio de função.  

02/07/2021 RECLAMAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS Guarda da ponte está quebrada na rua Guilherme sauer Informamos que a Secretaria de obras já está sabendo da situação da citada ponte, e assim que possível estará resolvendo o problema.

07/07/2021 RECLAMAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA
Luminárias queimada na rua quinze de novembro um pouco a frente da fruteira da 

Iraci 

Informamos que a situação já foi passada ao servidor responsável. Mas para esse serviço temos apenas 1 servidor no momento, a demanda é grande, mas o 

serviço será feito o mais breve possível.

28/07/2021 SOLICITAÇÃO OUTROS EM SAÚDE

Boa noite, gostaria de saber por qual motivo Três Coroas não tem utilizado dos meios 

de divulgação para os boletins de aplicações das vacinas. Há um mês questionei no 

Facebook oficial da prefeitura, disseram que postariam os dados, todavia não ocorreu. 

O município de igrejinha além de atualizar diariamente, possui suas informações 

lançadas no site do Governo estadual. Precisamos de transparência assim como os 

demais municípios.

Informamos que todas as informações estão sendo atualizadas, e estão no site da prefeitura, que segue link abaixo. Qualquer dúvida  estamos a disposição. 

https://www.trescoroas.rs.gov.br/secretarias/secretaria-saude-e-assistencia-social/coronavirus/

05/08/2021 SOLICITAÇÃO
PLANEJAMENTO E 

GESTÃO

O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO MUNICÍPIO NOS 3 ÚLTIMOS PPA Prezado/a Sou 

aluno do curso de Administração Pública e Políticas Públicas da Universidade Federal 

da Integração Latino-Americana de Foz do Iguaçu e estou arrecadando dados para 

meu Trabalho de Conclusão de Curso, sobre o Orçamento Participativo nos 3 últimos 

períodos do PPA de alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul, para conhecer 

os processos participativos que vêm sendo adotados na destinação dos recursos 

públicos. Peço por gentileza responder a seguinte pergunta ou encaminhar ao setor 

competente. Referente ao Orçamento Participativo. Quais dos PPA mencionados 

abaixo seu município trabalhou ou trabalha com Orçamento Participativo? PPA 2018-

2021 PPA 2014-2017 PPA 2010-2013 NENHUMA O formulário abaixo também tem 

esse intuito. Não vai demorar nem 2 minutos. Como forma de ter um controle dos 

respondentes é preciso colocar um correio institucional para responder 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddmfvh-

NyRN5UHZpwWUoioUIPwJ__Kpzwf-3EcoNh5M3A5NQ/viewform Desde já muito 

obrigado por sua contribuição 

A solicitação foi respondida através do link do drive que o requerente anexou junto ao pedido. Respondida hoje dia 11/08/2021 pelo tesoureiro Renato Mate.

06/08/2021 COMUNICAÇÃO

DENÚNCIA DE 

IRREGULARIDADES 

DE SERVIDORES

Perseguição: três servidoras da escola aquarela foram transferidas para outras escolas 

( uma em cada canto da cidade) após pedirem informações no sindicato sobre como 

deveriam proceder no caso de contaminação por covid que aconteceu recentemente 

na escola. A Transferência das servidoras da escola aquarela para outras escolas do 

município sem justificativa. 

Perseguição: três servidoras da escola aquarela foram transferidas para outras escolas ( uma em cada canto da cidade) após pedirem informações no sindicato 

sobre como deveriam proceder no caso de contaminação por covid que aconteceu recentemente na escola. A Transferência das servidoras da escola aquarela 

para outras escolas do município sem justificativa. 

15/08/2021 COMUNICAÇÃO
OUTROS EM 

EDUCAÇÃO

Motorista da secretaria de educação que também é vereador, com carro oficial 

vistoriando Obras em horário de seu trabalho. Acredito que em horário de trabalho 

deveria exercer seu cargo de motorista e fazer o seu serviço, seu cargo de vereador 

fora do seu horário de expediente. 

Como motorista, inclui o servidor dirigir carro oficial, devendo transportar no automóvel pessoas e objetos, entretanto, seu trabalho não o obriga a 

permanecer dentro do veículo durante o período que está a disposição. Diante disso, muitas vezes ele pode ser visto fora do automóvel, vendo, falando, 

gesticulando conversando com outras pessoas, por vezes indo ao banheiro e até mesmo se alimentando. Analisando a conduta do servidor o município não 

apurou irregularidade, se á serviço da administração o servidor estiver junto a uma ora enquanto aguarda sua próxima missão de trabalho.

18/08/2021 RECLAMAÇÃO

DEFESA E 

VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA

Boa Tarde! Venho por meio desta colocar minha insatisfação mediante o resultado do 

manejo das garças que ocupavam a rua Jorge Schaeffer. As mesmas passaram a 

ocupar as árvores da Rua da Indústria (do outro lado do rio), trazendo um cheiro 

insuportável, muito barulho, fezes e penas espalhadas pelos pátios das casas. Segue 

anexo vídeo e fotos.

A iniciativa de controle populacional das Garças foi realizada tendo em vista demanda de moradores da Rua Jorge Schaeffer, que se manifestaram por abaixo-

assinado quando a população de garças naquele local estava bem maior do que a remanescente no local atual. Não obstante, a calçada e a rua já estavam 

apresentando condições de insalubridade dada a quantidade de guano depositado lá por essas aves.  Na SMPHMA dispomos de licenças ambientais, projeto 

de manejo da fauna elaborado anteriormente aos serviços prestados, e relatório conclusivo pós intervenção; documentos estes que poderão ser consultados a 

qualquer momento e por qualquer cidadão, mediante solicitação formal via protocolo. Podemos inclusive dispor de cópias caso haja requisição, desde que 

cobertas as custas da secretaria. De fato, a atividade consistiu de intervenção por afugentamento com o uso de aves de rapina (águias e gaviões) e drones, 

seguido de poda de rebaixamento da copa de algumas árvores. Fizemos isso com esforço e expectativa de que as aves realmente mudariam de lugar. No 

entanto, conforme inclusive explicitado pelo profissional legalmente habilitado para esse trabalho, para que se conseguisse movê-las para mais longe, seria 

necessário mais tempo de incômodo, isto é, de afugentamento. Como não havia certeza da eficácia do manejo, nem podíamos dispender mais recursos 

financeiros sem conduzir um processo de licitação, optou-se por uma campanha de 30 dias que foi o máximo que conseguimos contratar com apoio do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. Dito isso, ressalta-se que, em se tratando de uma espécie de comportamento relativamente invasor, exótica e 

prolífera, que encontrou nas matas brasileiras e ambientes urbanos condições de se alimentar e se reproduzir,  a população destes animais que ocupam as 

árvores no perímetro urbano da cidade de Três Coroas (assim como em diversas cidades brasileiras) permanecerá um problema de convívio conflituoso. São 

animais silvestres, com legislação ambiental federal e estadual que protege sua nidificação. Não podem ser indiscriminadamente maltratados ou abatidos sem 

que haja penalidades a quem o fizer. A melhor recomendação que eu posso fazer para tentar resolver o problema em curto prazo para esta solicitação em 

específico é renovar o contrato ou contratar novo fornecedor do mesmo serviço. Podas em algumas árvores do outro lado do rio onde existe uma população 

repousando também já foram autorizadas. É sabido que o resultado de nova investida por afugentamento pode ser o mesmo: as aves mudarão de local que 

pode não ser exatamente um local que agrade outros tantos moradores. Por isso, talvez seja necessário uma investida mais longa de, possivelmente um ano 

para que as aves sejam definitivamente conduzidas por afugentamento para um local onde não causem mais problemas sanitários e conflitos com outros 

cidadãos. Podemos ainda adquirir um drone e mediante licença do IBAMA, executar os serviços necessários pelo tempo necessário. Obviamente isso 

implicaria em custos com pessoal, provavelmente um biólogo e um veterinário que possam responder pelas ocorrências advindas do manejo, captura, 

anilhamento e soltura noutro local, etc. Quaisquer que sejam as decisões da administração pública, estejam certos de que estou à disposição para juntos 

buscarmos uma solução definitiva.

13/09/2021 SOLICITAÇÃO
SANEAMENTO 

BÁSICO RURAL

Boa tarde, nos mudamos para o endereço Beco dos Pinheiros, na Serra Grande, em 

Três Coroas, e não há coleta de lixo em tal endereço. Escrevi para a prefeitura em 

junho deste ano (prefeitura@pmtcoroas.com.br) e me retornaram dizendo que seria 

encaminhada a demanda para o setor responsável, entretanto, apesar de ter escrito 

depois disso cobrando o retorno em falta (escrevi novamente em agosto), sigo sem 

qualquer solução, o que contraria a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

principalmente, entre outras normativas. Solicito que seja iniciada a coleta de 

resíduos em tal endereço, bem como informações sobre isso. Fico no aguardo mais 

uma vez. Atenciosamente,

Boa tarde, informamos que entramos em contato com a empresa da coleta, que nos informou que está sendo passado para coletar nesse endereço citado. 

Empresa até nos pediu o contato para ver com a própria pessoa sobre a situação para poder resolver, peço então para que entre em contato com a prefeitura 

no (51)3546-7800 e deixe seu contato para que possamos passar para a empresa ir até o locar averiguar a situação citada.

30/09/2021 COMUNICAÇÃO
OUTROS EM 

EDUCAÇÃO

Até quando os cachorros vão continuar entrando na escola e comendo nos pratos das 

crianças? a diretora usa os pratos das crianças para dar comida aos cachorros.

A secretária de Educação e Desporto, foi pessoalmente verificar a situação na EMEI Recanto da Travessuras, após retornar para a Secretaria de Educação 

comunicou aos órgãos competentes. 


