
PARECERES EXPEDIDOS 
 
 
 

N° Data  Destinatário  Assunto  
01 29/01 Município de 

Coronel Freitas   
Referente a readequação necessária 
no auditório municipal  

02 27/02 Município de  
Coronel Freitas  

Resposta a solicitação de aditivo de 
valor referente a obra rua coberta. 

03 06/05 Município de 
Nova Erechim   

Referente a solicitação da secretaria 
de administração e finanças do 
município nº 7475/2020, nos seguintes 
termos, solicito parecer se conta ou 
não no 25% da educação 
pavimentação asfáltica no pátio da 
Creche Municipal Raio de Sol e 
pavimentação é para melhoria na 
infraestrutura da creche não para 
melhoria no acesso. E pode ser pago 
com o salário educação.  

04 07/05 Município de 
Caxambu do Sul  

Parecer jurídico nº01 - Referente a 
merenda escolar, recurso de 
incremento do PAB/MAC de 2020. 

05 12/05 Município de 
Nova Erechim  

Parecer jurídico  nº 02- Referente a 
aposentadoria compulsória. 

06 19/05 Município de  
Santiago do Sul  

Parecer jurídico nº 03 – Referente 
ajuste do piso nacional do magistério e 
concessão de adicional de graduação 
de 35% previsto no plano municipal de 
educação. 

07 07/05 Todos os 
municípios da 
Amosc  

Parecer jurídico nº 04- Referente 
recurso de incremento do PAB/MAC.  

08 12/05 Município de 
Serra Alta   

Parecer jurídico nº 05 referente a 
assuntos tratados na reunião, 
realizada na sede o município.  

09 19/05 Município de 
Caxambu do Sul   

Parecer jurídico nº 06 - referente a 
suspensão do pagamento de aulas 
excedentes aos professores da rede 
municipal de ensino durante o período 
de pandemia do coronavírus. 

10 25/05 Município de 
Santiago do Sul   

Parecer jurídico nº 07 referente a 
equivoco em lei municipal aprovada no 
passado. 

11 01/06 Município  Serra 
Alta 

Parecer jurídico aplicação educação. 

12 29/06 Município de 
Nova Erechim  

Parecer jurídico nº 11 referente a 
pagamento de serviços 
extraordinários.  

13 07/07 Município 
Santiago do Sul   

Parecer jurídico nº 10  referente a 
compra de terreno para fins 



habitacionais e industriais neste ano e 
lançamento de edital de chamamento 
para os interessados em participar de 
programa de habitação.    

14 15/07 Município de São 
Carlos   

Parecer jurídico sobre parecer técnico 
referente projeto de construção de 
Campo Society  bairro Cristo Rei. 

15 16/07 Município de 
Nova Erechim   

Parecer jurídico nº 12- referente a 
possibilidade do município tomar 
empréstimo junto ao Badesc.  

16 11/09 Município de 
Caxambu do Sul  

Nomeação de candidato aprovado em 
concurso público vigente para 
substituição de servidor que solicitou 
exoneração . 

17 30/09 Todos os 
Munícipios  

Concessão de licença prêmio em 
período eleitoral  

18 20/10 Município de 
Santiago do Sul   

Pedido de manifestação do poder 
público em relação a pretensão de 
particular ajuizar ação de usucapião 
de área projetada como rua pública 
sem matricula. 

19 25/11 Município de  
Caxambu do Sul  

Referente ISSQN da construção civil 
na contratação de empresa par 
execução de ponte em concreto pré-
moldado . 

20 02/12/2020 Município de 
Santiago do Sul  

Interpretação ao prejulgado TCE –SC 
Nº1773  

21 14/12/2020 Município de 
Aguas de 
Chapeco  

Despesas de exercício anteriores da 
câmara de vereadores.  

22 14/12/2020 Município de 
União do Oeste  

Incidência ou não da taxa de lavará de 
localização e funcionamento.  

23 16/12/2020 Município de 
União do Oeste  

Atualização das tabelas anexas ao 
código tributário municipal – CTM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


