
                                                                                                                             

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalista

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE

Secretaria Municipal de Planejamento

Responsável: Secretário Pedro Adriano Monego         

E-mail:

                     O Departamento de Licitações e Compras

supervisão das atividades de aquisição, elaboração e publicação de editais de licitações; elaborar 

os contratos firmados entre o Município e outros entes; controle

diversas unidades; efetuar e manter atualizado o cadastro de fornecedores e fichas de controle; 

receber, ordenar e registrar os pedidos de compras, equipamentos, material permanente, de 

consumo e de serviços e obras. Nesse vi

continua a regularizar o sistema do LicitaCon, todas as licitações, conforme forem sendo 

elaboradas já são lançadas no sistema. 

 

            Responsável: Ludmila Menezes dos Santos

           E-mail: ludmila@restingaseca.rs.gov.br
 
 

 Sala nº 14 no Centro Administrativo Municipal

           Horário de atendimento de segunda a sexta
           Manhã - 8h às 12h 
           Tarde – 13 às 17h 
           Telefone para contato: (55)3261
 
             

Departamento de Patrimônio e Almoxarifado

relativas à classificação, codificação e manutenção atualizada dos registros, demonstrativos, 

tombamentos e inventários físicos do patrimônio mobiliário e imobiliário do Município; elaborar e 

implantar sistemas de controle p

movimentações do patrimônio para fins de contabilização; promover a identificação dos bens 

susceptíveis de baixa e fazer encaminhamento de abertura dos processos de alienação, bem 

como acompanhar sua tramitação; identificar por placas, etiquetas ou por outros recursos 

semelhantes os bens cadastrados do Município; proceder ao recebimento, registro, guarda, 

distribuição e controle dos materiais permanentes e de consumo; 

de materiais.  

 

                                                                                                                                                           

000 - CNPJ: 87.490.306/0001-51 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

 

Secretaria Municipal de Planejamento

 

Responsável: Secretário Pedro Adriano Monego         

mail: pedro@restingaseca.rs.gov.br 

 

Departamento de Licitações e Compras é responsável pela programação e 

supervisão das atividades de aquisição, elaboração e publicação de editais de licitações; elaborar 

os contratos firmados entre o Município e outros entes; controle e processo de compras para as 

diversas unidades; efetuar e manter atualizado o cadastro de fornecedores e fichas de controle; 

receber, ordenar e registrar os pedidos de compras, equipamentos, material permanente, de 

consumo e de serviços e obras. Nesse viés, ainda, cumpre informar que o Setor de Licitações 

continua a regularizar o sistema do LicitaCon, todas as licitações, conforme forem sendo 

elaboradas já são lançadas no sistema.  

Responsável: Ludmila Menezes dos Santos 

ludmila@restingaseca.rs.gov.br  

Sala nº 14 no Centro Administrativo Municipal 

Horário de atendimento de segunda a sexta-feira: 

Telefone para contato: (55)3261-3200 - Ramais: 240 e 247 

Departamento de Patrimônio e Almoxarifado é responsável pelas atividades 

relativas à classificação, codificação e manutenção atualizada dos registros, demonstrativos, 

tombamentos e inventários físicos do patrimônio mobiliário e imobiliário do Município; elaborar e 

implantar sistemas de controle patrimonial bem como informar a contabilidade das 

movimentações do patrimônio para fins de contabilização; promover a identificação dos bens 

susceptíveis de baixa e fazer encaminhamento de abertura dos processos de alienação, bem 

ção; identificar por placas, etiquetas ou por outros recursos 

semelhantes os bens cadastrados do Município; proceder ao recebimento, registro, guarda, 

distribuição e controle dos materiais permanentes e de consumo;  organizar e manter os estoques 

                               

   

Secretaria Municipal de Planejamento 

Responsável: Secretário Pedro Adriano Monego          

é responsável pela programação e 

supervisão das atividades de aquisição, elaboração e publicação de editais de licitações; elaborar 

e processo de compras para as 

diversas unidades; efetuar e manter atualizado o cadastro de fornecedores e fichas de controle; 

receber, ordenar e registrar os pedidos de compras, equipamentos, material permanente, de 

és, ainda, cumpre informar que o Setor de Licitações 

continua a regularizar o sistema do LicitaCon, todas as licitações, conforme forem sendo 

é responsável pelas atividades 

relativas à classificação, codificação e manutenção atualizada dos registros, demonstrativos, 

tombamentos e inventários físicos do patrimônio mobiliário e imobiliário do Município; elaborar e 

atrimonial bem como informar a contabilidade das 

movimentações do patrimônio para fins de contabilização; promover a identificação dos bens 

susceptíveis de baixa e fazer encaminhamento de abertura dos processos de alienação, bem 

ção; identificar por placas, etiquetas ou por outros recursos 

semelhantes os bens cadastrados do Município; proceder ao recebimento, registro, guarda, 

organizar e manter os estoques 



                                                                                                                             

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalista

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE
Responsável: Luciano Salazar Lara

E-mail: luciano@restingaseca.rs.gov.br

 

 Sala nº 27 no Centro Administrativo Municipal.

           Horário de atendimento de segunda a sexta
           Manhã - 8h às 12h 
           Tarde – 13h às 17h 
           Telefone para contato: (55)3261
 
 
            

O Departamento de Captação de Recursos e Projetos

de planejamento no que se refere ao orçament

execução de projetos para captação de recursos do governo estadual e federal; avalia a 

viabilidade econômico-financeira e social dos projetos; verifica a compatibilidade dos planos de 

aplicação com os gastos efetivamente realizados; supervisiona a definição de metas, além de ser 

responsável pelos projetos de parcerias voluntárias.

 

Responsável: Flávio Lopes Junior 

                     E-mail: projetos@rest
 

 Salas nº 13 no Centro Administrativo Municipal

           Horário de atendimento de segunda a sexta
           Manhã - 8h às 12h 
           Tarde – 13h às 17h 
           Telefone para contato: (55)3261
 
 

                                                                                                                                                           

000 - CNPJ: 87.490.306/0001-51 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 
Responsável: Luciano Salazar Lara 

luciano@restingaseca.rs.gov.br 

Sala nº 27 no Centro Administrativo Municipal. 

Horário de atendimento de segunda a sexta-feira: 

Telefone para contato: (55)3261-3200 - Ramal: 231 - Almoxarifado  

Departamento de Captação de Recursos e Projetos, por sua vez, apóia a área 

de planejamento no que se refere ao orçamento; planeja, organiza, supervisiona e acompanha a 

execução de projetos para captação de recursos do governo estadual e federal; avalia a 

financeira e social dos projetos; verifica a compatibilidade dos planos de 

efetivamente realizados; supervisiona a definição de metas, além de ser 

responsável pelos projetos de parcerias voluntárias. 

Responsável: Flávio Lopes Junior  

projetos@restingaseca.rs.gov.br 

Salas nº 13 no Centro Administrativo Municipal 

Horário de atendimento de segunda a sexta-feira: 

Telefone para contato: (55)3261-3200 - Ramal: 228           

                               

   

Almoxarifado   

, por sua vez, apóia a área 

o; planeja, organiza, supervisiona e acompanha a 

execução de projetos para captação de recursos do governo estadual e federal; avalia a 

financeira e social dos projetos; verifica a compatibilidade dos planos de 

efetivamente realizados; supervisiona a definição de metas, além de ser 


