
Descritivo  
Mesas de canto (formato "L") com medidas de 
1,80m x 1,45m x 60 cm (largura) x 78 cm (altura), 
com as laterais e frente da mesa fechadas, toda 
em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas 
de 1 mm de espessura em alto acabamento, com 
tampo reforçado de 3,6 cm de espessura, 
contendo gaveteiro com 3 (três) gavetas de 
tamanho total em 46,3 cm (altura) x 45 cm(largura) 
x 55 cm (comprimento), com puxadores do tipo 
gola alumínio com acabamento nas pontas e 
corrediça telescópica de 450mm de 4cm de largura 
com acabamento em aço, e também com suporte 
para teclado corrediça telescópica de 300 mm de 
4cm de largura com acabamento em aço, devendo 
ainda possuir "passa fios" e sapatas com 
regulagem. As corrediças telescópicas devem ser 
do tipo "Self Closing" com deslizamento através de 
roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e 
silencioso, sistema de fechamento automático em 
final de curso self closin , ca • acidade de carga:  

o Cor  
Amantea 

g 
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DECRETO N°. 5147 
DE 25 DE ABRIL DE 2017. 

Dispõe sobre a padronização dos móveis da 
Administração Direta do Município de 
Tupanciretã. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais vigentes, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar o mobiliário de uso da 
Prefeitura, 

CONSIDERANDO a economicidade e ganho de produtividade com 
ambientes padronizados e adequados ao serviço público, 

CONSIDERANDO a necessidade de humanizar os ambientes de trabalho 
dos servidores municipais visando melhores condições de trabalho, ergonomia, e 
valorização do serviço público, 

DECRETA: 

Art. 1° - O mobiliário padronizado da Administração Direta da Prefeitura Municipal 
de Tupanciretã — Poder Executivo, terá as seguintes especificações: 
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500g, com acabamento de pintura eletrostática 

  

    

epóxi branco. O Gaveteiro deverá conter fechadura 
com chave para as 3 gavetas.  

  

  

Mesas para 
atendimento 
"balcão" 

Mesa para atendimento com medidas de 5,25m 
(comprimento) x 1,45m (largura) x 78 cm (altura), 
com as laterais e frente da mesa fechadas, toda 
em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas 
de 1 mm de espessura em alto acabamento, com 
tampo reforçado de 3,6 cm de espessura, 
contendo 3 (três) gaveteiros com 3 (três) gavetas 
de tamanho total em 46,3 cm (altura) x 45 
cm(largura) x 55 cm (comprimento), com 
puxadores do tipo gola alumínio com acabamento 
nas pontas e corrediça telescópica de 450mm de 
4cm de largura com acabamento em aço, e 
também com 3 (três) suportes para teclado 
corrediça telescópica de 300 mm, devendo ainda 
possuir "passa fios" e sapatas com regulagem. As 
corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self 
Closing" com deslizamento através de roldanas de 
poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, 
sistema de fechamento automático em final de 
curso "self closing", capacidade de carga: 500g, 
com acabamento de pintura eletrostática epóxi 
branco. Os Gaveteiros deverão conter fechadura 
com chave para as 3 gavetas.  

Amantea 

 

      

  

Mesas em 
formato 
"Ilha" 

Ilhas de mesas contendo 4 (quatro) mesas com 
medidas de 1,80m x 1,45m x 60 cm (largura) x 78 
cm (altura), com as laterais e frente da mesa 
fechadas, toda em MDF 18 mm revestido 
laminado, com bordas de 1 mm de espessura em 
alto acabamento, com tampo reforçado de 3,6 cm 
de espessura, contendo gaveteiro com 3 (três) 
gavetas de tamanho total em 46,3 cm (altura) x 45 
cm(largura) x 55 cm (comprimento), com 
puxadores do tipo gola alumínio com acabamento 
nas pontas e corrediça telescópica de 450mm de 
4cm de largura com acabamento em aço, e 
também com suporte para teclado corrediça 
telescópica de 300 mm de 4cm de largura com 
acabamento em aço, devendo ainda possuir 
"passa fios" e sapatas com regulagem. As 
corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self 
Closing" com deslizamento através de roldanas de 
poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, 
sistema de fechamento automático em final de 
curso self closing, capacidade de cama: 500a. com  

Amantea 
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acabamento de pintura eletrostática epóxi branco. 
O Gaveteiro deverá conter fechadura com chave 
para as 3 gavetas.  

Armários 
	

Armários altos de 2,60m (altura) x 2,40m (largura) Amantea 
para 	x 50cm (profundidade), contendo 3 (três) portas de 
arquivos 	correr, com puxadores do tipo gola alumínio com 

acabamento nas pontas e corrediça telescópica de 
450mm de 4cm de largura com acabamento em 
aço, com 10 (dez) divisórias internas de 40cm 
(altura) x 40cm (largura) e mais 4 (quatro) gavetas 
de no total 60cm (altura) x 80 cm (largura) em cada 
uma das 3 (três) portas de correr, todo em MDF 18 
mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de 
espessura de alto acabamento, com reforço para 
peso. Tanto as gavetas quanto as portas de correr 
deverão conter corrediças telescópicas devem ser 
do tipo "Self Closing" com deslizamento através de 
roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e 
silencioso, sistema de fechamento automático em 
final de curso "self closing". As portas de correr 
devem ser perfil AG347/ R064 sobreposto com 
amortecedor, tanto para abrir como para fechar, 
em padrão Agility 3x1, com mecanismo para porta 
não desencarrilhar. 

Armários 
	

Armários baixos com medidas de 1,80m (largura) x 
90cm (altura) x 50cm (profundidade), contendo 3 
(três) portas de correr, com puxadores do tipo gola 
alumínio com acabamento nas pontas e corrediça 
telescópica de 450mm de 4cm de largura com 
acabamento em aço, com 2 (duas) divisórias 
internas com 45cm (altura) x 50cm (profundidade), 
tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com 
bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. 
As corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self 
Closing" com deslizamento através de roldanas de 
poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, 
sistema de fechamento automático em final de 
curso "self closing". As portas de correr devem ser 
perfil AG347/ R064 sobreposto com amortecedor, 
tanto para abrir como para fechar, em padrão 
Agility 3x1, com mecanismo para porta não 
desencarrilhar. 

Armários 
	

Arquivos para pasta suspensa medindo 1446 (alt) x Amantea 
para pastas 540 (comp) x 700 (prof), com 4 gavetas com 
suspensas 	corrediças telescópicas possuindo sistema de freio, 

pés com regulagem de altura, puxadores de 
embutir, montagem com sistema de mini fix. fita de 
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borda de 1 mm. tudo em MDF 18 mm revestido 
laminado, com bordas de 1 mm de espessura de 
alto acabamento. As corrediças telescópicas 
devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento 
através de roldanas de poliacetal, com 
deslizamento estável e silencioso, sistema de 
fechamento automático em final de curso "self 
closing". 

Art. 2° - As cadeiras padronizadas da Administração Direta da Prefeitura Municipal 
de Tupanciretã — Poder Executivo, terão as seguintes especificações: 

Tipo Descritivo Cor 

Para 	Servidores 	e 
Secretários Municipais 

cadeira diretor - revestimento sintético 
em pvc (couro sintético) com espuma 
- 	assento 	28, 	encosto 	24, 	pés 
"aranha" com 5 pontas em alumínio, 
braços 	arredondados 	de 	alumínio 
revestido em couro. 

Caramelo 

Para atendimento cadeira de aproximação - revestimento 
sintético 	pvc 	(couro 	sintético) 	com 
assento 	e 	encosto 	28, 	armação 
balanço em alumínio. 

Caramelo 

Longarinas Poltronas 	do 	tipo 	"longarinas" 
revestimento sintético em pvc (couro 
sintético) com espuma - assento 28, 
encosto 24, braços arredondados de 

alumínio revestido em couro. 

Caramelo 

Art. 3° - As divisórias padronizadas da Administração Direta da Prefeitura Municipal 
de Tupanciretã — Poder Executivo, terão as seguintes especificações: 

Dimensões Descritivo 

   

Cor  
Carvalho 
Maiorca 

Dimensões 	variáveis 
conforme estrutura do 
local físico onde serão 
instaladas 

Divisórias 	 padronizadas, 
obrigatoriamente com abertura em 
vidro transparente de 6 mm de 
espessura, com estrutura em alumínio. 
Altura de 90 cm entre o piso e a 
abertura de vidro, podendo variar suas 
dimensões superiores conforme a 
estrutura do prédio onde estiver sendo 
instalada. 
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cretário ção. 

Certifico que este Decreto foi publicado no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 25 de abril de 
2017 

ciretã, 	 

Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

Art. 4° - As disposições de padronização do presente decreto se aplicam a todas as 
secretarias e departamentos do poder exe4cutivo municipal, exceto aqueles setores 
ou departamentos que por motivos de especificações técnicas dependam de 
estruturas diferenciadas. 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês 
de abril de 2017. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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