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O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal,
Decreta:
Art. 1º A extinção das Escolas Municipais a seguir
relacionadas com respectiva localização e data de
encerramento de atividades:
Nome da Escola:
Localidade:
EMEF Salzano Vieira Forromeco
da Cunha
EMEF Barão do Rio Forromeco
Branco
EMEF Catharina
Linha
Bortolini
vitória
EMEF São Paulo
Bairro São
Paulo
EMEF São Silvestre Linha Doze
EMEF Nilo Peçanha

Coblens

Encerramento das atividades:
Decreto n. 1.919, de 01 de
abril de 2005.
Decreto n. 1.919, de 01 de
abril de 2005.
Decreto n. 2.160, de 11 de
dezembro de 2007.
Decreto n. 1.997, de 25 de
janeiro de 2006.
Decreto n. 2.160, de 11 de
dezembro de 2007.
Decreto n. 1.919, de 01 de
abril de 2005.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 26 de agosto de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PREGÕES PRESENCIAIS
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 106/2016

PODER EXECUTIVO

TIPO: Menor Preço
OBJETO: Aquisição de 75 estantes em madeira de
eucalipto para as dependências do almoxarifado
municipal
DATA: 13 de setembro de 2016
HORÁRIO: 9 horas
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 106 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.

DECRETOS

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 107/2016

DECRETO Nº 3.038, DE 26 DE AGOSTO DE
2016.

TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa para prestar
serviço de monitoramento na Escola Municipal de

Educação Infantil São Sebastião.
DATA: 13 de Setembro de 2016
HORÁRIO: 14 horas
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 107 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.

ATAS
ATAS DE SESSÃO – CHAMAMENTO
PÚBLICO
ATA DA CONCORRÊNCIA 005/2016 DE
CHAMAMENTO PÚBLICO
Ata de licitação modalidade Concorrência número
cinco do ano de dois mil e dezesseis, realizada às
nove horas do dia vinte e seis de agosto de dois mil e
dezesseis, no Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número
onze, em Carlos Barbosa, que tem como objeto a
habilitação de Instituições Financeiras para
Concessão de Crédito aos Servidores Municipais, de
acordo com as especificações do edital. Presentes os
membros da Comissão Julgadora de Licitações
Lidiane Simonaggio Zibetti, Nilce Dalmas Branchi e
Ana Paula Hoenig. Participou a seguinte Instituição
Financeira: BANCO BRADESCO S.A, CNPJ
60.746.948/0001-12, neste ato representada pelo Sr.
ALEXSANDRO MEDEIROS DOS SANTOS , RG
1042866606. Atendido o disposto da Lei 8.666/93,
verificou-se a ampla publicidade, a Comissão decidiu
por dar continuidade ao processo licitatório. Foram
analisados os documentos solicitados no edital. A
instituição financeira foi inabilitada por apresentar o
documento disposto no item 03.04, “d”, vencido.
Quanto ao demais documentos, os mesmos atendem o
edital. A comissão decidiu abrir o prazo de escoima,
conforme o disposto no parágrafo 3º do artigo 48 da
Lei 8666/93. A comissão dará andamento ao processo
no dia oito de setembro de dois mil e dezesseis, às
quatorze horas. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela licitante e comissão de licitações.
ATAS DE SESSÃO - PREGÃO PRESENCIAL
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
101/2016
Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e
quinze, às quatorze horas, reuniram-se o Pregoeiro e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
307/2016, com a finalidade de receber propostas e
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documentos de habilitação, objetivando a contratação
de profissionais ou empresa para prestar serviço de
interpretação de laudos de eletrocardiograma para
atender demanda reprimida, conforme descrito no
item 01 do Edital, processando-se essa licitação nos
termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do
Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de
2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006. Participaram do certame as
empresas: Televida Centro Especializado de
Telediagnósticos Ltda. EPP, sem que seu
representante estivesse presente; e Call Ecg Serviços
de Telemedicina S/C Ltda. - EPP, sem que seu
representante estivesse presente. Foram recebidos os
envelopes n. 01 e 02, proposta de preços e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços,
e tendo concluído que apresenta condições positivas
de classificação, eis que os preços ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas condições de fornecimento, segundo a
pesquisa informativa que se realizou, o Pregoeiro
decidiu pela abertura do momento de lances
conforme planilha anexa. Foi declarado vencedor o
seguinte licitante: para o item 01 - Televida Centro
Especializado de Telediagnósticos Ltda. EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 8,50. O relatório de
lances ofertados para cada item encontra-se em
anexo, sendo rubricado por todos. Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de número
02, referente a habilitação. Foi habilitada a empresa
Televida Centro Especializado de Telediagnósticos
Ltda. EPP. Adjudica-se à empresa vencedora:
Televida Centro Especializado de Telediagnósticos
Ltda. EPP, o objeto constante no item 01 do
edital.Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro e equipe de apoio para posterior
homologação.

aqueles vigentes no mercado para idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, o Pregoeiro decidiu pela
abertura do momento de lances conforme planilha
anexa. Encerrada a fase de lances, foi declarado
vencedor o seguinte licitante: para o item 01 – não
teve cotação; para o item 02 - ARTEFATOS DE
CONCRETO FIOROTTO LTDA, com o preço final
(ou negociado) de R$ 107,50 a unidade; para o item
03 - ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 71,00
a unidade; para o item 04 - ARTEFATOS DE
CONCRETO FIOROTTO LTDA, com o preço final
(ou negociado) de R$ 368,00 a unidade; para o item
05 - ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 14,80
a unidade. O relatório de lances ofertados para cada
item encontra-se em anexo, sendo rubricado por
todos. Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação. Foi
habilitada
a
empresas:
ARTEFATOS
DE
CONCRETO FIOROTTO LTDA. Adjudica-se à
empresa vencedora: ARTEFATOS DE CONCRETO
FIOROTTO LTDA, o objeto constante nos itens 2, 3,
4 e 5 do edital. Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do mesmo.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitante. Encaminha-se
à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro e equipe de apoio para posterior
homologação.

VALÉRIO SIMONAGGIO
Pregoeiro

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
103/2016

GERSON JOSEMAR RAUBER
Equipe de Apoio

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e
dezesseis, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
307/2016, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a aquisição
de brita e tubos de concreto conforme descrito no
item 01 do Edital, processando-se essa licitação nos
termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do
Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de
2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006. Participaram do certame as
empresas:
ARTEFATOS
DE
CONCRETO
FIOROTTO LTDA, neste ato representada pelo Sr.
Antonio
Fiorotto,
RG
nº
9015840524;
EXPOPEDRAS, EXTRAÇÃO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA, neste ato
representada pelo Sr. Gustavo Dalcin, RG nº
1092055456.
Conferidos
os
documentos
apresentados para tanto, as empresas participantes
restaram credenciadas. Foram recebidos os envelopes
n. 01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu pela
abertura do momento de lances conforme planilha
anexa. Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas empresas previsto na Lei Complementar

CRISTINA GEDOZ
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
102/2016
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e
dezesseis, às quatorze horas, reuniram-se o Pregoeiro
e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
307/2016, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a aquisição
de material de canalização: tubos, bocas de lobo e
meio fios para reforma de canalização pluvial entre
as ruas Riachuelo e São Sebastião conforme descrito
no item 01 do Edital, processando-se essa licitação
nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002,
e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro
de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006. Participou do certame a empresa:
ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA.,
neste ato representada pelo Sr. Antonio Fiorotto, RG
nº 9015840524. Conferidos os documentos
apresentados para tanto, a empresa participante
restou credenciada. Foram recebidos os envelopes n.
01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre

DANILO FACHINI
Pregoeiro
JAQUELINE TRUBIAN SACHETTO
Equipe de Apoio
DIEGO ZARPELON
Equipe de Apoio

123/2006, foram declarados vencedores os seguintes
licitantes: para o item 01 - EXPOPEDRAS,
EXTRAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PEDRAS LTDA, com o preço final (ou negociado)
de R$ 33,00; para o item 02 - ARTEFATOS DE
CONCRETO FIOROTTO LTDA, com o preço final
(ou negociado) de R$ 18,00. O relatório de lances
ofertados para cada item encontra-se em anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas
e lances foi aberto o envelope de número 02,
referente a habilitação. Foram habilitadas as
empresas:
EXPOPEDRAS,
EXTRAÇÃO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA e
ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA.
Adjudicam-se
as
empresas
vencedoras:
EXPOPEDRAS, EXTRAÇÃO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA, o objeto constante
no item 01 do edital; ARTEFATOS DE CONCRETO
FIOROTTO LTDA, o objeto constante no item 02 do
edital. Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do mesmo.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.
SINARA KIRCH
Pregoeira
FRANCIELE GALLINA
Equipe de Apoio
ANDREIA PAROLIN COREZOLA
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
104/2016
Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e
dezesseis, às catorze horas, reuniram-se a Pregoeira e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
307/2016, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a contratação
de serviço de acupuntura, conforme descrito no item
01 do Edital, processando-se essa licitação nos
termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do
Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de
2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.Participou do certame a licitante:
JOSIELE GIRELLI DE MORAES, portadora do RG
nº 8077371006. Conferidos os documentos
apresentados para tanto, a licitante participante
restou credenciada. Foram recebidos os envelopes n.
01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu pela
abertura do momento de lances conforme planilha
anexa. Encerrada a fase de lances foi declarado
vencedor o seguinte licitante: para o Iitem 01 - , com
o preço final (ou negociado) de R$ 29,00 por
procedimento; O relatório de lances ofertados para
cada item encontra-se em anexo, sendo rubricado por
todos. Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação. Foi
habilitada a licitante: JOSIELE GIRELLI DE
MORAES. Adjudica-se à licitante vencedora:
JOSIELE GIRELLI DE MORAES, o objeto
constante no item 01 do edital; Foi concedido prazo
para recurso, não havendo manifestação de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
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constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe
de apoio para posterior homologação.

perfilamento a laser aerotransportado, mapeamento
da hidrografia, ortofotos digitais e imageamento
móvel georreferenciado de logradouros do município
de Carlos Barbosa. Presentes os membros da
Comissão Julgadora de Licitações,Fabrícia Roberta
Taufer Moura, César Augusto Probst e Alencar
Olívio Somavilla designados pela Portaria nº 644/16.
A Comissão analisou recurso tempestivo da empresa
ATAS DE SESSÃO - TOMADA DE PREÇOS
ENGEMAP – ENGENHARIA MAPEAMENTO E
ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº AEROLEVANTAMENTO LTDA referente a
pontuação aferida pela mesma. Com base nos
005/2016
argumentos apresentados pela licitante a Comissão
Ata de licitação modalidade Tomada de Preços reavaliou a proposta técnica apresentada pela
número cinco do ano de dois mil e dezesseis empresa e retifica o resultado, passando a classificar
realizada às nove horas do dia trinta e um de agosto a
empresa
ENGEMAP –
ENGENHARIA
de dois mil e dezesseis, na Sala de Licitações da MAPEAMENTO
E
AEROLEVANTAMENTO
Prefeitura Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número LTDA com o total de 93 pontos, conforme apurado
onze, em Carlos Barbosa, que tem como objeto a em 08 planilhas em anexo. A Comissão de Licitação
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA decide pelo prosseguimento do processo licitatório,
EXECUÇÃO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES com a abertura do Envelope nº 03 – proposta
ELÉTRICAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO financeira da empresa classificada, conforme
MUNICIPAL. Presentes os membros da Comissão observações do item 07.02.04.01 do edital, para o dia
Julgadora de Licitações: Vanessa Campana, Marilda 05 de setembro de 2016, às 14 horas na Sala de
Damiani Baccon e Nilse Dalmás Branchi. Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Rua Assis
Participaram
as
empresas:
INSTALADORA Brasil, número onze, em Carlos Barbosa. Nada mais
ELÉTRICA LÍDER LTDA, inscrita no CNPJ: havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
73.918.369/0001-51, LERA CONSTRUÇÕES LTDA cuja ata foi lavrada e assinada pela comissão de
- EPP, inscrita no CNPJ:15.650.301/0001-38, licitações.
TECNOELETRO DELLA VECHIA LTDA EPP,
inscrita
no
CNPJ:
07.387.777/0001-08,
ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA –
PORTARIAS
EPP, inscrita no CNPJ: 11.796.575/0001-89, estas
sem que seu representnte legal estivesse presente.
PORTARIA Nº 680/2016
Ainda participaram as empresas: ALEX SANDRO
WUDARSKI
ME,
inscrita
no
CNPJ: DESIGNA os Representantes da Administração
09.079.157/0001-29, neste ato representada pelo Sr. Pública Municipal para o acompanhamento da
Ricargo Sebastião Morandi RG 1042270874, execução dos contratos administrativos abaixo
CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA, relacionados:
inscrita no CNPJ: 93.117.125/0001-87, neste ato
representada pela Sra. Lidiane Pedersini Pretto RG
CONTRATOS
3075052591, T4 EDIFICAÇÕES LTDA – ME,
Nº
Representante
Cargo
Contrato
inscrita no CNPJ: 13.835.724/0001-05, neste ato
Secretário Municipal
representada pelo Sr. Anaximandro de Oliveira
002/2015
Aldo Parolin
da
Agricultura,
Vargas RG 4067209637. Atendido o disposto da Lei
Viação e Serviços
Assessor
8.666/93, verificou-se a ampla publicidade, a
009/2015
Giovana Cousseau
Administrativo III
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
Assessor
098/2015
Giovana
Cousseau
licitatório. Inicialmente foram abertos os envelopes
Administrativo III
Assessor
de número “um” e analisados os documentos
141/2015
Fernanda Grolli
Administrativo III
referentes ao item “habilitação”. Entregaram a
Assessor
003/2016
Giovana Cousseau
declaração de Empresa de Pequeno Porte ou
Administrativo III
Odete Aparecida Coordenador
do
Microempresa as empresas: TECNOELETRO
135/2016
Bianchi
CREAS
DELLA
VECHIA
LTDA
EPP,
LERA
Subprefeito do Cinco
136/2016
Nelson Lussani
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, ELETROTEC
da Boa Vista
Subprefeito
de
SISTEMAS DE ENERGIA LTDA – EPP, ALEX
136/2016
Rudimar Tenedini
Arcoverde
SANDRO WUDARSKI ME, T4 EDIFICAÇÕES
Subprefeito de Santo
136/2016
Francisco Zilio
LTDA – ME. A empresa LERA CONSTRUÇÕES
Antônio de Castro
Chefe de Serviços da
LTDA – EPP, não entregou o constante no item
137/2016
Cátia Pradella
Farmácia
05.01.08 alínea “c” do Edital. A empresa T4
Chefe de Serviços da
138/2016
Cátia Pradella
EDIFICAÇÕES LTDA – ME entregou o constante no
Farmácia
Chefe de Serviços da
item 05.01.07, alínea “a” emitida com prazo superior
139/2016
Cátia Pradella
Farmácia
a trinta dias. As demais empresas foram
Chefe de Serviços da
140/2016
Cátia
Pradella
consideradas habilitadas. Sendo assim, abre-se prazo
Farmácia
Chefe de Serviços da
legal para recurso. Nada mais havendo a constar, foi
141/2016
Cátia Pradella
Farmácia
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
Chefe de Serviços da
142/2016
Cátia
Pradella
assinada pelos licitantes e comissão de licitações.
Farmácia
ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº
003/2016
Ata de licitação modalidade Tomada de Preços
número três do ano de dois mil e dezesseis, realizada
às catorze horas e trinta minutos do dia trinta e cinco
de agosto de dois mil e dezesseis, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Rua Assis
Brasil, número onze, em Carlos Barbosa, que tem
como objeto a contratação de serviços técnicos
especializados de engenharia cartográfica para
execução de recobrimento aerofotogramétrico,

143/2016

Cátia Pradella

Chefe de Serviços da
Farmácia

Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Carlos Barbosa, 24 de agosto de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 683/2016
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 27 de agosto de 2016, o prazo para

conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº 643, de 27 de julho de 2016, em função de
inúmeros trâmites processuais inerentes às diferentes
espécies de processos administrativos e o acúmulo de
serviço dos membros da Comissão Permanente de
Sindicância e/ou Processo Administrativo.
Carlos Barbosa, 26 de agosto de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 684/2016
NOMEIA, para comporem a Comissão Intersetorial
do Programa Bolsa Família, as pessoas a seguir
relacionadas:
Representantes da Secretaria Municipal da
Assistência Social e Habitação:
Arieli Cristiana Paiz, ocupante do cargo de agente
administrativo, matrícula nº 1617;
Mari Ângela Stallivieri, ocupante do cargo de
assistente social, matrícula nº 1661.
Representante da Secretaria Municipal da Educação:
Marilda Damiani Baccon, ocupante do cargo de
professor de séries iniciais, matrícula nº 381.
Representante da Secretaria Municipal da Saúde:
Jovânia Salete Crestani Slongo, ocupante do cargo de
nutricionista, matrícula nº 983.
Carlos Barbosa, 26 agosto de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 685/2016
DETERMINA a instauração de Processo
Administrativo Especial, com a finalidade de
comprovar ou não a atuação da Sra. Inez Ioli
Gonzatto Dalcin Tramontini como professora nos
períodos de 09/02/1998 a 31/01/2001 e 01/02/2001 a
20/11/2005, para fins de caracterização de docência
para cômputo de aposentadoria especial de professor.
Assim, designa a Comissão Permanente de
Sindicância e/ou Processo Administrativo, nos
termos da Portaria 282, de 04 de abril de 2016, a qual
deverá encaminhar relatório conclusivo ao Prefeito
referente ao processo supra.
Carlos Barbosa, 26 de agosto de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 679/2016
CONCEDE, a partir desta data, por 180 dias
consecutivos, licença maternidade à servidora
LIANE JOHNER, matrícula n.º1.036, monitor de
creche, nos termos do art. 208, da Lei Municipal nº
682, de 1990. Período da licença maternidade: 22 de
agosto de 2016 a 17 de fevereiro de 2017.
Carlos Barbosa, 22 de agosto de 2016.
WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 681/2016
EXONERA, a partir desta data, FERNANDA
CRISTINA SROCZYNSKI, matrícula n.º 1.641, do
cargo em comissão de CHEFE DO CENTRO
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MUNICIPAL
DE
ATENDIMENTO
PSICOSSOCIAL, CC03, da Secretaria Municipal da
Saúde, conforme art. 36, inciso II, alínea “a” da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, sendo o
dia 24 de agosto de 2016, o último dia trabalhado.
Carlos Barbosa, 25 de agosto de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 682/2016
NOMEIA, a partir desta data, SEDENIR
COUSSEAU, matrícula n.º 1.848, para exercer as
atribuições do cargo em comissão de CHEFE DO
CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO
PSICOSSOCIAL, lotado na Secretaria Municipal da
Saúde, com remuneração correspondente ao cargo em
comissão CC03, com carga horária semanal de 40
horas, do quadro de cargos e salários da Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 25 de agosto de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA
Prefeito Municipal.

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2016
CONTRATANTE: Valter Regio Misturini
CONTRATADA: Município de Carlos Barbosa
OBJETO: O LOCADOR dá em locação os imóveis
de sua propriedade: IMÓVEL 1- Pavilhão Industrial,
situado na Rua 21 de Abril, nº 168, bairro Triângulo,
município de Carlos Barbosa/RS, CEP 95.185-000,
medindo 362,50 m², pertencente à matrícula 420 e
IMÓVEL 2 - Pavilhão Industrial, situado na Rua 21
de Abril nº 154, bairro Triângulo, município de
Carlos Barbosa/RS, CEP 95.185-000, medindo
285,50 m², pertencente à matrícula 419 e AMBOS
tem a finalidade de acomodar grande quantidade de
equipamentos pertencentes a Secretaria, utilizados
em eventos como: Festiqueijo, Encenação da Paixão
e Morte de Cristo, Natal das Estrelas, Casa do
Coelho, materiais de exposições, dentre outros e para
realização de montagem e desmontagem.
VALOR: O valor total da locação é de R$ 5.024,25
(cinco mil, vinte e quatro reais e vinte e cinco
centavos) mensais, sendo: IMÓVEL 01 - R$ 2.572,71
(dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e
um centavos) e IMÓVEL 02 - R$ 2.451,54 (dois mil,
quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e
quatro centavos).
VIGÊNCIA: A locação é pelo prazo de 12 (doze)
meses a contar do dia 01 de setembro de 2016 até 31
de agosto de 2017, podendo ser prorrogado por iguais
e sucessivos períodos, observando-se o limite
máximo de 60 (sessenta) meses de locação.
Carlos Barbosa, 29 de agosto de 2016.
JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Indústria, Comércio e
Turismo

Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

ADITAMENTOS CONTRATUAIS
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 126/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Ione Maria Fontanive Armelin
ADITAMENTO: 01
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, de 01 de setembro de 2016 até 31 de
agosto de 2017, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da prorrogação de prazo do contrato, será
reajustado o valor, pago mensalmente, pela variação
do IGP-M do período, que corresponde a 11,65%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$ 1.834,91 (um mil, oitocentos e trinta e quatro
reais e noventa e um centavos) mensais. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 30 de agosto de 2016.
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde
IONE MARIA FONTANIVE ARMELIN
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 127/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Inêz Haas Armelin
ADITAMENTO: 01
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, de 01 de setembro de 2016 até 31 de
agosto de 2017, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da prorrogação de prazo do contrato, será
reajustado o valor, pago mensalmente, pela variação
do IGP-M do período, que corresponde a 11,65%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$ 1.834,91 (um mil, oitocentos e trinta e quatro
reais e noventa e um centavos) mensais. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 30 de agosto de 2016.
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde
INÊZ HAAS ARMELIN
Contratada

VALTER REGIO MISTURINI
Contratado

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

ÁLISSON DE NARDIN

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 165/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica Popular do Vale dos Sinos
Ltda Me
ADITAMENTO: 01
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – do
Objeto, aditando ao item 09 mais 08 (oito) horas de
serviço ambulatorial de médico psiquiatra por mês,
totalizando assim até 40 (quarenta) horas de serviço
ambulatorial de médico psiquiatra por mês, na forma
da justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento. Em função da alteração da
Cláusula Primeira, fica alterada a Cláusula Segunda do Preço, aditivando o valor de R$ 1.920,00 (um mil,
novecentos e vinte reais) por mês, totalizando o valor
do contrato em até R$ 47.600,00 (quarenta e sete mil
e seiscentos reais) mensais. As demais cláusulas do
contrato permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 02 de agosto de 2016.
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde
CLÍNICA POPULAR DO VALE DOS SINOS LTDA
ME
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 125/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O & F Comércio e Serviços Ltda Me
ADITAMENTO: 02
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de setembro de 2016
até 31 de agosto de 2017, na forma da justificativa
em anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, fica reajustado o valor pago, pela variação
do IGP-M do período, que corresponde a 11,65%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$ 493,49 (quatrocentos e noventa e três reais e
quarenta e nove centavos) mensais. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 29 de agosto de 2016.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 147/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
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CONTRATADA: Serra Monitoramento 24hs Ltda Me
ADITAMENTO: 04
OBJETO: Fica alterado o horário para a prestação
do serviço de limpeza na Unidade Básica de Saúde
de Arcoverde, passando a ser de segundas a quintasfeiras das 12:45h às 16:45h e nas sextas-feiras das
12:45h às 15:45hs, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.

que corresponde a 11,65%. Desta forma, o novo
valor a ser pago corresponderá a R$ 895,66
(oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis
centavos) mensais. As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.

Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2016.

O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratada

VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

SERRA MONITORAMENTO 24HS LTDA - ME
Contratada

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 187/2013
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Carolina Dallelaste Chies
ADITAMENTO: 05
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 12
(doze) meses, ou seja, de 02 de setembro de 2016 até
01 de setembro de 2017, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo,
será reajustado o valor pago mensalmente, pela
variação do IGP-M do período compreendido, que
corresponde a 11,65%. Desta forma, o novo valor a
ser pago corresponderá a R$ 1.750,56 (um mil,
setecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis
centavos) mensais. As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 30 de agosto de 2016.
PAULO CÉSAR BELLAVER
Secretário Municipal da Educação
CAROLINA DALLELASTE CHIES
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138

Carlos Barbosa, 30 de agosto de 2016.
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 257/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda
ADITAMENTO: 09
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda - do
Preço, ficando acordada a supressão de R$ 526,13
(quinhentos e vinte e seis reais e treze centavos),
sendo R$ 395,95 (trezentos e noventa e cinco reais e
noventa e cinco centavos) referentes a material e R$
130,18 (cento e trinta reais e dezoito centavos)
referentes a mão de obra e a adição de R$ 709,27
(setecentos e nove reais e vinte e sete centavos),
sendo R$ 534,75 (quinhentos e trinta e quatro reais e
setenta e cinco centavos) referentes a material e R$
174,52 (cento e setenta e quatro reais e cinquenta e
dois centavos) referentes a mão de obra. Totalizando
assim, a adição de R$ 183,14 (cento e oitenta e três
reais e catorze centavos), sendo R$ 138,80 (cento e
trinta e oito e oitenta centavos) referentes a material
e R$ 44,34 (quarenta e quatro reais e trinta e quatro
centavos) referentes a mão de obra, na forma da
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas do
contrato permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 30 de agosto de 2016.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos e Obras Públicas
SIMONAGGIO & CIA LTDA
Contratado
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB – RS/ 56.138

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 146/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O & F Comércio e Serviços Ltda Me
ADITAMENTO: 06
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, para objeto 02 - de 01 de setembro de
2016 até 31 de agosto de 2017, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. Em função da prorrogação de
prazo do contrato, será reajustado o valor, pago
mensalmente, pela variação do IGP-M do período,

CONSELHOS MUNICIPAIS
EDITAL Nº 02/2016 - COMDICA
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMDICA de
Carlos Barbosa no uso das atribuições legais
previstas na Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA, alterada pelas leis
nº 12.010/09 e 12.594/12, e na Lei Municipal nº
2997/13, no exercício de sua função deliberativa e
controladora das ações da Política de Atendimento

dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Município de Carlos Barbosa, torna público que
estará disponibilizando recursos, oriundos do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
– FUMDICA, para a viabilização de projetos
voltados ao atendimento e proteção integral de
crianças e adolescentes, a serem executados em
2017, encaminhados por órgãos governamentais e
entidades não governamentais, cujos programas
atendam aos seguintes requisitos:
1. APRESENTAÇÃO
Para os fins deste Edital, entende-se por projeto o
conjunto de ações que visem à promoção, proteção e
defesa de direitos, a serem desenvolvidas em
determinado período de tempo, com recursos
captados pelo FUMDICA, tendo como beneficiários
segmentos que desenvolvam trabalhos com crianças e
adolescentes, segundo as linhas de ação previstas na
Lei Federal 8.069/90 e suas alterações.
2. PRÉ-REQUISITOS
2.1 As entidades não-governamentais deverão estar
registradas no COMDICA, até a presente data;
2.2 O projeto deve apresentar um responsável
técnico, sendo este preferencialmente de formação
profissional em Serviço Social, Sociologia,
Psicologia ou Pedagogia;
2.3 O projeto deverá ser apresentado de acordo com
o Formulário 001 – Projetos e Anexos, devendo as
páginas ser numeradas sequencialmente, rubricadas e
assinadas;
2.4 Estar a entidade adimplente com as prestações de
contas (apresentar documento comprobatório).
3. OBJETIVO GERAL
Disponibilizar recursos para o desenvolvimento de
projetos complementares e/ou inovadores, por tempo
determinado, não excedendo a 3 (três) anos,
destinados ao atendimento e a proteção integral de
crianças e adolescentes.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1 Fortalecer os vínculos familiares, comunitários e
sociais de crianças e adolescentes;
4.2 Prevenir a ocorrência de situações de risco social
e/ou pessoal de crianças e adolescentes;
4.3 Assegurar a permanência de crianças e
adolescentes em atividades de convivência,
socialização e fortalecimento de vínculos;
4.4 Promover o desenvolvimento de potencialidades
e ampliar o universo informacional e cultural de
crianças e adolescentes;
4.5 Desenvolver valores fundamentais à crianças e
adolescentes, como o respeito, a disciplina, a
superação, os limites, a educação, entre outros;
4.6 Fortalecer a rede de proteção à crianças e
adolescentes.
5. PÚBLICO ALVO
5.1 Crianças e Adolescente em situação de
vulnerabilidade social;
5.2 Crianças e Adolescentes vítimas de negligência
e/ou violência intrafamiliar;
5.3 Crianças e Adolescentes em situação de trabalho
infantil;
5.4 Adolescentes gestantes;
5.5 Adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa em meio aberto;
5.6 Adolescentes egressos do sistema socioeducativo,
que haja cumprido medida privativa de liberdade;
5.7 Crianças e Adolescentes com deficiência;
5.8 Famílias de Crianças e Adolescentes.
6. ENCAMINHAMENTO
Os projetos deverão ser entregues, no Departamento
de Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de
Carlos Barbosa endereçado à Presidente do
COMDICA, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.
7. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS
7.1 Os projetos serão avaliados por uma comissão
composta por Conselheiros e Assessores Técnicos, se
necessário, designados para este fim, conforme os
critérios relacionados abaixo, em ordem de
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relevância:
1º) Intencionalidade, relevância e abrangência
(importância do projeto perante a realidade local);
2º) Impacto social (transformações a que se propõe
realizar);
3º) Foco, diretrizes, objetivos, público alvo;
4º) Articulação do Projeto com a rede de atendimento
(parcerias na execução);
5º) Viabilidade técnica e financeira;
6º) Previsão de continuidade do projeto sem os
recursos do FUMDICA.
7.2 Nos processos de seleção de projetos nos quais os
órgãos governamentais e/ou entidades nãogovernamentais, representados no COMDICA,
figurem como beneficiários dos recursos do
FUMDICA, os mesmos não participarão da avaliação
e deverão abster-se do direito de voto, tanto na
comissão quanto na plenária do COMDICA.
8. HABILITAÇÃO DOS PROJETOS
A habilitação dos projetos será realizada pela
Administração Municipal de Carlos Barbosa, na
qualidade de administradora do FUMDICA. Os
documentos necessários para este fim são os
constantes na Lei Municipal 2533/2010 e Decreto
2612/2012 e deverão ser entregues na data definida
no item 9 – Cronogramas e Prazos.
9 – CRONOGRAMA E PRAZOS
9.1

02 de
setembro

9.2

05 de
outubro

9.3

21 de
outubro

9.4

01 de
novembro

9.5

24 de
novembro

9.6

30 de
novembro

9.7

09 de
dezembro

Publicação do edital;
Prazo de entrega dos projetos ao COMDICA
(observar item 6) e da documentação para
habilitação dos projetos (observar item 8);
Prazo final para avaliação dos projetos pela
comissão e devolução dos projetos aos órgãos
governamentais
e/ou
entidades
nãogovernamentais, caso necessitem de ajustes ou
esclarecimentos;
Prazo final para devolução dos Projetos ao
COMDICA
com
os
devidos
ajustes/esclarecimentos;
Análise, julgamento e aprovação dos projetos pelo
COMDICA;
Divulgação dos projetos aprovados e suplentes
aos órgãos governamentais e/ou entidades nãogovernamentais e publicação legal;
Habilitação dos projetos junto a Administração
Municipal de Carlos Barbosa, nos termos da
legislação em vigor.

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS
Deverão obedecer às normas de prestação de contas
da Administração Municipal de Carlos Barbosa,
havendo total possibilidade do COMDICA intervir
quando necessário.
11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
11.1 O monitoramento dos projetos aprovados deve
ser realizado através do Formulário 002 – Relatório
de Atendimento/ Ações que deverá ser entregue ao
COMDICA até o quinto dia útil de cada mês. O não
envio do relatório poderá implicar no cancelamento
do repasse do recurso do mês subsequente;
11.2 A avaliação dos projetos aprovados deve
acontecer através do Formulário 009 - Avaliação do
Projeto, que deve ser encaminhado ao COMDICA na
metade da execução e no fim do projeto, com
exceção de projetos inferiores a 2 (dois) meses de
duração que deverá ser enviado apenas no fim do
projeto.
12. INFORMAÇÕES GERAIS
12.1 Os prazos aqui estabelecidos são improrrogáveis
e o descumprimento das regras definidas neste Edital
gerará a exclusão do projeto e/ou cancelamento do
repasse;
12.2 Maiores informações poderão ser obtidas
através
do
e-mail
“comdicacarlosbarbosa@gmail.com”;
12.3 Os formulários citados neste edital podem ser
solicitados
através
do
e-mail
comdicacarlosbarbosa@gmail.com
ou
estarão
disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Carlos
Barbosa;
12.4 O FUMDICA não financia gastos com taxas de

administração, pagamento de encargos sociais, tarifas
bancárias, reuniões e despesas com pessoal que
tenham vínculo empregatício com a entidade e/ou
órgão governamental, ou investimentos em aquisição,
construção e/ou manutenção de imóveis públicos ou
privados, ainda que de uso exclusivo da política da
infância e da adolescência, conforme Art. 16 da
Resolução 137, de 21 de janeiro de 2010, do
CONANDA;
12.5 Os casos omissos, relativos a este edital, serão
decididos pela comissão de projetos do COMDICA.
Carlos Barbosa, 02 de setembro de 2016.
DANIELA GIROTTO
Presidente do COMDICA
Ata nº 02/2016 – COMDER
Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e
dezesseis, reuniu-se o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural – COMDER, junto à Sala
dos Conselhos, em reunião ordinária, para deliberar
sobre a seguinte pauta: 1) Avaliação de
enquadramento de agricultores interessados no milho
balcão da COMAB; 2) Enquadramento de
agricultores a serem beneficiados em diferentes
programas de subsídios de projetos agropecuários; e
3) Encaminhamento para eleição de nova
coordenação (solicitar apresentação em ofício de
novos representantes das entidades). Dando início à
reunião, o Presidente Josimar deu as boas vindas aos
presentes e passou a palavra ao conselheiro Jandir,
que deu início a apresentação das solicitações dos
agricultores interessados no milho balcão da
COMAB. A solicitação do Sr. Leandro Luís Gobatto
foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. A
solicitação do Sr. Danilo Maffasioli foi aprovada por
unanimidade pelos conselheiros. Quanto ao
enquadramento de agricultores a serem beneficiados
em diferentes programas de subsídios de projetos
agropecuários, a solicitação da Sra. Zita Bortolini foi
aprovada por unanimidade. A solicitação da Sra.
Viviane Freitas Sotana foi recusada pelo Conselho,
uma vez que não atende a diversos requisitos legais.
Quanto à solicitação do Sr. Vitor Baldasso, os
conselheiros
solicitarão
apresentação
de
documentação mais detalhada. Sobre o item três da
pauta, a servidora Fernanda explicou aos
conselheiros que é preciso renovar as nomeações dos
representantes das entidades. Para tanto, as entidades
encaminharão ofícios com novas indicações. Os
conselheiros também indicaram algumas entidades
para substituir representações que não tem
participado das reuniões, serão encaminhados
convites para as mesmas. Após aceitação das
entidades, será realizada alteração da legislação e do
Regimento Interno, para posterior elaboração da
portaria de nomeação dos membros. Nada mais
havendo a constar, encerro a presente ata que será
assinada por todos os presentes.
T: Aldo Parolin | S: Júnior Maurício Mocelin
Rep. da Sec. da Agricultura, Viação e Serviços
T: Rudimar Cini | S: Clóvis Demarchi
Rep. da Sec. de Meio Ambiente e Planejamento
Urbano
T: Carlos Alberto Freitas
AUSENTE
Rep. da Sec. Estadual da Agricultura e
Abastecimento
T: Vilson Cichelero | S: Neiva Maria Thums
Rep. do Sindicato dos Trab. Rurais de Carlos
Barbosa

T: Jandir Luis Pedroni | S: Verônica Bandeira
Simões
Rep. da EMATER/ASCAR
T: Josimar Walendorff | S: Carlos Alberto Gomes
Araújo
Rep. das Cooperativas de Produção do Município
T: Flavio Foppa | S: Luiz Ferrari
AUSENTE
Rep. dos Feirantes
T: Fioravante Rossi | S: Valdir Zaro
AUSENTE
Rep. dos Piscicultores
T: Vitor Gedoz | S: Domingos Ongaratto
Rep. das Associações de Máquinas e Implementos
Ata nº 07/2016 – CMCTG
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e
dezesseis, às dezesseis horas e trinta minutos, junto a
Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do
Conselho Municipal da Cultura Tradicionalista
Gaúcha – CMCTG. Teresinha questionou sobre a
limpeza das ruas após a cavalgada. Hecton explanou
os valores cobrados no ano de dois mil e quinze.
Teresinha explanou que entrou em contato com a
Brigada Militar para solicitar o acompanhamento
durante a cavalgada e mencionou que os mesmos
estão com falta de hora extra e dificultaria o
acompanhamento. Hecton mencionou que os
bombeiros
voluntários
se
disponibilizaram
acompanhar
a
cavalgada.
Hecton
ficou
responsabilizado de confirmar o auxílio dos
bombeiros. Teresinha explanou sobre a quantidade de
folders distribuídos no comércio, escolas, entidades,
biblioteca e telecentro, totalizando dois mil.
Teresinha argumentou sobre o regulamento para
realização dos torneios e juízes. Fabiano explanou
que só necessita a quantidade de times e solicitou que
essa relação seja encaminhada a ele o quanto antes,
para que possa finalizar o regulamento e definir a
quantidade de juízes. A Conselheira Vera apresentou
os modelos dos quebra-cabeças que serão entregues
para as escolas. Vera explanou sobre as tarefas da
gincana que serão repassadas às escolas. Joice
explanou sobre os troféus a serem entregues aos
vencedores dos torneios e gincana. Joice explanou
sobre o orçamento recebido do ECAD para
realização da Semana Farroupilha, onde o valor foi
maior que nos anos anteriores. Teresinha explanou
sobre o Regimento da Semana Farroupilha e seus
apontamentos. O Conselho debateu sobre as
penalizações caso os grupos não sigam o regimento.
Teresinha realizará as alterações no Regimento e
enviará aos membros do CMCTG por e-mail. Nada
mais havendo a constar, encerro a presente ata que
será assinada por todos os presentes.
T: Guimara Bulegon | S: Neri Centenaro
Rep. do CTG Trilha Serrana
T: Hecton Oliveira | S: Mateus Rama
Rep. do Piquete Estação 35
T: Jair Guerra | S: Telmo Dalcin
Rep. do Piquete Gaudérios da Serra
T: Joice Kinzel | S: Terezinha Persch
Rep. da Fundação de Cultura e Arte PROARTE
T: Vera L. Z. Padovani | S: Francinara D. Pozza
Rep. Sec. Municipal da Educação
T: Fabiano José Taufer | S: Eduardo Zanotto
Cappellari

7

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

Rep. Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
Ata nº 03/2016 – CMI
Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e
dezesseis, reuniu-se o Conselho Municipal do Idoso
– CMI, em reunião ordinária, junto à Sala dos
Conselhos Municipal, para deliberar sobre a seguinte
pauta: 1) Aprovação do fôlder para divulgação do
Fundo Municipal do Idoso – FUNDOSO e 2)
Assuntos Gerais. Dando início à reunião, a
Presidente Estelamaris deu as boas vindas aos
presentes e realizou a apresentação dos modelos de
fôlders que divulgarão o Fundo Municipal do Idoso –
FUNDOSO na comunidade. O objetivo é utilizar o
material de divulgação em pedágios e demais ações.
Os conselheiros aprovaram o último modelo
apresentado, com algumas alterações. Serão feitos
2000 (dois mil) panfletos que custarão R$ 120,00
(cento e vinte reais). A ideia é realizar o pedágio em
um sábado de manhã e convidar idosos para que
ajudem na mobilização. Estelamaris vai providenciar
as alterações do panfleto e posteriormente
encaminhará para impressão. Dando sequência à
reunião, Estelamaris mencionou duas portarias de
substituição de membros do Conselho, sendo que a
conselheira Glória Fantinelli foi substituída por
Giovana Cousseau, representante da Secretaria de
Assistência Social e Habitação. O conselheiro Jones
Schacker foi substituído por Andreia Dalmas,
representante da Sociedade Civil Organizada
(Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa).
Estelamaris também falou sobre o Programa Carinho
e Afeto, destacando que o cuidador também precisa
de atenção e seria interessante pensar em um apoio
psicológico para estes. Fabiano mencionou que a
Secretaria da Educação realiza o projeto Escola para
Pais e que talvez pudesse ser feito algo no mesmo
sentido direcionado aos idosos e cuidadores.
Estelamaris falou sobre visitas que o Centro de
Convivência tem recebido de outros municípios.
Gabriela mencionou um grupo de idosos de Novo
Hamburgo que realizam apresentações, é o Grupo
Charalina, Gabriela destacou que o grupo se
apresenta em vários municípios. Estelamaris contou
que o grupo de teatros do Centro de Convivência vai
se apresentar em São Lourenço do Sul e também
mencionou a programação geral do Centro. O Centro
de Convivência realizará uma integração com alunos
da EMEI Vitória, como um piquenique, onde as
crianças vão levar lanche e as vovós vão preparar
receitas. Estelamaris também falou sobre as
denúncias e explicou como as mesmas são realizadas.
Natal questionou se são feitas muitas denúncias no
mês. Estelamaris disse que no último mês foram
quatro. A próxima reunião ficou marcada para o dia
28 de setembro. Nada mais havendo a constar,
encerro a presente ata que será assinada por todos.
T: Giovana Cousseau | S: Estelamaris Diel Dupont
Rep. da Secretaria de Assistência Social e Habitação
T: Fabiano José Taufer | S: Eduardo Zanotto
Cappellari
Rep. da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude
T: Gabriela Mattana | S: Catiane Canal Dupont
Rep. da Secretaria da Saúde
T: Elis Regina Haas | S: Rosane Ferronato
AUSENTE
Rep. da Secretaria Municipal de Educação
T: Ivânia Kolling | S: Elda Bruttomesso
Rep. da Diretoria Jurídica
T: Nazarena Cichelero | S: Maria Gorete P. Deitos
Rep. da organização não governamental (MAB)

T: Décio Roque Sauthier e Vicente Baccon | S:
Osmar de O. Vedoy
Rep. dos Grupos de Idosos e Convivência (Grupo
Alegria)
T: Jones Melere | S: Adriana Benini
Rep. da área de geriatria (Hospital)
T: Natal João Deitos | S: Vicente Corbellini
Rep. da Sociedade Civil Organizada (ACI)
T: Andreia Dalmas | S: Ricardo Perazzoli Baldasso
Rep. da Sociedade Civil Organizada (Bombeiros)

COMISSÃO DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO
Ata nº 11/2016
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e
dezesseis, às dezesseis horas, na sala da Chefia de
Gabinete, no Centro Administrativo, reuniu-se a
Comissão de Último Ano de Mandato para dar
andamento aos trabalhos. Em prosseguimento aos
trabalhos, a Comissão analisou as documentações
encaminhadas pelas Secretarias. Quanto ao
memorando 17/2016 foi entrado em contato com a
Secretaria Mun. de Administração, porém ainda não
obtivemos retorno. O memorando 18/2016 foi
respondido por algumas secretarias, sendo que faltam
as Secretarias de Indústria, Comércio e Turismo,
Esportes e Proarte, porém ainda está dentro do prazo
concedido. O memorando 20/2016 foi respondido
pela Secretaria de Assistência Social e Habitação,
porém falta a Secretaria de Meio Ambiente, porém
está dentro do prazo concedido. O memorando
23/2016 não foi respondido, porém está dentro do
prazo concedido. A Comissão definiu solicitar para a
Secretaria de projetos e Obras Públicas informações
quanto ao Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse - SICONV, conforme segue: 1)
Verificar a regularidade do cadastramento do
município no SINCONV e os respectivos servidores
que possuem senha de acesso com a identificação do
perfil de usuário do sistema para o qual foram
cadastrados. 2) Verificar a regularidade do município
quanto as prestações de contas de recursos federais
recebidos durante o mandato atual e antes dele. 3)
Verificar se os atos e os procedimentos relativos a
formalização,
execução,
acompanhamento
e
prestação de contas dos convênios e contratos de
repasse pelos quais o município recebe transferências
voluntárias da União, estão sendo registrados no
SICONV. 4) Atestar observância das vedações
estabelecidas no Art. 10, da Portaria Interministerial
nº 507/2011, durante a execução de convênios e
contratos de repasse. 5) Verificar onde estão
arquivados e sobre responsabilidade de que órgão
administrativo/servidor público se encontram os
instrumentos de convênio e contratos de repasse,
acompanhadas dos respectivos planos de trabalho,
projetos básicos e executivos, planilhas de
quantitativos e custos unitários, bem como dos seus
termos aditivos. 6) Atualizar todos os registros do
sistema SICONV até 31/12/2016, de modo que todos
os lançamentos relativos a execução físicofinanceira, dos convênios e contratos de repasse, em
especial os relacionados às contratações públicas e
procedimentos contábeis, estejam inseridos no
sistema quando da transição do mandato. 7) Atestar
que a contrapartida de convênios e contratos de
repasse, quando financeira, tenha sido depositada na
conta bancária específica do convênio em
conformidade com os prazos estabelecidos no
cronograma de desembolso. 8) Verificar junto aos
órgãos respectivos se há efetiva fiscalização dos

trabalhos necessários a execução do objeto pactuado
no convênio, observando prazos e custos, por meio
de profissional habilitado, devidamente designado,
que realiza vistorias in loco. 9) Informar se foram
realizadas as contratações de bens, serviços e obras,
necessárias aos convênio federais e contratos de
repasse, nos termos da Lei nº 8.666/93, e demais
normas pertinentes a matéria, assegurando a correção
dos procedimentos legais, a suficiência do projeto
básico, da planilha orçamentária discriminativa do
percentual de bonificação e despesas indiretas – BDI
utilizado e o respectivo detalhamento de sua
composição, por item de orçamento ou conjunto
deles, e a disponibilidade de contrapartida, quando
for o caso, sempre que optar pela execução indireta
de obras e serviços. 10) Informar se houve a
notificação aos partidos políticos, aos sindicatos de
trabalhadores e às entidades empresariais com sede
no município quando da liberação de recursos
financeiros de convênios e contratos de repasse, pela
União. 11) Informar se estão registrados no SICONV
o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela
Administração para a aquisição do bem ou execução
do serviço e a proposta de preço total ofertada por
cada licitante, com o respectivo CNPJ, assim como o
termo de homologação e adjudicação do certame, o
extrato do contrato e seus respectivos aditivos, a ART
ou RRT dos projetos, dos executores e da
fiscalização de obras, e ainda, os boletins de
medições. 12) Informar se os recursos federais
recebidos foram empregados de acordo com os
planos de trabalho e programas a que se destinavam.
13) Informar se foram elaboradas prestações de
contas no devido tempo ao órgão federal competente
da aplicação de recursos recebidos a qualquer título
compostas, além dos documentos e informações
apresentados pelo município ao SICONV. 14) Atentar
para que o mandato se encerre sem qualquer registro
de inadimplência no SICONV, bem como se o saldo
financeiro remanescente não utilizados sejam
devolvidos à entidade ou órgão repassador.
Estipulou-se o prazo de 20 dias para as respostas.
Ficou convocado para o dia cinco do mês de
setembro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas,
no Gabinete do Prefeito a próxima reunião. Nada
mais havendo a constar encerro a presente ata às
17h15min, assinada por mim, Fabrícia R. Taufer
Moura e demais membros da Comissão.
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