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LEIS

LEI Nº 3.334, DE 07 DE OUTUBRO DE 2016.

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional  interesse  público,  Técnico  de
Enfermagem.

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições legais,

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69,  incisos  II  e  V  da  Lei  Orgânica  Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar
temporariamente,  sob  regime  emergencial  e  de
excepcional  interesse  público,  01  (um)  Técnico  de
Enfermagem,  com  carga  horária  de  40  (quarenta)
horas semanais. 

Parágrafo único. Nas situações em que não existirem
profissionais  interessados  no  referido  contrato  de
acordo com a carga horária prevista neste artigo, fica
o  município  autorizado  a  contratar  outros
profissionais com carga horária inferior até o limite
previsto.

Art.  2º  A referida  contratação  tem  como  objetivo
suprir  afastamento  legal  de  servidor  efetivo,  por
motivo de aposentadoria.

Art.  3º  O  prazo  de  contratação  se  dá  a  partir  da
assinatura  do  contrato  administrativo,  pelo  período
de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por iguais
períodos  até  nomeação  de  candidato  aprovado  em
concurso público. 

Parágrafo  único.  Ocorrendo  rescisão  do  contrato
antes de expirar o prazo estabelecido no caput deste
artigo,  para  completá-lo,  poderão  ser  contratados
outros profissionais.

Art.  4º  Os  direitos  contratuais  são  estipulados  em
contrato  administrativo,  observando-se,  no  que
couber, o disposto no art.  233 da Lei Municipal nº
682,  de  05  de  junho  de  1990  e  padrões  de
vencimentos,  requisitos para provimento, atribuições
e condições de trabalho, constantes na Lei Municipal
nº 685, de 26 de junho de 1990.

Art.  5º  As despesas  decorrentes  da aplicação desta
Lei  correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias
próprias.

Art.  6º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2016. 57º de
Emancipação. 

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI Nº 3.335, DE 14 DE OUTUBRO DE 2016.

Dispõe  sobre  as  diretrizes  orçamentárias
para o exercício financeiro de 2017.

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições legais,

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69,  incisos  II  e  V  da  Lei  Orgânica  Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1°  Ficam  estabelecidas,  em  cumprimento  ao
disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, no
art. 69, inciso III, da Lei Orgânica do Município, e na
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as
diretrizes  gerais  para  elaboração  do  orçamento  do
Município,  relativas  ao  exercício  de  2017,
compreendendo:

I - as metas e riscos fiscais;

II  –  as  prioridades  e  metas  da  Administração
Municipal  extraídas  do  Plano  Plurianual  para
2014/2017;

III - a organização e estrutura do orçamento;
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IV -  as  diretrizes  para  elaboração  e  execução  do
orçamento e suas alterações;

V  -  as  disposições  relativas  à  dívida  pública
municipal;

VI  -  as  disposições  relativas  às  despesas  do
Município com pessoal e encargos sociais;

VII  -  as  disposições  sobre  alterações  na  legislação
tributária;

VIII - as disposições gerais.

§  1°  As  diretrizes  orçamentárias  têm  entre  suas
finalidades:

I  –  orientar  a  elaboração  e  a  execução  da  Lei
Orçamentária Anual  para o alcance dos objetivos e
das metas do Plano Plurianual – PPA;

II – ampliar a capacidade do Município de garantir o
provimento de bens e serviços à população;

§  2°  A elaboração,  fiscalização  e  controle  da  lei
orçamentária  anual  para  o  exercício  de  2017,  bem
como a aprovação e execução do orçamento fiscal e
da  seguridade  social  do  Município,  além de  serem
orientados  para  viabilizar  o  alcance  dos  objetivos
declarados no PPA, devem:

I – manter o equilíbrio entre receitas e despesas;

II  –  evidenciar  a  transparência  da  gestão  fiscal,
observando-se  o  princípio  da  publicidade  e
permitindo amplo acesso da sociedade aos dados do
orçamento, inclusive por meio eletrônico;

III – atingir  as metas relativas a receitas,  despesas,
resultados primário e nominal e montante da dívida
pública  estabelecidos  no  Anexo  I  –  Metas  Fiscais
desta Lei;

CAPÍTULO II

DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art.  2°  As  metas  fiscais  de  receitas,  despesas,
resultado  primário,  nominal  e  montante  da  dívida
pública para os exercícios de 2017, 2018 e 2019, de
que trata o art. 4° da Lei Complementar n° 101/2000,
são  as  identificadas  no  ANEXO  I,  composto  dos
seguintes demonstrativos:

I -  das metas fiscais anuais de acordo com o art. 4°, §
1°, da LC nº 101/2000, acompanhado da memória e
metodologia de cálculo;

II – da avaliação do cumprimento das metas fiscais
relativas ao ano de 2015;

III - das  metas  fiscais  previstas  para  2017,  2018 e
2019, comparadas com as fixadas nos exercícios de
2014, 2015 e 2016;

IV - da evolução do patrimônio líquido, conforme o
art. 4°, § 2°, inciso III, da LC nº 101/2000;

V - da origem e aplicação dos recursos obtidos com a
alienação de ativos, em cumprimento ao disposto no
art. 4°, § 2°, inciso III, da LC nº 101/2000;

VI - da avaliação da situação financeira e atuarial do
Regime  Próprio  de  Previdência  dos  Servidores
Públicos Municipais, de acordo com o art. 4°, § 2°,
inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000;

VII - da  estimativa e  compensação da  renúncia  de
receita,  conforme art.  4°,  § 2°,  inciso V,  da LC nº
101/2000;

VIII  –  da  margem  de  expansão  das  despesas
obrigatórias de caráter continuado, conforme art. 4°,
§ 2°, inciso V, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1° As metas fiscais estabelecidas no Anexo I desta
Lei  poderão  ser  ajustadas  quando  do
encaminhamento  do  projeto  de  lei  orçamentária
anual,  se  verificadas  alterações  no  comportamento
das  variáveis  macroeconômicas  e  da  execução  das
receitas  e  despesas,  apresentadas  em  Anexo
específico, e acompanhadas de justificativas técnicas
e respectivas memórias e metodologias de cálculo.

§ 2o Durante o exercício de 2017, a meta resultado 
primário prevista no demonstrativo referido no inciso
I do caput, poderá ser reduzida até o montante que 
corresponder à frustração da arrecadação das receitas
que são objeto de transferência constitucional, com 
base nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal.

§ 3o Para os fins do disposto no § 2º deste artigo,
considera-se frustração de arrecadação, a diferença a
menor que for observada entre os valores que forem
arrecadados em cada mês, em comparação com igual
mês do ano anterior.

§ 4o Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, e para
efeitos  de  avaliação  do  cumprimento  das  metas
fiscais na audiência pública prevista no art. 9o, § 4o,
da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas
serão comparadas com as metas ajustadas.

Art. 3° Estão discriminados, no Anexo II, que integra
esta  Lei,  os  Riscos  Fiscais,  onde  são  avaliados  os
riscos  orçamentários  e  os  passivos  contingentes
capazes  de  afetar  as  contas  públicas,  em
cumprimento ao art. 4°, § 3° da LC nº 101/2000.

§ 1°  Consideram-se  passivos  contingentes  e  outros
riscos fiscais possíveis obrigações a serem cumpridas
em 2017,  cuja  existência  será  confirmada  somente
pela  ocorrência  ou  não  de  um  ou  mais  eventos
futuros que não estejam totalmente sob controle do
Município.

§ 2° Também são passivos contingentes, obrigações
decorrentes de eventos passados, cuja liquidação em
2017  seja  improvável  ou  cujo  valor  não  possa  ser
tecnicamente estimado.

§  3°  Caso  se  concretizem,  os  riscos  fiscais  serão
atendidos com recursos da Reserva de Contingência
e, sendo esta insuficiente, serão indicados, também, o
excesso de arrecadação e o superávit  financeiro do
exercício  anterior,  se  houver,  obedecida a  fonte  de
recursos correspondente.

§  4°  Sendo  esses  recursos  insuficientes,  o  Poder
Executivo Municipal  encaminhará  Projeto de Lei  à
Câmara,  propondo  anulação  de  recursos  alocados
para investimentos, desde que não comprometidos.

CAPÍTULO III

DAS METAS E PRIORIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
EXTRAÍDAS DO PLANO PLURIANUAL

Art.  4°  As  metas  e  prioridades  para  o  exercício
financeiro de 2017 estão estruturadas de acordo com
o Plano Plurianual para 2014/2017, Lei n.° 2.944, de
13 de agosto de 2013 e suas alterações, especificadas
no  Anexo  III,  integrante  desta  Lei,  as  quais  terão
precedência  na  alocação  de  recursos  Lei

Orçamentária.

§ 1° Os valores constantes no Anexo de que trata este
artigo possuem caráter  indicativo e  não  normativo,
devendo  servir  de  referência  para  o  planejamento,
podendo  ser  atualizados  pela  lei  orçamentária  ou
através de créditos adicionais.

§ 2° A programação da despesa na Lei de Orçamento
Anual para o exercício financeiro de 2017 observará
o  atingimento  das  metas  fiscais  estabelecidas  e
atenderá  às  prioridades  e  metas  estabelecidas  no
Anexo  de  que  trata  o  caput deste  artigo  e  aos
seguintes  objetivos  básicos  das  ações  de  caráter
continuado:

I – atendimento prioritário das despesas com pessoal
e  encargos  sociais  do  Poder  Executivo e  do Poder
Legislativo;

II  -  compromissos  relativos  ao  serviço  da  dívida
pública;

III - despesas indispensáveis ao custeio e manutenção
da administração municipal;

IV –  despesas  com conservação  e  manutenção  do
patrimônio público evidenciadas no inciso IV do art.
2º desta Lei.

§ 3o As metas e prioridades de que trata o caput deste
artigo,  bem  como  as  respectivas  ações  planejadas
para  o  seu  atingimento,  poderão  ser  alteradas,  se
durante  o  período  decorrido  entre  a  apresentação
desta  Lei  e  a  elaboração  da  proposta  orçamentária
para 2017 surgirem novas demandas ou situações em
que  haja  necessidade  da  intervenção  do  Poder
Público,  ou  em decorrência  de  créditos  adicionais
ocorridos.

§ 4° Na hipótese  prevista  no §3°,  as  alterações  do
Anexo de Metas  e  Prioridades  serão encaminhadas
junto  à  proposta  orçamentária  para  o  próximo
exercício.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO
ORÇAMENTO

Art. 5° Para efeito desta Lei, entende-se por:

I  -  Programa:  instrumento  de  organização  da  ação
governamental visando à concretização dos objetivos
pretendidos,  mensurados por  indicadores,  conforme
estabelecido no plano plurianual;

II  -  Atividade:  instrumento  de  programação  para
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um
conjunto  de  operações  que  se  realizam  de  modo
contínuo e permanente, das quais resulta um produto
necessário à manutenção da ação de governo;

III  -  Projeto:  instrumento  de  programação  para
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais
resulta um produto que concorre para a expansão ou
aperfeiçoamento da ação de governo;

IV  -  Operação  Especial:  despesas  que  não
contribuem para a manutenção das ações de governo,
das  quais  não  resulta  um  produto,  e  não  geram
contraprestação  direta  sob  a  forma  de  bens  ou
serviços;

V  -  Órgão  Orçamentário:  o  maior  nível  da
classificação  institucional,  que  tem  por  finalidade
agrupar unidades orçamentárias.
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VI  -  Unidade  Orçamentária:  o  menor  nível  da
classificação institucional;

§  1°  Na  Lei  de  Orçamento,  cada  programa
identificará as ações necessárias para atingir os seus
objetivos,  sob  a  forma  de  atividades,  projetos  ou
operações  especiais,  especificando  os  respectivos
valores,  bem  como  os  órgãos  e  as  unidades
orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
 
§  2°  Cada  atividade,  projeto  ou  operação  especial
identificará  a  função  e  a  subfunção  às  quais  se
vinculam,  de  acordo  com  a  Portaria  MOG  nº
42/1999.

§  3°  A  classificação  das  unidades  orçamentárias
atenderá, no que couber, ao disposto no art. 14 da Lei
Federal n° 4.320/1964.

§  4°  As  operações  especiais  relacionadas  ao
pagamento  de  encargos  gerais  do  Município,  serão
consignadas em unidade orçamentária da Secretaria
da Fazenda.

Art. 6° Independentemente do grupo de natureza de
despesa  em  que  for  classificado,  todo  e  qualquer
crédito  orçamentário  deve  ser  consignado
diretamente à unidade orçamentária à qual pertencem
as ações correspondentes, vedando-se a consignação
de  crédito  a  título  de  transferência  a  unidades
orçamentárias integrantes dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social.

Parágrafo único. As operações entre órgãos, fundos e
entidades  previstas  nos  Orçamentos  Fiscal  e  da
Seguridade Social serão executadas obrigatoriamente
por meio de empenho, liquidação e pagamento, nos
termos da Lei Federal nº 4.320/1964.
 
Art. 7° Os orçamentos fiscal e da seguridade social
discriminarão a despesa por elementos de despesa, na
forma do art. 15, § 1°, da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art.  8°  O Projeto  de  Lei  Orçamentária  Anual  será
encaminhado  ao  Poder  Legislativo,  conforme
estabelecido  no  §  5°  do  art.  165  da  Constituição
Federal, na Lei Orgânica do Município e no art. 2°,
da  Lei  Federal  no 4.320/1964,  e  será  composto  de
texto  da  Lei  e  consolidação  dos  quadros
orçamentários, os quais, incluindo os complementos
referenciados no art. 22, inciso III, da Lei Federal no

4.320/1964, conterão:

I – demonstrativo da evolução da receita, por origem
de arrecadação, em atendimento ao disposto no art.
12 da LC n° 101/2000;

II – demonstrativo da estimativa e compensação da
renúncia  de  receita  e  da  margem de  expansão  das
despesas  obrigatórias  de  caráter  continuado,  de
acordo com o art. 5°, inciso II, da LC n° 101/2000;

III  –  demonstrativo  das  receitas  por  origem e  das
despesas  por  grupo  de  natureza  de  despesa  dos
orçamentos fiscal  e  da seguridade social,  conforme
art. 165, § 5°, III,  da Constituição Federal;

IV – declaração de compatibilidade da programação
do orçamento com as metas fiscais estabelecidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com o art.
5°, inciso I, da LC n° 101/2000;

V - demonstrativo da fixação da despesa com pessoal
e  encargos  sociais,  para  os  Poderes  Executivo  e
Legislativo,  confrontando  a  sua  totalização  com a
receita  corrente  líquida  prevista,  nos  termos  dos
artigos 19 e 20 da LC n° 101/2000, acompanhado da

memória de cálculo;

VI  -  demonstrativo  da  previsão  de  aplicação  das
aplicações  na  Manutenção  e  Desenvolvimento  do
Ensino  (MDE)  e  do  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de
Valorização  dos  Profissionais  da  Educação
(FUNDEB);

VII - demonstrativo da previsão da aplicação anual
do Município em ações e serviços públicos de saúde,
conforme  a  Lei  Complementar  n°  141,  de  13  de
janeiro de 2012;

VIII - demonstrativo do cálculo do limite máximo de
despesa para a Câmara Municipal, conforme o artigo
29-A  da  Constituição  Federal,  de  acordo  com  a
metodologia prevista no § 2° do art. 13 desta Lei.

Art. 9º A mensagem que encaminhar o projeto de lei
orçamentária anual conterá:

I  -  memória  de  cálculo  da  receita  e  premissas
utilizadas;

II - demonstrativo da dívida fundada, assim como da
evolução do estoque da dívida pública  dos últimos
três anos, a situação provável no final de 2016 e a
previsão para o exercício de 2017;

III - relação dos precatórios a serem cumpridas.

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO

DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 10. Os orçamentos fiscal e da seguridade social
compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem
como das despesas do Poder Legislativo e do Poder
Executivo,  nestes  abrangidos  seus  respectivos
fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta,  inclusive Fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público.
 
Parágrafo único. Os órgãos da Administração Indireta
e o Poder Legislativo encaminharão à Secretaria da
Fazenda, até 15 de outubro de 2016, suas respectivas
propostas  orçamentárias,  para  fins  de  consolidação
do Projeto de Lei Orçamentária de 2017, observadas
as disposições desta Lei.

Art.  11. A elaboração e a aprovação do Orçamento
para  o  exercício  de  2017  e  a  sua  execução
obedecerão, entre outros, ao princípio da publicidade,
promovendo-se  a  transparência  da  gestão  fiscal  e
permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as
informações relativas a cada uma dessas etapas.
 
§  1°  Para  fins  de  atendimento  ao  disposto  no
parágrafo  único  do  art.  48  da  LC  nº  101/2000,  o
Poder Executivo organizará audiência(s) pública(s) a
fim  de  assegurar  aos  cidadãos  a  participação  na
seleção das prioridades de investimentos,  que terão
recursos consignados no orçamento.

§  2°  A Câmara  Municipal  organizará  audiência(s)
pública(s)  para  discussão  da  proposta  orçamentária
durante o processo de sua apreciação e aprovação.

Art.  12.  Os Fundos Municipais terão suas Receitas
vinculadas  a  Despesas  relacionadas  com  seus
objetivos.

Parágrafo  único.  A  administração  dos  Fundos
Municipais  será  efetivada  pelo  Chefe  do  Poder
Executivo,  podendo,  por  ato  formal  deste,  ser
delegada  a  Secretários,  servidores  municipais  ou
comissão de servidores.

Art. 13. Os estudos para definição do Orçamento da
Receita deverão observar os efeitos da alteração da
legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a
inflação  do  período,  o  crescimento  econômico,  a
ampliação  da  base  de  cálculo  dos  tributos,  a  sua
evolução  nos  últimos  três  exercícios  e  a  projeção
para os dois anos seguintes ao exercício de 2017.

§  1°  Até  30  dias  antes  do  encaminhamento  da
Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder
Executivo  Municipal  colocará  à  disposição  da
Câmara  Municipal  os  estudos  e  as  estimativas  de
receitas para o exercício de 2017, inclusive da receita
corrente  líquida,  e  as  respectivas  memórias  de
cálculo.

§ 2° Para fins de cálculo do limite das despesas do
Poder  Legislativo,  nos  termos  do  art.  29-A  da
Constituição  Federal,  considerar-se-á  a  receita
arrecadada até o último mês anterior ao prazo para a
entrega  da  proposta  orçamentária,  acrescida  da
tendência de arrecadação até o final do exercício.

Art.  14.  A  lei  orçamentária  conterá  reservas  de
contingência, desdobradas para atender às seguintes
finalidades:

I  - cobertura de créditos adicionais;

II - atender passivos contingentes e outros riscos e
eventos fiscais imprevistos;

§ 1° A reserva de contingência, de que trata o inciso
II  do  caput, será  fixada  em  R$  700.000,00
(setecentos  mil  reais),  e  sua  utilização  dar-se-á
mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2° Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva
de contingência constituída para atender os passivos
contingentes  e  outros  riscos  e  eventos  fiscais
imprevistos  não  precisará  ser  utilizada  para  sua
finalidade,  no  todo  ou  em  parte,  o  Chefe  do
Executivo  poderá  utilizar  seu  saldo  para  dar
cobertura  a  outros  créditos  adicionais,  legalmente
autorizados na forma dos artigos 41, 42 e 43 da Lei
Federal n° 4.320/1964.

§ 3° A Reserva de Contingência da Unidade Gestora
do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  será
constituída  dos  recursos  que  corresponderão  à
previsão  de  seu  superávit  orçamentário  e  somente
poderá  ser  utilizada  para  a  cobertura  de  créditos
adicionais do próprio regime.

Art.  15.  Observado  o  disposto  no  art.  45  da  Lei
Complementar  no 101,  de  2000,  somente  serão
incluídos novas ações na Lei Orçamentária de 2017
se  tiverem  sido  adequadas  e  suficientemente
contempladas:

I  -  as  despesas  para  conservação  do  patrimônio
público e para os projetos em andamento, constantes
desta Lei;

II - a ação estiver compatível com o Plano Plurianual.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica
às  despesas  programadas  com  recursos  de
transferências  voluntárias  e  operações  de  crédito,
cuja  execução  fica  limitada  à  respectiva
disponibilidade orçamentária e financeira.
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Art.  16.  Os  procedimentos  administrativos  de
estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  e
declaração do ordenador da despesa de que trata o
art. 16, I e II, da LC n° 101/2000, quando for o caso,
deverão ser inseridos no processo que abriga os autos
da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.
 
§ 1° Para efeito do disposto no art. 16, § 3°, da LC nº
101/2000,  serão  consideradas  despesas  irrelevantes
aquelas  decorrentes  da  criação,  expansão  ou
aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete
aumento  da  despesa,  cujo  montante  no  exercício
financeiro de 2017, em cada evento, não exceda aos
valores limites para dispensa de licitação fixados nos
incisos I e II do art. 24 da Lei n° 8.666/93, conforme
o caso.

§ 2° No caso de despesas com pessoal, desde que não
configurem geração de despesa obrigatória de caráter
continuado,  serão  consideradas  irrelevantes  aquelas
cujo montante, no exercício de 2017, em cada evento,
não exceda a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 17. A compensação de que trata o art. 17, § 2°,
da LC n° 101/2000, quando da criação ou aumento
de  Despesas  Obrigatórias  de  Caráter  Continuado,
poderá  ser  realizada  a  partir  do  aproveitamento  da
margem líquida de expansão prevista no inciso IV do
§ 2° do art. 4°, da referida Lei, desde que observados:

I – o limite das respectivas dotações constantes  da
Lei Orçamentária de 2017 e de créditos adicionais;

II – os limites estabelecidos nos arts. 20, inciso III, e
22, parágrafo único, da LC nº 101/2000, no caso das
despesas com pessoal; e

III  –  se  houver,  o  valor  da  margem  líquida  de
expansão  prevista  no  demonstrativo  de  que  trata  o
art. 2°, VIII, dessa Lei.

Art.  18.  As  metas  fiscais  de  receitas,  despesas  e
resultado  primário,  estabelecidas  no  demonstrativo
de que trata o inciso I do art. 2°, serão desdobradas
em metas quadrimestrais para fins de avaliação em
audiência pública  na Câmara Municipal  até  o final
dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a
acompanhar  o  cumprimento  dos  seus  objetivos,
corrigir  desvios,  avaliar  os  gastos  e  também  o
cumprimento das metas físicas estabelecidas.

Parágrafo  único.  Compete  ao  Poder  Legislativo
Municipal,  mediante  prévio  agendamento  com  o
Poder Executivo, convocar e coordenar a realização
das audiências públicas referidas no caput.

Seção II

Das Diretrizes Específicas do Orçamento da
Seguridade Social

Art.  19.  O  Orçamento  da  Seguridade  Social
compreenderá  as  dotações  destinadas  a  atender  às
ações  de  saúde,  previdência  e  assistência  social,  e
contará, entre outros, com recursos provenientes:

I  –  do  produto  da  arrecadação  de  impostos  e
transferências constitucionais vinculados às ações e
serviços  públicos  de  saúde,  nos  termos  da  Lei
Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012;

II  -  das  contribuições  para  o  Regime  Próprio  de
Previdência  Social  dos  Servidores  Municipais,  que
será  utilizada  para  despesas  com  encargos
previdenciários do Município;

III - do Orçamento Fiscal;

IV -  das  demais  receitas  cujas  despesas  integram,
exclusivamente, o orçamento referido no caput deste
artigo.

§ 1° As receitas de que trata os incisos I, II e IV deste
artigo  deverão  ser  classificadas  como  receitas  da
seguridade social;

§  2°  O  orçamento  da  seguridade  social  será
evidenciado na forma do demonstrativo previsto no
artigo 165, § 5º, III da Constituição Federal.

Seção III

Das Disposições sobre a Programação e Execução
Orçamentária e Financeira

Art.  20.  O  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal
estabelecerá, através de Decreto, em até 30 dias após
a  publicação  da  Lei  Orçamentária  Anual,  o
desdobramento  da  receita  prevista  em  metas
bimestrais de arrecadação, a programação financeira
das receitas e despesas e o cronograma de execução
mensal  para  todas  as  Unidades  Orçamentárias,
considerando,  nestas,  eventuais  déficits  financeiros
apurados  nos  Balanços  Patrimoniais  do  exercício
anterior, de forma a restabelecer equilíbrio.

§ 1° O ato referido no caput deste artigo e os que o
modificarem conterá:

I - metas  quadrimestrais  para  o resultado primário,
que servirão de parâmetro para  a avaliação de que
trata o art. 9°, § 4° da LC nº 101/2000;

II  -  metas  bimestrais  de  realização  de  receitas
primárias, em atendimento ao disposto no art. 13 da
LC  nº  101/2000,  discriminadas,  no  mínimo,  por
origem,  identificando-se  separadamente,  quando
cabível,  as  medidas  de  combate  à  evasão  e  à
sonegação fiscal e da cobrança da dívida ativa;

III - cronograma de desembolso mensal de despesas,
por órgão e unidade orçamentária.

§ 2° Excetuadas as despesas com pessoal e encargos
sociais,  precatórios  e  sentenças  judiciais,  o
cronograma de desembolso do Poder Legislativo terá,
como referencial,  o repasse previsto no art.  168 da
Constituição Federal, na forma de duodécimos.

Art. 21. Na execução do orçamento, verificado que o
comportamento da receita ordinária poderá afetar o
cumprimento  das  metas  de  resultados  primário  e
nominal,  os  Poderes  Legislativo  e  Executivo,  de
forma  proporcional  às  suas  dotações,  adotarão  o
mecanismo  da  limitação  de  empenhos  e
movimentação financeira nos montantes necessários,
observadas  as  respectivas  fontes  de  recursos,  nas
seguintes despesas:

I  –  Contrapartida  para  projetos  ou  atividades
vinculados  a  recursos  oriundos  de  fontes
extraordinárias,  como  transferências  voluntárias,
operações de crédito, alienação de ativos, desde que
ainda não comprometidos;

II – Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III – Dotação para combustíveis destinada à frota de
veículos  dos  setores  de transportes,  obras,  serviços
públicos e agricultura;

IV –  Dotação  para  material  de  consumo  e  outros
serviços de terceiros das diversas atividades;

V – Diárias de viagem;

VI – Horas extras.

§  1°  Na  avaliação  do  cumprimento  das  metas
bimestrais  de  arrecadação  para  implementação  ou
não  do  mecanismo  da  limitação  de  empenho  e
movimentação financeira,  será  considerado ainda o
resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial
do  exercício  de  2016,  observada  a  vinculação  de
recursos.

§ 2° Não serão objeto de limitação de empenho:

I  -  despesas  relacionadas  com  vinculações
constitucionais e legais, nos termos do § 2º do art. 9º
da LC nº 101/2000 e do art. 28 da Lei Complementar
Federal n.º 141, de 13 de janeiro de 2012;

II - as despesas com o pagamento de precatórios e
sentenças judiciais de pequeno valor;

III - as despesas fixas e obrigatórias com pessoal e
encargos sociais; e

IV  -  as  despesas  financiadas  com  recursos  de
Transferências  Voluntárias  da  União  e  do  Estado,
Operações de Crédito e Alienação de bens, observado
o disposto no art. 24 desta Lei.

§ 3° Na hipótese de ocorrência do disposto no caput
deste artigo, o Poder Executivo comunicará à Câmara
Municipal  o  montante  que  lhe  caberá  tornar
indisponível  para  empenho  e  movimentação
financeira.

§  4°  Os  Chefes  do  Poder  Executivo  e  do  Poder
Legislativo  deverão  divulgar,  em  ato  próprio,  os
ajustes processados, que será discriminado por órgão.

§  5o Ocorrendo  o  restabelecimento  da  receita
prevista,  a  recomposição  se  fará  obedecendo  ao
disposto no art. 9o, § 1o, da LC no 101/2000.

§  6°  Na  ocorrência  de  calamidade  pública,
reconhecida  na  forma  da  lei,  serão  dispensadas  a
obtenção  dos  resultados  fiscais  programados  e  a
limitação  de  empenho  enquanto  perdurar  essa
situação, nos termos do art. 65 da LC n° 101/2000.

Art.  22.  O repasse  financeiro da cota  destinada ao
atendimento  das  despesas  do  Poder  Legislativo,
obedecida a programação financeira, será repassado
até o dia 20 de cada mês, mediante depósito em conta
bancária específica, indicada pela Mesa Diretora da
Câmara Municipal.

§  1°  Os  rendimentos  das  aplicações  financeiras  e
outros  ingressos  orçamentários  que  venham  a  ser
arrecadados  através  do  Poder  Legislativo,  serão
contabilizados  como  receita  pelo  Poder  Executivo,
tendo como contrapartida o repasse referido no caput
deste artigo.

§ 2° Ao final do exercício financeiro de 2017, o saldo
de  recursos  financeiros  porventura  existentes  na
Câmara, será devolvido ao Poder Executivo, livre de
quaisquer  vinculações,  deduzidos  os  valores
correspondentes  ao  saldo  das  obrigações  a  pagar,
nelas  incluídos  os  restos  a  pagar  do  Poder
Legislativo;

§ 3° O eventual saldo de recursos financeiros que não
for  devolvido  no  prazo  estabelecido  no  parágrafo
anterior,  será  devidamente  registrado  na
contabilidade  e  considerado  como  antecipação  de
repasse do exercício financeiro de 2018.

Art. 23. Os projetos, atividades e operações especiais
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previstos na Lei Orçamentária, ou em seus créditos
adicionais,  que  dependam de  recursos  oriundos  de
transferências  voluntárias,  operações  de  crédito,
alienação de  bens e  outros  recursos  vinculados,  só
serão movimentados, se ocorrer ou estiver garantido
o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado, ainda, o
montante ingressado ou garantido.
 
§ 1° Para fins disposto no caput, no caso dos recursos
de  transferências  voluntárias  e  de  operações  de
crédito, considerar-se-á garantido o ingresso no fluxo
de  caixa,  a  partir  da  assinatura  do  respectivo
convênio,  contrato  ou  instrumento  congênere,  bem
como na assinatura dos correspondentes aditamentos
de  valor,  não  se  confundindo  com  as  liberações
financeiras  de  recursos,  que  devem  obedecer  ao
cronograma de desembolso previsto nos respectivos
instrumentos.

§  2°  A  execução  das  Receitas  e  das  Despesas
identificará com codificação adequada cada uma das
fontes de recursos, de forma a permitir o adequado
controle da execução dos recursos mencionados no
caput deste artigo.

Art.  24. A despesa não poderá ser realizada se não
houver  comprovada  e  suficiente  disponibilidade  de
dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada a
adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua
realização sem observar a referida disponibilidade.

§  1°  A contabilidade  registrará  todos  os  atos  e  os
fatos  relativos  à  gestão  orçamentário-financeira,
independentemente  de sua legalidade,  sem prejuízo
das  responsabilidades  e  demais  consequências
advindas da inobservância do disposto no caput deste
artigo.

§  2°  A realização  de  atos  de  gestão  orçamentária,
financeira  e  patrimonial,  após  31  de  dezembro  de
2017,  relativos  ao  exercício  findo,  não  será
permitida, exceto ajustes para fins de elaboração das
demonstrações  contábeis,  os  quais  deverão  ocorrer
até o trigésimo dia de seu encerramento.

Art. 25. Para efeito do disposto no § 1o do art. 1o e do
art. 42 da LC no 101/2000, considera-se contraída a
obrigação,  e  exigível  o  empenho  da  despesa
correspondente,  no  momento  da  formalização  do
contrato administrativo ou instrumento congênere.
Parágrafo  único.  No  caso  de  despesas  relativas  as
obras  e  prestação  de  serviços,  consideram-se
compromissadas  apenas  as  prestações  cujos
pagamentos  devam  ser  realizados  no  exercício
financeiro, observado o cronograma pactuado.

Seção IV

Das Diretrizes sobre Alterações da Lei Orçamentária

Art.  26.  A  abertura  de  créditos  suplementares  e
especiais  dependerá  da  existência  de  recursos
disponíveis  para  a  despesa,  nos  termos  da  Lei  no

4.320/1964.

§ 1° A apuração do excesso de arrecadação de que
trata o art.  43,  § 3o,  da Lei  Federal  nº 4.320/1964,
será  realizada  por  fonte  de  recursos  para  fins  de
abertura  de  créditos  adicionais  suplementares  e
especiais,  conforme  exigência  contida  no  art.  8o,
parágrafo único, da LC no 101/2000.

§  2°  Acompanharão  os  projetos  de  lei  relativos  a
créditos  suplementares  e  especiais  exposições  de
motivos circunstanciadas que os justifiquem.

§  3º  Os  projetos  de  lei  relativos  a  créditos
suplementares  ou  especiais  solicitados  pelo  Poder

Legislativo, com indicação de recursos de redução de
dotações  do  próprio  poder,  serão  encaminhados  à
Câmara Municipal no prazo de até 15 (quinze) dias, a
contar do recebimento da solicitação.

§  4º  As  solicitações  de  que  trata  o  §  3º  serão
acompanhadas da exposição de motivos de que trata
o § 2º deste artigo.

§ 5º Nos casos de abertura de créditos adicionais à
conta  de  superávit  financeiro,  as  exposições  de
motivos conterão informações relativas a:

I  -  superávit  financeiro  do  exercício  de  2016,  por
fonte de recursos;

II - créditos especiais e extraordinários reabertos no
exercício de 2017;

III  -  valores  já  utilizados  em  créditos  adicionais,
abertos ou em tramitação; 

IV -  saldo  atualizado  do  superávit  financeiro,  por
fonte de recursos.

§ 6º Considera-se superávit  financeiro do exercício
anterior, para fins do § 2º do art. 43 da Lei Federal nº
4.320/64,  os  recursos  que forem disponibilizados a
partir  do cancelamento de restos a pagar durante o
exercício  de  2017,  obedecida  a  fonte  de  recursos
correspondente.

Art. 27. No âmbito do Poder Legislativo, a abertura
de  créditos  suplementares  autorizados  na  Lei
Orçamentária  de  2016,  com indicação  de  recursos
compensatórios do próprio órgão, nos termos do art.
43,  §  1o,  inciso  III,  da  Lei  Federal  no 4.320/1964,
proceder-se-á por ato do Presidente da Câmara dos
Vereadores.

Art.  28.  A  reabertura  dos  créditos  especiais  e
extraordinários, conforme disposto no art.167, § 2o,
da  Constituição  Federal,  será  efetivada,  quando
necessária, até 31 de dezembro de 2017.
 
Art.  29.  O  Poder  Executivo  poderá,  mediante
Decreto,  transpor,  remanejar,  transferir  ou  utilizar,
total  ou  parcialmente,  as  dotações  orçamentárias
aprovadas  na  Lei  Orçamentária  de  2017  e  em
créditos  adicionais,  em  decorrência  da  extinção,
transformação,  transferência,  incorporação  ou
desmembramento de órgãos e entidades, bem como
de  alterações  de  suas  competências  ou  atribuições,
mantida  a  estrutura  programática,  expressa  por
categoria de programação, conforme definida no art.
6º desta Lei.

Art. 30. As fontes de recursos e as modalidades de
aplicação da despesa, aprovadas na lei orçamentária,
e  em  seus  créditos  adicionais,  poderão  ser
modificadas,  para  atender  às  necessidades  de
execução, por meio de decreto do Poder Executivo,
desde  que  verificada  a  inviabilidade  técnica,
operacional  ou  econômica  da  execução do  crédito,
através da fonte de recursos e/ou modalidade prevista
na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.

Seção V

Da Destinação de Recursos Públicos a Pessoas
Físicas e Jurídicas

Subseção I

Das Subvenções Sociais

Art.  31.  A  transferência  de  recursos  a  título  de
subvenções  sociais,  nos  termos  do  art.  16  da  Lei

Federal no 4.320/1964, atenderá às entidades privadas
sem  fins  lucrativos  que  exerçam  atividades  de
natureza  continuada,  conforme  determina  a  Lei
Municipal  nº  2.533 de  28  de  dezembro de  2012 e
suas alterações.

Parágrafo único. No caso das pessoas físicas, a ajuda
financeira referida art.  26 da Lei  Complementar nº
101/2000 será efetivada exclusivamente por meio de
programas instituídos nas áreas de assistência social,
saúde,  educação,  cultura,  desporto,  geração  de
trabalho e renda, agricultura e política habitacional,
nos termos da legislação específica.

Subseção II

Das Contribuições Correntes e de Capital

Art.  32.  A  transferência  de  recursos  a  título  de
contribuição  corrente  e  de  capital  somente  será
destinada a entidades sem fins lucrativos que sejam
selecionadas  para  execução,  em  parceria  com  a
Administração  Pública  Municipal,  de  programas  e
ações que contribuam diretamente para o alcance de
diretrizes,  objetivos  e  metas  previstas  no  Plano
Plurianual.

Subseção III

 Das Transferências de Recursos

Art.  33.  As transferências de recursos,  previstas no
art. 12, § 6o, da Lei no 4.320/1964, somente poderá
ser  realizada  para  entidades  privadas  sem  fins
lucrativos e desde que sejam:

I  -  de  atendimento  direto  e  gratuito  ao  público  e
voltadas para a educação básica;

II – para o desenvolvimento de programas voltados a
manutenção e preservação do Meio Ambiente;

III  -  voltadas  a  ações  de  saúde  e  de  atendimento
direto e gratuito ao público, prestadas por entidades
sem  fins  lucrativos  que  sejam  certificadas  como
entidades beneficentes de assistência social  na área
de saúde;

IV -  qualificadas  como  Organização  da  Sociedade
Civil  de  Interesse  Público  - OSCIP,  com termo de
parceria firmado com o Poder Público Municipal, de
acordo  com  a  Lei  Federal  no 9.790/1999,  e  que
participem da execução de programas constantes no
plano plurianual,  devendo a  destinação de recursos
guardar  conformidade  com os  objetivos  sociais  da
entidade;

V – qualificadas como Organizações Sociais – OS,
com  contrato  de  gestão  celebrado  com  o  Poder
Público Municipal, de acordo com a Lei Federal no

9.637/1998,  para fomento e execução de atividades
dirigidas  ao  ensino,  à  pesquisa  científica,  ao
desenvolvimento  tecnológico,  à  proteção  e
preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, de
acordo  com  o  programa  de  trabalho  proposto,  as
metas  a  serem atingidas  e  os  prazos  de  execução
previstos;

VI  -  qualificadas  para  o  desenvolvimento  de
atividades  esportivas  que  contribuam  para  a
formação, lazer e capacitação de atletas;

VII - destinada a atender, assegurar e a promover o
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais
por  pessoa  com  deficiência,  visando  à  sua
habilitação,  reabilitação  e  integração  social  e
cidadania, nos termos da Lei no 13.146/2015;
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VIII  -  constituídas  sob  a  forma  de  associações  ou
cooperativas  formadas  exclusivamente  por  pessoas
físicas reconhecidas pelo poder público; e

IX - voltadas ao atendimento de pessoas carentes em
situação  de  risco  social  ou  diretamente  alcançadas
por  programas  e  ações  de  combate  à  pobreza  e
geração de trabalho e renda.

Parágrafo  único.  No  caso  do  inciso  IV,  as
transferências serão efetuadas por meio de termo de
parceria,  caso  em  que  deverá  ser  observada  a
legislação específica  pertinente  a  essas  entidades  e
processo seletivo de ampla divulgação.

Subseção IV

Das Disposições Gerais

Art.  34. Sem prejuízo das disposições contidas nos
arts. 31, 32 e 33 desta Lei, a transferência de recursos
prevista  na  Lei  Federal  n°  4.320/1964,  a  entidade
privada sem fins lucrativos, dependerá ainda de:

I - apresentação da prestação de contas de recursos
anteriormente  recebidos,  nos  prazos  e  condições
fixados  na  legislação,  no  convênio  ou  instrumento
congênere celebrados;

II -  inexistência de prestação de contas rejeitada pelo
Município;

Art. 35. As determinações contidas nesta seção não
se  aplicam  aos  recursos  alocados  para  programas
habitacionais,  conforme  previsão  em  legislação
específica, em ações voltadas a viabilizar o acesso à
moradia,  bem  como  na  elevação  de  padrões  de
habitabilidade e de qualidade de vida de famílias de
baixa  renda  que  vivem  em  localidades  urbanas  e
rurais.
 
Art.  36. A destinação de recursos de que tratam os
artigos 31, 32 e 33 não será permitida nos casos em
que  agente  político  do  Poder  Executivo  ou
Legislativo, ou respectivo cônjuge ou companheiro,
bem como  parente  em linha  reta,  colateral  ou  por
afinidade, até o segundo grau, seja integrante de seu
quadro  dirigente,  salvo  se  a  nomeação decorrer  de
imposição legal.

Art.  37.  É  necessária  a  contrapartida  para  as
transferências previstas na forma dos artigos 31, 32, e
33,  que  poderá  ser  atendida  por  meio  de  recursos
financeiros ou de bens ou serviços economicamente
mensuráveis.
 
Art. 38. A destinação de recursos para equalização de
encargos financeiros ou de preços, o pagamento de
bonificações a produtores rurais e a ajuda financeira,
a  qualquer  título,  a  entidades  privadas  com  fins
lucrativos ou a pessoas físicas, poderá ocorrer desde
que atendido o disposto nos artigos 26, 27 e 28 da LC
n°  101/2000,  e  observadas,  no  que  couber,  as
disposições desta Seção.

Parágrafo único. Em atendimento ao disposto no art.
19  da  Lei  Federal  no 4.320/1964,  a  destinação  de
recursos às entidades privadas com fins lucrativos de
que trata o caput somente poderá ocorrer por meio de
contribuição, sendo vedada a transferência a título de
contribuições ou auxílios para despesas de capital.

Art.  39.  As  entidades  privadas  beneficiadas  com
recursos  públicos  municipais,  a  qualquer  título,
sujeitar-se-ão à fiscalização do Poder Público com a
finalidade  de  verificar  o  cumprimento  de  metas  e
objetivos para os quais receberam os recursos.

Parágrafo  único.  Enquanto  vigentes  os  respectivos
convênios, contratos ou instrumentos congêneres,  o
Poder  Executivo  deverá  divulgar  e  manter
atualizadas na internet relação das entidades privadas
beneficiadas  com  recursos  de  subvenções,
contribuições e auxílios.

Art. 40. Não serão consideradas subvenções, auxílios
ou contribuições,  o rateio das  despesas decorrentes
da  participação  do  Município  em  Consórcios
Públicos  instituído  nos  termos  da  Lei  Federal  nº
11.107/2005.

Art.  41.  As  transferências  de recursos  de que trata
esta  seção  serão  feitas  preferencialmente  por
intermédio de instituições financeiras oficiais.

Art. 42. Toda movimentação de recursos relativos às
subvenções,  contribuições  e  auxílios,  de  que  trata
esta  seção,  por  parte  das  entidades  beneficiárias,
somente  será  realizada  observando-se  os  seguintes
preceitos:

I – obrigatoriedade de movimentação mediante conta
bancária  específica  para  cada  instrumento  de
transferência;

II - desembolsos mediante documento bancário, por
meio do qual  se  faça crédito na conta  bancária  de
titularidade do fornecedor ou prestador de serviços.

Art. 43. Não será aprovado a prestação de contas que
estiver em desacordo com os incisos I e II do artigo
42, devendo ser restituído os recursos.

Seção VI

Dos Empréstimos, Financiamentos e
Refinanciamentos

Art.  44. Observado o disposto no art.  27 da LC nº
101/2000,  a  concessão  de  empréstimos  e
financiamentos  destinados  a  pessoas  físicas  e
jurídicas fica condicionada ao pagamento de juros ou
ao  custo  de  captação  e  também  às  seguintes
exigências:

I - concessão através de fundo rotativo ou programa
governamental específico;

II - pré-seleção e  aprovação dos  beneficiários  pelo
Poder Público;

III - formalização de contrato;

IV  –  assunção,  pelo  mutuário,  dos  encargos
financeiros,  eventuais  comissões,  taxas  e  outras
despesas cobradas pelo agente financeiro, quando for
o caso.

§ 1° Através de lei específica, poderá ser concedido
subsídio  para  o  pagamento  dos  empréstimos  e
financiamentos de que trata o caput deste artigo;

§  2°  As  prorrogações  e  composições  de  dívidas
decorrentes  de  empréstimos,  financiamentos  e
refinanciamentos  concedidos  com  recursos  do
Município dependem de autorização expressa em lei
específica.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA
PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 45. A lei orçamentária anual garantirá recursos
para  pagamento  da  dívida  pública  municipal,  nos
termos dos compromissos firmados, inclusive com a

previdência social.

Art.  46.  O  projeto  de  Lei  Orçamentária  somente
poderá  incluir,  na  composição  da  receita  total  do
Município,  recursos  provenientes  de  operações  de
crédito já contratadas ou autorizadas pelo Ministério
da Fazenda,  respeitados os limites estabelecidos no
artigo 167, inciso III, da Constituição Federal e em
Resolução do Senado Federal.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS
COM

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art.  47.  No exercício de 2017,  as despesas globais
com pessoal  e  encargos  sociais  do  Município,  dos
Poderes  Executivo e  Legislativo,  compreendidas  as
entidades mencionadas no art. 10 dessa Lei, deverão
obedecer às disposições da LC no 101/2000.

§ 1° Os Poderes Executivo e Legislativo terão como
base  de  projeção  de  suas  propostas  orçamentárias,
relativo a pessoal e encargos sociais, a despesa com a
folha  de  pagamento  do  mês  de  setembro  de  2016,
compatibilizada  com  as  despesas  apresentadas  até
esse mês e os eventuais acréscimos legais, inclusive a
revisão  geral  anual  da  remuneração  dos  servidores
públicos, o crescimento vegetativo, e o disposto no
art. 49 desta Lei.

§  2°  A  revisão  geral  anual  da  remuneração  dos
servidores públicos municipais e do subsídio de que
trata o § 4° do art. 39 da Constituição Federal, levará
em conta, tanto quanto possível, a variação do poder
aquisitivo  da  moeda  nacional,  segundo  índices
oficiais.

Art.  48.  Para  fins  dos  limites  previstos  no  art.  19,
inciso III,  alíneas “a” e “b” da LC n° 101/2000,  o
cálculo  das  despesas  com  pessoal  dos  poderes
executivo e legislativo deverá observar as prescrições
das Instruções Normativas do Tribunal de Contas do
Estado, ou a norma que lhe for superveniente.

Art.  49.  O  aumento  da  despesa  com  pessoal,  em
decorrência  de  quaisquer  das  medidas  relacionadas
no artigo 169, § 1o,  da Constituição Federal,  desde
que  observada  a  legislação  vigente,  respeitados  os
limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único,
da  LC  no 101/2000,  e  cumpridas  as  exigências
previstas  nos  artigos  16  e  17  do  referido  diploma
legal, fica autorizado para:

I - conceder vantagens e aumentar a remuneração de
servidores;

II  -  criar  e  extinguir  cargos  públicos  e  alterar  a
estrutura de carreiras;

III  –  prover  cargos  efetivos,  mediante  concurso
público,  bem como efetuar  contratações  por  tempo
determinado para  atender  à  necessidade  temporária
de  excepcional  interesse  público,  respeitada  a
legislação municipal vigente;

IV – prover cargos em comissão, funções gratificadas
e gratificações especiais;

V - melhorar a qualidade do serviço público mediante
a valorização do servidor municipal, reconhecendo a
função social do seu trabalho;

VI - proporcionar o desenvolvimento profissional de
servidores  municipais,  mediante  a  realização  de
programas de treinamento;
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VII  -  proporcionar  o  desenvolvimento  pessoal  dos
servidores  municipais,  mediante  a  realização  de
programas informativos, educativos e culturais;

VIII  -  melhorar  as  condições  de  trabalho,
equipamentos e infraestrutura, especialmente no que
concerne à saúde, alimentação, transporte, segurança
no trabalho e justa remuneração.

§  1°  No  caso  dos  incisos  I,  II,  III  e  IV além dos
requisitos  estabelecidos  no  caput deste  artigo,  os
projetos de lei deverão demonstrar, em sua exposição
de motivos, para os efeitos dos artigos 16 e 17 da LC
no 101/2000, as seguintes informações:

I -  estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que devam entrar em vigor e nos dois
subsequentes,  especificando-se  os  valores  a  serem
acrescidos e o seu acréscimo percentual em relação à
Receita Corrente Líquida estimada;

II - declaração do ordenador de despesas de que há
adequação  orçamentária  e  financeira  e
compatibilidade  com  esta  Lei  e  com  o  Plano
Plurianual para 2014-2017.

§ 2° No caso de provimento de cargos, salvo quando
ocorrer no exercício da sua criação, a estimativa do
impacto orçamentário e financeiro deverá instruir o
expediente  administrativo  correspondente,  junto  a
declaração  do  ordenador  da  despesa,  de  que  o
aumento  tem  adequação  com  a  lei  orçamentária
anual, exigência essa a ser cumprida nos demais atos
de contratação.

§ 3° No caso de aumento de despesas com pessoal do
Poder  Legislativo,  deverão  ser  obedecidos,
adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A
da Constituição da República.

§  4°  Ficam dispensados,  da  estimativa  de  impacto
orçamentário  e  financeiro,  atos  de  concessão  de
vantagens  já  previstas  na  legislação  pertinente,  de
caráter meramente declaratório.
 
Art.  50.  Quando  a  despesa  com  pessoal  houver
ultrapassado 51,3% (cinquenta e um inteiros  e três
décimos  por  cento)  e  5,7%  (cinco  inteiros  e  sete
décimos  por  cento)  da  Receita  Corrente  Líquida,
respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, a
contratação de horas extras somente poderá ocorrer
quando  destinada  ao  atendimento  de  situações
emergenciais, de risco ou prejuízo para a população,
tais como:

I  –  as  situações  de  emergência  ou  de  calamidade
pública;

II  -  as  situações  de  risco  iminente  à  segurança  de
pessoas ou bens;

III  –  a  relação  custo-benefício  se  revelar  mais
favorável em relação a outra opção possível.

Parágrafo único. A autorização para a realização de
serviço  extraordinário,  no  âmbito  do  Poder
Executivo, nas condições estabelecidas neste artigo,
é de exclusiva competência do Prefeito Municipal.

CAPÍTULO VIII

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA

Art. 51. As receitas serão estimadas e discriminadas:

I - considerando a legislação tributária vigente até a
data  do  envio  do  projeto  de  lei  orçamentária  à

Câmara Municipal;

II  -  considerando,  se  for  o  caso,  os  efeitos  das
alterações  na  legislação  tributária,  resultantes  de
projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até
a data de apresentação da proposta orçamentária de
2017, especialmente sobre:

a)  atualização  da  planta  genérica  de  valores  do
Município;

b)  revisão,  atualização  ou  adequação  da  legislação
sobre  o  Imposto  Predial  e  Territorial  Urbano,  suas
alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento,
descontos  e  isenções,  inclusive  com  relação  à
progressividade desse imposto;

c)  revisão  da  legislação  sobre  o  uso  do  solo,  com
redefinição dos limites da zona urbana municipal;

d) revisão da legislação referente ao Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza;

e) revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre
Transmissão  Inter  Vivos  de  Bens  Imóveis  e  de
Direitos Reais sobre Imóveis;

f)  instituição  de  novas  taxas  pela  prestação  de
serviços  públicos  e  pelo  exercício  do  poder  de
polícia;

g) revisão das  isenções tributárias,  para  atender  ao
interesse público e à justiça social;

h)  revisão  das  contribuições  sociais,  destinadas  à
seguridade  social,  cuja  necessidade  tenha  sido
evidenciada através de cálculo atuarial;

i) demais incentivos e benefícios fiscais.
 
Art. 52. Caso não sejam aprovadas as modificações
referidas  no  inciso II do  art.  51,  ou essas  o sejam
parcialmente, de forma a impedir a integralização dos
recursos estimados, o Poder Executivo providenciará,
conforme  o  caso,  os  ajustes  necessários  na
programação da despesa, mediante Decreto.

Art. 53. O Executivo Municipal, autorizado em lei,
poderá  conceder  ou  ampliar  benefício  fiscal  de
natureza  tributária  ou  não  tributária  com  vistas  a
estimular  o  crescimento  econômico,  a  geração  de
emprego  e  renda,  ou  beneficiar  contribuintes
integrantes  de  classes  menos  favorecidas,  conceder
remissão  e  anistia  para  estimular  a  cobrança  da
dívida  ativa,  devendo  esses  benefícios  ser
considerados nos cálculos do orçamento da receita.

§ 1° A concessão ou ampliação de incentivo fiscal de
natureza tributária ou não tributária, não considerado
na estimativa da receita orçamentária, dependerá da
realização do estudo do seu impacto orçamentário e
financeiro e somente entrará em vigor se adotadas,
conjunta  ou  isoladamente,  as  seguintes  medidas  de
compensação:

a)  aumento  de  receita  proveniente  de  elevação  de
alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição;

b) cancelamento, durante o período em que vigorar o
benefício, de despesas em valor equivalente.

§  2°  Poderá  ser  considerado  como  aumento
permanente  de  receita  em  2017,  para  efeito  do
disposto  neste  artigo,  a  elevação  do  montante  de
recursos  recebidos  pelo  município,  oriundos  da
elevação  de  alíquotas  e/ou  ampliação  da  base  de
cálculo de  tributos  que são  objeto de  transferência

constitucional,  com base nos  artigos  157 e  158 da
Constituição Federal.

§ 3° Não se sujeita às regras do §1o a homologação
de  pedidos  de  isenção,  remissão  ou  anistia
apresentados  com  base  na  legislação  municipal
preexistente.

Art. 54. Conforme permissivo do art. 172, inciso III,
da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional, e o inciso II, do §3o do
art.  14,  da  Lei  Complementar  nº  101/2000,  os
créditos  tributários  lançados  e  não  arrecadados,
inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança
sejam superiores  ao  crédito  tributário,  poderão  ser
cancelados,  mediante  autorização  em  lei,  não  se
constituindo como renúncia de receita.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 55. Para fins de atendimento ao disposto no art.
62  da  LC  no 101/2000,  fica  o  Poder  Executivo
autorizado a firmar convênios, ajustes e/ou contratos,
para o custeio de despesas de competência da União
e/ou Estado, exclusivamente para o atendimento de
programas  de  segurança  pública,  justiça  eleitoral,
fiscalização  sanitária,  tributária  e  ambiental,
educação,  cultura,  saúde,  assistência  social,
agricultura, meio ambiente, alistamento militar ou a
execução de projetos específicos de desenvolvimento
econômico-social.

Parágrafo único. A Lei Orçamentária anual, ou seus
créditos  adicionais,  deverão  contemplar  recursos
orçamentários  suficientes  para  o  atendimento  das
despesas de que trata o caput deste artigo.

Art. 56. As emendas ao projeto de lei orçamentária
ou aos projetos de lei que a modifiquem deverão ser
compatíveis com os programas e objetivos da Lei nº
2.944/2013 - Plano Plurianual  2014/2017 e com as
diretrizes, disposições, prioridades e metas desta Lei.

§ 1° Não serão admitidas, com a ressalva do inciso III
do  §  3o do  art.  166  da  Constituição  Federal,  as
emendas que incidam sobre:

a) pessoal e encargos sociais; e

b) serviço da dívida.

§ 2° Também não serão admitidas  as emendas que
acarretem  a  alteração  dos  limites  constitucionais
previstos  para  os  gastos  com  a  manutenção  e
desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços
públicos de saúde.

§ 3° As emendas ao projeto de lei de orçamento anual
deverão preservar,  ainda,  a prioridade das dotações
destinadas  ao  pagamento  de  sentenças  judiciais  e
outras  despesas  obrigatórias,  assim  entendidas
aquelas  com  legislação  ou  norma  específica;
despesas  financiadas  com  recursos  vinculados  e
recursos  para  compor  a  contrapartida  municipal  de
operações de crédito.

§ 4º as emendas que adicionarem recursos a título de
subvenções,  auxílios  e  contribuições  a  serem
realizadas pelo Município, somente serão executadas
se a entidade beneficiada atender, no que couber, as
disposições da Seção V desta Lei.

§  5°  Para  fins  do  disposto  no  art.  166,  §  8º,  da
Constituição  Federal,  serão  levados  à  reserva  de
contingência  referida  no  inciso  I  do  art.  14  os
recursos  que,  em decorrência  de  veto,  emenda  ou
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rejeição  do  projeto  da  Lei  Orçamentária  Anual  de
2017, ficarem sem despesas correspondentes.

Art.  57.  Por  meio  da  Secretaria  Municipal  da
Fazenda,  o  Poder  Executivo  deverá  atender  às
solicitações  encaminhadas  pela  Comissão  de
Fiscalização  e  Controle  Orçamentário  da  Câmara
Municipal,  relativas  a  informações  quantitativas  e
qualitativas  complementares  julgadas  necessárias  à
análise da proposta orçamentária.

Art. 58. Em consonância com o que dispõe o § 5o do
art. 166 da Constituição Federal e o art. 87-A da Lei
Orgânica  Municipal,  poderá  o  Prefeito  enviar
Mensagem  à  Câmara  Municipal  para  propor
modificações  aos  projetos  de  lei  orçamentária
enquanto  não  estiver  concluída  a  votação  da  parte
cuja alteração é proposta.
 
Art.  59.  Se  o  projeto  de  lei  orçamentária  não  for
aprovado  até  31  de  dezembro  de  2016,  sua
programação poderá ser executada até a publicação
da lei orçamentária respectiva, mediante a utilização
mensal de um valor básico correspondente a um doze
avos  das  dotações  para  despesas  correntes  de
atividades  e  um  treze  avos  quando  se  tratar  de
despesas com pessoal e encargos sociais, constantes
na proposta orçamentária.

§ 1° Excetuam-se do disposto no  caput deste artigo
as despesas correntes nas áreas da saúde, educação e
assistência  social,  bem  como  aquelas  relativas  ao
serviço da dívida, amortização, precatórios judiciais
e despesas à conta de recursos legalmente vinculados
à  educação,  saúde  e  assistência  social,  que  serão
executadas segundo suas necessidades específicas e a
efetiva disponibilidade de recursos.

§  2°  Não  será  interrompido  o  processamento  de
despesas com obras em andamento.

§ 3º Enquanto não aprovada a Lei Orçamentária de
2017, os valores consignados no respectivo  Projeto
de  Lei  poderão  ser  utilizados  para  demonstrar,
quando  exigível,  a  previsão  orçamentária  nos
procedimentos referentes à fase interna da licitação.

Art.  60. As ações e programas constantes desta lei,
alteram as ações e programas do exercício de 2017
aprovados  na  Lei  Municipal  nº  2.944,  de  13  de
agosto de 2013.

 Art.  61.  Esta  Lei  entra  em vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2016. 57º de
Emancipação. 

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI Nº 3.336, DE 14 DE OUTUBRO DE 2016.

Altera  Unidade  Orçamentária  de
Programa/Projeto da Secretaria Municipal de
Assistência  Social  e  Habitação  nas  Leis  nº
2.944, de 13 de agosto de 2013, Lei nº 3.236,
de 07 de outubro de 2015 e Lei nº 3.254 de 15
de dezembro de 2015. 

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições legais,

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69,  incisos  II  e  V  da  Lei  Orgânica  Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  Fica  alterado  nas  Leis  nº  2.944,  de  13  de
agosto de 2013, Lei  nº 3.236, de 07 de outubro de
2015 e Lei nº 3.254, de 15 de dezembro de 2015, o
Programa/Projeto nº 08.244.0100.1025 – Subvenção
Social  a Entidades,  da  Unidade Orçamentária  01 –
Secretaria de Assistência Social para a Unidade 02 –
Fundo  Assistência  Social  –  CREAS,  com  suas
respectivas rubricas de despesa.

Art.  2º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de Janeiro
de 2016.

Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2016. 57º de
Emancipação. 

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI N.° 3.337, DE 19 DE OUTUBRO DE 2016

Inclui inciso no art. 2° da Lei n.° 1.618, de 18
de  fevereiro  de  2003,  que  cria  o  Conselho
Municipal  do  Meio  Ambiente  e  dá  outras
providências,  e  altera  a  denominação  da
Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e
Planejamento  Urbano  em diversos  artigos  da
mesma Lei.

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições legais,

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69,  incisos  II  e  V  da  Lei  Orgânica  Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Inclui inciso XXII no art. 2° da Lei n.° 1.618,
de 18  de fevereiro  de 2003,  que  passará  a  vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 2° …
I ...
II ...
III ...
IV ...
V ...
VI … 
VII ...
VIII ...
IX ...
X ...
XI ...
XII ...
XIII ...
XIV ...
XV ...
XVI ...
XVII ...
XVIII ...
XIX ...
XX ...
XXI ...
XXII  –  Realizar  o  controle  social  dos  Serviços  de
Saneamento Básico no município.”

Art.  2°  Altera  a  denominação  da  Secretaria
Municipal da Agricultura e Meio ambiente constante
no §2° do art. 1°, da Lei n.° 1.618, de 18 de fevereiro
de 2003, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ...
§ 1º ...
§ 2º O Conselho Municipal do Meio Ambiente terá
como  objetivo  assessorar  a  gestão  da  Política
Municipal  do  Meio  Ambiente,  com  o  apoio  dos

serviços administrativos da  Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Planejamento Urbano.”

Art.  3°  Altera  a  denominação  da  Secretaria
Municipal da Agricultura e Meio ambiente constante
no parágrafo único do art. 2°, da Lei n.° 1.618, de 18
de  fevereiro  de  2003,  passando  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

“Art. 2° ...
Parágrafo único. Caberá ao Poder Executivo, através
da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e
Planejamento Urbano,  proporcionar  a  infraestrutura
necessária  ao  funcionamento  do  COMAM  e  da
administração  do  Fundo  Municipal  do  Meio
Ambiente- FAMMA;”

Art.  4º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 19 de outubro de 2016. 57º de
Emancipação. 

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

DECRETOS

DECRETO Nº 3.051, DE 05 DE OUTUBRO DE
2016 

Determina o valor da passagem do transporte
coletivo municipal. 

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 e  de acordo com o disposto na
Lei Municipal no 2.383, de 31 de março de 2010,

Decreta:

Art. 1º A tarifa única da passagem de ônibus, prevista
na Lei Municipal n° 2.383, de 31 de março de 2010,
terá o valor de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 1º de
novembro de 2016.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o Decreto nº 2.604, de 25 de maio de 2012.

Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

DECRETO Nº 3.052, DE 05 DE OUTUBRO DE
2016.

Decreta responsáveis pelo monitoramento do
Plano Municipal de Educação.

O Prefeito  do Município  de  Carlos  Barbosa,  no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pela  Lei  Orgânica  Municipal,  em  seu  artigo  69,
incisos VI, VII,

Decreta: 

Art.  1º  A Secretaria  Municipal  da  Educação,  por
meio  de  Equipe  Técnica,  é  a  responsável  pelo
monitoramento  e  acompanhamento  anual  dos
indicadores  das  metas  estabelecidas  no  Plano
Municipal de Educação, instituído pela Lei n° 3.184,
de 15 de junho de 2015.
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Art. 2º A Equipe Técnica será composta por 03 (três)
membros, sendo o Secretário Municipal da Educação
e 02 (dois) Supervisores de Ensino.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS

EXTRATO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 011/2016

OBJETO:  Seleção  de  pessoas  físicas  ou  jurídicas
que  tenham interesse  em participar  do  Incubatório
Empresarial de Carlos Barbosa
DATA DE ABERTURA: 17 de novembro de 2016 
HORÁRIO: 9 horas 
LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações –
Centro Administrativo Municipal
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  11  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial.

ATAS

ATAS DE SESSÃO – CONCORRÊNCIA

ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA Nº
04/2016

Ata de sessão da licitação modalidade Concorrência
número  quatro  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis,
realizada às catorze horas do dia treze de outubro 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
Seleção de pessoas físicas ou jurídicas, que tenham
interesse  em  iniciar  novos  empreendimentos,
mediante processos industriais e/ou de prestação de
serviços,  com  o  desenvolvimento  de  produtos  em
fase de preparação para participarem do Incubatório
Empresarial  do  Município  de  Carlos  Barbosa/RS,
através de Termo de Permissão de Uso dos espaços
localizados  em prédio  situado  na  Rua  Buarque  de
Macedo, 1273, bairro Ponte Seca, pelo prazo máximo
de vinte e quatro meses, conforme Lei Municipal nº
2980,  de  26  de  novembro  de  2013  no  prédio  do
Incubatório  Industrial.  Presentes  os  membros  da
comissão  julgadora  de  licitações:  Daniel  Augusto
Schultz,  Douglas  Nazaré  Cisco  Francisco,  Raquel
dos Santos De Zorzi.  A Comissão reuniu-se com a
finalidade  de  julgar  o  recursos  apresentados  pelos
participantes:  MARIVANE  DOMINGA  BOCCHI
PORTELLA e IRACEMA DOS SANTOS, quanto à
sua classificação, conforme ata de sessão realizada às
quinze horas do dia oito de setembro de dois mil e
dezesseis. A Comissão, na observância nos requisitos
do  edital  e  com  fundamento  no  parecer  jurídico,
decidiu  manter  a  decisão quanto  à  desclassificação
dos participantes: MARIVANE DOMINGA BOCCHI
PORTELLA e IRACEMA DOS SANTOS. Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente sessão,
cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pela  Comissão  de
Licitações.  Encaminha-se a presente ata, juntamente
com o parecer jurídico, para autoridade superior para
decisão em grau de recurso.

ATAS DE SESSÃO – PREGÃO PRESENCIAL

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
118/2016

Aos dezenove dias do mês de outubro 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 dar prosseguimento ao
Pregão Presencial número cento e dezoito de dois mil
e dezesseis,  que tem como objeto a contratação de
serviço de zeladoria para a Feira de Natal e o Natal
no Caminho das Estrelas  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.  Cumprido  o  prazo  legal  para
recursos  e  não  havendo  interposição,  a  Pregoeira
decidiu pelo prosseguimento do processo.  Adjudica-
se  à  empresa  vencedora:  A  BATISTA
MONITORAMENTOS,  SEGURANÇA  E
VIGILANCIA LTDA ME,  o  objeto  constante  no
edital. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira  e  equipe  de  apoio.  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.

SANDRA COHSUL
Pregoeira

FRANCIELE GALLINA 
Equipe de Apoio

VANESSA REINSTEIN ALNOCH
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
119/2016

Aos catorze dias do mês de outubro de dois  mil  e
dezesseis,  às 09 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 empresa para execução de show pirotécnico em
evento  de  natal  e  reveillon, 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:
M  P  ZANON  E  CIA  LTDA  -  EPP,  neste  ato
representada pelo Sr. Maurício Polita Zanon, RG nº
7076430011.  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
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
123/2006,  foi  declarado  vencedor  o  seguinte
licitante: para o item 01 - M P ZANON E CIA LTDA
-  EPP,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
4.990,00; para o item 02 - M P ZANON E CIA LTDA

-  EPP,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
9.990,00. 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. Foi
habilitada a empresa:  M P ZANON E CIA LTDA –
EPP. Adjudica-se à empresa vencedora: M P ZANON
E CIA LTDA - EPP, o objeto constante nos itens 01 e
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
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  para,   posterior
homologação.
 

PRICILA LÚCIA BAGATINI
Pregoeira

CRISTINA GEDOZ
Equipe de Apoio

ARIELI CRIATIANA PAIZ
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
120/2016

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil  e
dezesseis, às nove 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 contratação
de serviços de cabeleireiro e manicure para Senhorita
Festiqueijo e dama de companhia  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:
Personalita  Centro  de  Beleza  Ltda,  neste  ato
representada pela Sra. Nilva Salete Marchioro, RG nº
6053482904;  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
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: Personalita Centro de
Beleza Ltda, com o preço global final (ou negociado)
de R$ 22.990,00; O relatório de lances ofertados para
o objeto 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:  Personalita  Centro de Beleza
Ltda. Adjudica-se à empresa vencedora: Personalita
Centro de Beleza Ltda, o objeto constante nos itens
01, 02, 03, 04 e 05 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

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
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ARIELI CRISTIANA PAIZ

Equipe de Apoio
        

DEBORA CORBELLINI
Equipe de Apoio

ATAS DE SESSÃO – TOMADA DE PREÇOS

ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº
006/2016

Ata  de  sessão  da  licitação  modalidade  Tomada  de
Preços número seis do ano de dois mil e dezesseis,
realizada às catorze horas do dia 14 de outubro 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  EMPRESA  PARA
ELABORAÇÃO  DE  PROJETO  ELÉTRICO  E
CABEAMENTO  PARA  A  NOVA  SEDE  DA
CÂMARA  DE  VEREADORES.  Presentes  os
membros  da  Comissão  Julgadora  de  Licitações,
Daniel  Augusto  Schultz,  Douglas  Nazaré  Cisco
Francisco e Lidiane Simonaggio Zibetti. A Comissão
procedeu  na  abertura  do  envelope  da  proposta  de
preço  da  única  empresa  participante  e  habilitada:
FERRI  E  GASPERIN  ENGENHARIA ELÉTRICA
LTDA, CNPJ DE Nº 13.291.110/0001-00. A mesma
foi  considerada  classificada  pelo  valor  de  R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).  Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente sessão,
cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pela  comissão  de
licitações. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo  para  analise  dos  documentos  e
procedimentos,  para  posterior  homologação  e
adjudicação.
 
ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº

04/2016

Ata  de  licitação  modalidade  Tomada  de  Preços
número  quatro  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis,
realizada às onze horas do dia dezoito de outubro 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  pessoa  jurídica  para  implantação,
treinamento e assessoria, fornecimento com reservas
e manutenção de sistemas de informática de gestão e
controle.  Presentes  os  membros  da  Comissão
Julgadora de Licitações: Ana Paula Hoenig, Marilda
Damiani  Baccon  e  Daniel  Augusto  Schultz.
Decorrido o prazo de recursos da fase de habilitação,
a Comissão decidiu pelo prosseguimento do certame
com a  abertura  dos  envelopes  remanescentes,  a  se
realizar no dia vinte e um de outubro de dois mil e
dezesseis, às quinze horas e trinta minutos no local
acima  citado.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pelos presentes. 

ATA DE SESSÃO DO TOMADA DE PREÇOS Nº
007/2016

Ata  de  sessão  da  licitação  modalidade  Tomada  de
Preços número sete do ano de dois mil e dezesseis,
realizada às quinze horas do dia catorze de outubro
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 CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS
GEMINADAS.  Presentes os membros da Comissão
Julgadora  de  Licitações  Daniel  Augusto  Schultz,
Cláudia  Missiaggia  Monegat  e  Nilce  Dalmas
Branchi.  Cumprido  o  prazo  legal  para  recursos  da
fase  habilitação,  a  Comissão  decidiu  pelo
prosseguimento  do  certame  com  a  abertura  de

envelopes  número  dois,  propostas  financeiras  das
empresas habilitadas,  a se realizar no dia dezessete
de outubro de dois mil e dezesseis, às catorze horas
no local acima citado. Nada mais havendo a constar,
foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pelos presentes.

ATA DE SESSÃO DO TOMADA DE PREÇOS Nº
007/2016

Ata  de  licitação  modalidade  Tomada  de  Preços
número  sete  do  ano  de  dois  mil  e  dois  mil  e
dezesseis,  realizada  às  quatorze  horas  do  dia
dezessete  de  outubro  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 CONSTRUÇÃO DE
SEPULTURAS  GEMINADAS.  Presentes  os
membros  da  Comissão  Julgadora  de  Licitações
Daniel  Augusto  Schultz,  Cláudia  Missiaggia
Monegat  e  Nilce  Dalmas  Branchi.  Restaram
habilitadas  as  empresas: VICENZZI
CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  LTDA,
CNPJ  de  Nº  05.893.135/0001-47,
CONSTRUMOLDE EMPREITEIRA DE MÃO DE
OBRA LTDA, CNPJ DE Nº  10.157.627/0001-04 e
T4  EDIFICAÇÕES  LTDA  –  ME,  CNPJ  DE  Nº
13.835.724/0001-05.  Concedido  o  prazo  legal  para
recurso,  reune-se  a comissão de licitações  para dar
prosseguimento  ao  processo  licitatório  com  a
abertura  do  envelope  de  número  dois,  referente  à
proposta financeira.  As mesmas foram consideradas
classificadas.  A  comissão  de  licitações  chegou  a
seguinte classificação: em primeiro lugar a empresa
VICENZZI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA, pelo  valor  de  R$  53.682,53;  em  segundo
lugar  a  empresa  T4  EDIFICAÇÕES LTDA –  ME,
pelo  valor  de  R$  58.712,07;  em  terceiro  lugar  a
empresa  CONSTRUMOLDE  EMPREITEIRA  DE
MÃO DE OBRA LTDA, pelo valor de R$ 61.104,47.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
comissão  de  licitações.  Encaminha-se  à  Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e  procedimentos,  para  posterior  homologação  e
adjudicação.
 
ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº

04/2016

Ata  de  licitação  modalidade  Tomada  de  Preços
número  quatro  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis,
realizada às nove horas do dia dezessete de outubro
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  pessoa  jurídica  para  implantação,
treinamento e assessoria, fornecimento com reservas
e manutenção de sistemas de informática de gestão e
controle.  Presentes  os  membros  da  Comissão
Julgadora de Licitações: Ana Paula Hoenig, Marilda
Damiani  Baccon  e  Daniel  Augusto  Schultz.  A
Comissão  reuniu-se  com  a  finalidade  de  julgar  o
recurso  apresentado  pela  participante:  Elysio  Mira
Soares de Oliveira – EPP, CNPJ 04.022.946/0001-00,
quanto  à  sua  inabilitação,  conforme  ata  de
julgamento de habilitação realizada às nove horas do
dia  oito  de  setembro  de  dois  mil  e  dezesseis.  A
Comissão, na observância dos requisitos do edital e
com fundamento no parecer jurídico, decidiu manter
a inabilitação da participante: Elysio Mira Soares de
Oliveira  –  EPP.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pela Comissão de Licitações. Encaminha-se
a  presente  ata,  juntamente  com o  parecer  jurídico,
para  autoridade  superior  para  decisão  em grau  de
recurso.

PORTARIAS

 PORTARIA Nº 768/2016

CONCEDE, nesta  data,  à  servidora  DEBORA DE
SOUZA RIBEIRO, matrícula  nº  1.294,  Monitor  de
Creche,  licença  por  motivo  de  falecimento  de  sua
avó, conforme artigo 111, inciso III, da Lei Municipal
nº 682, de 1990.

Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2016.

WILIAM IRANI GIACOMELLI, 
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 769/2016
 

CONCEDE,  nesta  data,  à  servidora  JANETE
BELLEBONI TAUFER, matrícula nº 277, Secretário
Municipal  da  Fazenda,  licença  por  motivo  de
falecimento de sua avó, conforme artigo 111, inciso
III, da Lei Municipal nº 682, de 1990.

Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2016.

WILIAM IRANI GIACOMELLI, 
Secretário Municipal da Administração.

 PORTARIA Nº 770/2016

CONCEDE, de 10 a 11 de outubro de 2016, licença
por  motivo  de  casamento  à  servidora  REGINARA
CRISTINA ALESSIO,  matrícula  nº  1.124,  agente
administrativo, conforme artigo 111, inciso IV, alínea
“a” da Lei Municipal n.º 682/90.

Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2016.

WILIAM IRANI GIACOMELLI, 
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 771/2016

FERNANDO XAVIER DA SILVA, Prefeito de PM
DE CARLOS BARBOSA, no uso de suas atribuições
legais, RETIFICA o ato: Portaria nº 142/2015, e de
conformidade com o que estabelece o artigo 3º  da
Emenda  Constitucional  nº  47/2005, CONCEDE
APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE
CONTRIBUIÇÃO,  a  contar  de  04/02/2015,  à
servidora  Marlene  Chesini  Caselani,  CPF
328.642.560-53, matrícula 208, identidade funcional
320,  cargo de Monitora de Posto de Saúde, padrão
03,  classe  F  e  não  como  constou,  regime  jurídico
estatutário,  40  horas  semanais,  com  proventos
mensais integrais no valor de R$ 2.305,02 composto
das seguintes vantagens: Vencimento básico (padrão
03, classe F) - Lei Municipal nº 685 de 1990; 40% de
adicional  por  tempo de  serviço - Lei  Municipal  nº
682 de 1990, art. 84 a ser custeada por INST. PREV.
MUNICIPAL - CARLOS BARBOSA.

CARLOS BARBOSA, 10 de outubro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 772/2016

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 08/10/2016,
a conclusão do estágio probatório, declarando estável
no serviço público, a servidora KARIN SCHUBERT,
matrícula  nº  1.490,  investida  no  cargo  efetivo  de
Farmacêutico em 08 de outubro de 2013, tendo sido
avaliada no período de outubro de 2013 a outubro de
2016, conforme o disposto na Lei Municipal nº 2.001
de 21 de setembro de 2006 e Decreto nº 2.078, de 21
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de setembro de 2006, nos termos do art. 41, § 4º, da
Constituição Federal.

Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 773/2016

NOMEIA, a partir desta data,  RAQUEL KUNZ DA
SILVA BONETTI, para o cargo de OPERADOR DE
VIDEOMONITORAMENTO, em  caráter  efetivo,
regime  estatutário,  matrícula  nº  1.850,  com  carga
horária  de  36  (trinta  e  seis)  horas  semanais,  para
atuar  junto  à  Secretaria  Municipal  de  Segurança,
Trânsito e Logística,  tendo em vista  sua aprovação
em concurso  público  para  o cargo de  Operador  de
Videomonitoramento, conforme Edital de Abertura nº
001, de 26 de janeiro de 2015, classificando-se em
10º lugar, Edital de Homologação nº 026, de 20 de
maio  de  2015.  Perceberá  remuneração
correspondente  ao  grupo  G1.3,  classe  A,  da  Lei
Municipal nº 685, de 1990, devendo cumprir estágio
probatório de 03 (três) anos.

Carlos Barbosa, 11 de outubro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 774/2016

CONCEDE ao  servidor  AGOSTINHO
MONTEBLANCO  FILHO,  médico  pediatra,
matrícula nº 507, promoção para a Classe E do Plano
de  Carreira  dos  Servidores  Públicos  Municipais,
referente  ao  período  aquisitivo  inicial  de  05  de
janeiro de 2010 a 05 de janeiro de 2015, tendo sido
protelado  por  motivo  de  218  (duzentos  e  dezoito)
atrasos e/ou saídas antecipadas, passando o período
para 05 de janeiro de 2010 a 05 de setembro de 2016,
por haver completado o tempo de exercício exigido
no  art.  15,  inciso  IV,  atendidos  aos  requisitos
previstos  no  art.  16  e  art.  17,  inciso  IV  da  Lei
Municipal  nº  685,  de  1990,  com  vigência  da
promoção a partir do mês de OUTUBRO DE 2016.

Carlos Barbosa, 11 de outubro de 2016.

WILIAM IRANI GIACOMELLI, 
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 775/2016

CONCEDE à  servidora  CRISTIANE  RASIA
CAMILO,  agente  de  campo,  matrícula  nº  1.506,
promoção para a Classe B do Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais, referente ao período
aquisitivo inicial de 02 de maio de 2013 a 02 de maio
de  2016,  tendo  sido  protelado  por  motivo  de  43
(quarenta  e  três)  atrasos  e/ou  saídas  antecipadas,
passando o período para 02 de maio de 2013 a 02 de
setembro de 2016, por haver completado o tempo de
exercício exigido no art. 15, inciso I, atendidos aos
requisitos previstos no art. 16 e art. 17, inciso IV da
Lei  Municipal  nº  685,  de  1990,  com vigência  da
promoção a partir do mês de OUTUBRO DE 2016.

Carlos Barbosa, 11 de outubro de 2016.

WILIAM IRANI GIACOMELLI, 
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 776/2016

DESIGNA,  a  partir  desta  data,  LUCILENE
MARCHI  DE  SOUZA,  auxiliar  de  farmácia,

matrícula  nº  1.166, para  exercer  as  atribuições  da
função  gratificada  de  ASSESSOR  DE  SERVIÇOS
DE AGENDAMENTO E REGULAÇÃO, lotada na
Secretaria  Municipal  da  Saúde,  com  remuneração
correspondente  a  função  gratificada  FG  03,  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, 11 de outubro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal. 

 PORTARIA Nº 779/2016

EXONERA,  a  partir  desta  data,  a  monitora  de
creche,  ROSLEI  JANETE  JANKE  HAMMES,
matrícula nº 543, da função gratificada de Diretor da
Escola  Municipal  de  Educação  Infantil  Arco  Íris,
substituto,  FG01,  do quadro de cargos e salários da
Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, tendo
em  vista  o  término  da  licença  maternidade  da
servidora  Fernanda  Andreola,  sendo  o  dia  11  de
outubro o último dia trabalhado. 

Carlos Barbosa, 11 de outubro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal. 

EXTRATO DA PORTARIA Nº 777/2016

Processo Administrativo nº 6005/2016
Assunto:  Instauração de Sindicância Administrativa
Disciplinar,  para  investigar  conduta  do servidor
Gabriel  Canal,  investido  no  cargo  de  Mecânico,
matrícula  nº  96,  lotado na Secretaria  Municipal de
Segurança,  Trânsito  e  Logística, e  designação  de
Comissão Permanente de Sindicância e/ou Processo
Administrativo, nos termos da Portaria 282, de 04 de
abril  de  2016,  com  a  finalidade  de  apurar
responsabilidades  apontadas  no  Processo
Administrativo nº 6005, datado de 07 de outubro de
2016.

Carlos Barbosa, 11 de outubro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 778/2016

Processo Administrativo nº 6024/2016
Assunto:  Instauração de Sindicância Administrativa
Disciplinar,  para  investigar  conduta  da  servidora
Janete  Spader,  investida  no  cargo  de  Fiscal
Sanitarista  e  de  Meio  Ambiente,  matrícula  nº  420,
lotada na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Planejamento  Urbano, e  designação  de  Comissão
Permanente  de  Sindicância  e/ou  Processo
Administrativo, nos termos da Portaria 282, de 04 de
abril  de  2016,  com  a  finalidade  de  apurar
responsabilidades  apontadas  no  Processo
Administrativo nº 6024, de 10 de outubro de 2016.

Carlos Barbosa, 11 de outubro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 174/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Tecnoeletro  Della  Vechia  Ltda

Epp
OBJETO: Constitui o objeto deste a contratação de
empresa  para  execução  da  seguinte  obra  de
engenharia elétrica, com colocação de mão de obra e
todos os materiais e equipamentos necessários para
execução  de  reforma  das  instalações  elétricas  do
Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua
Assis Brasil, 11, Bairro Centro, Município de Carlos
Barbosa.  Os  serviços  deverão  ser  executados
conforme  Projeto,  Orçamento,  e  Memorial
Descritivo, constantes no anexo VI. OBSERVAÇÃO:
A liberação  dos  pagamentos  será  condicionada  a
liberação  dos  recursos  do  PMAT,  após  análise  da
documentação pelo órgão gestor CAIXA/BNDES.
VALOR:  R$  30.951,00  (trinta  mil,  novecentos  e
cinquenta e um reais).
VIGÊNCIA:  60 (sessenta) dias, a partir da emissão
da Ordem de Serviço.

Carlos Barbosa, 13 de outubro de 2016.

WILIAM IRANI GIACOMELLI
Secretário Municipal da Administração

TECNOELETRO DELLA VECHIA LTDA EPP
Contratado

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 175/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Manoel André Kafer Me
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa para prestação do seguinte serviço:

ITEM
DO

EDITA
L

DESCRIÇÃO
U
NI
D

QT
DE
AT
É

1

Serviço  de  retroescavadeira  tracionada,  com
peso  operacional  mínimo  de  6.000  kg,
caçamba carregadeira de no mínimo 2 metros
de  largura  com  dentes,  caçamba
retroescavadeira de no mínimo 0,5 metros de
largura  com  dentes,  profundidade  de
escavação da caçamba retroescavadeira de no
mínimo  4  metros,  tração  4x4,  ano  de
fabricação mínimo 2008.

H 500

A utilização  acontecerá,  conforme  necessidade  da
Secretaria,  por  agendamento  prévio,  devendo  estar
disponível  num prazo  máximo de  48  horas  após  o
pedido.  Os serviços serão prestados aos agricultores
que  previamente  farão  sua  solicitação  junto  à
Secretaria da Agricultura, Viação e Serviços por meio
de protocolo em atendimento aos incentivos do plano
de  estímulo  ao  desenvolvimento  agropecuário.  A
empresa  contratada  deverá  realizar  os  serviços
conforme cronograma da secretaria que será entregue
no  momento  da  solicitação  da  máquina.
Eventualmente, mediante solicitação da secretaria, as
máquinas poderão ser utilizadas para realizar outros
serviços  menores  com  caráter  emergencial;  O
transporte das máquinas até os locais da realização
dos  serviços  correrá  por  conta  do  prestador  do
serviço  e  o  pagamento  será  efetuado  por  hora
trabalhada.  Todas  as  despesas  de  deslocamento,
manutenção,  reparo  e  abastecimento  das  máquinas,
bem  como  o  deslocamento  dos  operadores,
alimentação,  hospedagem  e  outros,  correrão  por
conta  da  contratada;  Ao  finalizar  cada  serviço,  a
contratada deverá emitir um relatório de serviço com
numeração  sequencial  com  o  nome  do  agricultor,
data,  descrição do serviço realizado,  quantidade de
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horas,  número  do  protocolo,  nome  do  operador  e
assinatura do agricultor. Mensalmente, até no
máximo o dia 10 (dez), a empresa contratada deverá
entregar na secretaria todos os relatórios de serviço
executados  durante  o  mês  anterior. A  empresa
contratada deverá disponibilizar no mínimo 2 (duas)
máquinas retroescavadeira de segunda à sábado. 
VALOR:  Até  R$  60.500,00  (sessenta  mil  e
quinhentos reais)
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
14 de outubro até 31 de dezembro de 2016.

Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2016.

ALDO PAROLIN
Secretário Municipal de Agricultura, Viação e

Serviços 

MANOEL ANDRÉ KAFER - ME
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
 Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

ADITAMENTOS CONTRATUAIS

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 109/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Expopedras, Extração, Indústria e
Comércio de Pedras Ltda
ADITAMENTO: 01
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Primeira  –  da
Finalidade e do Objeto, aditando 750 ton (setecentos
e cinquenta toneladas) do item 01 - Brita nº 01 e 200
ton (duzentas toneladas) do item 02 – Pó de Brita, 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$ 27.815,00 (vinte e
sete mil, oitocentos e quinze reais), conforme:

IT
E
M

DESCRIÇÃO U
NI
D

QUANTI
DADE
(Até)

PREÇO
UNITÁR

IO

PREÇO
TOTAL
(Até)

1 BRITA N° 1, EM 
TONELADA 

T
O
N

750 R$ 29,50 R$
22.125,00

2 PÓ DE BRITA, 
EM TONELADA 

T
O
N

200 R$ 28,45 R$
5.690,00

As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.

Carlos Barbosa, 21 de setembro de 2016.

ALDO PAROLIN
Secretário Municipal da Agricultura, Viação e

Serviços 

EXPOPEDRAS, EXTRAÇÃO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

Contratada

MILENA SEGALIN
Agente Administrativo

 ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 136/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Aquilino Cichelero Me
ADITAMENTO: 01
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Primeira  –  da
Finalidade e do Objeto, aditando o serviço em:

ITEM DESCRIÇÃO
UNI
D

QTDE
(ATÉ)

1

SERVIÇO  DE  MÁQUINAS  TRATOR
AGRÍCOLA  PARA  LAVRAÇÃO  E
SUBSOLAGEM  -  REGIÃO  DE  DESVIO
MACHADO,  SÃO  LUIZ,  SANTA  LUIZA,
FORROMECO E PARAGUAÇÚ 

Hs 27

2

SERVIÇO  DE  MÁQUINAS  TRATOR
AGRÍCOLA  PARA  LAVRAÇÃO  E
SUBSOLAGEM  -  REGIÃO  DE  ALPINADA,
ARCOVERDE,  COBLENS,  SÃO  RAFAEL,
CINCO BAIXO E CINCO DA BOA VISTA 

Hs 42

3

SERVIÇO  DE  MÁQUINAS  TRATOR
AGRÍCOLA  PARA  LAVRAÇÃO  E
SUBSOLAGEM  -  REGIÃO  DE  SÃO
SEBASTIÃO,  SANTO  ANTÔNIO,  LINHA
BRASÍLIA,  LINHA  VITÓRIA,  SETE  DE
CASTRO E PRIMEIRA SEÇÃO DE CASTRO 

Hs 27

Em função da  alteração  da  Cláusula  Primeira,  fica
alterada a Cláusula Segunda - do Preço, aditivando o
valor de R$ 8.637,30 (oito mil, seiscentos e trinta e
sete reais e trinta centavos), conforme:

IT
E
M

DESCRIÇÃO
U
NI
D

QTD
E

(Até)

PREÇO
UNITÁ

RIO

PREÇO
TOTAL
(Até)

1

SERVIÇO  DE
MÁQUINAS  TRATOR
AGRÍCOLA  PARA
LAVRAÇÃO  E
SUBSOLAGEM  -
REGIÃO  DE  DESVIO
MACHADO,  SÃO  LUIZ,
SANTA  LUIZA,
FORROMECO  E
PARAGUAÇÚ 

H
s

27
R$

90,00
R$

2.430,00 

2

SERVIÇO  DE
MÁQUINAS  TRATOR
AGRÍCOLA  PARA
LAVRAÇÃO  E
SUBSOLAGEM  -
REGIÃO DE ALPINADA,
ARCOVERDE,
COBLENS,  SÃO
RAFAEL, CINCO BAIXO
E CINCO DA BOA VISTA

H
s

42
R$

90,00

R$
3.780,00

3

SERVIÇO  DE
MÁQUINAS  TRATOR
AGRÍCOLA  PARA
LAVRAÇÃO  E
SUBSOLAGEM  -
REGIÃO  DE  SÃO
SEBASTIÃO,  SANTO
ANTÔNIO,  LINHA
BRASÍLIA,  LINHA
VITÓRIA,  SETE  DE
CASTRO  E  PRIMEIRA
SEÇÃO DE CASTRO 

H
s

27
R$

89,90
R$

2.427,30

TOTAL   
R$

8.637,30

As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.

Carlos Barbosa, 13 de outubro de 2016.

ALDO PAROLIN
Secretário Municipal da Agricultura, Viação e

Serviços 

AQUILINO CICHELERO ME
Contratada

MILENA SEGALIN
Agente Administrativo

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

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 118/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Aquilino Cichelero Me
ADITAMENTO: 01
OBJETO:  Fica  acordada  a  alteração  da  Cláusula
Primeira – do Objeto, aditando 27 (vinte e sete) horas
de  serviços  de  trator  agrícola  para  lavração  e
subsolagem  na  Região  De  Torino,  Torino  Baixo,
Santa Clara, Santa Clara Baixa, São José, Bairro São
Paulo,  Linha  Dezenove  e  Linha  Doze,  totalizando
assim em 137 (cento e trinta e sete) horas. Em função
da  alteração  da  Cláusula  Primeira,  fica  alterada  a
Cláusula Segunda - do Preço, aditivando o valor de
R$ 2.430,00 (dois  mil,  quatrocentos  e  trinta  reais),
totalizando  o  valor  do  contrato  em  R$  12.330,00
(doze  mil,  trezentos  e  trinta  reais),  na  forma  da
justificativa  anexa,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.

Carlos Barbosa, 13 de outubro de 2016.

ALDO PAROLIN
Secretário Municipal de Agricultura, Viação e

Serviços
 

AQUILINO CICHELERO 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 224/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica Nossa Senhora de Lourdes
Ltda - Epp
ADITAMENTO: 02
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 13 de outubro de 2016 até
12  de  outubro  de  2017,  na  forma  da  justificativa
anexa  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  10,67%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá
a:

It
e
m

Ite
m
Ed
ital

Descrição

Quantida
de

 mês
- até -

Valor
unitár

io

Valor
Mensal de

Até

0
1

16

SERVIÇO 
AMBULATORIAL 
EXAME DE 
ELETRONEUROMIOG
RAFIA

07 R$
257,8

3

R$
1.804,81

Total Mensal - até
R$

1.804,81

As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.

 Carlos Barbosa, 13 de outubro de 2016.

VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS

Secretária Municipal da Saúde
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CLÍNICA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA
- EPP

Contratada

MILENA SEGALIN
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 225/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Bella Vitta Mia Casa de Repouso
Eireli
ADITAMENTO: 02
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 15 de outubro de 2016 até
14 de outubro 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,  pela  variação  do
IGP-M  do  período,  que  corresponde  a  10,67%,  o
novo valor a ser pago estipulado entre as partes é de:

L
O
T
E

IT
E
M

ESPECIFICAÇÃO
DO SERVIÇO

UN
D

QUA
NTI

DAD
E

estim
ada
(até)

Valor
Unitário

Valor
Total
ATÉ

1

1

SERVIÇO DE 
INSTITUCIONALIZ
AÇÃO IDOSO COM
GRAU DE 
DEPENDÊNCIA I 

UN 5
R$

2.291,70

R$
11.458,5

0

2

SERVIÇO DE 
INSTITUCIONALIZ
AÇÃO IDOSO COM
GRAU DE 
DEPENDÊNCIA II 

UN 5
R$

2.998,05

R$
14.990,2

5

3

SERVIÇO DE 
INSTITUCIONALIZ
AÇÃO IDOSO COM
GRAU DE 
DEPENDÊNCIA III 

UN 5
R$

3.717,58

R$
18.587,9

0

TOTAL  ATÉ 
R$

45.036,6
5

 As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

Carlos Barbosa, 13 de outubro de 2016.

CLARISSE FATIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal de Assistência

 Social e Habitação

 BELLA VITTA MIA CASA DE REPOUSO EIRELI
 Contratada

MILENA SEGALIN
Agente Administrativo

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

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 077/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda
ADITAMENTO: 03
OBJETO:  Fica  autorizada  a  subcontratação  da
empresa  ILTCHENCO  E  CIA  LTDA,  conforme
solicitado  e  previsto  na  Cláusula  Primeira  –  da
Finalidade e Objeto, conforme condições inclusas no

Processo Administrativo n° 5867/2016, na forma da
justificativa  em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.

Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2016.

ANTÔNIO 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 045/2011

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Empresa  Santa  Luiza  de
Transportes Ltda
ADITAMENTO: 04
OBJETO:  Fica  consolidada  a  Cláusula  Sexta  do
Contrato visando o incentivo ao uso do sistema, bem
como o movimento nacional de acesso ao transporte
público:  “Pela  prestação  do  serviço  concedido,  a
Concessionária cobrará dos usuários as passagens no
valor  de  R$  1,80  (hum  real  e  oitenta  centavos).
Conforme  proposta  vencedora  da  Concorrência
Pública  nº  011/2010,  atualizada  pelo  IGP-M,  e
arredondamentos  e  Decreto  Executivo  do  Poder
Concedente,  dele  fazendo  parte  integrante,
obrigando-se,  também  a  observar  as  disposições
legais  e  regulamentares  a  respeito  da  venda  de
passagens.”

Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA 
Prefeito Municipal

EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSPORTES
LTDA

 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 159/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Encopav Engenharia Ltda
ADITAMENTO: 04
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  do
Preço,  ficando acordada  a  adição  de  R$ 31.713,65
(trinta e um mil, setecentos e treze reais e sessenta e
cinco  centavos),  sendo R$  22.168,19  (vinte  e  dois
mil,  cento  e  sessenta  e  oito  reais  e  dezenove
centavos) referentes a material e R$ 9.545,46 (nove
mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e
seis  centavos)  referentes  a  mão  de  obra,  fica
acordada ainda a supressão de R$  25.829,26 (vinte e
cinco mil,  oitocentos e vinte e nove reais e vinte e
seis  centavos),  sendo R$ 17.946,26  (dezessete  mil,
novecentos  e  quarenta  e  seis  reais  e  vinte  e  seis
centavos) referentes a material  e R$ 7.883,00 (sete
mil, oitocentos e oitenta e três reais) referentes a mão

de obra. Totalizando assim, a adição de R$ 5.884,39
(cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta
e  nove  centavos),  sendo  R$  4.221,93  (quatro  mil,
duzentos e vinte e um reais e noventa e três centavos)
referentes  a  material  e  R$  1.662,46  (um  mil,
seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis
centavos)  referentes  a  mão  de  obra,  na  forma  da
justificativa em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2016.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos e Obras Públicas

ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
Contratado

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

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

CONSELHOS MUNICIPAIS

RESOLUÇÃO Nº 002/2016 - COMDICA

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de
Contas  do  Convênio  nº  09/2016  firmado
junto  ao  Poder  Judiciário  –  Vara  de
Execuções Criminais – VEC da Comarca de
Carlos Barbosa.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA de
Carlos  Barbosa,  no  uso  das  atribuições  legais
conferidas  pela  Lei  Municipal  nº  2.997/2013  e,  a
reunião do COMDICA realizada em 13 de Outubro
de 2016, conforme Ata nº 027/2016, em parceria com
a  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e
Habitação resolvem:

Art. 1.º Aprovar a Prestação de Contas do Convênio
nº 09/2016, firmado junto ao Poder Judiciário – Vara
de  Execuções  Criminais  –  VEC  da  Comarca  de
Carlos Barbosa, para a realização do Projeto Incluir.
Art. 2.º Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação. 

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2016.

DANIELA GIROTTO
Presidente do COMDICA

ATA Nº 09/2016 – CMCTG

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e
dezesseis,  reuniu-se,  em  reunião  ordinária,  o
Conselho  Municipal  da  Cultura  Tradicionalista
Gaúcha – CMCTG, junto à sala dos Conselhos, para
deliberar  sobre  a  seguinte  pauta:  1)  Avaliação  da
Semana  Farroupilha;  2)  Assuntos  Gerais.  Dando
início  à  reunião,  a  conselheira  Teresinha  informou
que o Presidente não poderá comparecer devido a um
imprevisto.  Teresinha  questionou  os  conselheiros
sobre como foi  a participação de cada entidade na
Semana Farroupilha. Jonas comentou que a abertura
da Semana Farroupilha deste ano foi melhor que a do
ano passado, porém ocorreram algumas reclamações,
pois  no  final  do  cerimonial  não  se  cantou  o  Hino
Riograndense. Hecton disse que dá muito valor para
a Semana Farroupilha e que o cerimonial de abertura



14 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

foi  um  tanto  bagunçado.  Hecton  destacou  que  o
CMCTG foi  criado  para  a  organização  da  Semana
Farroupilha,  mas  poderia  fazer  muito  mais.  Os
conselheiros  também  mencionaram  as  falhas  da
sonorização,  na  abertura.  O  Conselho  também
acredita ser  pertinente elaborar o cerimonial  com a
colaboração de todo o grupo,  com todas  as  ideias,
para  que  todos  tenham  conhecimento  do  que  vai
acontecer.  Fabiano  comentou  que  houve  uma  boa
participação do público. Sobre a gincana e o futebol
de bombacha,  Fabiano comentou que a gincana foi
emocionante e a única prova que ficou demorada foi
a encilha e deveria ser repensada. Hecton disse que o
único  problema  foi  o  cerimonial  de  abertura  e  o
restante  do  evento  foi  bom.  Os  conselheiros
discutiram sobre as datas da realização dos eventos
de cada piquete, que deve haver uma concordância e
apoio de todos os participantes. Sobre o futebol de
bombacha, Fabiano disse que foi legal, e que ocorreu
um atraso devido à ausência de alguns participantes.
Como sugestão, Fabiano disse que seria interessante
fazer uma categoria para os pequenos. Em geral, os
conselheiros elogiaram o futebol de bombacha. Jonas
sugeriu  avaliar  melhor  o  dia  do  torneio,  pois  a
participação foi reduzida esse ano, já que o mesmo
foi realizado no sábado de tarde. Sobre as palestras,
Jonas  disse  que  esperava  mais  público.  Vera  disse
que em reunião realizada na data de 29 de setembro
junto às equipes diretivas das escolas da rede pública
municipal  participantes  da  2ª  Gincana  Interescolar,
foi realizada uma avaliação, e que de forma unânime,
os gestores avaliaram como muito positiva a gincana
nestes  moldes.  Os  conselheiros  discutiram  sobre
pessoas  que  não  fazem  parte  do  Conselho  e  que
divulgam informações equivocadas. Os conselheiros
sugeriram  realizar  um  agradecimento  à  Rádio
Estação  FM,  pelo  apoio  na  divulgação.  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
AUSENTE
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
Rep. Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Juventude

ATA Nº 03/2016 – COMDER

Aos  quatorze  dias  do  mês  de  outubro,  às  quatorze
horas,  reuniu-se  o  Conselho  Municipal  de
Desenvolvimento Rural – COMDER e o Sr. Ronaldo
Fraga  Veit,  em reunião  ordinária,  para  deliberar  a
seguinte  pauta:  1)  Milho  CONAB;  2)
Planejamento/estudos  de  situação;  3)  Gestão
Sustentável; 4) Indicação de novos membros para o
COMDER;  5)  Alteração  da  Lei  Municipal  nº
1125/1997;  6)  Assuntos  Gerais.  Dando  início  a
reunião o Presidente Josimar deu as boas vindas aos
presentes  e  passou  a  palavra  para  o  Conselheiro
Jandir  Pedroni  deliberar  sobre  o  Milho  CONAB.
Jandir  explanou  sobre  documentos  enviados  pela
CONAB, os quais deverão ser reencaminhados com
devida observação da data de validade dos mesmos.
O  Conselheiro  Carlos  Alberto  explanou  sobre  os

animais  que  são  cadastrados  na  Inspetoria
Veterinária,  que  são  mais  para  atividade
exclusivamente  econômica.  Jandir  mencionou  que
estão revisando o estudo de situação do município,
para atualizar os dados e explanou que ele é feito a
cada  quatro  anos  e  revisado  a  cada  ano.  Jandir
explanou  que  o  planejamento  é  realizado  a  nível
municipal, assim que finalizado será encaminhado à
Caxias  do  Sul  para  validarem  e/ou  questionarem.
Depois  de  pronto  o  Planejamento  e  Estudo  de
Situação,  será  apresentado  na  próxima  reunião  do
Conselho. Pedroni explanou que a nossa área é um
local  de  atividades  diversificadas,  então  temos  que
trabalhar em várias frentes, nem que seja o mínimo
possível.  Jandir  apresentou  o  Plano  de  Gestão
Sustentável  da  Agricultura  Familiar  que está  sendo
executado  pela  EMATER  em  nível  de  estado.
Concluída a apresentação do Plano, Jandir explanou
sobre uma Planilha de Gestão que apresenta todo o
diagnostico  da  propriedade  e  solicitou  que  os
Conselheiros preencham uma lista de presença para
confirmar a apresentação do Plano para o COMDER
e  passou  a  palavra  para  o  Presidente.  Josimar
explanou  sobre  o  plano  de  gestão  da  produção  de
leite  dos  fornecedores  da  Coop.  Santa  Clara.  Os
Conselheiros debateram sobre a indicação dos novos
membros  para  o  COMDER  e  foi  combinado  a
entrega dos ofícios com as indicações com prazo até
dia vinte e um de outubro. O Assessor Administrativo
Antonio Mendes Junior  explanou sobre  a alteração
da  Lei  do  COMDER  e  mencionou  a  nova
composição dos segmentos para compor o Conselho.
O Conselho aprovou por unanimidade a alteração da
Lei  nº  1125/1997.  Ronaldo  explanou  que  o  banco
começou  a  rever  algumas  coisas  sobre
sustentabilidade de algumas operações de crédito, e
mencionou que  as  DAP's  para  produtores  que  irão
encaminhar  financiamento  pela  primeira  vez
(produtores  novos),  será  necessário passar  por uma
avaliação pelo COMDER. Ronaldo  explanou sobre
dois  produtores  de leite  do município.  O Conselho
aprovou a DAP de Luiz Fernando Baldasso e o outro
produtor  não reside no município.  Carlos  explanou
que dentro de uma propriedade podem haver vários
produtores,  mas  se  acontecer  algum problema com
um único  produtor,  afetará  o  restante.  O Conselho
debateu  sobre  o  licenciamento  ambiental.  Josimar
mencionou que o COMDER sempre debate quando
há  DAP  nova.  Ronaldo  argumentou  se  o
cancelamento  de  DAP  é  necessário  passar  pela
análise  do  COMDER.  Jandir  explanou  que  todo  o
cancelamento  de  DAP deve  passar  pelo  Conselho.
Jandir explanou sobre a Feira do Produtor que será
realizada  nos  dias  quinze  e  dezoito  de  outubro.
Pedroni  explanou sobre  o ofício encaminhado pelo
COMAM,  que  solicita  a  quantidade  de  poços
artesianos  no  município.  Pedroni  explanou  que  há
muitos  poços  antigos  que  não  estão  cadastrados  e
explanou sobre  o impacto ambiental  causado pelos
mesmos,  onde  há  necessidade  de  outorga  para  os
devidos fins. Jandir Pedroni explanou que a entidade
não tem esse cadastro dos poços artesianos, mas que
possivelmente  poderia  adquirir  a  mesma  na
Administração  Municipal.  Vilson  explanou  sobre  a
DAP solicitada pelo Sr. Adair Antonio Mariani, onde
o mesmo cria bovino de corte. O Conselho solicitou
o  contrato  de  arrendamento  e  a  ficha  dos  animais
para  o  Sr.  Adair.  Josimar  explanou  sobre  um
programa da Coop.  Santa  Clara  que incentiva seus
associados  a  produção  de  gado  leiteiro.  Josimar
explanou  sobre  as  alterações  do  plano  pastagem.
Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata
que será assinada pelos 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
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
AUSENTE
Rep. das Associações de Máquinas e Implementos

Ata n° 09/2016 - CMJ

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e
dezesseis,  às  quatorze  horas,  junto  a  Sala  dos
Conselhos,  reuniram-se  os  membros  do  Conselho
Municipal  da  Juventude  –  CMJ,  em  reunião
ordinária,  para  deliberar  a  seguinte  pauta:
1)Organização geral da Estação Zapping; 2) Resposta
do  ofício  encaminhado  aos  Bombeiros;  3)
Participação  da  ABAPA na  reunião;  4)  Motos  da
Estação  Zapping;  5)  Divisão  de  atribuições  para  a
Estação Zapping; 6) Assuntos gerais. Dando início à
reunião o Assessor Administrativo Antonio Mendes
Jr.  mencionou  que  a  ABAPA  não  conseguirá
comparecer  na  reunião,  mas  estão  confirmados  na
Estação  Zapping.  O  Conselheiro  Fabiano  Taufer
explanou sobre o ofício encaminhado aos Bombeiros,
e mencionou que os mesmos não participarão mais
em  eventos  gerais.  Fabiano  explanou  sobre  a
organização e divisão de atribuições para a Estação
Zapping,  e  mencionou  que  os  locais  que  mais
precisam de reforço,  nas inscrições do pedal  e nos
pontos  de  distribuição  de  água  e  frutas.  Fabiano
mencionou  que  junto  à  Estação  Zapping,  serão
realizados paralelamente a Feira do Livro e a Feira
de  Natal.  Fabiano explanou sobre  a  dificuldade de
encontrar material para a realização do Motocross e
explanou sobre o encontro de carros antigos que será
realizado.  Nada  mais  havendo a  constar,  encerro  a
presente ata que será assinada pelos presentes.

T: Soraia Chesini | S: Clarisse Fátima Lagunaz
Rep.  Sec.  Municipal  de  Assistências  Social  e
Habitação 

T: Fabiano José Taufer | S: Eduardo Pizzoli
Rep. Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Juventude 

T: Cátia Pradella | S: Cristiane R. Camilo
Rep. Sec. Municipal da Saúde 

T: Maria Regina Misturini Sganderla  | S: Marcos
Fontana Cerutti
Rep. Sec. Municipal da Educação 

T: Camila Gulden | S: Mateus Dupont
Rep.  Instituições  de  Ensino  da  Rede  Pública
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Municipal 

T: Amanda Benedett | S: Larissa Sauthier Neis
Rep. Instituições de Ensino da Rede Pública Estadual

T: Otávio Augusto Silva Borba | S:  Vicente Dal Bó
Brandelli
AUSENTE 
Rep. Instituições de Ensino da Rede Privada 

T: Anna Letícia Giacomelli | S: Damires Scottá
AUSENTE 
Rep. Associações Estudantes de Nível Superior 

T: Vanessa Zilio | S: Brenda Shafer 
AUSENTE
Representantes do CEC 

T: Fernanda Grolli | S: Rafael Tontini Pedroni
Rep. Conselho Municipal Antidrogas 

COMISSÃO DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO

ATA Nº 19/2016

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e
dezesseis,  às  dezesseis  horas,  na  sala  de  Relações
Institucionais, no Centro Administrativo, reuniu-se a
Comissão  de  Último  Ano  de  Mandato  para  dar
andamento  aos  trabalhos.  Em  prosseguimento  aos
trabalhos,  a  Comissão  reuniu-se  para  analisar  as
respostas dos memorandos entregues até o momento,
sendo  os  memorandos  nº  29  e  32  entregues  pela
Secretararia da Administração e Secretaria de Meio
Ambiente e Planejamento Urbano,  respectivamente.
A  Secretaria  da  Indústria,  Comércio  e  Turismo
apresentou  informações  complementares  ao
memorando nº 18/2016. Foi dado prosseguimento ao
relatório  final  deste  Comissão,  definindo  os
parâmetros do mesmo. Ficou convocado para o dia
vinte  e  quatro  do  mês  de  outubro  de  dois  mil  e
dezesseis,  às  dezesseis  horas,  na  sala  de  Relações
Institucionais. Nada mais havendo a constar encerro
a  presente  ata  às  17h22min,  assinada  por  mim,
Vanessa Borsoi e demais membros da Comissão. 

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO N.º 04, DE 11 DE
OUTUBRO DE 2016.

Concede título de cidadã barbosense.

LOURDES  SCHAFER  ROJAS,  Presidente  da
Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 32, inciso I, alínea 'i', e nos
termos do art. 214, ambos do Regimento Interno, faz
saber  que o Plenário aprovou e  fica  promulgado o
presente Decreto Legislativo:

Art.  1º  É  concedido  com todos  os  louvores  a  ela
inerentes,  o  “Título  de  Cidadã  Barbosense”,  em
reconhecimento aos  relevantes  serviços  prestados à
comunidade,  a ILCIONE  MARGARETE  GRISON
DE GRISON.

Art.  2º  As  despesas  decorrentes  deste  Decreto,

correrão  por  conta  de  dotações  orçamentárias
próprias.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 11 de outubro de 2016.

LOURDES SCHAFER ROJAS,
Presidente.

DECRETO LEGISLATIVO N.º 05, DE 11 DE
OUTUBRO DE 2016.

Concede título de cidadão barbosense.

LOURDES  SCHAFER  ROJAS,  Presidente  da
Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 32, inciso I, alínea 'i', e nos
termos do art. 214, ambos do Regimento Interno, faz
saber  que  o Plenário  aprovou e  fica  promulgado o
presente Decreto Legislativo:

Art.  1º  É  concedido  com todos  os  louvores  a  ele
inerentes,  o  “Título  de  Cidadão  Barbosense”,  em
reconhecimento aos  relevantes  serviços  prestados à
comunidade, a DELVINO JOÃO CHIES.

Art.  2º  As  despesas  decorrentes  deste  Decreto,
correrão  por  conta  de  dotações  orçamentárias
próprias.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 11 de outubro de 2016.

LOURDES SCHAFER ROJAS,
Presidente.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 10/2016

Designa  servidor  responsável  pelo  Serviço
de Informação ao Cidadão – SIC. 

LOURDES  SCHAFER  ROJAS,  Presidente  da
Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições legais,

–  DESIGNA  como  servidora  responsável  para
acompanhamento  das  diligências  relativas  aos
expedientes de pedidos de acesso a informações da
Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa, Serviço de
Informação ao Cidadão – SIC, nos termos do art.2º,
do  Decreto  Legislativo  n.º  01,  de  17  de  maio  de
2012,  Joseane  Longo  em  substituição  a  servidora
Daniela Pradella, a partir desta data.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Carlos Barbosa, em 10 de outubro de

2016.

LOURDES SCHAFER ROJAS
Presidente

PORTARIA Nº 11/2016

Concede  férias  a  Secretária  Administrativa
da Câmara Municipal de Vereadores.

LOURDES  SCHAFER  ROJAS,  Presidente  da
Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa,

Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições legais,

CONCEDE  FÉRIAS  REGULAMENTARES  de  24
de outubro de 2016 a 22 de novembro de 2016,  a
DANIELA  PRADELLA,  investida  no  Cargo  de
Secretária Administrativa da Câmara de Vereadores,
referente ao período aquisitivo de 18 de outubro de
2015 a 17 de outubro de 2016.
 

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Carlos Barbosa, em 19 de outubro de

2016.

LOURDES SCHAFER ROJAS,
Presidente da Câmara de Vereadores

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Cer-
tificado Padrão ICP-Brasil. O Município de Car-
los  Barbosa  dá  garantia  da  autenticidade  deste
documento, desde que visualizado através do site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
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