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LEIS

LEI Nº 3.347, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

Altera  estrutura  organizacional  da
Administração Direta do Município de Carlos
Barbosa constante na Lei Municipal nº 2.870,
de 09 de abril de 2013, cria, extingue e altera
Cargos  em  Comissão  (CC)  e  Funções
Gratificadas (FG), cria cargo de Procurador na
Lei Municipal n° 685, de 26 de junho de 1990,
e dá outras providências. 

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 Altera, com vigência a partir de 1º de janeiro
de 2017, a estrutura administrativa do Município de
Carlos Barbosa constante  no CAPÍTULO II da Lei
Municipal  nº  2.870,  de  09  de  abril  de  2013,
extinguindo  a  Secretaria  Municipal  do  Meio
Ambiente  e  Planejamento  Urbano  e  a  Secretaria
Municipal da Agricultura, Viação e Serviços, criando
a  Secretaria  Municipal  da  Agricultura  e  do  Meio
Ambiente e a Secretaria Municipal de Planejamento,
Serviços e Vias Urbanas, alterando a denominação da
Secretaria  Municipal  da  Indústria,  Comércio  e
Turismo  para  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio, a
denominação da Secretaria Municipal de Projetos e
Obras  Públicas  para  Secretaria   Municipal  de
Projetos  Públicos,  a  denominação  da Secretaria
Municipal  de  Segurança,  Trânsito  e  Logística  para
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, altera
a estrutura administrativa e exclui  competências do
Gabinete  do Prefeito,  constante  no CAPÍTULO III,
Seção I, da mesma Lei, e cria a estrutura do Gabinete
do Vice- Prefeito, no CAPÍTULO III, da mesma Lei,
criando a Seção I-A – Do Gabinete do Vice-Prefeito,
passando a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 5.º ...
I - ...
II - ...
III - ...
IV - ... 
V - ...
VI - Extinto;
VII - Extinto;
VIII  –  Secretaria  Municipal  de
Projetos Públicos;
IX - ...
X -  ...
XI  -  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Turístico, Indústria
e Comércio;
XII -  ...
XIII  -  Secretaria  Municipal  de
Segurança e Trânsito;
XIV  -  Secretaria  Municipal  da
Agricultura e do Meio Ambiente;
XV  -  Secretaria  de  Planejamento,
Serviços e Vias Urbanas.
...

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIOSUMÁRIO
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DIRETA
Seção I

Do Gabinete do Prefeito 

Art.  6.º  O  Gabinete  do  Prefeito  é
órgão de assessoramento ao Prefeito,
e  tem por  competência  coordenar  a
política  governamental  do
Município;  coordenar  a
representação  política  e  social  do
Prefeito; coordenar o atendimento ao
público que se dirige ao Gabinete do
Prefeito,  realizando  a  triagem  dos
assuntos  e  de  pessoas  que  desejam
acesso  ao  Prefeito;  coordenar  as
relações institucionais com os demais
poderes e também com as entidades
representativas  do  Município;
assessorar  na  organização  e
manutenção  dos  conselhos
municipais;  divulgar  programas  e
projetos,  atos  e  realizações  da
administração  e  proporcionar
assessoramento  ao  Prefeito  e  aos
demais  órgãos  e  secretarias
municipais na execução dos projetos
e  programas  desenvolvidos  pela
Administração  Municipal;  realizar  a
publicidade  institucional;  prestar
assistência  ao  Prefeito  em  suas
relações político-administrativas com
a população, organismos estaduais e
federais, órgãos e entidades públicos
e  privados;  organizar  a  agenda  de
audiências, entrevistas e reuniões do
Prefeito; preparar o encaminhamento
do expediente a ser despachado pelo
Prefeito; coordenação a realização de
audiências  públicas  durante  os
processos de elaboração e discussão
dos  projetos  referente  ao  Plano
Plurianual,  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias  e  Lei  Orçamentária;
coordenar  a  busca  de  informações
nos  diversos  órgãos  da
Administração Pública, para auxiliar
o Prefeito Municipal e os Secretários
Municipais  na  consecução  de  seus
objetivos;  realizar  os  trabalhos  de
organização  e  informação  entre  as
Secretarias;  articular  e  gerenciar  a
dinâmica  de  funcionamento  das
relações  entre  as  Secretarias  e  as
determinações do Prefeito  em ações
planejadas, no cumprimento de metas
de  resultado,  no  controle  e
transparência  da  gestão  pública;
articular e dar suporte administrativo
direto  ao  Sistema  de  Controle
Interno,  bem  como  aos  Conselhos
vinculados  ao  Gabinete;
desempenhar  outras  competências
afins. 
§  1.º  O  Gabinete  do  Prefeito  será
coordenado  pela  Coordenadoria
Geral de Governo.
§ 2.º ...
§ 3.º ...
I - ...;
II- Extinto;
III  -  Coordenadoria  Geral  de
Relações  Institucionais  e  Captação
de Recursos;
IV - ...;
V - ...(Excluído pela Lei  Municipal
nº  3.112,  de  26  de  novembro  de
2014)
VI – Extinto;

VII – Extinto;
VIII – Extinto;
IX  -  Coordenadoria  Geral  de
Governo;  
X  -  Assessoria  dos  Conselhos
Municipais.

Art.  7.º  Compete  ao  Vice-Prefeito
substituir e representar o Prefeito nos
seus  afastamentos  e  impedimentos;
auxiliar  o  Prefeito  no  trato  dos
assuntos políticos e administrativos e
sempre  que  for  convocado  para
missões  especiais,  na  definição  e
implantação de projetos e programas
de interesse municipal e na execução,
controle  e  fiscalização  de  ações  do
governo;  coordenar  trabalhos  e
atividades  de  interesse  da
administração  junto  à  população,
entidades  públicas  e  privadas  e
demais  órgãos  do  Poder  Executivo;
coordenar as atividades de imprensa,
relações  públicas  e  divulgação  das
diretrizes, dos planos, dos programas
e  outros  assuntos  de  interesse  do
Município; organizar e coordenar os
serviços de cerimonial; coordenar  as
politicas  da  Tecnologia  da
Informação, quanto a redes, sistemas
e  equipamentos  necessários  ao
Controle operacional, financeiro e de
gestão; desempenhar  outras
competências afins. 
Art. 8.º Extinto.
Art.  9.º  A Coordenadoria  Geral  de
Relações  Institucionais  e  Captação
de  Recursos  tem  por  competência
coordenar  a  interlocução  no
relacionamento  do  Poder  Executivo
com o  Poder  Legislativo  e  com as
entidades legalmente constituídas do
Município;  deliberar  aos  demais
órgãos e secretarias municipais, com
a  finalidade  de  aprimorar  a  gestão
pública;  promover  e  coordenar
audiências  públicas  da
municipalidade,  inclusive
implementando  o  planejamento
comunitário; coordenar as ações que
envolvem  os  conselhos  municipais,
bem  como  a  manutenção  e
organização  dos  mesmos;  coordenar
a  disponibilização  de  informações
junto  ao  portal  de  transparência;
coordenar  os  processos  de  captação
de  recursos;  desempenhar  outras
competências afins.  
Art. 10. ...
Art.11...(Excluído  pela  Lei
Municipal  nº  3.112,  de  26  de
novembro de 2014)
Art.12. Extinto.
Art. 13. Extinto.
Art. 14. Extinto.
Art.  14-A.  Coordenadoria  Geral  de
Governo  tem  por  competência
coordenar as ações e atividades dos
Gabinetes  do  Prefeito  e  do  Vice-
Prefeito,  bem  como  as  ações
políticas,  administrativas  e  sociais;
deliberar  junto  ao  Prefeito  e  aos
demais  órgãos  e  Secretarias
municipais  na  busca  e
desenvolvimento de projetos e ações
que  visem à  melhora  e  atualização
nos  processos  de  gestão  pública
como um todo; coordenar os serviços

que  visem  desenvolver,  planejar,
controlar e executar as atividades do
Gabinete  do  Prefeito;  articular  e
gerenciar  a  dinâmica  de
funcionamento  na  relação  entre  as
Secretarias  e  as  determinações  do
Prefeito  em  ações  planejadas,  no
cumprimento de metas de resultado e
no controle e transparência na gestão
pública;  assessorar  o  Prefeito
Municipal  no  desempenho  de  suas
atribuições, em especial nos assuntos
relacionados com a interlocução com
as  entidades  sociais  e  privadas  na
integração  das  ações  do  Governo;
coordenar a publicidade institucional
dos atos da administração; coordenar
a  rede  de  informações  nos  diversos
órgãos  da  Administração  Pública,
para auxiliar o Prefeito Municipal  e
Secretários  Municipais  na
consecução  de  seus  objetivos;
participar  de  reuniões,  encontros  e
outros  assuntos  de  interesse  do
município juntamente com o Prefeito
Municipal;  desempenhar  outras
competências afins. 

Seção I-A
Do Gabinete do Vice-Prefeito

Art.  14-B.  O  Gabinete  do  Vice-
Prefeito compreende  em  sua
estrutura as seguintes unidades:
I - Assessoria do Vice-Prefeito;
II - Assessoria de Imprensa;
III - Supervisão Geral de Criação de
Sistemas;
IV  -  Chefia  de  Manutenção
Tecnológica.
Art.  14-C.  A  Assessoria  do  Vice-
Prefeito  tem  por  competência
assessorar  o  Vice-Prefeito  no
desempenho  de  suas  atribuições  e
coordenar os trabalhos no âmbito do
Gabinete  e  unidades  gerenciais
vinculadas. 
Art. 14-D. A Assessoria de Imprensa
tem  por  competência  assessorar  o
Gabinete  do  Vice-Prefeito  no
desenvolvimento  da  política  de
comunicação  social  entre  o  Poder
Executivo  e  a  sociedade  em  geral;
assessorar  nos  expedientes  de
promoção  do  município  junto  aos
órgãos  de  imprensa;  assessorar  no
planejamento,  na  redação  e
veiculação  de  matérias  de  interesse
social  e  administrativo,  através  dos
meios de comunicação; assessorar na
organização  de  arquivos  de  jornais,
revistas, fotos e outros similares que
constituem  a  memória  da
administração municipal;  assessorar
na  promoção  de  contatos,  reuniões,
visitas  e  similares  entre  o  Poder
Executivo  e  a  população  em geral;
assessorar nos processos de registro,
através de fotos e matérias, dos atos e
ações  promovidos  pela
Administração;  assessorar  na
produção  e  realização  de  eventos  e
cerimoniais  promovidos  pelo  Poder
Executivo;  desempenhar  outras
competências afins. 
Art.  14-E.  A  Supervisão  Geral  de
Criação  de  Sistemas  tem  por
competência  supervisionar  os
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serviços  e  atividades  relacionadas  a
tecnologia da informação, os projetos
de  desenvolvimento  de  sistemas
próprios, de atualização tecnológica,
envolvendo  o  planejamento,  a
implantação  e  o  acompanhamento
dos  mesmos;  analisar  as  demandas
para  atualização  de  sistemas  de
informação;  desempenhar  outras
competências afins. 
Art.  14-F.  A Chefia  de  Manutenção
Tecnológica  tem  por  competência
promover  a  interação  com  os
fornecedores  de  soluções  de
tecnologia da informação e abertura
de  chamados  técnicos  para  as
empresas  que  prestam  serviços  ao
órgão, acompanhando e monitorando
a execução dos serviços contratados;
chefiar  os  serviços  de  atendimento
em  software  e  hardware  e  a
instalação  de  equipamentos,  bem
como  acompanhar  a  resolução  de
problemas  e  a  realização  da
manutenção  na  rede  de
computadores,  de  sistemas
operacionais  e  de  banco  de  dados;
desempenhar  outras  competências
afins. 
(…)”.

Art. 2.º Altera, com vigência a partir de 1º de janeiro
de  2017,  a  estrutura  administrativa  da  Secretaria
Municipal  da  Administração,  constante  no
CAPÍTULO III, Seção II, da Lei Municipal nº 2.870,
de 09 de abril de 2013, alterando suas competências,
alterando a  nomenclatura  da Diretoria  de  Recursos
Humanos para Coordenação de Recursos Humanos,
alterando  suas  competências,  extinguindo  a
Assessoria  Administrativa  III,  a  Coordenadoria  de
Atendimento  e  Coordenadoria  de  Patrimônio  e
Arquivo,  e  criando  a  Assessoria  Administrativa,  a
Supervisão de Frota, Oficina, Patrimônio e Arquivo
Público e a  Chefia  de Frota  e  Oficina,  passando a
vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO III
...

Seção II
Da Secretaria Municipal da Administração

Art.  15.  Compete  à  Secretaria
Municipal  da  Administração  a
programação,  a  supervisão  e  o
controle  das  atividades  de
administração  geral  da  Prefeitura;  a
execução das atividades relativas ao
recrutamento, à seleção, à avaliação,
aos direitos e deveres, aos registros e
controles  funcionais,  ao controle  de
frequência, à elaboração da folha de
pagamento  e  aos  demais  assuntos
relativos à administração de pessoal;
a  organização  e  a  coordenação  de
programas de capacitação de pessoal;
a promoção dos serviços de inspeção
de saúde dos servidores para efeitos
de nomeação, licença, aposentadoria
e  outros  fins  legais,  bem  como  a
divulgação de técnicas e métodos de
segurança e medicina do trabalho no
ambiente  dos  serviços;  o
tombamento, o registro, o inventário,
a proteção e a conservação dos bens
móveis  e  imóveis  do  Município;  a
coordenação  e  o  controle  dos
serviços  inerentes  à  portaria,
reprodução de papéis e documentos,

segurança,  limpeza,  zeladoria,
recepção  e  demais  serviços
auxiliares;  a  elaboração  de  normas,
portarias,  ordens  de  serviço  e  a
promoção  de  atividades  relativas  a
recebimento,  distribuição,  controle
do  andamento,  triagem  e
arquivamento  dos  processos  e
documentos  em  geral;  a  execução,
orientação  e  estabelecimento  de
normas  com  vistas  à  política  de
transportes  administrativos  do
Município;  a elaboração de projetos
de leis, registro e publicação de leis,
decretos,  portarias,  editas  e  demais
atos  administrativos;  a  recuperação
de  documentos,  o  arquivamento  e
divulgação  de  informações  de
interesse público e da administração
municipal;  a  assessoria  jurídica  aos
órgãos  da  administração  pública;  o
suporte aos trabalhos da Comissão de
Sindicâncias  e  Processos
Administrativos; a administração dos
serviços  relacionados  a  frota
municipal e oficina; a administração
dos  serviços  do  almoxarifado
municipal;  desempenhar  outras
competências afins.
Parágrafo único. ...
I - ...
II - ...
III  –  Coordenação  de  Recursos
Humanos;
IV - ...(Extinto pela Lei Municipal nº
3.054, de 07 de maio de 2014)
V – Extinto;
VI – Extinto;
VII – Extinto;
VIII - Assessoria Administrativa;
IX  -  Supervisão  de  Frota,  Oficina,
Patrimônio e Arquivo Público;
X - Chefia de Frota e Oficina.

Art. 16. ... 
Art. 17. ...
Art. 18. A Coordenação de Recursos
Humanos  tem  por  competência
coordenar  as  atividades  relativas  à
política de administração de recursos
humanos,  principalmente  no  que  se
refere  ao  recrutamento,  seleção,
nomeação  e  treinamento  de  pessoal
vinculado  à  administração  direta,
registro  do  controle  funcional  e
financeiro,  a  movimentação  de
pessoal  e  demais  anotações
pertinentes, a elaboração da folha de
pagamento,  bem  como  as
providências  relativas  ao
cumprimento  das  obrigações  e
encargos  sociais  decorrentes,  na
forma  estabelecida  na  legislação,
preparação  dos  atos  de
aposentadoria,  e  emissão  de
pareceres sobre serviços que lhe são
inerentes;  coordenar  os
procedimentos  de  repasse   de
informações determinadas por lei aos
órgãos  de  fiscalização  internos  e
externos,  bem como  aos  órgãos  de
controle  do  Governo  Federal  ou
Estadual; coordenar a elaboração dos
processos  de  estágio  probatório  dos
servidores;  desempenhar  outras
competências afins. 
Art. 19... (Extinto pela Lei Municipal
nº 3.054, de 07 de maio de 2014)

Art. 20. Extinto;
 Art. 21. Extinto;
Art. 22. Extinto;
Art. 22-A. Assessoria Administrativa
tem por competência assessorar o Se-
cretário no desempenho de suas atri-
buições e coordenar os trabalhos no
âmbito da Secretaria e unidades ge-
renciais vinculadas.
Art.  22-B.  Supervisão  de  Frota,
Oficina,  Patrimônio  e  Arquivo
Público  tem  por  competência
supervisionar os  serviços
relacionados  a  frota,  a  oficina  e
parque de máquinas; supervisionar os
processos  das  atividades
arquivísticas;  supervisionar   os
processos de registro e controle dos
materiais  permanentes;  desempenhar
outras competências afins.
Art. 22-C. Chefia de Frota e Oficina
tem  por  competência  chefiar  os
processos  relacionados  a  ações  de
organização  e  manutenção  da  frota,
da  oficina  e  da  garagem municipal;
chefiar  os  serviços  de  programação
de  roteiros  de  viagens  requisitadas
pelas  Secretarias  e  Órgãos;
desempenhar  outras  competências
afins.”

Art. 3.º Altera, com vigência a partir de 1º de janeiro
de  2017,  a  estrutura  administrativa  da  Secretaria
Municipal da Fazenda, constante no CAPÍTULO III,
Seção III, da Lei Municipal nº 2.870, de 09 de abril
de  2013,  alterando  suas  competências,  alterando  a
nomenclatura  da Coordenadoria  de Tributação para
Supervisão  Geral  de  Tributação  e  alterando  suas
competências,  extinguindo  a  Coordenadoria  de
Licitações,  a  Coordenadoria  da  Tecnologia  da
Informação, a Assessoria de Orçamentos e Custos, a
Assessoria  de  Execução  Contratual,  a  Chefia  de
Almoxarifado  e  Assessoria  Administrativa  II,  e
criando  a  Supervisão  Geral  de  Licitações  e
Contratos,  passando  a  vigorar  com  a  seguinte
redação:

“CAPÍTULO III
...

Seção III
Da Secretaria Municipal da Fazenda

Art.  23.  Compete  à  Secretaria
Municipal  da  Fazenda  o
processamento  de  licitações  para
efetivar  a  compra  de  materiais  e  a
contratação  de  obras  e  serviços,
leilões,  licenciamento  e  seguro  de
veículos,  nos  termos  da  legislação
federal;  a  padronização,  aquisição,
guarda,  distribuição  e  controle  dos
materiais permanentes e de consumo;
a proposição das políticas tributária e
financeira  de  competência  do
Município; supervisionar, fiscalizar e
organizar  os  cadastros  Fiscal  e
Imobiliário,  visando  à  inclusão,
alteração  e  baixa  das  inscrições
relacionadas, com vistas a adequada
tributação,  na  forma  da  legislação
vigente;  promover  levantamentos  de
campo  ou  pesquisas  de  dados
complementares, necessário à revisão
e  atualização  dos  cadastros
existentes;  proceder  o  registro,  o
acompanhamento  e  o  controle
contábil  da  administração
orçamentária,  financeira  e
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patrimonial;  fazer  a  inscrição,  o
lançamento, o controle e a cobrança
administrativa  da  dívida  ativa  do
Município;  acompanhar  e  promover
ações  junto  aos  Tabelionatos  e
Registros de Imóveis, no sentido de
garantir  a  transmissão  integral  dos
dados das transações imobiliárias e o
cumprimento  das  normas  vigentes;
coletar elementos, junto aos cartórios
de  notas,  registros  de  imóveis  e
outras  fontes,  referentes  às
transações  imobiliárias,  com  o
objetivo  de  atualizar  o  valor  venal
dos imóveis cadastrados; coordenar e
promover a emissão e distribuição de
guias  para  pagamentos  dos tributos;
proceder diligências fiscais nos casos
de  inclusões,  isenções,  imunidades,
arbitramento, revisões e outros casos
que  requeiram  verificações  ou
investigações  externas  ou  internas;
autuar  os  infratores  da  legislação
tributária  no  âmbito  de  sua
competência;  informar  processos  e
expedientes  que  versem  sobre
assuntos  de  sua  competência,  bem
como  para  o  fornecimento  de
certidões;  promover  estudos  e
análises sobre tributação visando ao
aperfeiçoamento  e  à  atualização  da
legislação tributária, assessorando no
desenvolvimento  das  atividades
tributárias;  efetuar  o
acompanhamento,  a  fiscalização e  a
preparação das prestações de contas
de  recursos  transferidos  de  outras
esferas  de  Governo  para  o
Município;  fazer  a  fiscalização  e  a
tomada  de  contas  dos  órgãos  de
administração  centralizada
encarregados  de  movimentação  de
dinheiro  e  valores;  proceder  o
recebimento, o pagamento, a guarda
a movimentação  e  a  fiscalização de
dinheiros e outros valores; julgar, em
primeira  instância,  as  reclamações
contra  o  lançamento  de  tributos;
receber  e  compatibilizar  com  a
programação  as  solicitações  de
auditoria  efetuadas  pelo  Ministério
Público,  Poder  Judiciário  e  demais
órgãos  públicos;  averiguar  e
encaminhar  denúncias  de sonegação
fiscal;  auxiliar  na  elaboração  de
instruções  normativas  e  normas
jurídicas relativas à matéria tributária
e  propor  a  edição  de  leis  e
regulamentos  pertinentes;  coletar
elementos  junto  às  entidades  de
classe,  Junta  Comercial  e  outras
fontes,  referentes  ao  exercício  de
atividades  passíveis  de  tributação
municipal,  com  a  finalidade  de
controle e atualização dos cadastros;
nos  termos  da  legislação  vigente  e
após  emissão  de  parecer  favorável
emitido  pelos  órgãos  competentes,
proceder a inscrição do contribuinte
no  Cadastro  Fiscal  e  emitir  o
documento  pertinente  ao  Alvará  de
Localização;  executar  as  atividades
pertinentes  a  apuração do índice de
retorno  do  ICMS,  tais  como  o
controle  dos  talões  da  produção
primária  e  outras  atividades  afins;
coordenar  campanhas  que  visem  à
educação  fiscal,  por  meios  de

comunicação ou exposições, reuniões
e  cursos  específicos;  oportunizar  e
incentivar  o  contínuo
aperfeiçoamento  dos  servidores
vinculados à Secretaria; desempenhar
outras competências afins.
Parágrafo único. ...
I - ...
II - ...
III - Supervisão Geral de Tributação;
IV - Extinto;
V - Extinto;
VI - Extinto;
VII - Extinto;
VIII - Extinto;
IX - Extinto;
X – Supervisão Geral de Licitações e
Contratos;
XI – Assessoria Administrativa.

Art. 24. ...
Art. 25. ...
Art.  26.  A  Supervisão  Geral  de
Tributação  tem  por  competência
supervisionar as atividades inerentes
à  Administração  Tributária  do
Município,  dando  cumprimento  à
legislação  tributária  municipal  e  às
demais  normas  estaduais,  federais,
constitucionais e infraconstitucionais
pertinentes; supervisionar a execução
das  atividades  referentes  ao
lançamento  e  à  arrecadação  dos
tributos  cabíveis  ao  Município;
supervisionar  processos  de
arquivamento  da  documentação
relativa  aos  dados  cadastrais;
supervisionar a fiscalização sobre os
tributos  municipais,  efetuando  o
lançamento  do  crédito  e  a  revisão,
sempre  que  devido;  notificar  os
contribuintes  dos  lançamentos
tributários;  realizar  a  inscrição  dos
débitos  em  Dívida  Ativa  e
acompanhar  sua  cobrança
administrativa;  emitir  certidões  de
inscrição  em  Dívida  Ativa  e
encaminhar  à  Procuradoria
Municipal os créditos municipais de
qualquer natureza para a competente
ação  de  cobrança  judicial,  quando
cabível;  proceder  a  cobrança  dos
tributos  lançados;  lavrar  termos,
intimações,  notificações  e  autos  de
infração;  realizar  levantamentos
fiscais  e  auditorias  em  relação  a
contribuintes  e  demais  pessoas
envolvidas  na  relação  jurídico
tributária;  proceder  diligências
oportunas  para  o  correto
cumprimento  das  obrigações
tributárias  por  quem  de  direito;
receber  e  compatibilizar  com  a
programação  as  solicitações  de
auditoria  efetuadas  pelo  Ministério
Público,  Poder  Judiciário  e  demais
órgãos  públicos;  averiguar  e
encaminhar  denúncias  de sonegação
fiscal;  auxiliar  na  elaboração  de
instruções  normativas  e  normas
jurídicas relativas à matéria tributária
e  propor  a  edição  de  leis  e
regulamentos  pertinentes;  promover
estudos  e  análises  sobre  tributação
visando  ao  aperfeiçoamento  e  à
atualização  da  legislação  tributária,
assessorando  no  desenvolvimento
das  atividades  tributárias;

acompanhar  os  sistemas  de
processamento  de  dados  relativos  à
área  tributária  e  propor  adequações
necessárias;  supervisionar,  fiscalizar
e organizar o cadastro fiscal, visando
a  inclusão,  alteração  e  baixa  das
inscrições relacionadas, para adequar
a  tributação  na  forma  da  legislação
vigente;  atuar  na  promoção  de
campanhas  que  visem  a  educação
fiscal,  pelos  meios  de  comunicação
ou  por  meio  da  realização  de
exposições,  reuniões  e  cursos
específicos;  promover  estudos  e
pesquisas,  visando  ao
aperfeiçoamento  do  sistema
tributário  municipal;  participar  de
comissões  técnicas  e  assessorar  o
titular  da  Fazenda  Municipal  em
órgãos  colegiados  de  coordenação
tributária;  buscar a integração fiscal
com outros entes federados e órgãos
de  interesse;  propor  o  contínuo
aperfeiçoamento  dos  servidores
vinculados  à  Administração
Tributária; viabilizar aos servidores o
exercício  de  outras  atividades
administrativas  e  fiscais  pertinentes
aos tributos municipais; desempenhar
outras competências afins.
Art. 27. Extinto.
Art. 28. Extinto.
Art. 29. Extinto.
Art. 30. Extinto.
Art. 31.  Extinto.
Art. 32.  Extinto.
Art.  32-A.  A Supervisão  Geral  de
Licitações  e  Contratos  tem  por
competência  supervisionar  todas  as
etapas  e  procedimentos  que
envolvem  as  compras  públicas e
contratações  administrativas;
supervisionar  os  processos  de
recebimento,  ordenação  e  registro
dos  pedidos  de  compras  de  bens,
materiais e serviços;  supervisionar a
efetivação  dos  contratos  e  seus
controles;  desempenhar  outras
competências afins.”
Art.  32-B.  A  Assessoria
Administrativa  tem por  competência
assessorar  o  Secretário  no
desempenho  de  suas  atribuições  e
coordenar os trabalhos no âmbito da
Secretaria  e  unidades  gerenciais
vinculadas.”

Art. 4.º Altera, com vigência a partir de 1º de janeiro
de  2017,  a  estrutura  administrativa  da  Secretaria
Municipal  da  Educação,  constante  no  CAPÍTULO
III, Seção IV, da Lei Municipal nº 2.870, de 09 de
abril  de  2013,  alterando  a  nomenclatura  da
Assessoria  de  Manutenção,  Compras  e  Transporte
para  Supervisão  de  Transporte  Escolar  e  alterando
suas  competências,  passando  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

“CAPÍTULO III
...

Seção IV
Da Secretaria Municipal da Educação

Art. 33. ...
Parágrafo único. ...
I - ... (Extinto pela Lei Municipal nº
3.112, de 26 de novembro de 2014)
II - ... (Extinto pela Lei Municipal nº
3.112, de 26 de novembro de 2014)
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III  -  Supervisão  de  Transporte
Escolar;
IV - ... (Extinto pela Lei Municipal nº
3.112, de 26 de novembro de 2014)
V - ... (Extinto pela Lei Municipal nº
3.112, de 26 de novembro de 2014)
VI - ...
Art.  34.... (Extinto  pela  Lei
Municipal  nº  3.112,  de  26  de
novembro de 2014)
Art. 35. ...Extinto pela Lei Municipal
nº  3.112,  de  26  de  novembro  de
2014)
Art. 36. A Supervisão de Transporte
Escolar  tem  por  competência
supervisionar  as  ações  do  setor  de
Transporte Escolar; elaborar estudos
e avaliações para propiciar o efetivo
e eficaz aproveitamento e utilização
dos roteiros realizados; supervisionar
o controle de documentos e banco de
dados  do  Sistema  de  Transporte;
supervisionar o processo de controle
do  Transporte  Escolar  subsidiado;
desempenhar  outras  competências
afins.  
...”

Art. 5°. Altera, com vigência a partir de 1º de janeiro
de 2017,  a  nomenclatura  e  competências  da
Secretaria  Municipal  de  Projetos  e  Obras  Públicas
para  Secretaria  Municipal  de  Projetos  Públicos,
constante  no  CAPÍTULO  III,  Seção  V,  da  Lei
Municipal nº 2.870, de 09 de abril de 2013, e altera a
sua estrutura, alterando a nomenclatura da Assessoria
Técnica de Projetos para Supervisão de Projetos, da
Gerência  Municipal  de  Projetos,  Convênios  e
Contratos  Intergovernamentais  para  Coordenadoria
de  Projetos,  Convênios  e  Contratos
Intergovernamentais e da Assessoria de Projetos para
Chefia  de  Projetos  e  inclui  a  Assessoria
Administrativa,  alterando  suas  competências,
passando a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO III
...

Seção V
Da Secretaria Municipal de Projetos Públicos 

Art.  40.  Compete  a  Secretaria
Municipal  de  Projetos  Públicos
elaborar e fomentar o plano de ação
governamental,  interna  e
externamente;  planejar,  organizar,
dirigir  e  controlar  nos  planos
estratégico,  tático  e  operacional  a
execução, por adjudicação dos outros
órgãos de governo, por administração
direta  ou  através  de  terceiros,  de
todas  as  obras  públicas  e  próprios
municipais;  realizar  perícias,
avaliações,  inclusive  para  fins
tributários,  laudos  e  arbitramentos;
administrar,  dentro  da  estrutura  do
Município,  os  diversos
procedimentos  que  englobam  a
captação  de  recursos  de  outros
órgãos federativos.
Parágrafo  único.  Integram  a
Secretaria  Municipal  de  Projetos
Públicos:
I - ... (Extinto pela Lei Municipal nº
3.112, de 26 de novembro de 2014)
II  -  Coordenadoria  de  Projetos,
Convênios  e  Contratos
Intergovernamentais;
III - Supervisão de Projetos;
IV - Chefia de Projetos;

V- Assessoria Administrativa.

Art.  41.  ... (Extinto  pela  Lei
Municipal  nº  3.112,  de  26  de
novembro de 2014)
Art.  42.  A  Coordenadoria  de
Projetos,  Convênios  e  Contratos
Intergovernamentais  tem  por
competência coordenar os processos
de  organização  e  planejamento  dos
diversos  procedimentos  que
englobam  a  captação  de  recursos
destinados  à  execução  de  obras  e
serviços  públicos  ou  aquisição  de
máquinas e equipamentos, de outros
órgãos  federativos  através  de
convênios,  contratos,  acordos  e
termos  de  cooperação,  entre  outros,
desde o cadastro no SICONV, até o
encerramento  físico  contábil  dos
mesmos;  coordenar,  de  forma
centralizada,  a  disponibilidade  de
informações relativas ao recebimento
e  a  transmissão  das  mesmas,
estabelecendo  o  elo  entre  as
diferentes instâncias governamentais;
coordenar  as  ações  de  a  aplicação
dos recursos do orçamento municipal
e das verbas de convênios e repasses
de  programas  federais  e  estaduais;
coordenar as ações de promoção e o
fomento  das  relações  entre  as
instituições diversas que intermediam
os  recursos  provenientes  de
convênios e contratos com os outros
órgãos  federativos  e  os  diferentes
órgãos  municipais;  desempenhar
outras competências afins. 
Art.  43.  A Supervisão  de  Projetos
tem por competência supervisionar o
andamento  e  execução  de  todas  as
ações emanadas da Secretaria quanto
ao  planejamento,  execução,
fiscalização e entrega/recebimento de
obras  públicas;  supervisionar  as
ações  de  elaboração  de  projetos  de
captação  de  recursos
extraorçamentários;  desempenhar
outras competências afins. 
Art. 44. A Chefia de Projetos tem por
competência  chefiar  as  ações  de
elaboração de projetos desenvolvidos
no  âmbito  da  Secretaria;  chefiar  os
responsáveis  pela  elaboração  de
orçamentos,  memoriais descritivos e
cronograma  físico-financeiros  de
obras; chefiar as ações  de aprovação
de projetos; chefiar  a equipe técnica
na  elaboração  de  projetos  e
informações  para  a  captação  de
recursos;  executar  outras  atividades
afins.
Art.  44-A.  A  Assessoria
Administrativa  tem por competência
assessorar  o  Secretário  no
desempenho  de  suas  atribuições  e
coordenar os trabalhos no âmbito da
Secretaria  e  unidades  gerenciais
vinculadas..”

Art.  6.º  Extingue  a  Secretaria  Municipal  do  Meio
Ambiente  e  Planejamento  Urbano  e  a  Secretaria
Municipal  da  Agricultura,  Viação  e  Serviços,
constantes  no  CAPÍTULO  III,  Seções  VI  e  VII,
respectivamente, da Lei Municipal nº 2.870, de 09 de
abril  de  2013,  passando  a  vigorar  com a  seguinte
redação:

“CAPÍTULO III
…

Seção VI – Extinto.
Da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e

Planejamento Urbano 

Seção VII – Extinto.
Da Secretaria Municipal da Agricultura, Viação e

Serviços 
                          ...”
Art. 7.º Altera, com vigência a partir de 1º de janeiro
de  2017,  a  estrutura  administrativa  da  Secretaria
Municipal  da  Saúde,  constante  no  CAPÍTULO III,
Seção VIII, da Lei Municipal nº 2.870, de 09 de abril
de 2013, alterando a nomenclatura e competências da
Gestão  Executiva  para  Coordenadoria  Geral  da
Saúde,  da  Coordenadoria  da  Política  em  Saúde
Clínica  e  Odontológica  para  Supervisão  Geral  de
Atendimento  Especializado,  da  Coordenadoria  de
Serviços de Atendimento SUS para Supervisão Geral
de Serviços de Regulação SUS, da Coordenadoria de
Serviços  de  Vigilância  em  Saúde  para  Chefia  de
Serviços e Vigilância em Saúde e Vetores, da Chefia
da  Unidade  Básica  de  Saúde  de  Arcoverde  para
Chefia  da  Unidade  de  Saúde  de  Arcoverde  e  da
Chefia  do  Centro  Municipal  de  Atendimento
Psicossocial  para  Chefia  da  Política  de  Saúde
Mental, extinguindo a Assessoria Administrativa III,
a  Chefia  de  Serviços  de  Combate  a  Vetores,  a
Assessoria  de  Infraestrutura  e  a  Assessoria
Administrativa  II,  e  criando  a  Chefia  de  Atenção
Básica, passando a vigorar com a seguinte redação:

 “CAPÍTULO III
…

Seção VIII
Da Secretaria Municipal da Saúde 

Art. 69.  ...
Parágrafo único. ...
I – Coordenadoria Geral da Saúde; 
II – ...
III – ...
IV  –  Supervisão  Geral  de
Atendimento Especializado;
V – Supervisão Geral de Serviços de
Regulação SUS;
VI – Chefia de Serviços e Vigilância
em Saúde e Vetores;
VII – ...
VIII – Chefia da Unidade de Saúde
de Arcoverde;
IX – ...
X – Extinto;
XI – Extinto;
XII – Extinto;
XIII – Extinto;
XIV - ... 
XV - ...
XVI  -  Chefia  da  Política  de  Saúde
Mental. 
XVII – Chefia de Atenção Básica.

Art.  70.  A Coordenadoria  Geral  da
Saúde  tem  por  competência
assessorar o Secretário Municipal em
todos  os  assuntos  pertinentes  a
Secretaria e seus órgãos, gerindo os
trabalhos  da  Secretaria,  das
assessorias,  das  supervisões,  das
chefias e demais unidades vinculadas
a  mesma;  representar  o  titular  da
pasta  em  agendas  e  compromissos
oficiais;  acompanhar  o
desenvolvimento  das  ações  de
governo propostas  para a secretaria,
bem  como  realizar  a  gestão  de
pessoas;  desempenhar  outras



6 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

competências afins. 
Art. 71. ...
Art. 72. ...
Art.  73.  A  Supervisão  Geral  de
Atendimento  Especializado  tem por
competência supervisionar e planejar
ações  vinculadas  ao  setor  de
enfermagem,  odontologia,  saúde
mental, clínica e especialidades, bem
como  supervisionar  a  execução  de
programas  preventivos  e  educativos
de  saúde  coletiva;  supervisionar  as
ações  desenvolvidas  pela  farmácia
municipal  e  as  ações  realizadas  nas
unidades  básicas  de  saúde  do
município;  desempenhar  outras
competências afins. 
Art.  74.   A  Supervisão  Geral  de
Serviços de Regulação SUS tem por
competência supervisionar, planejar e
gerir as relações do SUS no âmbito
do  Município  e  suas  pactuações
intermunicipais  e  estadual;
supervisionar  o  desenvolvimento,
acompanhamento,  controle  e
avaliação  de  Projetos  de  Atenção  à
Saúde  desenvolvidos  no  âmbito  da
Secretaria  Municipal  da  Saúde;
supervisionar as ações de controle e
acompanhamento  de  contratos  e
convênios; supervisionar as ações de
encaminhamentos e agendamentos de
média  e  alta  complexidade,  bem
como  agendamentos  de  consultas  e
exames especializados; desempenhar
outras competências afins.
Art.  75.  A  Chefia  de  Serviços  e
Vigilância  em Saúde  e  Vetores  tem
por competência chefiar as ações do
setor  de  vigilância  em  saúde  e
ambiental;  chefiar  as  ações
promovidas  para  complementar  a
atuação  da  vigilância  sanitária;
chefiar  as  atividades  relacionadas  a
prevenção  de  doenças  e  agravos
relacionados  ao  Meio  Ambiente,  na
vigilância entomológica, no controle
das doenças transmitidas por vetores,
nas  investigações  da  ocorrência  de
insetos  de  interesse  médico;  chefiar
as ações desenvolvidas pelas equipe
de  campo  na  execução  de  suas
atividades;  chefiar  e supervisionar a
execução  de  programas,  sejam  de
iniciativa  da  municipalidade  ou
advindos  de  outras  esferas  de
governo, que tenham a finalidade de
prevenção,  combate  ou  erradicação
de  vetores;desempenhar  outras
competências afins. 
Art. 76. ... 
Art.  77.  A  Chefia  da  Unidade  de
Saúde  de  Arcoverde  tem  por
competência  chefiar  e  supervisionar
as  atividades do Posto de Saúde do
Distrito  de Arcoverde,  bem como o
planejamento das ações preventivas e
curativas executadas por este órgão;
chefiar  e  supervisionar  os
procedimentos  que  envolvam  a
manutenção  da  Equipe  e  dos
equipamentos instalados, indicando e
sugerindo condições para os serviços
e  atividades  realizados  na  unidade;
chefiar e supervisionar a  adoção dos
procedimentos  de  segurança  da
unidade;  representar  o  Posto  de
Saúde  do  Distrito  de  Arcoverde

perante  a  Secretaria  Municipal  de
Saúde;  desempenhar  outras
competências afins.
Art. 78. ...
Art. 79. Extinto.
Art. 80. Extinto.
Art. 81. Extinto.
Art. 82. Extinto.
Art. 82-A. ...
 Art. 82-B. ...
Art.  82-C.  A Chefia  da  Política  de
Saúde  Mental tem  por  competência
chefiar as atividades das equipes do
Centro  Municipal  de  Atendimento
Psicossocial,  bem  como  o
planejamento das ações preventivas e
curativas executadas por este órgão;
chefiar  os  procedimentos  que
envolvam a manutenção da equipe e
dos  equipamentos  instalados,
indicando e sugerindo condições para
os serviços e atividades realizados na
unidade; representar o Centro perante
a  Secretaria  Municipal  de  Saúde;
zelar  pela  execução  das  metas  de
saúde  estipuladas  para  o  setor;
chefiar e supervisionar o andamento
das  atividades  administrativas;
elaborar  e  encaminhar  os  relatórios
de atividades e de produção do setor;
desempenhar  outras  competências
afins.
Art.  82-D.  A  Chefia  de  Atenção
Básica tem por competência chefiar e
planejar  ações  vinculadas  ao  setor
clínico,  de  enfermagem  e
odontologia; coordenar as atividades
de  pessoal,  bem  como  as
relacionadas  a  adequação  e
manutenção  da  estrutura  física  dos
consultórios,  das  salas  de
observação,  sala  de  emergência,  do
instrumental  e  demais  suprimentos
necessários aos serviços assistenciais
realizados  no  Centro  de  Saúde  e
demais  Unidades  de  Saúde  do
Município;  chefiar  as  ações  de
controle  de  infecção  nos  ambientes
de atendimento aos usuários; chefiar
as ações voltadas à saúde coletiva e
preventiva  em  atenção  básica  de
acordo  com a  Politica  Nacional  de
Atenção Básica (PNAB) e do Plano
Municipal  de  Saúde  vigente;
desempenhar  outras  competências
afins. 

Art. 8.º Altera, com vigência a partir de 1º de janeiro
de  2017,  a  estrutura  administrativa  da  Secretaria
Municipal  da Assistência  Social  e  Habitação,
constante  no  CAPÍTULO  III,  Seção  IX,  da  Lei
Municipal nº 2.870, de 09 de abril de 2013, alterando
a  nomenclatura  e  competências  da  Diretoria  da
Política  do  Idoso  para  Supervisão  da  Política  do
Idoso, da Coordenadoria do Centro de Referência de
Assistência  Social  (CRAS)  para  Supervisão  do
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),
da  Coordenadoria  do  Centro  de  Referência
Especializado  de  Assistência  Social  (CREAS)  para
Supervisão do Centro de Referência Especializado de
Assistência  Social  (CREAS),  da  Coordenadoria  da
Política da Habitação para Supervisão da Política da
Habitação, da Coordenadoria do Sistema Nacional de
Emprego (SINE) para Chefia do Sistema Nacional de
Emprego  (SINE),  extinguindo  a  Assessoria  de
Atividades  de  Convivência,  a  Assessoria  de
Acompanhamento  Habitacional  e  a  Assessoria
Administrativa  III,  e  criando  a  Assessoria

Administrativa  e  a  Assessoria  Jurídica,  passando  a
vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO III
...

Seção IX
Da Secretaria Municipal da

Assistência Social e Habitação
Art. 83.  ...
Parágrafo único. ...
I - Supervisão da Política do Idoso;
II  -  Supervisão  do  Centro  de
Referência  de  Assistência  Social
(CRAS);
III  -  Supervisão  do  Centro  de
Referência  Especializado  de
Assistência Social (CREAS);
IV  -  Supervisão  da  Política  da
Habitação;
V - Chefia  do Sistema Nacional  de
Emprego (SINE); 
VI - Extinto;
VII – Extinto;
VIII – Extinto;
IX - Assessoria Administrativa;
X - Assessoria Jurídica.

Art. 84. A Supervisão da Política do
Idoso  tem  por  competência
supervisionar as atividades inerentes
a política municipal do idoso, quanto
aos  programas,  projetos,  pesquisas,
visitas,  eventos  e  outros  que  fazem
parte do desenvolvimento da política
municipal do idoso; supervisionar as
ações  preventivas  que  envolvem  o
processo  de  envelhecimento,
autoestima,  integração  e
fortalecimento  de  vínculos  em
parceria  com  outros  entes
federativos;  supervisionar  as  ações
de  implementação  de  modelos  de
gestão  e  planejamento  estratégico;
desempenhar  outras  competências
afins.
Art.  85. A Supervisão do Centro de
Referência  de  Assistência  Social
(CRAS)  tem  por  competência
supervisionar  implementação  da
política de assistência social, de base
municipal,  integrante  do  Sistema
Único de Assistência Social (SUAS);
supervisionar  a  execução  dos
projetos  e  programas  sócio-
assistenciais  de  proteção  social
básica  às  famílias  e  indivíduos,  e
atuação  intersetorial  na  perspectiva
de  potencializar  a  proteção  social;
supervisionar  as  ações  de  proteção
social  básica  em  sua  área  de
abrangência,  executadas  dentro  de
seu espaço físico, ou fora dele, desde
que a ele referenciadas; supervisionar
e organizar a vigilância da exclusão
social de sua área de abrangência, em
conexão  com  outros  territórios;
supervisionar  as  ações  relativas  à
acolhida,  informação  e  orientação,
inserção  em serviços  de  assistência
social; supervisionar a elaboração de
programas voltados à  população em
situação  de  vulnerabilidade;
desempenhar  outras  competências
afins. 
Art.  86.  Supervisão  do  Centro  de
Referência  Especializado  de
Assistência Social (CREAS) tem por
competência  supervisionar  os
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trabalhos  voltados  aos  projetos
assistenciais,  quer  sejam executados
unicamente  pelo  Município,  quer
sejam  executados  em  parceria  com
outras  esferas  de  governo;
supervisionar  a  execução  dos
projetos  e  programas  assistenciais
para pessoas de baixa renda e os em
parceria  com entidades  privadas  da
área;  supervisionar  a  elaboração  de
propostas ao titular da pasta sobre a
implantação de novos programas ou
projetos assistenciais; supervisionar a
aplicação  do  plano  de  assistência
social do Município; cooperar com as
atividades  dos  conselhos  existentes
no Município na área de assistência
social;  supervisionar  a  realização  e
manutenção  dos  levantamentos  de
dados  sobre  famílias  necessitadas;
supervisionar  a  execução  dos
projetos  do  CREAS,  integrante  do
Sistema Único de Assistência Social
(SUAS),  na  busca  de  oferta  de
atenções  especializadas  de  apoio,
orientação  e  acompanhamento  a
indivíduos  e  famílias  com  um  ou
mais  de  seus  membros  em situação
de  ameaça  ou  violação  de  direitos;
supervisionar  a  execução  dos
programas  do  CREAS  que  visem
fortalecer  as  redes  sociais  de  apoio
da  família;  supervisionar  as  ações
para  assegurar  a  proteção  social
imediata  e  o  atendimento
interdisciplinar  às  pessoas  em
situação  de  violência  visando  sua
integridade  física,  mental  e  social;
supervisionar  as  medidas  de
prevenção  do  abandono  e  da
institucionalização;  supervisionar  as
ações  com  vistas  a  fortalecer  os
vínculos  familiares  e  a  capacidade
protetiva  das  famílias  que  estão
submetidas  a  situação  de  risco
pessoal  e  social;  supervisionar  a
realização  de  serviços  de  natureza
especializada e continuada, prestados
no  âmbito  do  CREAS,  tais  como
Serviço  de  Enfrentamento  à
Violência, ao Abuso e à Exploração
Sexual  contra  Crianças  e
Adolescentes;  supervisionar  os
serviço  de  orientação  e  apoio
especializado a indivíduos e famílias
vítimas  de  violência,  bem  como  o
serviço  de  orientação  e
acompanhamento  a  adolescentes  em
cumprimento  de  Medida
Socioeducativa  de  Liberdade
Assistida e de prestação de serviços à
comunidade;  desempenhar  outras
competências afins. 
Art. 87. A Supervisão da Política da
Habitação  tem  por  competência
supervisionar   a  execução  das
atividades  inerentes  à  política
municipal  da  habitação;
supervisionar  a  execução  das
parcerias  com  entes  federativos  na
busca  de  alternativas  para  a  área
habitacional;  supervisionar  as  ações
de  encaminhamento  das  demandas
verificadas  em sua área de atuação;
supervisionar  a  implementação  de
modelos  de  gestão  e  planejamento
estratégico  para  o  bom  andamento
dos trabalhos; coordenar a execução

de  projetos,  trabalhos  e  ações
relacionados  às  cooperativas
habitacionais;  supervisionar  a
elaboração  do  planejamento
habitacional  destinado  à  população
carente  e  sem meios  econômicos  e
financeiros;  supervisionar  as  ações
de  monitoramento  e
acompanhamento  das  famílias
beneficiadas  com  projetos  sociais;
desempenhar  outras  competências
afins. 
Art.  88.  A  Chefia  do  Sistema
Nacional  de  Emprego  (SINE)  tem
por  competência  chefiar  o
funcionamento  do  órgão;  chefiar  os
serviços  de  habilitação  dos
trabalhadores para o recebimento do
Seguro-Desemprego;  chefiar  os
projetos destinados aos trabalhadores
para a qualificação pessoal; chefiar a
implementação  de  programas  e
treinamentos  de  recolocação  do
trabalhador no mercado de trabalho;
chefiar  as  ações  de  integração  do
Sistema  Público  de  Emprego,
Trabalho e Renda; chefiar  as ações
de relacionamento com as  empresas
locais  para  a  operação  e  execução
dos programas de trabalho; chefiar as
ações de promoção da integração do
trabalhador  com  o  emprego;
desempenhar  outras  competências
afins.
Art. 89. Extinto.
Art. 90. Extinto.
Art. 91. Extinto.
Art. 91-A. A Assessoria Administrati-
va tem por competência assessorar o
Secretário  no  desempenho  de  suas
atribuições e coordenar os trabalhos
no âmbito  da  Secretaria  e  unidades
gerenciais vinculadas.
Art. 91-B. A Assessoria Jurídica tem
por  competência  assessorar  a
execução das atividades jurídicas da
Secretaria  Municipal  da  Assistência
Social  e  Habitação,  zelando  pela
legalidade  e  constitucionalidade  dos
atos  administrativos  da  mesma,
requisitar,  diretamente  a  qualquer
órgão  público  da  Administração,
processos,  certidões,  documentos ou
esclarecimentos  que  julgar
necessários  ao  exercício  de  suas
funções;  emitir  pareceres  e  prestar
assessoria  aos  demais  órgãos  da
Secretaria  em  assuntos  de  natureza
jurídica;  prestar  orientação  jurídica
para  usuários  da  Secretaria  em
situação  de  vulnerabilidade,
conforme Norma Operacional Básica
de  Recursos  Humanos  do  SUAS;
assessorar  e  subsidiar  a  Diretoria
Jurídica  do  Município  acerca  de
contenciosos  específicos  da
Secretaria;  desempenhar  outras
competências afins. 

Art. 9.º Altera, com vigência a partir de 1º de janeiro
de  2017,  a  nomenclatura  e  competências  da
Secretaria  Municipal  da Indústria,  Comércio  e
Turismo  para  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  Turístico,  Indústria  e  Comércio,
constante  no  CAPÍTULO  III,  Seção  X,  da  Lei
Municipal nº 2.870, de 09 de abril de 2013, e altera a
sua estrutura administrativa extinguindo a Assessoria

Administrativa  II,  criando  a  Assessoria
Administrativa,  e  alterando  a  nomenclatura  da
Assessoria de Indústria e Comércio para Assessoria
de Indústria, Comércio e Serviços, da Assessoria de
Turismo  para  Assessoria  de  Desenvolvimento
Turístico e da Assessoria de Eventos para Supervisão
de Eventos, alterando suas competências, passando a
vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO III
...

Seção X
Da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio 

Art.  92.  Compete  a  Secretaria
Municipal  de  Desenvolvimento
Turístico,  Indústria  e  Comércio
desenvolver o turismo, fomentando o
aperfeiçoamento  da  infraestrutura
turística,  da  gastronomia,  do
artesanato  e  da  hotelaria;  promover
eventos  voltados  ao  turismo,
integrando  suas  atividades  com  as
dos  Órgãos  Estaduais  e  Federais;
desenvolver  projetos  e  ações  para  a
instalação  e  ampliação  de  negócios
nas  áreas  industrial,  comercial  e  de
serviços;  articular-se  com  a  região
para  formação  de  parcerias  em
projetos  regionais;  desenvolver
estudos  visando  identificar
oportunidades  de  negócios  de
interesse do Município;  desenvolver
missões  empresariais  e  missões  de
captação  de  investimentos
industriais;  coordenar  e  executar
promoções de apoio ao comércio, tais
como  feiras,  eventos  em  datas
promocionais  e  desenvolver  junto  à
comunidade iniciativas que auxiliem
o incremento de negócios;  propor  e
executar  estudos  periódicos  sobre  o
perfil  de  desenvolvimento  da
indústria, do comércio e de prestação
de  serviços  no  Município
apresentando relatórios  que servirão
para  a  elaboração  de  Planos  de
Desenvolvimento  Municipal;
promover  a  articulação  com
organismos  tanto  de  âmbito
governamental  como  da  iniciativa
privada, visando o aproveitamento de
incentivos  e  recursos  para  o
desenvolvimento  da  indústria  e  do
comércio;  estimular  à  instalação  e
localização  de  indústrias  com  a
menor  agressão  possível  ao  meio
ambiente;  elaborar  estudos  de
mercado a  fim de  apurar  nichos  de
mercado para instalação de empresas
afins;  incentivar  a  promoção  de
cursos  que objetivam a qualificação
profissional;  promover  o  apoio  as
entidades  econômicas  alternativas  e
microempresas,  como  forma  de
incentivos  à  geração  de  rendas  e
empregos;  organizar  e  difundir
programas  anuais  de  festas  e
diversões  públicas  que  tenham
interesse  turístico;  analisar  e  propor
políticas de ação visando a valorizar
os aspectos de interesse turístico do
Município;  organizar  e  difundir
informações úteis sobre o Município,
para a população e visitantes; apoiar
e  manter  articulação  com  o
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empresariado e entidades locais para
a  promoção  de  feiras,  congressos  e
eventos  no  Município;   estudar  e
propor  planos  de  estímulo  ao
desenvolvimento  de  atividades  de
interesse  turístico;  incentivar  a
implantação  de  novos
empreendimentos;  promover,
organizar  e  fomentar  todas  as
atividades  industriais,  comerciais  e
de  serviços  do  Município;  atrair
novos  investimentos  industriais,
através  da criação e manutenção de
distritos  industriais;  buscar  recursos
dos  orçamentos  estadual  e  federal,
assim  como  em  instituições  de
crédito,  públicas  ou  privadas,  para
investimentos  na  área  industrial  do
Município;  desenvolver  regime  de
colaboração e parceria entre o Poder
Público  Municipal  e  as  entidades
empresariais  do  Município;
promover, organizar e fomentar todas
as  atividades  relativas  à  produção
primária e do abastecimento público,
bem como  as  atividades  vinculadas
às empresas de prestação de serviços;
propor  e  discutir,  com  entidades
prestadoras  de  serviços,  políticas
municipais de eficácia e qualificação
para  o  setor;  buscar  recursos  dos
orçamentos estadual e federal, assim
como  em  instituições  de  crédito,
públicas  ou  privadas,  para
investimentos na área de produção do
Município;  desempenhar  outras
competências afins.
Parágrafo  único.  Integram  a
Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Turístico, Indústria
e Comércio:
I – Extinto;
II  –  Assessoria  de  Indústria,
Comércio e Serviços;
III – Assessoria de Desenvolvimento
Turístico;
IV – Supervisão de Eventos;
V – Assessoria Administrativa.

Art. 93. Extinto.
Art.  94.  A Assessoria  de  Indústria,
Comércio  e  Serviços  tem  por
competência  assessorar  o  titular  da
pasta  na  execução  e  avaliação  da
política  municipal  de
desenvolvimento,  em  consonância
com o  Plano Diretor  do  Município,
promovendo  ações  voltadas  para  o
desenvolvimento  industrial,
comercial,  de  serviços  e  de geração
de  emprego  e  renda;  assessorar  na
divulgação  dos  potenciais
econômicos  do  Município,
articuladamente com outras unidades
administrativas;  assessorar  na
promoção do incentivo à instalação,
ampliação  e  modernização  de
empreendimentos  voltados  para  o
desenvolvimento  econômico  do
Município, bem como do estímulo e
apoio à pequena e média empresas e
à  instalação  e  manutenção  de
distritos  industriais;  assessorar  na
promoção  de  parcerias,  envolvendo
os  estabelecimentos  industriais,
comerciais e de prestação de serviços
do  Município;  assessorar  as
articulações com organismos federais

e  estaduais,  organizações  não
governamentais e entidades privadas
com o objetivo de aumentar a oferta
de  emprego  no  Município;
desempenhar  outras  competências
afins. 
Art.  95.  A  Assessoria  de
Desenvolvimento  Turístico  tem  por
competência  assessorar  o  titular  da
pasta  em  ações  voltadas  para  o
desenvolvimento  do  turismo  local,
como forma de geração de emprego e
renda, afirmando o Município como
polo turístico da região; assessorar na
organização de programas anuais de
festas  e  diversões  públicas  que
tenham  interesse  turístico  local;
assessorar  o  titular   da  área  de
eventos;   assessorar  na  promoção e
divulgação  dos  atrativos  e
potencialidades  turísticas  do
município, bem como assessorar em
eventos identificados com a história,
a vocação, a identidade e as tradições
da  comunidade;  assessorar  no
desenvolvimento  e  planejamento
estratégico  para  o  turismo,  que
orienta  as  diretrizes  governamentais
locais,  o  setor  produtivo  e  a
sociedade nas ações necessárias para
a  ampliação  da  atividade  turística;
assessorar as ações de proposição da
política  Municipal  de  Turismo;
assessorar  na  promoção  e  no
desenvolvimento  dos  planos  e
programas  municipais  de  turismo,
bem  como  no  estabelecimento  e
implementação  de  convênios  com
entidades afins, públicas e privadas,
que  visem  a  implantação  de
programas  e  atividades  turísticas  e
recreativas; assessorar na elaboração
e  organização  do  calendário  de
eventos  turístico  do  Município;
desempenhar  outras  competências
afins. 
Art.  96.   A Supervisão  de  Eventos
tem por  competência  acompanhar  o
titular  da  pasta  na  organização  e
direção  de  todos  os  eventos
realizados  pela  secretaria  e
supervisionar a criação de projetos e
atividades  diversas  nessas  áreas;
supervisionar os processos de busca
de intercâmbios culturais com outros
municípios e entidades; supervisionar
a  organização  e  execução  de
confraternizações  e  outros  eventos
realizados pelo município por outras
Secretarias;   desempenhar  outras
competências afins. 
Art. 96-A. A Assessoria Administrati-
va tem por competência assessorar o
Secretário  no  desempenho  de  suas
atribuições e coordenar os trabalhos
no âmbito  da  Secretaria  e  unidades
gerenciais vinculadas.”

Art. 10. Altera, com vigência a partir de 1º de janeiro
de  2017,  a  estrutura  administrativa  da  Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, constante
no CAPÍTULO III,  Seção XI,  da  Lei  Municipal  nº
2.870,  de  09  de  abril  de  2013,  extinguindo  a
Assessoria  Executiva  e  a  Chefia  de  Serviços  de
Manutenção  de  Praças  e  Jardins  e  criando  a
Assessoria Administrativa, passando a vigorar com a
seguinte redação:

“CAPÍTULO III
...

Seção XI
Da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e

Juventude

Art. 97. ...
Parágrafo único. ...
I - Extinto;
II - ...;
III - ...;
IV - Extinto; 
V - Assessoria Administrativa.

Art. 98. Extinto.
Art. 99. ...
Art. 100. ...
Art. 100-A. Extinto.
Art. 100-B.  Assessoria Administrati-
va  tem por competência assessorar o
Secretário  no  desempenho  de  suas
atribuições e coordenar os trabalhos
no  âmbito  da  Secretaria  e  unidades
gerenciais vinculadas.”

Art. 11. Altera, com vigência a partir de 1º de janeiro
de 2017, a nomenclatura da Secretaria Municipal de
Segurança,  Trânsito  e  Logística  para  Secretaria
Municipal  de  Segurança  e  Trânsito  e  suas
competências,  constante  no  CAPÍTULO  III,  Seção
XII,  da  Lei  Municipal  nº  2.870,  de  09  de  abril  de
2013,  e  altera  a  sua  estrutura  administrativa
extinguindo  a  Coordenadoria  de  Logística,  a
Assessoria Administrativa III, a Chefia dos Serviços
de Oficina, a Chefia de Serviços de Manutenção da
Sinalização  e  a  Assessoria  Técnica  de  Projetos,
criando  a  Assessoria  Administrativa  e  alterando  a
nomenclatura  da  Diretoria  de  Trânsito  para
Supervisão  de  Trânsito  e  Sinalização,  da
Coordenadoria  da  Defesa  Civil,  Segurança  e
Monitoramento  para  Chefia  de  Defesa  Civil  e
Monitoramento  e  suas  competências,  e  da
Coordenadoria  de  Energia  e  Comunicação  para
Chefia de Iluminação Pública e suas competências,
passando a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO III
...

Seção XII 
Da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito

Art.  100-B.  Compete  a  Secretaria
Municipal  de  Segurança  e  Trânsito,
Órgão  Executivo  Municipal  de
Trânsito  nos  termos  da  Lei  nº
9.503/97, cujo titular é a autoridade
municipal  de  trânsito  para  todos  os
efeitos  legais  assim  como  o
Supervisor de Trânsito e Sinalização,
organizar  e  coordenar  as  atividades
de  segurança,  coordenando  e
cooperando em programas que visem
a  melhoria  nas  condições  de
segurança  pública,  em  colaboração
com  outras  esferas  de  governo;
organizar  e  coordenar  as  atividades
da  defesa  civil,  de  acordo  com  as
diretrizes  do  Sistema  Nacional  e
Estadual  de  Defesa  Civil;  colaborar
para  a  eficiência  e  eficácia  do
monitoramento  da  cidade,
proporcionando  a  operacionalização
do  sistema  de  videomonitoramento;
instalar  e manter a telefonia no que
lhe  couber;  administrar  os  serviços
de  máquinas  e  equipamentos  da
Prefeitura,  incluindo  a  guarda,  o
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abastecimento,  a  manutenção  e  o
controle  dos veículos,  equipamentos
e  máquinas  da  frota  municipal;
executar  os  serviços  de  eletricidade
em  geral;  manter  os  serviços  de
iluminação  pública;  executar  ou
fiscalizar  a  implantação  e
manutenção da rede de iluminação de
logradouros  públicos  municipais,
monumentos  e  prédios  próprios
municipais;  autorizar,  fiscalizar,
regulamentar  e  controlar  os
transportes  públicos  coletivos,  bem
como outros serviços públicos ou de
utilidade  pública  concedidos  ou
permitidos;  propor  projetos
referentes  a  estrutura  viária  do
Município;  organizar  o  sistema  de
trânsito  e  tráfego  urbano,  em
colaboração  com  os  órgãos
competentes  do  Estado;  implantar,
manter  e  operar  o  sistema  de
sinalização,  os  dispositivos  e  os
equipamentos  de  controle  viário;
executar  a  fiscalização  de  trânsito,
autuando e aplicando as penalidades
administrativas  por  infrações  de
circulação, estacionamento e paradas
previstas na Lei Federal, notificando
os infratores e arrecadando as multas
que  aplicar;  fiscalizar,  autuar  e
aplicar  as  penalidades  e  medidas
administrativas  cabíveis  relativas  a
infrações  por  excesso  de  peso,
dimensões  e  lotação  dos  veículos,
bem  como  notificar  e  arrecadar  as
multas  que  aplicar;  autorizar  e
fiscalizar  a  realização  de  obras  e
eventos  que  interfiram  na  livre
circulação de veículos e pedestres, de
acordo  com  o  regulamento
pertinente, arrecadando as multas que
aplicar;  manter,  ampliar  e  operar
sistema  de  estacionamento  rotativo
nas  vias  públicas,  arrecadando  os
valores  dele  decorrentes;  arrecadar
valores  provenientes  de  estada,
remoção  de  veículos,  objetos  e
escolta  de  veículos  de  cargas
superdimensionadas  ou  perigosas,
arrecadando  os  valores  decorrentes
da  prestação  destes  serviços;
credenciar  os  serviços  de  escolta,
fiscalizar  e  adotar  medidas  de
segurança  relativas  aos  serviços  de
remoção  de  veículos  escolta  e
transporte  de  carga  indivisível;
integrar-se  a  outros  órgãos  e
entidades  do  Sistema  Nacional  de
Trânsito  para  fins  de  arrecadação e
compensação de multas impostas na
área de sua competência, com vistas
à  unificação  do  licenciamento,  à
simplificação  e  à  celeridade  das
transferências  de  veículos  e  de
prontuários  dos  condutores  de  uma
para  outra  unidade  da  Federação;
implantar  as  medidas  da  Política
Nacional de Trânsito e do Programa
Nacional  de  Trânsito;  promover  e
participar de projetos e programas de
educação e segurança de trânsito de
acordo  com  as  diretrizes
estabelecidas  pelo  CONTRAN  -
Conselho  Nacional  de  Trânsito;
registrar  e  licenciar,  na  forma  da
legislação, ciclomotores, veículos de
tração  e  propulsão  humana  e  de

tração  animal,  fiscalizando,
autuando,  aplicando  penalidades  e
arrecadando  multas  decorrentes  de
infrações; articular-se com os demais
órgãos  do  Sistema  Nacional  de
Trânsito no estado, sob coordenação
do  respectivo  CETRAN - Conselho
Estadual  de  Trânsito;  fiscalizar  o
nível  de  poluentes  e  ruídos
produzidos  pelos  veículos
automotores  ou  pela  sua  carga;
vistoriar veículos que necessitem de
autorização especial  para  transitar  e
estabelecer  os  requisitos  técnicos  a
serem observados  para  a  circulação
desses veículos; desempenhar outras
competências afins. 
Parágrafo  único.  Integram  a
Secretaria  Municipal  de  Segurança,
Trânsito e Logística:
I  -  Supervisão  de  Trânsito  e
Sinalização;
II  -  Chefia  de  Defesa  Civil  e
Monitoramento;
III - Extingue;  
IV - Chefia de Iluminação Pública;
V - Extingue;
VI - Extingue; 
VII - Extingue;
VIII - Extingue;
IX - Assessoria Administrativa.

Art. 100-C. A Supervisão de Trânsito
e Sinalização é unidade integrante do
Órgão  Executivo  Municipal  de
Trânsito  nos  termos  da  Lei  nº
9.503/97, para todos os efeitos legais,
cujo titular é a autoridade municipal
de  trânsito  conjuntamente  com  o
Secretário  da  pasta  a  que  está
vinculado  e  tem  por  competência
cumprir e fazer cumprir a legislação
e  as  normas  de  trânsito,  no  âmbito
municipal;  supervisionar   a
fiscalização de trânsito, bem como a
aplicação  das  penalidades
administrativas,  por  infrações  de
circulação, estacionamento e paradas
previstas na Lei Federal nº 9.503/97,
notificando  os  infratores  e
arrecadando  as  multas  que  aplicar;
supervisionar  a  fiscalização,
autuação e aplicação das penalidades
e  medidas  administrativas  cabíveis
relativas a  infrações  por excesso de
peso,  dimensões  e  lotação  dos
veículos,  bem como a notificação  e
arrecadação  das  multas  aplicadas;
supervisionar  e  coordenar  as
autorizações e fiscalizar a realização
de obras e eventos que interfiram na
livre  circulação  de  veículos  e
pedestres,  de  acordo  com  o
regulamento  pertinente,  arrecadando
as multas aplicadas; supervisionar as
atividades  previstas  para  o  órgão
executivo  municipal  de  trânsito,
conforme o disposto no § 2º do artigo
95  da  Lei  Federal  nº  9.503/97;
supervisionar  a  implantação,
manutenção  e  operacionalização  do
sistema  de  estacionamento  rotativo
pago nas vias públicas,  arrecadando
os valores decorrentes; supervisionar
os  processos  de  arrecadação  de
valores  provenientes  de  estada,
remoção  de  veículos,  objetos  e
escolta  de  veículos  de  cargas

superdimensionadas  ou  perigosas,
arrecadando  os  valores  decorrentes
da  prestação  destes  serviços;  dirigir
os processos de credenciamento dos
serviços  de  escolta,  fiscalização  e
adoção  de  medidas  de  segurança
relativas aos serviços de remoção de
veículos,  escolta  e  transporte  de
carga  indivisível;  supervisionar  a
implantação das medidas da Política
Nacional de Trânsito e do Programa
Nacional de Trânsito; supervisionar a
promoção de projetos e programas de
educação e segurança de trânsito de
acordo  com  as  diretrizes
estabelecidas  pelo  CONTRAN;
supervisionar  os  processos  de
registro e licenciamento, na forma da
legislação, de ciclomotores, veículos
de  tração  e  propulsão  humana  e  de
tração  animal,  fiscalizando,
autuando,  aplicando  penalidades  e
arrecadando  multas  decorrentes  de
infrações; supervisionar os processos
de  autorização  para  conduzir
veículos  de  propulsão  humana  e  de
tração  animal;  articular-se  com  os
demais  órgãos  do  Sistema Nacional
de  Trânsito  no  Estado,  sob
coordenação  do  respectivo
CETRAN;  supervisionar  os  atos  de
fiscalização do nível  de  emissão  de
poluentes  e ruídos produzidos pelos
veículos  automotores  ou  pela  sua
carga; dirigir os processos de vistoria
de  veículos  que  necessitem  de
autorização  especial  para  transitar;
supervisionar  os  processos  de
controle referente ao serviço de táxis
no  Município,  o  sistema  de
estacionamento  no  Município,  e  o
transporte  coletivo  do  Município;
supervisionar  as  ações  de
manutenção e operação do sistema de
sinalização  e  dos  dispositivos  e
equipamentos  de  controle  viário;
auxiliar  na promoção das atividades
relativas ao cumprimento do Código
de Trânsito Brasileiro; supervisionar
a realização dos serviços de pintura
de  meio-fio,  faixas  de  segurança,
colocação,  conserto  e  reposição  de
placas  de  sinalização  de  trânsito;
supervisionar  as  ações  e  a
fiscalização  de obras  e  eventos  que
interfiram  na  livre  circulação  de
veículos e pedestres, de acordo com
o  regulamento  pertinente;
supervisionar  os  serviços  de
sinalização  do  sistema  de
estacionamento e transporte coletivo;
desempenhar  outras  competências
afins. 
Art.100-D. A Chefia de Defesa Civil
e  Monitoramento  tem  por
competência  chefiar  as  ações  de
estabelecimento  e  execução  das
políticas,  diretrizes  e  programas  de
segurança  pública  no  Município;
chefiar  as  atividades  e  ações  do
município no âmbito da Defesa Civil,
conforme  legislações  municipal  e
federal  que  dispõem  sobre  defesa
civil;  chefiar  as  ações  de
implementação dos planos diretores,
planos de contingências e planos de
operações de defesa civil; gerenciar e
fiscalizar a execução dos recursos do
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Fundo  Municipal  de  Defesa  Civil;
chefiar as ações de análise das áreas
de  risco  e  articular  a  intervenção
preventiva,  o  isolamento  e  a
evacuação da população das áreas de
risco intensificado e das edificações
vulneráveis; articular a realização da
avaliação  de  danos  e  prejuízos  das
áreas  atingidas  por  desastres,  na
forma  da  lei;  propor  à  autoridade
competente a Declaração de Situação
de  Emergência  e  de  Estado  de
Calamidade Pública,  de acordo com
os  critérios  estabelecidos  pelo
Conselho  Nacional  de  Defesa  Civil
(CONDEC);  chefiar  a execução das
políticas  públicas  de  interesse  da
administração,  coordenando  e
gerenciando  a  integração  com  as
políticas  sociais  do  Município  que,
direta  ou  indiretamente,  interfiram
nos  assuntos  de  segurança  pública;
estabelecer relação com os órgãos de
segurança  estaduais  e  federais,
visando ação integrada no Município,
inclusive  com  planejamento  e
integração  das  informações;  chefiar
as  ações  ligadas  a  política  de
segurança pública municipal; chefiar
a execução dos projetos que tenham
como  objetivos  a  segurança  de
trânsito nas ruas da cidade, inclusive
através de monitoramento, utilizando
os  equipamentos  e  programas  de
informática  necessários;  chefiar  a
ação  de  monitoramento  de  câmeras
de  segurança  e  seu  eficaz
funcionamento;  manter  registros
magnéticos  ou  de  quaisquer  outras
formas  tecnológicas  dos  fatos
acontecidos  nas  vias  monitoradas;
zelar pela boa execução dos sistemas
de  monitoramento;  guardar  sigilo
sobre os acontecimentos objetos dos
monitoramentos;  zelar  pela
manutenção  e  conservação  dos
equipamentos,  tanto internos quanto
externos;  comunicar  ao  órgão
superior  imediato  quaisquer
anomalias acontecidas em função das
atividades monitoradas; desempenhar
outras competências afins.
Art. 100-E. Extinto.
Art.  100-F.  A Chefia  de  Iluminação
Pública tem por competência chefiar
as  ações  voltadas  a  iluminação
pública, de reposição de lâmpadas e
de  manutenção  em  bens  imóveis
municipais; chefiar  a implantação de
redes  de  eletrificação  rural,  em
parceria  com  concessionárias
habilitadas;  chefiar  os  serviços  de
mudanças  de  tensão  de  redes  de
eletrificação  rural;  chefiar  a
implantação  ou  melhoria  de  tensão
de rede nos prédios públicos ou em
outras  áreas  de  responsabilidade  do
município;  chefiar  os  serviços  de
instalação  de  energia  e  iluminação
para realização de eventos públicos;
chefiar  as  atividades  relativas  à
telefonia; desempenhar  outras
competências afins. 
Art. 100-G. Extinto.
Art.100-H. Extinto.
Art. 100-I. Extinto.
Art. 100-J. Extinto. 

Art.100-K. A Assessoria Administra-
tiva  tem por competência assessorar
o Secretário no desempenho de suas
atribuições e coordenar os trabalhos
no âmbito  da  Secretaria  e  unidades
gerenciais vinculadas.”

Art. 12. Cria, com vigência a partir de 1º de janeiro
de 2017, a Secretaria Municipal da Agricultura e do
Meio  Ambiente  na  estrutura  administrativa  do
Município  de  Carlos  Barbosa,  acrescentando  no
CAPÍTULO III da Lei Municipal nº 2.870, de 09 de
abril de 2013, a Seção XIV, passando a vigorar com a
seguinte redação:

“CAPÍTULO III
...

Seção XIV

Da Secretaria Municipal da Agricultura e do Meio
Ambiente

Art.  100-L.  Compete  a  Secretaria
Municipal da Agricultura e do Meio
Ambiente prestar  assistência  técnica
aos  agricultores,  avicultores  e
pecuaristas sediados no território do
Município; promover  programas de
prevenção e combate às pragas e às
moléstias  das  culturas  animal,
fruticultura  e  hortigranjeiros;
desenvolver  programas educativos  e
de extensão rural,  visando elevar os
padrões  de  produção e  de  consumo
dos  produtos  rurais;  prestar
assistência aos produtores através de
serviços de mecanização; coordenar a
política  dos  serviços  de  apoio  com
maquinário  do  Município  aos
produtores  do  meio  rural;  realizar
estudos e pesquisas para desenvolver
o  fomento  à  exploração  de  novas
espécies  animais  e  vegetais,
adaptáveis  às  condições  do
Município,  objetivando  a
diversificação da produção primária;
nos  limites  da  competência
municipal,  atuar  como  órgão
regularizador  do  abastecimento,
através  de  estudos  e  projetos  de
apoio ao sistema de armazenamento e
comercialização,  desenvolver  ações
no  mercado  supridor,  especialmente
de gêneros de primeira necessidade;
promover  a  articulação  com órgãos
federais, estaduais e municipais, com
vistas  à  obtenção  de  recursos  para
projetos  e  ações  de  melhoria  das
condições de vida das populações do
meio  rural,  com  especial
direcionamento  para  o
desenvolvimento  da  agricultura
familiar e a integração agroindustrial
apropriada;  orientar,  coordenar  e
controlar  a  execução  da  política  de
desenvolvimento  agropecuário  no
âmbito  do  Município;  promover  a
realização de atividades relacionadas
com o desenvolvimento agropecuário
e comercial do Município; delimitar
e  implantar  áreas  destinadas  à
exploração  hortifrutigranjeira,
agropecuária  e  comercial  de
produtos,  sem  descaracterizar  ou
alterar o meio ambiente; coordenar as
atividades  relativas  à  orientação  da
produção  primária  e  ao

abastecimento  público;  licenciar  e
controlar  o  comércio  transitório;
promover  intercâmbio  e  convênios
com  entidades  federais,  estaduais,
municipais  e  privadas  relativos  aos
assuntos  atinentes  às  políticas  de
desenvolvimento  agropecuário;
promover   medidas  de  preservação,
conservação  e  recuperação  do
ambiente natural; formular e executar
as  políticas  de  desenvolvimento  do
meio  rural  de  forma  sustentável;
promover  medidas  de  combate  a
todas  as  formas  de  poluição  do
ambiente e fiscalizar, diretamente ou
por  delegação  o  seu  cumprimento;
definir políticas relativas às unidades
de  conservação  e  administrar  as
unidades de conservação municipais
e  parques;  promover  a  fiscalização
ambiental; projetar, construir e zelar
pela  conservação  e  manutenção  de
parques  e  áreas  de  preservação
ecológica;  criar  e  implementar
políticas  de  gestão  por  bacias  e
microbacias  hidrográficas  e  de
organização  do  espaço  produtivo
agrário contemplado; orientar para o
uso  racional  do  solo,  a  redução  e
gradativa  eliminação  do  uso  de
agrotóxicos;  definir  e  implementar
política  florestal  municipal,
abrangendo  o  florestamento  e  o
reflorestamento;  propor  e  executar
programas  de  proteção  do  ambiente
no  Município,  contribuindo  para  a
melhoria  de  suas  condições;  propor
políticas  e  elaborar  projetos  e
programas  na  área  do  saneamento
ambiental e fiscalizar a sua execução;
elaborar  projetos  e  programas  de
educação  ambiental;  desenvolver
políticas,  projetos  e  programas
visando  a  criação  de  sistemas  de
coleta, tratamento e destinação final
adequada  dos  esgotos  domésticos,
industriais  e  das  atividades
agrossilvopastoris,  bem  como  dos
resíduos  sólidos  domésticos,
comerciais,  industriais,  da  saúde,
perigosos  e  especiais;  promover  o
planejamento e a gestão dos espaços
urbano e rural com base nas bacias e
microbacias  hidrográficas  e  criar  e
implementar políticas de preservação
e  recuperação  da  qualidade  das
águas;  controlar  a  expansão  e  o
parcelamento  do  solo  urbano;
controlar  e  implementar  projetos  de
arborização  urbana;  efetuar  o
licenciamento ambiental, nos termos
da  legislação  competente;  manter  o
cadastro  de  atividades  econômicas
utilizadoras  ou  degradadoras  de
recursos  ambientais;  controlar,
monitorar  e  avaliar  os  recursos
naturais  do  Município,  visando  à
proteção,  à  preservação  e  à
conservação  de  áreas  de  interesse
ecológico, assim como a recuperação
de  áreas  degradadas;  propor
diretrizes  municipais,  normas  e
padrões  relativos  a  preservação  e
conservação  de  recursos  naturais  e
paisagísticos do Município; avaliar o
impacto  da  implantação  de  projetos
públicos  ou  privados,  sobre  os
demais  recursos  ambientais  do
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Município;  controlar  e  fiscalizar  as
podas no Município e a execução dos
planos  de  arborização  e
ajardinamento de vias e logradouros
públicos;  promover  a  educação
ambiental,  em  articulação  com
demais  secretarias  e  órgãos
municipais;  desempenhar  outras
competências afins. 
Parágrafo  único.  Integram  a
Secretaria Municipal de Agricultura e
do Meio Ambiente:
I  -  Subprefeituras,  que  tem  por
competência  representar  a
Administração  Municipal  nos
respectivos distritos, agindo de forma
a  ser  o  elo  entre  os  moradores  das
localidades  e  os  administradores
públicos, com o objetivo de facilitar
a execução dos projetos e programas,
organizando,  orientando,  buscando
soluções  para  os  problemas  locais,
bem  como  acompanhar  a  execução
dos serviços realizados; coordenar e
organizar  reuniões  nas  localidades,
na  busca  de  soluções  para  os
problemas existentes e para ouvir as
necessidades  apresentadas  pela
população  local,  levando  estas
necessidades  e  solicitações  até  as
secretarias  para  soluções;  buscar
junto  à  todas  as  secretarias
municipais  as  soluções  dos
problemas  surgidos  nos  distritos,
atendendo aos objetivos propostos no
plano  de  governo  dos
administradores  públicos  e
desempenhar  outras  competências
afins.
II  -  Assessoria  Administrativa,  tem
por  competência  assessorar  o
Secretário  no  desempenho  de  suas
atribuições e coordenar os trabalhos
no  âmbito  da  Secretaria  e  unidades
gerenciais vinculadas.
III  -  Supervisão  Geral  de  Serviços,
que  tem  por  competência
supervisionar  os  trabalhos  de  todas
as unidades vinculadas a Secretaria;
supervisionar  a  elaboração  do
planejamento de todos os programas
e  serviços  desenvolvidos  pela
secretaria; supervisionar o controle  e
gestão  de  pessoal,  e  otimizar  e
equacionar  tempo/serviço/pessoal;
desempenhar  outras  competências
afins. 
IV  -  Supervisão  Técnica
Agropecuária,  que  tem  por
competência  supervisionar  a
formulação,  implementação,
execução,  avaliação  e  fiscalização
dos  programas,  projetos  e  demais
ações  relativas  à  produção  e
abastecimento, bem como estimular e
fomentar  as  atividades  da  produção
rural e difusão técnica das atividades
da  agricultura,  da  pecuária,
abastecimento  e  de
hortifrutigranjeiros;  supervisionar  os
processos de vigilância e a promoção
da defesa e inspeção de produtos de
origem animal, vegetal e mineral no
âmbito das competências municipais;
supervisionar  os  processos  de
organização de feiras e exposições de
produtos  agropecuários;
supervisionar  e  incentivar  a

organização  dos  agricultores  em
associações ou grupos; desempenhar
outras competências afins.
V - Supervisão de Inspeção Sanitária,
que  tem  por  competência
supervisionar  a  unidade  responsável
pelo sistema de inspeção municipal;
desempenhar  outras  competências
afins.
VI - Supervisão de Meio Ambiente,
que  tem  por  competência
supervisionar  a  implementação  das
medidas voltadas para a proteção do
meio  ambiente;  supervisionar  as
ações  da  política  ambiental  do
Município;  articular-se  com  as
demais  unidades  administrativas,
visando  à  implementação  de  ações
que  garantam  a  melhoria  da
qualidade  de  vida  da  população;
supervisionar as ações e a execução
de  planos,  programas,  projetos  e
atividades  de  preservação  e
repercussão ambiental; supervisionar
os  processos  de  aprovação  e
fiscalização  da  implantação  de
empreendimentos  e  instalações  para
fins  industriais  e  parcelamentos  do
solo de qualquer natureza, bem como
quaisquer  atividades  que  utilizem
recursos  naturais  renováveis  e  não
renováveis;  supervisionar  os
processos de controle e planejamento
do(s)  Cemitério(s)  Público(s)
Municipal(is);  desempenhar  outras
competências afins.
VII  -  Chefia  do  Horto  Florestal  e
Controle da Coleta Seletiva, que tem
por competência  chefiar a execução
dos projetos e programas municipais
que visem a preservação de espécies
de  árvores,  nativas  ou  não,  para
produção de mudas das espécies pré-
determinadas pela Secretaria; chefiar
a execução dos serviços de coleta de
sementes das mais variadas espécies
para desenvolvimento das respectivas
mudas  junto  ao  viveiro;  chefiar  os
processos de preparo de quantidades
de  mudas  necessárias  para
florestamento  e  reflorestamento,
atendendo a demanda dos projetos ou
para programas de reparação de áreas
degradadas;  chefiar  as  ações  e
processos  vinculados  a  coleta
seletiva  municipal;  desempenhar
outras competências afins. 

VIII  -  Chefia  de  Ações  Ambientais,
que  tem por  competência  chefiar  as
ações  e  projetos  ambientais
desenvolvidas  na  Secretaria;  chefiar
as  ações  de  estudo  e  análise  das
situações apresentadas, para o fim de
promover  ajustes  e  adequações;
chefiar  a  execução  dos  projetos  e
serviços  contratados  a  terceiros  na
área de suas atribuições; desempenhar
outras competências afins.”
IX  -  Chefia  de  Conservação  de
Espaços  Públicos,  que  tem  por
competência   chefiar a execução dos
serviços  e  manutenção  de
ajardinamento  e  conservação  do
mobiliário urbano, praças, parques e
jardins públicos; desempenhar outras
competências afins.”

Art. 13. Cria, com vigência a partir de 1º de janeiro

de  2017,  a  Secretaria  Municipal  de  Planejamento,
Serviços e Vias Urbanas na estrutura administrativa
do Município de Carlos Barbosa,  acrescentando no
CAPÍTULO III da Lei Municipal nº 2.870, de 09 de
abril de 2013, a Seção XV, passando a vigorar com a
seguinte redação:

“CAPÍTULO III
...

Seção XV
Da Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

Art.  100-M.  Compete  a  Secretaria
Municipal de Planejamento, Serviços
e  Vias  Urbanas  elaborar  estudos,
diagnósticos e pesquisas de natureza
urbanística,  necessários  ao  processo
de planejamento físico e territorial do
Município,  especialmente  as
referentes  a  desenho  urbano,
zoneamento,  obras,  edificações  e
posturas;  fiscalizar  o  cumprimento
das normas referentes ao uso do solo,
zoneamento,  loteamentos,  meio
ambiente, de construções particulares
e  de  órgãos  públicos  estaduais  e
federais; examinar e aprovar pedidos
de licenciamento para construções e
loteamentos  urbanos,  conforme  as
normas  municipais  em  vigor;
executar trabalhos topográficos e de
desenhos  indispensáveis  às  obras  e
aos  serviços  a  cargo  da  Secretaria;
realizar  perícias,  avaliações,
inclusive para fins tributários, laudos
e arbitramentos; examinar e aprovar
os  projetos  de urbanização de áreas
pertencentes  a  particulares  e
fiscalizar a execução de arruamentos
aprovados;  examinar  e  aprovar  os
projetos de construções particulares,
bem  como  inspecionar  e  vistoriar
edificações; fiscalizar o cumprimento
das disposições de natureza legal, no
que  diz  respeito  a  sua  área  de
competência,  bem  como  aplicar
sanções  aos  infratores;  acompanhar,
controlar, avaliar e atualizar o plano
diretor e outros planos, programas e
projetos  que  visem  coordenar  a
ocupação,  o  uso  ou  a  regularização
de posse do solo urbano; examinar e
aprovar  os  pedidos  de  licença  de
loteamento  urbano,  construções,
localização de atividades comerciais,
industriais  e  de  serviços,  de  acordo
com  as  normas  urbanísticas  do
Município;  promover  o  estudo  para
desapropriação das áreas destinadas à
realização  de  obras  públicas;
fiscalizar  o  código  de  posturas  em
geral  e  de  política  administrativa  a
cargo do Município; conceder alvarás
às empresas industriais e comerciais;
executar  serviços  de  esgoto  e
saneamento; coordenar a extração de
pedras e britagem; dirigir os serviços
no britador; coletar lixo e detritos em
ruas e passeios públicos onde não é
executado por  serviço específico de
recolhimento de lixo, quer seja pela
municipalidade  ou  por  serviço
terceirizado,  limpeza  pública  e
serviços  auxiliares  correlatos;
executar  atividades  concernentes  a
manutenção e  conservação de obras
públicas  municipais  e  instalações
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para  prestação  de  serviços  à
comunidade; proceder a manutenção
e conservação de estradas, caminhos
municipais  e  vias  urbanas;  planejar,
organizar,  controlar  e  fiscalizar  os
serviços de varrição, limpeza de vias
e  logradouros  públicos;  conservar  e
manter  cemitérios;  manter  os
serviços da rede de água municipal;
executar  os  serviços  de  carpintaria,
pintura, marcenaria e de serviços de
reparos  para  os  demais  órgãos  da
Prefeitura;   desempenhar  outras
competências afins.
Parágrafo  único.  Integram  a
Secretaria  Municipal  de
Planejamento,  Serviços  e  Vias
Urbanas:
I  -  Supervisão  Geral  de  Serviços
Urbanos,  que  tem por  competência
supervisionar  as  ações  de
organização  e  manutenção  dos
serviços relativos à limpeza pública,
esgoto, saneamento e serviços gerais;
supervisionar as ações de melhorias e
manutenção  das  estradas,  ruas  e
logradouros  públicos,  passeio
público,  bueiros,  praças,  canteiros  e
entornos  de  escolas  municipais  e
outros  prédios  públicos;
supervisionar  e  orientar  a  execução
dos  serviços  de  abertura  de  ruas,
colocação  de  redes  de  esgotos,
drenagem,  bem  como
acompanhamento  de  colocação  de
calçamento; acompanhar a execução
dos projetos e serviços da secretaria;
supervisionar as equipes dos serviços
relacionados  quanto  às  tarefas  a
serem executas  por  eles,  bem como
sobre  a  correta  utilização  das
máquinas  e  equipamentos  sob  a
responsabilidade  dos  mesmos;
desempenhar  outras  competências
afins. 
II  -  Supervisão  de  Diretrizes
Urbanísticas,  que  tem  por
competência  supervisionar  o
processamento  das  ações
relacionadas a obras e planejamento
urbano; supervisionar e intermediar o
diálogo com os profissionais da área,
no intuito de  de buscar soluções para
divergências, bem como a proposição
de diretrizes;  supervisionar as ações
das  unidades  de  aprovação  de
projetos  e  fiscalização  de  obras  e
posturas;  desempenhar  outras
competências afins. 
III - A Assessoria Administrativa tem
por  competência  assessorar  o
Secretário  no  desempenho  de  suas
atribuições e coordenar os trabalhos
no  âmbito  da  Secretaria  e  unidades
gerenciais vinculadas.
IV  -  Assessoria  de  Serviços  de
Britagem,  que  tem por  competência
assessorar  o  Secretário  da  pasta  no
desenvolvimento  das  atividades  do
sistema  do  britador  municipal  sob
competência  do  município  ou  se  o
serviço for terceirizado; desempenhar
outras competências afins. 
V - Chefia de Serviços de Viação e
Saneamento,  que  tem  por
competência  chefiar  a  execução  e
manutenção dos projetos e programas
da  secretaria  voltados  para  os

serviços  de  esgoto  e  saneamento
públicos  no perímetro urbano e  nos
distritos;  desempenhar  outras
competências afins. 
VI - Chefia de Serviços Gerais,  que
tem  por  competência  chefiar  os
serviços  de  pequenos  reparos  em
prédios  municipais,  colocação  e
retirada de móveis nos bens públicos
municipais,  colocação  e  retirada  de
palcos móveis em virtude de eventos;
chefiar  os  serviços  auxiliares  em
obras  públicas;  desempenhar  outras
competências afins. 
VII - Chefia de Fiscalização de Obras
e Posturas, que tem por competência
chefiar   a  execução  de  todos  os
serviços  voltados  à  fiscalização  do
cumprimento  das  normas  legais
vigentes relativas às construções em
andamento no Município, bem como
o  fiel  cumprimento  das
especificações  técnicas  aprovadas
pela  municipalidade  para  as
construções  e  a  aplicação  da
legislação  existente  com relação  às
posturas  municipais,  solicitando,
inclusive,  quando  necessário,  a
intervenção da  força policial  para  a
consecução de seus objetivos; chefiar
a   execução das  obras  para  fins  de
expedição de “habite-se”;  chefiar  as
equipes de fiscalização ambiental do
Município;  chefiar  as  ações  de
emissão  de  notificações,
comunicados,  embargos,  autos  de
infração,  termos  de  apreensão  e
termos  de  doação  de  produtos
aprendidos,  multa  administrativa,
conforme o caso, nas atividades que
contrariem as disposições legais que
regulamentam  as  questões  sobre  o
meio  ambiente;  apreciar  e
supervisionar os projetos contratados
a  terceiros  na  área  de  suas
atribuições,  emitindo  parecer  a
respeito  da  temática,  obra  ou
prestação  de  serviços;  repassar  aos
fiscais  as  diretrizes  necessárias  ao
desempenho  das  fiscalizações  e
controle  de  atividades  e  serviços
degradadores  ou  poluidores;
desempenhar  outras  competências
afins.”

Art.  14.  Extingue,  com vigência  a  partir  de  1º  de
janeiro de 2017,  02 (dois) cargos em comissão ou
funções  gratificadas  de  Assessor  Administrativo  II
da Fundação de Cultura e Arte de Carlos Barbosa,
CC02 ou FG02, criados pela Lei Municipal nº 2.872,
de 09 de abril de 2013, e cria, com vigência a partir
de  1º  de  janeiro  de  2017,  02  (dois)  cargos  em
comissão  ou  funções  gratificadas  de  Assessor
Administrativo,  CC03  ou  FG03,  do  Quadro  de
Cargos  em  Comissão  ou  Funções  Gratificadas  da
Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, cujas
atribuições  e  carga  horária  são  as  constantes  no
Anexo  I  que  faz  parte  integrante  desta  Lei,  e  o
regime  de  trabalho  é  determinado  pela  Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.

Art. 15. Altera, com vigência a partir de 1º de janeiro
de 2017, no Quadro de Cargos em Comissão (CC) e
Funções Gratificadas (FG) da Administração Direta
do Executivo Municipal, fixados no artigo 19 da Lei
Municipal  n°  685,  de  26  de  junho  de  1990  e  no
Anexo  III  da  mesma  Lei,  que  faz  parte  integrante
desta Lei, a redação do "Código de identificação da

remuneração",  referente  aos   Cargos  em Comissão
(CCs)  e  Funções  Gratificadas  (FG)  a  seguir
relacionados, conforme abaixo descrito: 

"Art. 19 ... 

DENOMINAÇÃO
DO CARGO

CÓD.I-
DEN.-

REM. CC
OU FG Nº

*

QUAN
T.

CAR-
GOS*

*

C.H/S
EM***

ÓRGÃO OU
SECRETARIA

****

Assessor de 
Gabinete

03 01 40 Gabinete

Diretor de 
Modernização e 
Inovação da Gestão

07 01 40 Fazenda

Diretor de Escola 
Municipal de 
Educação Infantil -
EMEI

02 09 44 Educação

Assessor de 
Políticas de 
Esportes

03 01 40
Esportes, Lazer 
e Juventude

Assessor de 
Políticas de Lazer e
Juventude

03 01 40
Esportes, Lazer 
e Juventude

Diretor Presidente 
da Fundação

07 01 ...

Fundação de 
Cultura e Arte 
de Carlos 
Barbosa

* Código de Identificação da Remuneração – CC ou
FG nº
** Quantidade de Cargos
*** Carga Horária Semanal
**** O Gabinete do Prefeito e o do Vice-Prefeito são
os únicos órgãos da Tabela”

Art. 16. Cria, com vigência a partir de 1º de janeiro
de 2017, no Quadro de Cargos em Comissão (CC) e
Funções Gratificadas (FG) da Administração Direta
do Executivo Municipal, fixados no artigo 19 da Lei
Municipal n° 685, de 26 de junho de 1990, os Cargos
em Comissão (CCs) e Funções Gratificadas (FG) a
seguir  relacionados,  conforme  abaixo  descrito,  e
inclui as atribuições dos mesmos no Anexo III da Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, que faz
parte integrante desta Lei:

"Art. 19... 

DENOMI-
NAÇÃO

DO CAR-
GO

CÓD.I-
DEN.-

REM. CC
OU FG Nº

*

QUANT.
CARGOS

**

C.H/SEM*
**

ÓRGÃO
OU SE-
CRETA-
RIA ****

Coordenad
or Geral de 
Governo 

08 2 ...
Gabinete 
do Prefeito

Assessor 
dos 
Conselhos 
Municipais

02 1 40
Gabinete 
do Prefeito

Assessor 
do Vice-
Prefeito 

03 1 40
Gabinete 
do Vice-
Prefeito

Assessor de
Imprensa

04 1 ...
Gabinete 
do Vice-
Prefeito

Supervisor 
Geral de 
Criação de 
Sistemas

05 1 40
Gabinete 
do Vice-
Prefeito

Chefe de 
Manutençã
o 
Tecnológic
a

04 1 40
Gabinete 
do Vice-
Prefeito

Assessor  
Administra
tivo 

03 2 40
Administra
ção

Supervisor
de  Frota,
Oficina,
Patrimônio
e  Arquivo
Público

04 1 44
Administra
ção
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DENOMI-
NAÇÃO

DO CAR-
GO

CÓD.I-
DEN.-

REM. CC
OU FG Nº

*

QUANT.
CARGOS

**

C.H/SEM*
**

ÓRGÃO
OU SE-
CRETA-
RIA ****

Chefe  de
Frota  e
Oficina

03 1 44
Administra
ção

Assessor  
Administra
tivo 

03 1 40 Fazenda

Supervisor
Geral  de
Licitações
e Contratos

05 1 40 Fazenda

Assessor
Administra
tivo 

03 1 40
Projetos 
Públicos

Chefe  de
Atenção
Básica 

04 1 40 Saúde

Chefe da 
Política de 
Saúde 
Mental

03 1 40 Saúde

Assessor
Administra
tivo 

03 1 40
Assistência 
Social e 
Habitação

Assessor
Jurídico

06 1 20
Assistência 
Social e 
Habitação

Assessor 
Administra
tivo 

03 1 40

Desenvolvi
mento 
Turístico, 
Indústria e 
Comércio

Assessor 
Administra
tivo 

03 1 40
Esportes, 
Lazer e 
Juventude

Assessor 
Administra
tivo 

03 1 40
Segurança 
e Trânsito

Secretário 
Municipal 
da 
Agricultura
e Meio 
Ambiente

Subsídio
fixado por

lei
específica

1 ...
Agricultura
e do Meio 
Ambiente

Subprefeito 04 6 ...
Agricultura
e do Meio 
Ambiente

Assessor 
Administra
tivo 

03 1 40
Agricultura
e do Meio 
Ambiente

Supervisor 
Geral de 
Serviços

05 1 44
Agricultura
e do Meio 
Ambiente

Supervisor 
Geral 
Técnico 
Agropecuár
io

05 1 40
Agricultura
e do Meio 
Ambiente

Supervisor 
de Inspeção
Sanitária

04 1 40
Agricultura
e do Meio 
Ambiente

Supervisor 
de Meio 
Ambiente

04 1 40
Agricultura
e do Meio 
Ambiente

Chefe do 
Horto 
Florestal e 
Controle da
Coleta 
Seletiva

03 1 44
Agricultura
e do Meio 
Ambiente

Chefe de 
Ações 
Ambientais

03 1 40
Agricultura
e do Meio 
Ambiente

Chefe de 
Conservaçã
o de 
Espaços 
Públicos

03 1 44
Agricultura
e do Meio 
Ambiente

Secretário 
Municipal 
de 
Planejamen
to, Serviços
e Vias 
Urbanas

Subsídio
fixado por

lei
específica

1 ...

Planejamen
to, Serviços
e Vias 
Urbanas

Supervisor 
Geral de 
Serviços 
Urbanos

05 1 44

Planejamen
to, Serviços
e Vias 
Urbanas

DENOMI-
NAÇÃO

DO CAR-
GO

CÓD.I-
DEN.-

REM. CC
OU FG Nº

*

QUANT.
CARGOS

**

C.H/SEM*
**

ÓRGÃO
OU SE-
CRETA-
RIA ****

Supervisor 
Geral de 
Diretrizes 
Urbanística
s

05 1 40

Planejamen
to, Serviços
e Vias 
Urbanas

Assessor 
Administra
tivo 

03 1 40

Planejamen
to, Serviços
e Vias 
Urbanas

Assessor de
Serviços de
Britagem

03 1 44

Planejamen
to, Serviços
e Vias 
Urbanas

Chefe de 
Serviços de
Viação e 
Saneament
o

03 1 44

Planejamen
to, Serviços
e Vias 
Urbanas

Chefe de 
Serviços 
Gerais

03 1 44

Planejamen
to, Serviços
e Vias 
Urbanas

Chefe 
Geral de 
Fiscalizaçã
o de Obras 
e Posturas

04 1 40

Planejamen
to, Serviços
e Vias 
Urbanas

* Código de Identificação da Remuneração – CC ou
FG nº
** Quantidade de Cargos
*** Carga Horária Semanal
**** O Gabinete do Prefeito e o Gabinete do Vice-
Prefeito são os únicos órgãos da Tabela”

Art.  17.  Extingue,  com vigência  a  contar  de 1º  de
janeiro de 2017, no Quadro de Cargos em Comissão
(CC) e Funções Gratificadas (FG) da Administração
Direta do Executivo Municipal, fixados no artigo 19
da Lei Municipal n° 685, de 26 de junho de 1990, os
Cargos em Comissão (CCs) e Funções Gratificadas
(FG) seguir relacionados, conforme abaixo descrito,
e exclui as atribuições dos mesmos no Anexo III da
Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, que
faz parte integrante desta Lei:

"Art. 19 ... 

DENOMI-
NAÇÃO

DO CAR-
GO

CÓD.I-
DEN.-

REM. CC
OU FG Nº

*

QUANT.
CARGOS

**

C.H/SEM*
**

ÓRGÃO
OU SE-
CRETA-
RIA ****

Chefe de 
Gabinete

07 1 ...
Gabinete 
do Prefeito

Assessor 
Administra
tivo III

03 2 40
Gabinete 
do Prefeito

Assessor de
Imprensa

04 1 ...
Gabinete 
do Prefeito

Assessor de
Comunicaç
ão e 
Marketing

03 1 ...
Gabinete 
do Prefeito

Assessor 
Administra
tivo II

02 1 40
Gabinete 
do Prefeito

Assessor 
Administra
tivo III

03 2 40
Administra
ção

Coordenad
or de 
Atendiment
o

03 1 40
Administra
ção

Coordenad
or de 
Patrimônio 
e Arquivo

03 1 40
Administra
ção

Coordenad
or de 
Licitações

05 1 40 Fazenda

DENOMI-
NAÇÃO

DO CAR-
GO

CÓD.I-
DEN.-

REM. CC
OU FG Nº

*

QUANT.
CARGOS

**

C.H/SEM*
**

ÓRGÃO
OU SE-
CRETA-
RIA ****

Coordenad
or da 
Tecnologia 
da 
Informação

04 1 40 Fazenda

Assessor de
Orçamento
s e Custos

04 1 40 Fazenda

Assessor de
Execução 
Contratual

03 1 40 Fazenda

Chefe de 
Almoxarifa
do

02 1 44 Fazenda

Assessor 
Administra
tivo II

02 1 40
Fazenda

 

Secretário 
Municipal 
do Meio 
Ambiente e
Planejamen
to Urbano

Subsídio
fixado por

lei
específica

1 ...

Meio 
Ambiente e
Planejamen
to Urbano

Gestor de 
Meio 
Ambiente 
Sustentável
e 
Urbanismo

06

1

 Meio 
Ambiente e
Planejamen
to Urbano40

Coordenad
or de 
Fiscalizaçã
o de Obras 
e Meio 
Ambiente

04 1 40

Meio 
Ambiente e
Planejamen
to Urbano

Assessor 
Administra
tivo III

03 1 40

Meio 
Ambiente e
Planejamen
to Urbano

Chefe do 
Horto 
Florestal

02 1 44

Meio 
Ambiente e
Planejamen
to Urbano

Assessor 
Administra
tivo II

02 40

Meio 
Ambiente e
Planejamen
to Urbano

1

 

Coordenad
or de Ações
Ambientais
 
 

03
 

1 40

Meio 
Ambiente e
Planejamen
to Urbano

Assessor de
Ações 
Ambientais

02 1 40

Meio 
Ambiente e
Planejamen
to Urbano
  

Secretário 
Municipal 
da 
Agricultura
, Viação e 
Serviços

Subsídio
fixado por

lei
específica

1 ...
Agricultura
, Viação e 
Serviços

Assessor 
Especial

06 1 44
Agricultura
, Viação e 
Serviços

Subprefeito
06 6 ...

Agricultura
, Viação e 
Serviços 

Diretor 
Técnico 
Agropecuár
io

06 1 40
Agricultura
, Viação e 
Serviços

Diretor de 
Serviços 
Urbanos

05 1 44
Agricultura
, Viação e 
Serviços

Coordenad
or de 
Serviços de
Britagem

03
 

1 44
Agricultura
, Viação e 
Serviços

Assessor 
Administra
tivo III

03 1 40
Agricultura
, Viação e 
Serviços
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DENOMI-
NAÇÃO

DO CAR-
GO

CÓD.I-
DEN.-

REM. CC
OU FG Nº

*

QUANT.
CARGOS

**

C.H/SEM*
**

ÓRGÃO
OU SE-
CRETA-
RIA ****

Coordenad
or de 
Viação e 
Saneament
o

03 1 44
Agricultura
, Viação e 
Serviços

Assessor 
Administra
tivo II

02 40
Agricultura
, Viação e 
Serviços

1

 

Chefe de 
Serviços 
Gerais

02 1 44
Agricultura
, Viação e 
Serviços

Chefe de 
Serviços de
Roçada

02 1 44
Agricultura
, Viação e 
Serviços

Chefe de 
Serviços de
Combate a 
Vetores

03 1 44 Saúde

Assessor de
Insfraestrut
ura

02 1 40 Saúde

Assessor 
Administra
tivo III

03 1 40
Saúde

Assessor 
Administra
tivo II

02 1 40
Saúde

Assessor de
Atividades 
de 
Convivênci
a

03 1 40
Assistência 
Social e 
Habitação

Assessor de
Acompanh
amento 
Habitacion
al

03 1 40
Assistência 
Social e 
Habitação

Assessor 
Administra
tivo III

03 1 40
Assistência 
Social e 
Habitação

Assessor 
Administra
tivo III 03 1 40

Indústria, 
Comércio e
Turismo

 

Assessor 
Executivo

04
 

1 40
Esportes, 
Lazer e 
Juventude

Chefe de 
Serviços de
Manutençã
o de Praças
e Jardins

02 1 44

Esportes, 
Lazer e 
Juventude 

 

Coordenad
or de 
Logística

04 1 44

Segurança, 
Trânsito e 
Logística 

 

Assessor 
Administra
tivo III

03 1 40

Segurança, 
Trânsito e 
Logística 

 

Chefe de 
Serviços de
Oficina

04 1 44

Segurança, 
Trânsito e 
Logística 

 

Chefe de 
Serviços de
Manutençã
o da 
Sinalização

02 1 44

Segurança, 
Trânsito e 
Logística 

 

Assessor 
Técnico de 
Projetos

05 1 20

Segurança, 
Trânsito e 
Logística

 

* Código de Identificação da Remuneração – CC ou
FG nº
** Quantidade de Cargos
*** Carga Horária Semanal
**** O Gabinete do Prefeito e o Gabinete do Vice-
Prefeito são os únicos órgãos da Tabela”

Art. 18. Altera, com vigência a partir de 1º de janeiro
de 2017, no Quadro de Cargos em Comissão (CC) e
Funções Gratificadas (FG) da Administração Direta
do Executivo Municipal, fixados no artigo 19 da Lei

Municipal  n°  685,  de  26  de  junho  de  1990  e  no
Anexo  III  da  mesma  Lei,  que  faz  parte  integrante
desta  Lei,  a  nomenclatura  e/ou  as  atribuições  dos
Cargos em Comissão (CCs) e Funções Gratificadas
(FG)  a  seguir  relacionados,  conforme  abaixo
descrito,  e  procede  as  referidas  alterações  dos
mesmos no Anexo III da Lei Municipal nº 685, de 26
de junho de 1990, que faz parte integrante desta Lei:

DENOMINA-
ÇÃO DO
CARGO

DENOMINA-
ÇÃO DO

CARGO AL-
TERADO

ÓRGÃO OU
SECRETA-
RIA ****

ÓRGÃO OU
SECRETA-

RIA ****AL-
TERADO

Gestor de 
Relações 
Institucionais e
Transparência

Coordenador 
Geral de 
Relações 
Institucionais e
Captação de 
Recursos

 Gabinete -

Diretor de 
Recursos 
Humanos

Coordenador 
de Recursos 
Humanos

Administração -

Coordenador 
de Tributação

Supervisor 
Geral de 
Tributação

Fazenda -

Assessor de 
Manutenção, 
Compras e 
Transporte

Supervisor de 
Transporte 
Escolar

Educação -

Secretário 
Municipal de 
Projetos 
Públicos

Secretário 
Municipal de 
Projetos 
Públicos

Projetos e 
Obras Públicas

Projetos 
Públicos

Gerente 
Municipal de 
Projetos, 
Convênios e 
Contratos 
Intergovernam
entais

Cordenador de
Projetos, 
Convênios e 
Contratos 
Intergovernam
entais

Projetos e 
Obras Públicas

Projetos 
Públicos

Assessor 
Técnico de 
Projetos

Supervisor de 
Projetos

Projetos e 
Obras Públicas

Projetos 
Públicos

Assessor de 
Projetos

Chefe de 
Projetos

Projetos e 
Obras Públicas

Projetos 
Públicos

Gestor 
Executivo

Coordenador 
Geral da Saúde

 Saúde  

Coordenador 
da Política em 
Saúde Clínica 
e Odontológica

Supervisor 
Geral de 
Atendimento 
Especializado

Saúde -

Coordenador 
de Serviços de 
Atendimento 
SUS

Supervisor 
Geral de 
Serviços de 
Regulação 
SUS

Saúde -

Coordenador  
de Vigilância 
em Saúde

Chefia de 
Serviços e  
Vigilância em 
Saúde e 
Vetores

Saúde -

Chefe da 
Unidade 
Básica de 
Saúde de 
Arcoverde

Chefe da 
Unidade de 
Saúde de 
Arcoverde

Saúde -

Chefe  do
Centro
Municipal  de
Atendimento
Psicossocial

Chefe  da
Política  de
Saúde Mental

Saúde -

  

Diretor da 
Política do 
Idoso

Supervisor da 
Política do 
Idoso

Assistência 
Social e 
Habitação

-

Coordenador 
do Centro de 
Referência de 
Assistência 
Social (CRAS)

Supervisor do 
Centro de 
Referência de 
Assistência 
Social (CRAS)

Assistência 
Social e 
Habitação

-

Coordenador 
do Centro de 
Referência 
Especializado 
de Assistência 
Social 
(CREAS)

Supervisor do 
Centro de 
Referência 
Especializado 
de Assistência 
Social 
(CREAS)

Assistência 
Social e 
Habitação

-

Coordenador 
da Política da 
Habitação

Supervisor da 
Política da 
Habitação

Assistência 
Social e 
Habitação

-

DENOMINA-
ÇÃO DO
CARGO

DENOMINA-
ÇÃO DO

CARGO AL-
TERADO

ÓRGÃO OU
SECRETA-
RIA ****

ÓRGÃO OU
SECRETA-

RIA ****AL-
TERADO

Coordenador 
do Sistema 
Nacional de 
Emprego 
(SINE)

Chefe do 
Sistema 
Nacional de 
Emprego 
(SINE)

Assistência 
Social e 
Habitação

-

Secretário 
Municipal da 
Indústria, 
Comércio e 
Turismo

Secretário 
Municipal de 
Desenvolvime
nto Turístico, 
Indústria e 
Comércio

Indústria, 
Comércio e 
Turismo

Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimen
to Turístico, 
Indústria e 
Comércio

Assessor de 
Indústria e 
Comércio

Assessor de 
Indústria, 
Comércio e 
Serviços

Indústria, 
Comércio e 
Turismo

Desenvolvimen
to Turístico, 
Indústria e 
Comércio

Assessor de 
Turismo

Assessor de 
Desenvolvime
nto Turístico

Indústria, 
Comércio e 
Turismo

Desenvolvimen
to Turístico, 
Indústria e 
Comércio

Assessor de 
Eventos

Supervisor de 
Eventos

Indústria, 
Comércio e 
Turismo

Desenvolvimen
to Turístico, 
Indústria e 
Comércio

Secretário de 
Segurança, 
Trânsito e 
Logística 

Secretário de 
Segurança e 
Trânsito

Segurança, 
Trânsito e 
Logística 

Segurança e 
Trânsito

Diretor de 
Trânsito

Supervisor de 
Trânsito e 
Sinalização

Segurança, 
Trânsito e 
Logística 

Segurança e 
Trânsito

Coordenador 
da Defesa 
Civil e 
Segurança e 
Monitorament
o

Chefe da 
Defesa Civil e 
Monitorament
o

Segurança, 
Trânsito e 
Logística 

Segurança e 
Trânsito

Coordenador 
de Energia e 
Comunicação

Chefe da 
Iluminação 
pública

Segurança, 
Trânsito e 
Logística 

Segurança e 
Trânsito

Art. 19. Todos os servidores ocupantes de cargos em
comissão e/ou funções gratificadas ficam autorizados
a conduzir veículo do Município para o desempenho
de suas atribuições.

Art. 20. Cria, com vigência a partir de 1º de janeiro
de 2017, no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo
do  Plano  de  Carreira  dos  Servidores  Públicos
Municipais,  01  (um)  cargo  na  categoria  funcional
de Procurador, padrão de vencimento G4.1, passando
a fazer parte integrante do art. 3º da Lei Municipal nº
685, de 26 de junho de 1990.

Art. 21. Altera, com vigência a partir de 1º de janeiro
de 2017, o organograma da Estrutura Administrativa
que acompanha a Lei Municipal nº 2.870, de 09 de
abril de 2013, conforme Anexo II.

Art.  22.  Autoriza  o  Poder  Executivo  adequar
estrutura do Orçamento 2017 para atender a presente
Lei, nos seguintes aspectos:

I – alterar a denominação de órgãos e de unidades;
II  –  criar,  extinguir  e  remanejar  unidades
orçamentárias dos órgãos orçamentários;
III – remanejar e alterar denominação de projetos e
atividades nas unidades orçamentárias;
IV –  transferir  as  rubricas  e  dotações  de  despesas
existentes,  em cada  projeto  e  atividade  que  sofrer
alterações.

Art. 23.  Altera a estrutura orçamentária aprovada no
Plano Plurianual – PPA 2014/2017, Lei n° 2.944, de
13  de  agosto  de  2013  e  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias – LDO 2017, Lei n° 3.335, de 14 de
outubro de 2016,  a fim de proceder  as adequações
necessárias para atender a presente Lei.

Art.  24.  As  alterações  constantes  no  art.  22  não



15 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

alteram  o  valor  total  da  despesa  fixada  na  peça
orçamentária de 2017.

Art.  25.  A estrutura  administrativa  estabelecida  na
presente Lei entrará em funcionamento à medida que
os órgãos que a compõem forem sendo implantados,
através  da  efetivação  das  medidas  relacionadas  a
dotação  de  elementos  humanos,  materiais  e
financeiros  indispensáveis  ao  seu  funcionamento,
provimento dos respectivos cargos e adequações dos
programas  e  ações  do  Plano  Plurianual,  da  Lei  de
Diretrizes Orçamentárias e Lei do orçamento 2017.

Art.  26.  O  Poder  Executivo  editará  Decreto
especificando  e  detalhando  as  modificações
autorizadas por esta lei.

Art.  27.  Revogam-se  as  disposições  em contrário,
especialmente  as contidas  na Lei  nº 685,  de 26 de
junho de 1990,  na Lei  nº 2.870,  de  09 de abril  de
2013,  na Lei nº 2.871, de 09 de abril de 2013,  na
Lei  nº 2.939,  de 07 de agosto de 2013,  na Lei  nº
3.011, de 18 de fevereiro de 2014,  na Lei nº 3.054,
de 07 de maio de 2014,  na Lei nº 3.077, de 22 de
julho de 2014,  na Lei nº 3.112, de 16 de novembro
de 2014, e  na Lei nº 3.172, de 21 de maio de 2015.

Art. 28.  As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 29. Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de
2017.

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

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

“ANEXO III 
(Lei Municipal n° 685, de 26 de junho de 1990)

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO
E FUNÇÕES GRATIFICADAS

 
(…)

Do Gabinete do Prefeito 
(...)

CARGO:  Coordenador  Geral  de  Relações
Institucionais e Captação de Recursos
CC OU FG: 08

Ao Coordenador Geral de Relações Institucionais e
Captação  de  Recursos  compete  coordenar  a
interlocução no relacionamento do Poder Executivo
com  o  Poder  Legislativo  e  com  as  entidades
legalmente constituídas do Município; deliberar aos
demais  órgãos  e  secretarias  municipais,  com  a
finalidade de aprimorar a gestão pública; promover e
coordenar  audiências  públicas  da  municipalidade,
inclusive  implementando  o  planejamento
comunitário;  coordenar  as  ações  que  envolvem os
conselhos  municipais,  bem  como  a  manutenção  e
organização  dos  mesmos;  coordenar  a
disponibilização  de  informações  junto  ao  portal  de
transparência; coordenar os processos de captação de
recursos; desempenhar outras competências afins.  

(...)

CARGO:  Coordenador Geral de Governo
CC OU FG: 08

Ao  Coordenador  Geral  de  Governo  compete
coordenar  as  ações  e  atividades  dos  Gabinetes  do
Prefeito  e  do  Vice-Prefeito,  bem  como  as  ações
políticas, administrativas e sociais; deliberar junto ao

Prefeito e aos demais órgãos e Secretarias municipais
na busca e desenvolvimento de projetos e ações que
visem  à  melhora  e  atualização  nos  processos  de
gestão pública como um todo; coordenar os serviços
que visem desenvolver, planejar, controlar e executar
as  atividades  do  Gabinete  do  Prefeito;  articular  e
gerenciar  a  dinâmica  de  funcionamento  na  relação
entre  as  Secretarias  e as determinações do Prefeito
em ações  planejadas,  no cumprimento de metas  de
resultado  e  no  controle  e  transparência  na  gestão
pública;  assessorar  o  Prefeito  Municipal  no
desempenho  de  suas  atribuições,  em  especial  nos
assuntos  relacionados  com  a  interlocução  com  as
entidades sociais e privadas na integração das ações
do  Governo;  coordenar  a  publicidade  institucional
dos  atos  da  administração;  coordenar  a  rede  de
informações  nos  diversos  órgãos  da  Administração
Pública,  para  auxiliar  o  Prefeito  Municipal  e
Secretários  Municipais  na  consecução  de  seus
objetivos; participar de reuniões, encontros e outros
assuntos de interesse do município juntamente com o
Prefeito  Municipal;  desempenhar  outras
competências afins. 

(…)

Do Gabinete do Vice-Prefeito 

(...)
CARGO:  Assessor de Imprensa 
CC OU FG: 04 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40

Ao  Assessor  de  Imprensa  compete  assessorar  o
Gabinete  do  Vice-Prefeito  no  desenvolvimento  da
política  de  comunicação  social  entre  o  Poder
Executivo  e  a  sociedade  em geral;  assessorar  nos
expedientes  de  promoção  do  município  junto  aos
órgãos de imprensa; assessorar no planejamento, na
redação e veiculação de matérias de interesse social e
administrativo,  através  dos  meios  de  comunicação;
assessorar na promoção de contatos, reuniões, visitas
e similares entre o Poder Executivo e a população em
geral; assessorar nos processos de registro, através de
fotos e matérias, dos atos e ações promovidos pela
Administração;  assessorar na produção e realização
de  eventos  e  cerimoniais  promovidos  pelo  Poder
Executivo; desempenhar outras competências afins

CARGO:  Supervisão Geral de Criação de Sistemas 
CC OU FG: 05 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40

Ao Supervisor Geral de Criação de Sistemas compete
supervisionar os serviços e atividades relacionadas a
tecnologia  da  informação,  os  projetos  de
desenvolvimento de sistemas próprios, de atualização
tecnológica,  envolvendo  o  planejamento,  a
implantação  e  o  acompanhamento  dos  mesmos;
desempenhar outras competências afins. 

CARGO:  Chefe de Manutenção Tecnológica
CC OU FG: 04 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40

Ao  Chefe  de  Manutenção  Tecnológica  compete
chefiar  os  serviços  de  atendimento  em software  e
hardware e a instalação de equipamentos, bem como
acompanhar a resolução de problemas e a realização
da manutenção na rede de computadores, de sistemas
operacionais  e  de  banco  de  dados;  desempenhar
outras competências afins.

(…)

Da Secretaria Municipal da Administração

Assessor Administrativo compete prestar serviços de

assessoria  técnica  e  administrativa   e  desempenhar
outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
CARGO: Supervisor de Frota, Oficina, Patrimônio e
Arquivo Público  
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 44 

Ao  Supervisor  de  Frota,  Oficina,  Patrimônio  e
Arquivo Público compete  supervisionar os  serviços
relacionados a frota, a oficina e parque de máquinas;
supervisionar os  processos  das  atividades
arquivísticas; supervisionar  os processos de registro
e controle dos materiais  permanentes;  desempenhar
outras competências afins.

CARGO:  Chefe de Frota e Oficina 
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 44  

Ao  Chefe  de  Frota  e  Oficina  compete  chefiar  os
processos  relacionados  a  ações  de  organização  e
manutenção  da  frota,  da  oficina  e  da  garagem
municipal;  chefiar  os  serviços  de  programação  de
roteiros  de  viagens  requisitadas  pelas  Secretarias  e
Órgãos; desempenhar outras competências afins.

(...)

Secretaria Municipal da Fazenda

(...)

CARGO: Secretário Municipal da Fazenda   
CC OU FG: subsídio fixado por lei específica

Ao  Secretário  Municipal  da  Fazenda  compete  o
processamento de licitações para efetivar  a compra
de  materiais  e  a  contratação  de  obras  e  serviços,
leilões,  licenciamento  e  seguro  de  veículos,  nos
termos  da  legislação  federal;  a  padronização,
aquisição,  guarda,  distribuição  e  controle  dos
materiais  permanentes  e  de consumo;  a  proposição
das políticas  tributária  e  financeira  de competência
do Município; supervisionar, fiscalizar e organizar os
cadastros  Fiscal  e  Imobiliário,  visando  à  inclusão,
alteração  e  baixa  das  inscrições  relacionadas,  com
vistas a adequada tributação, na forma da legislação
vigente;  promover  levantamentos  de  campo  ou
pesquisas  de  dados  complementares,  necessário  à
revisão  e  atualização  dos  cadastros  existentes;
proceder o registro, o acompanhamento e o controle
contábil da administração orçamentária, financeira e
patrimonial;  fazer  a  inscrição,  o  lançamento,  o
controle e a cobrança administrativa da dívida ativa
do Município;  acompanhar  e  promover ações junto
aos Tabelionatos e Registros de Imóveis, no sentido
de  garantir  a  transmissão  integral  dos  dados  das
transações imobiliárias e o cumprimento das normas
vigentes;  coletar  elementos,  junto  aos  cartórios  de
notas, registros de imóveis e outras fontes, referentes
às  transações  imobiliárias,  com  o  objetivo  de
atualizar  o  valor  venal  dos  imóveis  cadastrados;
coordenar  e  promover  a  emissão  e  distribuição  de
guias  para  pagamentos  dos  tributos;  proceder
diligências fiscais nos casos de inclusões, isenções,
imunidades,  arbitramento,  revisões  e  outros  casos
que requeiram verificações ou investigações externas
ou  internas;  autuar  os  infratores  da  legislação
tributária  no  âmbito  de  sua  competência;  informar
processos e expedientes que versem sobre assuntos
de sua competência, bem como para o fornecimento
de  certidões;  promover  estudos  e  análises  sobre
tributação  visando  ao  aperfeiçoamento  e  à
atualização da legislação tributária, assessorando no
desenvolvimento das atividades tributárias; efetuar o
acompanhamento, a fiscalização e a preparação das
prestações  de  contas  de  recursos  transferidos  de
outras esferas de Governo para o Município; fazer a
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fiscalização  e  a  tomada  de  contas  dos  órgãos  de
administração  centralizada  encarregados  de
movimentação  de  dinheiro  e  valores;  proceder  o
recebimento, o pagamento, a guarda a movimentação
e a fiscalização de dinheiros e outros valores; julgar,
em  primeira  instância,  as  reclamações  contra  o
lançamento de tributos; receber e compatibilizar com
a programação as solicitações de auditoria efetuadas
pelo Ministério  Público,  Poder  Judiciário  e  demais
órgãos  públicos;  averiguar  e  encaminhar  denúncias
de  sonegação  fiscal;  auxiliar  na  elaboração  de
instruções normativas e normas jurídicas relativas à
matéria  tributária  e  propor  a  edição  de  leis  e
regulamentos pertinentes; coletar elementos junto às
entidades de classe, Junta Comercial e outras fontes,
referentes  ao  exercício  de  atividades  passíveis  de
tributação municipal, com a finalidade de controle e
atualização dos cadastros;  nos termos da legislação
vigente e após emissão de parecer favorável emitido
pelos  órgãos  competentes,  proceder  a  inscrição  do
contribuinte no Cadastro Fiscal e emitir o documento
pertinente  ao  Alvará  de  Localização;  executar  as
atividades  pertinentes  a  apuração  do  índice  de
retorno do ICMS, tais como o controle dos talões da
produção  primária  e  outras  atividades  afins;
coordenar  campanhas que visem à educação fiscal,
por meios de comunicação ou exposições, reuniões e
cursos  específicos;  oportunizar  e  incentivar  o
contínuo aperfeiçoamento dos servidores vinculados
à Secretaria; desempenhar outras competências afins.

(...)

CARGO: Supervisor Geral de Tributação   
CC OU FG: 05
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Supervisor  Geral  de  Tributação  compete
supervisionar as atividades inerentes à Administração
Tributária  do  Município,  dando  cumprimento  à
legislação  tributária  municipal  e  às  demais  normas
estaduais,  federais,  constitucionais  e
infraconstitucionais  pertinentes;  supervisionar  a
execução das atividades referentes ao lançamento e à
arrecadação  dos  tributos  cabíveis  ao  Município;
supervisionar  processos  de  arquivamento  da
documentação  relativa  aos  dados  cadastrais;
supervisionar  a  fiscalização  sobre  os  tributos
municipais,  efetuando o lançamento do crédito e  a
revisão, sempre que devido; supervisionar a inscrição
dos  débitos  em  Dívida  Ativa  e  acompanhar  sua
cobrança  administrativa;  acompanhar  a  emissão
certidões de inscrição em Dívida Ativa e encaminhar
à Procuradoria Municipal os créditos municipais de
qualquer  natureza  para  a  competente  ação  de
cobrança  judicial,  quando  cabível;  proceder
supervisionar  a  cobrança  dos  tributos  lançados,  a
lavratura de termos, intimações, notificações e autos
de  infração;  realizar  levantamentos  fiscais  e
auditorias  em  relação  a  contribuintes  e  demais
pessoas  envolvidas  na  relação  jurídico  tributária;
proceder  diligências  oportunas  para  o  correto
cumprimento das obrigações tributárias por quem de
direito; receber e compatibilizar com a programação
as solicitações de auditoria efetuadas pelo Ministério
Público, Poder Judiciário e demais órgãos públicos;
averiguar  e  encaminhar  denúncias  de  sonegação
fiscal;  auxiliar  na  elaboração  de  instruções
normativas  e  normas  jurídicas  relativas  à  matéria
tributária e  propor  a edição de leis  e regulamentos
pertinentes;  promover  estudos  e  análises  sobre
tributação  visando  ao  aperfeiçoamento  e  à
atualização da legislação tributária, assessorando no
desenvolvimento  das  atividades  tributárias;
acompanhar os sistemas de processamento de dados
relativos  à  área  tributária  e  propor  adequações
necessárias;  supervisionar,  fiscalizar  e  organizar  o
cadastro fiscal, visando a inclusão, alteração e baixa

das inscrições relacionadas, para adequar a tributação
na forma da legislação vigente; atuar na promoção de
campanhas que visem a educação fiscal, pelos meios
de  comunicação  ou  por  meio  da  realização  de
exposições, reuniões e cursos específicos; promover
estudos e pesquisas, visando ao aperfeiçoamento do
sistema tributário municipal; participar de comissões
técnicas e assessorar o titular da Fazenda Municipal
em  órgãos  colegiados  de  coordenação  tributária;
buscar a integração fiscal com outros entes federados
e  órgãos  de  interesse;  propor  o  contínuo
aperfeiçoamento  dos  servidores  vinculados  à
Administração Tributária; viabilizar aos servidores o
exercício  de  outras  atividades  administrativas  e
fiscais  pertinentes  aos  tributos  municipais;
desempenhar outras competências afins.

(...)

CARGO:  Supervisor Geral de Licitações e Contratos
CC OU FG: 05
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40  

Ao  Supervisor  Geral  de  Licitações  e  Contratos
compete  supervisionar  todas  as  etapas  e
procedimentos que envolvem as compras públicas e
contratações  administrativas;  supervisionar  os
processos de recebimento, ordenação e registro dos
pedidos  de  compras  de  bens,  materiais  e  serviços;
supervisionar  a  efetivação  dos  contratos  e  seus
controles; desempenhar outras competências afins.

CARGO: Assessor Administrativo
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40  

Assessor Administrativo compete prestar serviços de
assessoria  técnica  e  administrativa   e  desempenhar
outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

(...)

Secretaria Municipal da Educação
(...)

CARGO: Supervisor de Transporte Escolar   
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Supervisor  de  Transporte  Escolar  compete
supervisionar  as  ações  do  setor  de  Transporte
Escolar;  conduzir  a  elaboração  de  estudos  e
avaliações  para  propiciar  o  efetivo  e  eficaz
aproveitamento e utilização dos roteiros  realizados;
supervisionar o controle de documentos e banco de
dados  do  Sistema  de  Transporte;  supervisionar  o
processo  de  controle  do  Transporte  Escolar
subsidiado; desempenhar outras competências afins.  

(...)
 

Secretaria Municipal de Projetos Públicos 

(...)

CARGO:  Secretário Municipal de Projetos Públicos
CC OU FG: subsídio fixado por lei específica 

Ao  Secretário  Municipal  de  Projetos  Públicos
compete  elaborar  e  fomentar  o  plano  de  ação
governamental,  interna  e  externamente;  planejar,
organizar, dirigir e controlar nos planos estratégico,
tático e operacional a execução, por adjudicação dos
outros  órgãos de governo,  por  administração direta
ou através de terceiros, de todas as obras públicas e
próprios  municipais;  realizar  perícias,  avaliações,
inclusive  para  fins  tributários,  laudos  e
arbitramentos;  administrar,  dentro  da  estrutura  do

Município, os diversos procedimentos que englobam
a captação de recursos de outros órgãos federativos.

(...)

CARGO:  Coordenador  de  Projetos,  Convênios  e
Contratos Intergovernamentais   
CC OU FG: 06
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40  

Ao Coordenador de Projetos, Convênios e Contratos
Intergovernamentais tem por competência coordenar
os  processos  de  organização  e  planejamento  dos
diversos procedimentos que englobam a captação de
recursos destinados à execução de obras e serviços
públicos ou aquisição de máquinas e equipamentos,
de  outros  órgãos  federativos  através  de  convênios,
contratos,  acordos  e  termos  de  cooperação,  entre
outros,  desde  o  cadastro  no  SICONV,  até  o
encerramento físico contábil dos mesmos; coordenar,
de  forma  centralizada,  a  disponibilidade  de
informações relativas ao recebimento e a transmissão
das mesmas, estabelecendo o elo entre as diferentes
instâncias governamentais;  coordenar as ações de a
aplicação dos recursos do orçamento municipal e das
verbas de convênios e repasses de programas federais
e  estaduais;  coordenar  as  ações  de  promoção  e  o
fomento  das  relações  entre  as  instituições  diversas
que  intermediam  os  recursos  provenientes  de
convênios  e  contratos  com  os  outros  órgãos
federativos  e  os  diferentes  órgãos  municipais;
desempenhar outras competências afins. 

CARGO: Supervisor de Projetos   
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20  

Ao Supervisor de Projetos compete supervisionar o
andamento e execução de todas as ações emanadas
da  Secretaria  quanto  ao  planejamento,  execução,
fiscalização e entrega/recebimento de obras públicas;
supervisionar as ações de elaboração de projetos de
captação  de  recursos  extraorçamentários;
desempenhar outras competências afins. 

CARGO: Chefe de Projetos   
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao Chefe de Projetos compete chefiar  as ações  de
elaboração de projetos desenvolvidos no âmbito da
Secretaria;  chefiar  os  responsáveis  pela  elaboração
de orçamentos, memoriais descritivos e cronograma
físico-financeiros  de  obras;  chefiar  as  ações   de
aprovação de projetos; chefiar  a equipe técnica na
elaboração de projetos e informações para a captação
de recursos; executar outras atividades afins.

CARGO: Assessor Administrativo    
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Assessor Administrativo compete prestar serviços de
assessoria  técnica  e  administrativa   e  desempenhar
outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

(...)
(...)

Secretaria Municipal da Saúde 

(...)
CARGO: Coordenador Geral da Saúde  
CC OU FG: 08
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40

Ao Coordenador Geral da Saúde compete assessorar
o  Secretário  Municipal  em  todos  os  assuntos
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pertinentes  a  Secretaria  e  seus  órgãos,  gerindo  os
trabalhos  da  Secretaria,  das  assessorias,  das
supervisões,  das  chefias  e  demais  unidades
vinculadas a mesma; representar o titular da pasta em
agendas  e  compromissos  oficiais;  coordenar  e
acompanhar o desenvolvimento das ações de governo
propostas  para  a  secretaria,  bem  como  realizar  a
gestão de pessoas; desempenhar outras competências
afins. 

(...)

CARGO:  Supervisor  Geral  de  Atendimento
Especializado   
CC OU FG: 05
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao Supervisor Geral  de Atendimento Especializado
compete supervisionar e planejar ações vinculadas ao
setor  de  enfermagem,  odontologia,  saúde  mental,
clínica  e especialidades,  bem como supervisionar  a
execução de programas preventivos e educativos de
saúde coletiva; supervisionar as ações desenvolvidas
pela  farmácia  municipal  e  as  ações  realizadas  nas
unidades  básicas  de  saúde  do  município;
desempenhar outras competências afins. 

CARGO: Supervisor Geral de Serviços de Regulação
SUS   
CC OU FG: 05
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40

Ao Supervisor Geral de Serviços de Regulação SUS
compete supervisionar, planejar e gerir as relações do
SUS  no  âmbito  do  Município  e  suas  pactuações
intermunicipais  e  estadual;  supervisionar  o
desenvolvimento,  acompanhamento,  controle  e
avaliação  de  Projetos  de  Atenção  à  Saúde
desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal da
Saúde;  supervisionar  as  ações  de  controle  e
acompanhamento  de  contratos  e  convênios;
supervisionar  as  ações  de  encaminhamentos  e
agendamentos  de  média  e  alta  complexidade,  bem
como  agendamentos  de  consultas  e  exames
especializados;  desempenhar  outras  competências
afins.

CARGO:  Chefe de Serviços e Vigilância em Saúde e
Vetores 
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Chefe  de  Serviços  e  Vigilância  em  Saúde  e
Vetores  compete  chefiar  as  ações  do  setor  de
vigilância  em saúde  e  ambiental;  chefiar  as  ações
promovidas  para  complementar  a  atuação  da
vigilância  sanitária;  chefiar  as  atividades
relacionadas  a  prevenção  de  doenças  e  agravos
relacionados  ao  Meio  Ambiente,  na  vigilância
entomológica, no controle das doenças transmitidas
por  vetores,  nas  investigações  da  ocorrência  de
insetos  de  interesse  médico;  chefiar  as  ações
desenvolvidas pela equipe de campo na execução de
suas  atividades;  chefiar  e  supervisionar  a  execução
de programas, sejam de iniciativa da municipalidade
ou  advindos  de  outras  esferas  de  governo,  que
tenham  a  finalidade  de  prevenção,  combate  ou
erradicação  de  vetores;  desempenhar  outras
competências afins. 

(...)

CARGO: Chefe da Unidade de Saúde de Arcoverde   
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Chefe  da  Unidade  de  Saúde  de  Arcoverde
compete  chefiar  e  supervisionar  as  atividades  do

Posto de Saúde do Distrito de Arcoverde, bem como
o  planejamento  das  ações  preventivas  e  curativas
executadas por este órgão; chefiar e supervisionar os
procedimentos  que  envolvam  a  manutenção  da
Equipe e dos  equipamentos  instalados,  indicando e
sugerindo  condições  para  os  serviços  e  atividades
realizados  na  unidade;  chefiar  e  supervisionar  a
adoção dos procedimentos de segurança da unidade;
representar  o  Posto  de  Saúde  do  Distrito  de
Arcoverde perante a Secretaria Municipal de Saúde;
desempenhar outras competências afins.

(...)

CARGO: Chefe da Política de Saúde Mental  
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Chefe  da  Política  de  Saúde  Mental  compete
chefiar  as  atividades  das  equipes  do  Centro
Municipal de Atendimento Psicossocial, bem como o
planejamento  das  ações  preventivas  e  curativas
executadas por este órgão; chefiar os procedimentos
que  envolvam  a  manutenção  da  equipe  e  dos
equipamentos  instalados,  indicando  e  sugerindo
condições para os serviços e atividades realizados na
unidade;  representar  o  Centro  perante  a  Secretaria
Municipal de Saúde; zelar pela execução das metas
de  saúde  estipuladas  para  o  setor;  chefiar  e
supervisionar  o  andamento  das  atividades
administrativas; elaborar e encaminhar os relatórios
de atividades e de produção do setor; desempenhar
outras competências afins.

CARGO: Chefe de Atenção Básica   
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Chefe  de  Atenção  Básica  compete  chefiar  e
planejar  ações  vinculadas  ao  setor  clínico,  de
enfermagem e odontologia;  coordenar as atividades
de pessoal, bem como as relacionadas a adequação e
manutenção da estrutura física dos consultórios, das
salas  de  observação,  sala  de  emergência,  do
instrumental  e  demais  suprimentos  necessários  aos
serviços assistenciais realizados no Centro de Saúde
e demais Unidades de Saúde do Município; chefiar as
ações  de  controle  de  infecção  nos  ambientes  de
atendimento aos usuários; chefiar as ações voltadas à
saúde  coletiva  e  preventiva  em atenção  básica  de
acordo com a Politica Nacional  de Atenção Básica
(PNAB)  e  do  Plano  Municipal  de  Saúde  vigente;
desempenhar outras competências afins. 

(...)

Secretaria Municipal da Assistência Social e
Habitação

(...)

CARGO: Supervisor da Política do Idoso
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Supervisor  da  Política  do  Idoso  compete
supervisionar  as  atividades  inerentes  a  política
municipal do idoso, quanto aos programas, projetos,
pesquisas, visitas, eventos e outros que fazem parte
do desenvolvimento da política municipal do idoso;
supervisionar as  ações  preventivas  que envolvem o
processo de envelhecimento, autoestima, integração e
fortalecimento de vínculos  em parceria  com outros
entes  federativos;  supervisionar  as  ações  de
implementação de modelos de gestão e planejamento
estratégico; desempenhar outras competências afins.

CARGO:  Supervisor  do  Centro  de  Referência  de
Assistência Social (CRAS)
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Supervisor  do  Centro  de  Referência  de
Assistência  Social  (CRAS)  compete  supervisionar
implementação da política  de  assistência  social,  de
base  municipal,  integrante  do  Sistema  Único  de
Assistência Social (SUAS); supervisionar a execução
dos  projetos  e  programas  sócio-assistenciais  de
proteção  social  básica  às  famílias  e  indivíduos,  e
atuação intersetorial na perspectiva de potencializar a
proteção social;  supervisionar  as  ações de proteção
social básica em sua área de abrangência, executadas
dentro de seu espaço físico, ou fora dele, desde que a
ele  referenciadas;  supervisionar  e  organizar  a
vigilância  da  exclusão  social  de  sua  área  de
abrangência,  em  conexão  com  outros  territórios;
supervisionar  as  ações  relativas  à  acolhida,
informação  e  orientação,  inserção  em  serviços  de
assistência  social;  supervisionar  a  elaboração  de
programas  voltados  à  população  em  situação  de
vulnerabilidade;  desempenhar  outras  competências
afins. 

CARGO:  Supervisor  do  Centro  de  Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS)
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Supervisor  do  Centro  de  Referência
Especializado  de  Assistência  Social  (CREAS)
compete  supervisionar  os  trabalhos  voltados  aos
projetos  assistenciais,  quer  sejam  executados
unicamente  pelo Município,  quer  sejam executados
em  parceria  com  outras  esferas  de  governo;
supervisionar  a execução dos projetos  e  programas
assistenciais  para  pessoas  de  baixa  renda  e  os  em
parceria  com  entidades  privadas  da  área;
supervisionar a elaboração de propostas ao titular da
pasta  sobre  a  implantação  de  novos  programas  ou
projetos  assistenciais;  supervisionar  a  aplicação  do
plano de  assistência  social  do  Município;  cooperar
com  as  atividades  dos  conselhos  existentes  no
Município  na  área  de  assistência  social;
supervisionar  a  realização  e  manutenção  dos
levantamentos de dados sobre famílias necessitadas;
supervisionar  a  execução  dos  projetos  do  CREAS,
integrante  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social
(SUAS),  na  busca  de  oferta  de  atenções
especializadas  de  apoio,  orientação  e
acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou
mais  de  seus  membros  em situação  de  ameaça  ou
violação  de  direitos;  supervisionar  a  execução  dos
programas do CREAS que visem fortalecer as redes
sociais  de  apoio da  família;  supervisionar  as  ações
para  assegurar  a  proteção  social  imediata  e  o
atendimento interdisciplinar às pessoas em situação
de violência visando sua integridade física, mental e
social;  supervisionar  as  medidas  de  prevenção  do
abandono e  da institucionalização;  supervisionar  as
ações com vistas a fortalecer os vínculos familiares e
a  capacidade  protetiva  das  famílias  que  estão
submetidas  a  situação  de  risco  pessoal  e  social;
supervisionar  a  realização  de  serviços  de  natureza
especializada e continuada, prestados no âmbito do
CREAS,  tais  como  Serviço  de  Enfrentamento  à
Violência,  ao  Abuso e  à  Exploração  Sexual  contra
Crianças e Adolescentes; supervisionar os serviço de
orientação  e  apoio  especializado  a  indivíduos  e
famílias vítimas de violência, bem como o serviço de
orientação  e  acompanhamento  a  adolescentes  em
cumprimento  de  Medida  Socioeducativa  de
Liberdade  Assistida  e  de  prestação  de  serviços  à
comunidade; desempenhar outras competências afins.

CARGO: Supervisor da Política da Habitação
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CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Supervisor  da  Política  da  Habitação  compete
supervisionar  a execução das atividades inerentes à
política  municipal  da  habitação;  supervisionar  a
execução  das  parcerias  com  entes  federativos  na
busca  de  alternativas  para  a  área  habitacional;
supervisionar  as  ações  de  encaminhamento  das
demandas  verificadas  em  sua  área  de  atuação;
supervisionar a implementação de modelos de gestão
e  planejamento  estratégico  para  o  bom andamento
dos  trabalhos;  coordenar  a  execução  de  projetos,
trabalhos  e  ações  relacionados  às  cooperativas
habitacionais;  supervisionar  a  elaboração  do
planejamento  habitacional  destinado  à  população
carente  e  sem  meios  econômicos  e  financeiros;
supervisionar  as  ações  de  monitoramento  e
acompanhamento  das  famílias  beneficiadas  com
projetos  sociais;  desempenhar  outras  competências
afins. 

CARGO:  Chefe  do  Sistema  Nacional  de  Emprego
(SINE)
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao Chefe do Sistema Nacional de Emprego (SINE)
compete chefiar  o funcionamento do órgão;  chefiar
os serviços de habilitação dos trabalhadores para o
recebimento  do  Seguro-Desemprego;  chefiar  os
projetos  destinados  aos  trabalhadores  para  a
qualificação  pessoal;  chefiar  a  implementação  de
programas  e  treinamentos  de  recolocação  do
trabalhador no mercado de trabalho; chefiar as ações
de  integração  do  Sistema  Público  de  Emprego,
Trabalho  e  Renda;  chefiar   as  ações  de
relacionamento  com  as  empresas  locais  para  a
operação  e  execução  dos  programas  de  trabalho;
chefiar  as  ações  de  promoção  da  integração  do
trabalhador  com  o  emprego;  desempenhar  outras
competências afins.

(...)

CARGO: Assessor Administrativo
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Assessor Administrativo compete prestar serviços de
assessoria  técnica  e  administrativa   e  desempenhar
outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

CARGO: Assessor Jurídico
CC OU FG: 06
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 

Ao Assessor Jurídico compete assessorar a execução
das atividades  jurídicas  da Secretaria Municipal  da
Assistência  Social  e  Habitação,  zelando  pela
legalidade  e  constitucionalidade  dos  atos
administrativos  da mesma,  requisitar,  diretamente  a
qualquer órgão público da Administração, processos,
certidões, documentos ou esclarecimentos que julgar
necessários  ao  exercício  de  suas  funções;  emitir
pareceres e prestar assessoria aos demais órgãos da
Secretaria em assuntos de natureza jurídica; prestar
orientação  jurídica  para  usuários  da  Secretaria  em
situação  de  vulnerabilidade,  conforme  Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS;
assessorar  e  subsidiar  a  Diretoria  Jurídica  do
Município  acerca  de  contenciosos  específicos  da
Secretaria; desempenhar outras competências afins. 

(...)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio 

(...)

CARGO: Secretário Municipal de Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio 
CC OU FG: subsídio fixado por lei específica 

Ao  Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento
Turístico,  Indústria  e  Comércio  compete
desenvolver  o  turismo,  fomentando  o
aperfeiçoamento  da  infraestrutura  turística,  da
gastronomia, do artesanato e da hotelaria; promover
eventos  voltados  ao  turismo,  integrando  suas
atividades com as dos Órgãos Estaduais e Federais;
desenvolver  projetos  e  ações  para  a  instalação  e
ampliação de negócios nas áreas industrial, comercial
e  de  serviços;  articular-se  com  a  região  para
formação  de  parcerias  em  projetos  regionais;
desenvolver  estudos  visando  identificar
oportunidades  de  negócios  de  interesse  do
Município;  desenvolver  missões  empresariais  e
missões  de  captação  de  investimentos  industriais;
coordenar  e  executar  promoções  de  apoio  ao
comércio,  tais  como  feiras,  eventos  em  datas
promocionais  e  desenvolver  junto  à  comunidade
iniciativas  que auxiliem o incremento de negócios;
propor e executar estudos periódicos sobre o perfil de
desenvolvimento  da  indústria,  do  comércio  e  de
prestação  de  serviços  no  Município  apresentando
relatórios que servirão para a elaboração de Planos
de  Desenvolvimento  Municipal;  promover  a
articulação  com  organismos  tanto  de  âmbito
governamental como da iniciativa privada, visando o
aproveitamento  de  incentivos  e  recursos  para  o
desenvolvimento  da  indústria  e  do  comércio;
estimular à instalação e localização de indústrias com
a  menor  agressão  possível  ao  meio  ambiente;
elaborar estudos de mercado a fim de apurar nichos
de  mercado  para  instalação  de  empresas  afins;
incentivar  a  promoção  de  cursos  que  objetivam a
qualificação  profissional;  promover  o  apoio  as
entidades econômicas alternativas e microempresas,
como  forma  de  incentivos  à  geração  de  rendas  e
empregos; organizar e difundir programas anuais de
festas  e  diversões  públicas  que  tenham  interesse
turístico; analisar e propor políticas de ação visando
a  valorizar  os  aspectos  de  interesse  turístico  do
Município;  organizar  e  difundir  informações  úteis
sobre  o  Município,  para  a  população  e  visitantes;
apoiar  e  manter  articulação  com o  empresariado  e
entidades  locais  para  a  promoção  de  feiras,
congressos e eventos no Município;  estudar e propor
planos de estímulo ao desenvolvimento de atividades
de  interesse  turístico;  incentivar  a  implantação  de
novos  empreendimentos;  promover,  organizar  e
fomentar todas as atividades industriais, comerciais e
de serviços do Município; atrair novos investimentos
industriais,  através  da  criação  e  manutenção  de
distritos industriais; buscar recursos dos orçamentos
estadual  e  federal,  assim como  em instituições  de
crédito, públicas ou privadas, para investimentos na
área industrial do Município; desenvolver regime de
colaboração  e  parceria  entre  o  Poder  Público
Municipal e as entidades empresariais do Município;
promover,  organizar  e  fomentar  todas  as  atividades
relativas  à  produção  primária  e  do  abastecimento
público,  bem  como  as  atividades  vinculadas  às
empresas de prestação de serviços; propor e discutir,
com  entidades  prestadoras  de  serviços,  políticas
municipais  de  eficácia  e  qualificação  para  o setor;
buscar  recursos  dos  orçamentos  estadual  e  federal,
assim como em instituições de crédito, públicas ou
privadas, para investimentos na área de produção do
Município; desempenhar outras competências afins.
(...)

CARGO: Assessor de Indústria, Comércio e Serviços

CC OU FG: 03 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Assessor  de  Indústria,  Comércio  e  Serviços
compete assessorar o titular da pasta na execução e
avaliação da política municipal de desenvolvimento,
em consonância com o Plano Diretor do Município,
promovendo ações voltadas para o desenvolvimento
industrial,  comercial,  de  serviços  e  de  geração  de
emprego  e  renda;  assessorar  na  divulgação  dos
potenciais  econômicos  do  Município,
articuladamente com outras unidades administrativas;
assessorar  na  promoção  do  incentivo  à  instalação,
ampliação  e  modernização  de  empreendimentos
voltados  para  o  desenvolvimento  econômico  do
Município, bem como do estímulo e apoio à pequena
e  média  empresas  e  à  instalação  e  manutenção  de
distritos  industriais;  assessorar  na  promoção  de
parcerias,  envolvendo  os  estabelecimentos
industriais, comerciais e de prestação de serviços do
Município;  assessorar  as  articulações  com
organismos  federais  e  estaduais,  organizações  não
governamentais e entidades privadas com o objetivo
de  aumentar  a  oferta  de  emprego  no  Município;
desempenhar outras competências afins. 

CARGO: Assessor de Desenvolvimento Turístico
CC OU FG: 03 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao Assessor de Desenvolvimento Turístico compete
assessorar o titular da pasta em ações voltadas para o
desenvolvimento  do  turismo local,  como  forma  de
geração de emprego e renda, afirmando o Município
como  polo  turístico  da  região;  assessorar  na
organização  de  programas  anuais  de  festas  e
diversões  públicas  que  tenham  interesse  turístico
local;  assessorar  o  titular   da  área  de  eventos;
assessorar na promoção e divulgação dos atrativos e
potencialidades  turísticas  do  município,  bem como
assessorar em eventos identificados com a história, a
vocação, a identidade e as tradições da comunidade;
assessorar  no  desenvolvimento  e  planejamento
estratégico para o turismo, que orienta as diretrizes
governamentais  locais,  o  setor  produtivo  e  a
sociedade nas ações necessárias para a ampliação da
atividade turística; assessorar as ações de proposição
da  política  Municipal  de  Turismo;  assessorar  na
promoção  e  no  desenvolvimento  dos  planos  e
programas  municipais  de  turismo,  bem  como  no
estabelecimento e implementação de convênios com
entidades  afins,  públicas  e  privadas,  que  visem  a
implantação  de  programas  e  atividades  turísticas  e
recreativas;  assessorar  na  elaboração  e  organização
do  calendário  de  eventos  turístico  do  Município;
desempenhar outras competências afins. 

CARGO: Supervisor de Eventos 
CC OU FG: 04 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Supervisor  de  Eventos  compete  acompanhar  o
titular da pasta na organização e direção de todos os
eventos realizados pela secretaria  e  supervisionar  a
criação  de  projetos  e  atividades  diversas  nessas
áreas;  supervisionar   os  processos  de  busca  de
intercâmbios  culturais  com  outros  municípios  e
entidades; supervisionar a organização e execução de
confraternizações  e  outros  eventos  realizados  pelo
município  por  outras  Secretarias;   desempenhar
outras competências afins. 

CARGO:  Assessor Administrativo
CC OU FG:  03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Assessor Administrativo compete prestar serviços de
assessoria  técnica  e  administrativa   e  desempenhar
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outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

(...)

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude

(...)

CARGO:  Assessor Administrativo
CC OU FG:  03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Assessor Administrativo compete prestar serviços de
assessoria  técnica  e  administrativa   e  desempenhar
outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

(...)

Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito
(...)

CARGO:   Secretário  Municipal  de  Segurança  e
Trânsito
CC OU FG: subsídio fixado por lei específica  

Ao  Secretário  Municipal  de  Segurança  e  Trânsito,
Órgão Executivo Municipal  de Trânsito nos termos
da  Lei  nº  9.503/97,  cujo  titular  é  a  autoridade
municipal  de  trânsito  para  todos  os  efeitos  legais
assim como o Supervisor de Trânsito e Sinalização,
organizar  e  coordenar  as  atividades  de  segurança,
coordenando e cooperando em programas que visem
a melhoria nas condições de segurança pública, em
colaboração com outras esferas de governo; organizar
e coordenar as atividades da defesa civil, de acordo
com as diretrizes do Sistema Nacional e Estadual de
Defesa Civil; colaborar para a eficiência e eficácia do
monitoramento  da  cidade,  proporcionando  a
operacionalização  do  sistema  de
videomonitoramento; instalar e manter a telefonia no
que lhe couber; administrar os serviços de máquinas
e equipamentos da Prefeitura, incluindo a guarda, o
abastecimento,  a  manutenção  e  o  controle  dos
veículos,  equipamentos  e  máquinas  da  frota
municipal;  executar  os  serviços  de  eletricidade  em
geral;  manter  os  serviços  de  iluminação  pública;
executar ou fiscalizar a implantação e manutenção da
rede  de  iluminação  de  logradouros  públicos
municipais,  monumentos  e  prédios  próprios
municipais;  autorizar,  fiscalizar,  regulamentar  e
controlar  os  transportes  públicos  coletivos,  bem
como  outros  serviços  públicos  ou  de  utilidade
pública  concedidos  ou  permitidos;  propor  projetos
referentes a estrutura viária do Município; organizar
o  sistema  de  trânsito  e  tráfego  urbano,  em
colaboração com os órgãos competentes do Estado;
implantar, manter e operar o sistema de sinalização,
os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
executar  a  fiscalização  de  trânsito,  autuando  e
aplicando  as  penalidades  administrativas  por
infrações  de  circulação,  estacionamento  e  paradas
previstas na Lei Federal, notificando os infratores e
arrecadando as multas que aplicar; fiscalizar, autuar e
aplicar  as  penalidades  e  medidas  administrativas
cabíveis  relativas  a  infrações  por  excesso  de  peso,
dimensões  e  lotação  dos  veículos,  bem  como
notificar e arrecadar as multas que aplicar; autorizar
e  fiscalizar  a  realização  de  obras  e  eventos  que
interfiram na livre circulação de veículos e pedestres,
de acordo com o regulamento pertinente, arrecadando
as  multas  que  aplicar;  manter,  ampliar  e  operar
sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas,
arrecadando  os  valores  dele  decorrentes;  arrecadar
valores provenientes de estada, remoção de veículos,
objetos  e  escolta  de  veículos  de  cargas
superdimensionadas  ou  perigosas,  arrecadando  os
valores  decorrentes  da  prestação  destes  serviços;

credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar
medidas  de  segurança  relativas  aos  serviços  de
remoção  de  veículos  escolta  e  transporte  de  carga
indivisível; integrar-se a outros órgãos e entidades do
Sistema  Nacional  de  Trânsito  para  fins  de
arrecadação  e  compensação de  multas  impostas  na
área de sua competência, com vistas à unificação do
licenciamento,  à  simplificação  e  à  celeridade  das
transferências  de  veículos  e  de  prontuários  dos
condutores de uma para outra unidade da Federação;
implantar  as  medidas  da  Política  Nacional  de
Trânsito  e  do  Programa  Nacional  de  Trânsito;
promover  e  participar  de  projetos  e  programas  de
educação e segurança de trânsito de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN - Conselho
Nacional de Trânsito; registrar e licenciar, na forma
da  legislação,  ciclomotores,  veículos  de  tração  e
propulsão humana e de tração animal, fiscalizando,
autuando,  aplicando  penalidades  e  arrecadando
multas decorrentes de infrações; articular-se com os
demais  órgãos do Sistema Nacional  de Trânsito no
estado,  sob  coordenação  do  respectivo  CETRAN -
Conselho Estadual de Trânsito; fiscalizar o nível de
poluentes  e  ruídos  produzidos  pelos  veículos
automotores ou pela sua carga; vistoriar veículos que
necessitem de  autorização  especial  para  transitar  e
estabelecer os requisitos técnicos a serem observados
para  a  circulação  desses  veículos;  desempenhar
outras competências afins. 

(...)

CARGO: Supervisor de Trânsito e Sinalização  
CC OU FG:  04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 44 

Ao Supervisor de Trânsito e Sinalização compete ser
o Órgão Executivo Municipal de Trânsito nos termos
da Lei nº 9.503/97, para todos os efeitos legais, sendo
também  a  autoridade  municipal  de  trânsito
conjuntamente com o Secretário da pasta a que está
vinculado, para cumprir e fazer cumprir a legislação
e  as  normas  de  trânsito,  no  âmbito  municipal;
supervisionar  a fiscalização de trânsito, bem como a
aplicação  das  penalidades  administrativas,  por
infrações  de  circulação,  estacionamento  e  paradas
previstas na Lei Federal nº 9.503/97; supervisionar a
fiscalização, autuação e aplicação das penalidades e
medidas administrativas cabíveis relativas a infrações
por  excesso  de  peso,  dimensões  e  lotação  dos
veículos, bem como a notificação e arrecadação das
multas  aplicadas;  supervisionar  e  coordenar  as
autorizações  e  fiscalizar  a  realização  de  obras  e
eventos que interfiram na livre circulação de veículos
e pedestres, de acordo com o regulamento pertinente;
supervisionar  as  atividades  previstas  para  o  órgão
executivo municipal de trânsito, conforme o disposto
no  §  2º  do  artigo  95  da  Lei  Federal  nº  9.503/97;
supervisionar  a  implantação,  manutenção  e
operacionalização  do  sistema  de  estacionamento
rotativo  pago  nas  vias  públicas;  supervisionar   os
processos de arrecadação de valores provenientes de
estada,  remoção  de  veículos,  objetos  e  escolta  de
veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas,
arrecadando  os  valores  decorrentes  da  prestação
destes  serviços;  dirigir  os  processos  de
credenciamento dos serviços de escolta, fiscalização
e  adoção  de  medidas  de  segurança  relativas  aos
serviços de remoção de veículos, escolta e transporte
de carga indivisível; supervisionar a implantação das
medidas  da  Política  Nacional  de  Trânsito  e  do
Programa  Nacional  de  Trânsito;  supervisionar  a
promoção  de  projetos  e  programas  de  educação  e
segurança  de  trânsito  de  acordo  com as  diretrizes
estabelecidas  pelo  CONTRAN;  supervisionar  os
processos  de registro e licenciamento,  na forma da
legislação,  de  ciclomotores,  veículos  de  tração  e
propulsão humana e de tração animal, fiscalizando,

autuando,  aplicando  penalidades  e  arrecadando
multas  decorrentes  de  infrações;  supervisionar  os
processos de autorização para conduzir  veículos de
propulsão  humana  e  de  tração  animal;  articular-se
com  os  demais  órgãos  do  Sistema  Nacional  de
Trânsito  no Estado,  sob coordenação do respectivo
CETRAN; supervisionar  os  atos  de fiscalização do
nível  de  emissão  de poluentes  e  ruídos  produzidos
pelos veículos automotores ou pela sua carga; dirigir
os processos de vistoria de veículos que necessitem
de autorização especial para transitar;  supervisionar
os processos de controle referente ao serviço de táxis
no  Município,  o  sistema  de  estacionamento  no
Município,  e  o  transporte  coletivo  do  Município;
supervisionar as ações de manutenção e operação do
sistema  de  sinalização  e  dos  dispositivos  e
equipamentos  de  controle  viário;  auxiliar  na
promoção  das  atividades  relativas  ao  cumprimento
do  Código  de  Trânsito  Brasileiro;  supervisionar  a
realização dos serviços de pintura de meio-fio, faixas
de  segurança,  colocação,  conserto  e  reposição  de
placas  de  sinalização  de  trânsito;  supervisionar  as
ações  e  a  fiscalização  de  obras  e  eventos  que
interfiram na livre circulação de veículos e pedestres,
de  acordo  com  o  regulamento  pertinente;
supervisionar os serviços de sinalização do sistema
de  estacionamento  e  transporte  coletivo;
desempenhar outras competências afins. 

CARGO: Chefe de Defesa Civil e Monitoramento  
CC OU FG: 03   
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40  

Ao Chefe de Defesa Civil e Monitoramento compete
chefiar as ações de estabelecimento e execução das
políticas, diretrizes e programas de segurança pública
no  Município;  chefiar  as  atividades  e  ações  do
município  no  âmbito  da  Defesa  Civil,  conforme
legislações  municipal  e  federal  que  dispõem sobre
defesa civil; chefiar as ações de implementação dos
planos diretores, planos de contingências e planos de
operações  de  defesa  civil;  gerenciar  e  fiscalizar  a
execução  dos  recursos  do  Fundo  Municipal  de
Defesa Civil; chefiar as ações de análise das áreas de
risco  e  articular  a  intervenção  preventiva,  o
isolamento e a evacuação da população das áreas de
risco  intensificado  e  das  edificações  vulneráveis;
articular  a  realização  da  avaliação  de  danos  e
prejuízos das áreas atingidas por desastres, na forma
da lei; propor à autoridade competente a Declaração
de  Situação  de  Emergência  e  de  Estado  de
Calamidade  Pública,  de  acordo  com  os  critérios
estabelecidos  pelo  Conselho  Nacional  de  Defesa
Civil  (CONDEC);  chefiar  a  execução das  políticas
públicas de interesse da administração, coordenando
e gerenciando a integração com as políticas sociais
do Município que, direta ou indiretamente, interfiram
nos  assuntos  de  segurança  pública;  estabelecer
relação  com  os  órgãos  de  segurança  estaduais  e
federais,  visando  ação  integrada  no  Município,
inclusive  com  planejamento  e  integração  das
informações;  chefiar  as  ações  ligadas  a  política  de
segurança pública municipal; chefiar a execução dos
projetos que tenham como objetivos a segurança de
trânsito  nas  ruas  da  cidade,  inclusive  através  de
monitoramento,  utilizando  os  equipamentos  e
programas de informática necessários; chefiar a ação
de  monitoramento  de  câmeras  de  segurança  e  seu
eficaz funcionamento;  comunicar  ao órgão superior
imediato quaisquer anomalias acontecidas em função
das  atividades  monitoradas;  desempenhar  outras
competências afins.

(...)

CARGO: Chefe de Iluminação Pública  
CC OU FG: 03   
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 44 
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Ao Chefe de Iluminação Pública compete chefiar as
ações voltadas a iluminação pública, de reposição de
lâmpadas  e  de  manutenção  em  bens  imóveis
municipais;  chefiar  a  implantação  de  redes  de
eletrificação rural, em parceria com concessionárias
habilitadas;  chefiar  os  serviços  de  mudanças  de
tensão  de  redes  de  eletrificação  rural;  chefiar  a
implantação  ou  melhoria  de  tensão  de  rede  nos
prédios  públicos  ou  em  outras  áreas  de
responsabilidade do município; chefiar os serviços de
instalação de energia e iluminação para realização de
eventos  públicos;  chefiar  as  atividades  relativas  à
telefonia; desempenhar outras competências afins. 

(...)

CARGO:   Assessor Administrativo
CC OU FG:  03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Assessor Administrativo compete prestar serviços de
assessoria  técnica  e  administrativa   e  desempenhar
outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

(...)

Secretaria Municipal da Agricultura e do Meio
Ambiente

(...)

CARGO:  Secretário Municipal  da Agricultura e do
Meio Ambiente  
CC OU FG: subsídio fixado por lei específica 
 
Ao Secretário Municipal  da Agricultura e do Meio
Ambiente  compete  prestar  assistência  técnica  aos
agricultores,  avicultores  e  pecuaristas  sediados  no
território  do  Município;  promover   programas  de
prevenção  e  combate  às  pragas  e  às  moléstias  das
culturas  animal,  fruticultura  e  hortigranjeiros;
desenvolver  programas  educativos  e  de  extensão
rural,  visando  elevar  os  padrões  de  produção e  de
consumo dos produtos rurais; prestar assistência aos
produtores  através  de  serviços  de  mecanização;
coordenar  a  política  dos  serviços  de  apoio  com
maquinário  do  Município  aos  produtores  do  meio
rural; realizar estudos e pesquisas para desenvolver o
fomento à  exploração  de novas espécies  animais  e
vegetais,  adaptáveis  às  condições  do  Município,
objetivando  a  diversificação  da  produção  primária;
nos  limites  da  competência  municipal,  atuar  como
órgão  regularizador  do  abastecimento,  através  de
estudos  e  projetos  de  apoio  ao  sistema  de
armazenamento  e  comercialização,  desenvolver
ações no mercado supridor, especialmente de gêneros
de primeira necessidade; promover a articulação com
órgãos federais, estaduais e municipais, com vistas à
obtenção  de  recursos  para  projetos  e  ações  de
melhoria  das  condições  de vida das  populações  do
meio  rural,  com  especial  direcionamento  para  o
desenvolvimento  da  agricultura  familiar  e  a
integração  agroindustrial  apropriada;  orientar,
coordenar  e  controlar  a  execução  da  política  de
desenvolvimento  agropecuário  no  âmbito  do
Município;  promover  a  realização  de  atividades
relacionadas com o desenvolvimento agropecuário e
comercial do Município; delimitar e implantar áreas
destinadas  à  exploração  hortifrutigranjeira,
agropecuária  e  comercial  de  produtos,  sem
descaracterizar ou alterar o meio ambiente; coordenar
as  atividades  relativas  à  orientação  da  produção
primária  e  ao  abastecimento  público;  licenciar  e
controlar  o  comércio  transitório;  promover
intercâmbio  e  convênios  com  entidades  federais,
estaduais,  municipais  e  privadas  relativos  aos
assuntos  atinentes  às  políticas  de  desenvolvimento

agropecuário;  promover   medidas  de  preservação,
conservação  e  recuperação  do  ambiente  natural;
formular e executar as políticas de desenvolvimento
do  meio  rural  de  forma  sustentável;  promover
medidas de combate a todas as formas de poluição do
ambiente e fiscalizar, diretamente ou por delegação o
seu  cumprimento;  definir  políticas  relativas  às
unidades  de conservação e  administrar  as  unidades
de  conservação  municipais  e  parques;  promover  a
fiscalização ambiental; projetar, construir e zelar pela
conservação  e  manutenção  de  parques  e  áreas  de
preservação ecológica; criar e implementar políticas
de gestão por bacias e microbacias hidrográficas e de
organização  do  espaço  produtivo  agrário
contemplado; orientar para o uso racional do solo, a
redução  e  gradativa  eliminação  do  uso  de
agrotóxicos;  definir e implementar política florestal
municipal,  abrangendo  o  florestamento  e  o
reflorestamento;  propor  e  executar  programas  de
proteção  do  ambiente  no  Município,  contribuindo
para a melhoria de suas condições; propor políticas e
elaborar projetos e programas na área do saneamento
ambiental  e  fiscalizar  a  sua  execução;  elaborar
projetos  e  programas  de  educação  ambiental;
desenvolver políticas, projetos e programas visando a
criação  de  sistemas  de  coleta,  tratamento  e
destinação  final  adequada  dos  esgotos  domésticos,
industriais  e  das  atividades  agrossilvopastoris,  bem
como dos  resíduos  sólidos  domésticos,  comerciais,
industriais, da saúde, perigosos e especiais; promover
o planejamento e a gestão dos espaços urbano e rural
com base nas  bacias  e  microbacias  hidrográficas  e
criar  e  implementar  políticas  de  preservação  e
recuperação  da  qualidade  das  águas;  controlar  a
expansão e o parcelamento do solo urbano; controlar
e  implementar  projetos  de  arborização  urbana;
efetuar  o  licenciamento  ambiental,  nos  termos  da
legislação  competente;  manter  o  cadastro  de
atividades  econômicas utilizadoras  ou degradadoras
de recursos ambientais; controlar, monitorar e avaliar
os  recursos  naturais  do  Município,  visando  à
proteção, à preservação e à conservação de áreas de
interesse  ecológico,  assim  como  a  recuperação  de
áreas  degradadas;  propor  diretrizes  municipais,
normas  e  padrões  relativos  a  preservação  e
conservação de recursos naturais e paisagísticos do
Município;  avaliar  o  impacto  da  implantação  de
projetos  públicos  ou  privados,  sobre  os  demais
recursos  ambientais  do  Município;  controlar  e
fiscalizar  as podas no Município e a execução dos
planos  de  arborização  e  ajardinamento  de  vias  e
logradouros  públicos;  promover  a  educação
ambiental,  em articulação com demais secretarias e
órgãos municipais; desempenhar outras competências
afins. 

(...)

CARGO: Subprefeito
CC OU FG:  04

Ao Subprefeito compete representar a Administração
Municipal nos respectivos distritos, agindo de forma
a ser o elo entre os moradores das localidades e os
administradores públicos, com o objetivo de facilitar
a execução dos projetos  e  programas,  organizando,
orientando,  buscando  soluções  para  os  problemas
locais,  bem  como  acompanhar  a  execução  dos
serviços  realizados;  coordenar  e  organizar  reuniões
nas  localidades,  na  busca  de  soluções  para  os
problemas  existentes  e  para  ouvir  as  necessidades
apresentadas  pela  população  local,  levando  estas
necessidades  e  solicitações  até  as  secretarias  para
soluções;  buscar  junto  à  todas  as  secretarias
municipais as soluções dos problemas surgidos nos
distritos, atendendo aos objetivos propostos no plano
de  governo  dos  administradores  públicos  e
desempenhar outras competências afins.

CARGO:  Assessor Administrativo 
CC OU FG:  03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Assessor Administrativo compete prestar serviços de
assessoria  técnica  e  administrativa   e  desempenhar
outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

CARGO: Supervisor Geral de Serviços  
CC OU FG: 05   
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 44

Ao  Supervisor  Geral  de  Serviços  compete
supervisionar  os  trabalhos  de  todas  as  unidades
vinculadas  a  Secretaria;  supervisionar  a  elaboração
do planejamento de  todos  os  programas  e  serviços
desenvolvidos  pela  secretaria;  supervisionar  o
controle  e gestão de pessoal, e otimizar e equacionar
tempo/serviço/pessoal;  desempenhar  outras
competências afins. 

CARGO: Supervisor Técnico Agropecuário  
CC OU FG: 05   
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40  

Ao  Supervisor  Técnico  Agropecuário  compete
supervisionar  a  formulação,  implementação,
execução,  avaliação  e  fiscalização  dos  programas,
projetos  e  demais  ações  relativas  à  produção  e
abastecimento,  bem como  estimular  e  fomentar  as
atividades  da  produção rural  e  difusão  técnica  das
atividades da agricultura, da pecuária, abastecimento
e de hortifrutigranjeiros; supervisionar os processos
de vigilância e a promoção da defesa e inspeção de
produtos  de  origem  animal,  vegetal  e  mineral  no
âmbito  das  competências  municipais;  supervisionar
os processos de organização de feiras e exposições de
produtos agropecuários; supervisionar e incentivar a
organização  dos  agricultores  em  associações  ou
grupos; desempenhar outras competências afins.

CARGO: Supervisor de Inspeção Sanitária  
CC OU FG: 04   
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Supervisor  de  Inspeção  Sanitária  compete
supervisionar a unidade responsável pelo sistema de
inspeção  municipal;  desempenhar  outras
competências afins.

CARGO: Supervisor de Meio Ambiente 
CC OU FG: 04   
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40

Ao  Supervisor  de  Meio  Ambiente  compete
supervisionar a implementação das medidas voltadas
para a proteção do meio ambiente; supervisionar as
ações da política ambiental do Município; articular-
se com as demais unidades administrativas, visando à
implementação de ações que garantam a melhoria da
qualidade  de  vida  da  população;  supervisionar  as
ações e a execução de planos, programas, projetos e
atividades  de  preservação  e  repercussão  ambiental;
supervisionar  os  processos  de  aprovação  e
fiscalização  da  implantação  de  empreendimentos  e
instalações para fins industriais e parcelamentos do
solo  de  qualquer  natureza,  bem  como  quaisquer
atividades que utilizem recursos naturais renováveis
e  não  renováveis;  supervisionar  os  processos  de
controle  e  planejamento  do(s)  Cemitério(s)
Público(s)  Municipal(is);  desempenhar  outras
competências afins.

CARGO:   Chefe  do Horto Florestal  e  Controle  da
Coleta Seletiva 
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 44 
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Ao Chefe do Horto Florestal  e  Controle  da Coleta
Seletiva compete  chefiar a execução dos projetos e
programas  municipais  que  visem a  preservação  de
espécies de árvores, nativas ou não, para produção de
mudas das espécies pré-determinadas pela Secretaria;
chefiar  a  execução  dos  serviços  de  coleta  de
sementes  das  mais  variadas  espécies  para
desenvolvimento  das  respectivas  mudas  junto  ao
viveiro;  chefiar  os   processos  de  preparo  de
quantidades de mudas necessárias para florestamento
e reflorestamento, atendendo a demanda dos projetos
ou para programas de reparação de áreas degradadas;
chefiar  as  ações  e  processos  vinculados  a  coleta
seletiva municipal; desempenhar outras competências
afins. 

CARGO: Chefe de Ações Ambientais  
CC OU FG: 03   
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao Chefe de Ações Ambientais compete chefiar  as
ações  e  projetos  ambientais  desenvolvidas  na
Secretaria;  chefiar as ações de estudo e análise das
situações  apresentadas,  para  o  fim  de  promover
ajustes e adequações; chefiar a execução dos projetos
e  serviços  contratados  a  terceiros  na  área  de  suas
atribuições; desempenhar outras competências afins.”

CARGO: Chefe de Conservação de Espaços Públicos
CC OU FG: 03   
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 44

Ao  Chefe  de  Conservação  de  Espaços  Públicos
compete   chefiar  a  execução  dos  serviços  e
manutenção  de  ajardinamento  e  conservação  do
mobiliário urbano, praças, parques e jardins públicos;
desempenhar outras competências afins.”

(...)

Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas

(…)

CARGO:  Secretário  Municipal  de  Planejamento,
Serviços e Vias Urbanas 
CC OU FG: subsídio fixado por lei específica 

Ao Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas compete elaborar estudos, diagnósticos
e pesquisas  de  natureza urbanística,  necessários  ao
processo  de  planejamento  físico  e  territorial  do
Município,  especialmente  as  referentes  a  desenho
urbano,  zoneamento,  obras,  edificações  e  posturas;
fiscalizar  o  cumprimento  das  normas  referentes  ao
uso  do  solo,  zoneamento,  loteamentos,  meio
ambiente,  de  construções  particulares  e  de  órgãos
públicos  estaduais  e  federais;  examinar  e  aprovar
pedidos  de  licenciamento  para  construções  e
loteamentos urbanos, conforme as normas municipais
em  vigor;  executar  trabalhos  topográficos  e  de
desenhos  indispensáveis  às  obras  e  aos  serviços  a
cargo  da  Secretaria;  realizar  perícias,  avaliações,
inclusive  para  fins  tributários,  laudos  e
arbitramentos;  examinar  e  aprovar  os  projetos  de
urbanização  de  áreas  pertencentes  a  particulares  e
fiscalizar  a  execução  de  arruamentos  aprovados;
examinar  e  aprovar  os  projetos  de  construções
particulares,  bem  como  inspecionar  e  vistoriar
edificações; fiscalizar o cumprimento das disposições
de natureza legal, no que diz respeito a sua área de
competência,  bem  como  aplicar  sanções  aos
infratores; acompanhar, controlar, avaliar e atualizar
o plano diretor e outros planos, programas e projetos
que  visem  coordenar  a  ocupação,  o  uso  ou  a

regularização de posse do solo urbano;  examinar  e
aprovar os pedidos de licença de loteamento urbano,
construções,  localização  de  atividades  comerciais,
industriais e de serviços, de acordo com as normas
urbanísticas do Município;  promover o estudo para
desapropriação das áreas destinadas à realização de
obras  públicas;  fiscalizar  o  código  de  posturas  em
geral  e  de  política  administrativa  a  cargo  do
Município; conceder alvarás às empresas industriais
e  comerciais;   executar  serviços  de  esgoto  e
saneamento;  coordenar  a  extração  de  pedras  e
britagem; dirigir os serviços no britador; coletar lixo
e detritos  em ruas  e  passeios  públicos  onde  não  é
executado por serviço específico de recolhimento de
lixo,  quer  seja  pela  municipalidade  ou  por  serviço
terceirizado,  limpeza  pública  e  serviços  auxiliares
correlatos;  executar  atividades  concernentes  a
manutenção  e  conservação  de  obras  públicas
municipais e instalações para prestação de serviços à
comunidade;  proceder  a manutenção e conservação
de  estradas,  caminhos  municipais  e  vias  urbanas;
planejar, organizar, controlar e fiscalizar os serviços
de varrição, limpeza de vias e logradouros públicos;
conservar e manter cemitérios; manter os serviços da
rede  de  água  municipal;  executar  os  serviços  de
carpintaria,  pintura,  marcenaria  e  de  serviços  de
reparos  para  os  demais  órgãos  da  Prefeitura;
desempenhar outras competências afins.
(...)

CARGO: Supervisor Geral de Serviços Urbanos  
CC OU FG: 05   
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 44

Ao Supervisor  Geral  de Serviços Urbanos compete
supervisionar as ações de organização e manutenção
dos  serviços  relativos  à  limpeza  pública,  esgoto,
saneamento e serviços gerais; supervisionar as ações
de  melhorias  e  manutenção  das  estradas,  ruas  e
logradouros  públicos,  passeio  público,  bueiros,
praças, canteiros e entornos de escolas municipais e
outros  prédios  públicos;  supervisionar  e  orientar  a
execução dos serviços de abertura de ruas, colocação
de  redes  de  esgotos,  drenagem,  bem  como
acompanhamento  de  colocação  de  calçamento;
acompanhar  a  execução dos projetos  e  serviços  da
secretaria;  supervisionar  as  equipes  dos  serviços
relacionados quanto às tarefas a serem executas por
eles,  bem  como  sobre  a  correta  utilização  das
máquinas e equipamentos sob a responsabilidade dos
mesmos; desempenhar outras competências afins. 

CARGO:  Supervisor de Diretrizes Urbanísticas 
CC OU FG: 05  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Supervisor  de  Diretrizes  Urbanísticas  compete
compete  supervisionar  o  processamento  das  ações
relacionadas  a  obras  e  planejamento  urbano;
supervisionar  e  intermediar  o  diálogo  com  os
profissionais  da  área,  no  intuito  de   de  buscar
soluções para divergências, bem como a proposição
de diretrizes; supervisionar as ações das unidades de
aprovação  de  projetos  e  fiscalização  de  obras  e
posturas; desempenhar outras competências afins. 

CARGO: Assessor Administrativo   
CC OU FG:  03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Assessor Administrativo compete prestar serviços de
assessoria  técnica  e  administrativa   e  desempenhar
outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

CARGO: Assessor de Serviços de Britagem  
CC OU FG: 03  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 44 

Ao  Assessor  de  Serviços  de  Britagem  compete
assessorar o Secretário da pasta no desenvolvimento
das atividades do sistema do britador municipal sob
competência  do  município  ou  se  o  serviço  for
terceirizado; desempenhar outras competências afins.

CARGO: Chefe de Serviços de Viação e Saneamento
CC OU FG: 03  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 44   

Ao  Chefe  de  Serviços  de  Viação  e  Saneamento
compete  chefiar  a  execução  e  manutenção  dos
projetos e programas da secretaria voltados para os
serviços  de  esgoto  e  saneamento  públicos  no
perímetro urbano e nos distritos; desempenhar outras
competências afins. 

CARGO: Chefe de Serviços Gerais compete   
CC OU FG:  03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 44 

Ao  Chefe  de  Serviços  Gerais  compete chefiar  os
serviços de pequenos reparos em prédios municipais,
colocação  e  retirada  de  móveis  nos  bens  públicos
municipais, colocação e retirada de palcos móveis em
virtude de eventos; chefiar os serviços auxiliares em
obras  públicas;  desempenhar  outras  competências
afins. 

CARGO: Chefe de Fiscalização de Obras e Posturas
CC OU FG:  04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Ao  Chefe  de  Fiscalização  de  Obras  e  Posturas
compete  chefiar   a  execução  de  todos  os  serviços
voltados à fiscalização do cumprimento das normas
legais  vigentes  relativas  às  construções  em
andamento  no  Município,  bem  como  o  fiel
cumprimento das  especificações  técnicas  aprovadas
pela  municipalidade  para  as  construções  e  a
aplicação  da  legislação  existente  com  relação  às
posturas  municipais,  solicitando,  inclusive,  quando
necessário,  a  intervenção  da  força  policial  para  a
consecução de  seus  objetivos;  chefiar  a   execução
das  obras  para  fins  de  expedição  de  “habite-se”;
chefiar  as  equipes  de fiscalização  ambiental  do
Município;  chefiar  as  ações  de  emissão  de
notificações,  comunicados,  embargos,  autos  de
infração, termos de apreensão e termos de doação de
produtos aprendidos, multa administrativa, conforme
o caso, nas atividades que contrariem as disposições
legais  que regulamentam as  questões  sobre  o meio
ambiente;  apreciar  e  supervisionar  os  projetos
contratados a terceiros  na área de suas atribuições,
emitindo  parecer  a  respeito  da  temática,  obra  ou
prestação  de  serviços;  repassar  aos  fiscais  as
diretrizes  necessárias  ao  desempenho  das
fiscalizações  e  controle  de  atividades  e  serviços
degradadores  ou  poluidores;  desempenhar  outras
competências afins.”

ANEXO I

“Fundação de Cultura e Arte de Carlos Barbosa”

Cargo: Assessor Administrativo
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40

Atribuições:  Assessor  Administrativo  compete
prestar serviços de assessoria técnica e administrativa
e desempenhar  outras  atividades  correlatas  que  lhe
forem atribuídas.

LEI Nº 3.348,DE 14 DE DEZEMBRO DE
2016.
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Altera  o  percentual  de  contribuição
complementar  de  previdência,  altera  a
denominação,  a  composição  e  inclui
atribuições ao Comitê de Investimento, altera
e inclui atribuições dos membros da diretoria
administrativa, na Lei Municipal nº 2.755, de
29  de  março  de  2012,  Regime  Próprio  de
Previdência  Social  dos  Servidores  Efetivos
do Município de Carlos Barbosa, e dá outras
providências.

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.º Altera a redação dos incisos III e IV do artigo
12 da Lei n.º 2.755, de 29 de março de 2012, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12. …
I. …
II. …

III  -  a  contribuição  previdenciária,  de
caráter compulsório, de todos os Órgãos
e Poderes do Município, incluídas suas
autarquias  e  fundações,  na  razão  de
18%  (dezoito  por  cento), sobre  a
totalidade  da  remuneração  de
contribuição percebida pelos servidores
ativos,  bem  como  os  servidores  em
disponibilidade remunerada,   enquanto
que  os  inativos  e  pensionistas  será
calculado  sobre  o  total  dos  proventos
percebidos.

IV  -  a  contribuição  previdenciária,  de
caráter compulsório, de todos os Órgãos
e Poderes do Município, incluídas suas
autarquias e fundações, de conformidade
com  os  percentuais  especificados  na
tabela  abaixo,  sobre  a  totalidade  da
remuneração  de  contribuição  percebida
pelos  servidores  ativos,  bem  como  os
servidores  em  disponibilidade
remunerada, enquanto que os inativos e
pensionistas,  sobre  a  totalidade  dos
proventos  percebidos,  referente  às
contribuições especiais para recuperação
de  passivo  atuarial  no  prazo  de  324
(trezentos e vinte e quatro) meses:

Vigência Custeio % empregador

2017 11,40

2018-2042 13,60

...”

Art.  2.º  Revogadas  as  disposições  em  contrário,
especialmente as contidas na Lei n° 2.755, de 29 de
março de 2012, esta Lei entra em vigor noventa (90)
dias após a data de sua publicação.

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

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

LEI 3.349, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dá denominação a rotatória que especifica e
regulamenta  a  publicidade  ao  ar  livre  no
local.

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° Passa a denominar-se “Rótula Santa Luiza” a
rotatória  localizada  na  confluência  entre  a   rua
Buarque  de  Macedo  e  a  rua  Nossa  Senhora  dos
Navegantes, no bairro Navegantes. 

Art.  2°  Fica  autorizada  a  manutenção  do
ajardinamento  e  embelezamento  da  rotatória  a  ser
executado pela Empresa Santa Luiza de Transporte
Ltda.,  devendo ser  realizada por meios  próprios  da
Empresa, sob fiscalização do Município.

Art. 3° É vedada a instalação de veículos e a exibição
de anúncio por meio de outdoors, painéis, back lights
e  similares  na  faixa  de  terras  confrontantes  com a
Rótula Santa Luiza, considerando 50 metros a partir
do eixo da rotatória.

Parágrafo único. Somente com autorização expressa
do  município  poderá  ser  instalado  material
publicitário na área referida no presente artigo.

Art.  4°  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

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

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

LEI Nº 3.350, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

 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, 02 (dois) Agentes de
Campo, com carga horária de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais cada. 

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  As referidas contratações têm como objetivo
suprir  a  demanda  de  trabalho  no  combate  ao
mosquito Aedes Aegypti.

Art.  3º O  prazo  de  contratação  é  a  contar  da
assinatura  do  contrato  administrativo,  com  início
previsto para 15 de dezembro de 2016 e término em
31 de março de 2017, podendo ser prorrogado.

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, 14 de dezembro de 2016. 57º de
Emancipação. 

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

LEI Nº 3.351, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional  interesse  público,  Técnicos  em
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, 08 (oito) Técnicos em
Enfermagem,  com  carga  horária  de  40  (quarenta)
horas  semanais,  para  suprir  afastamentos  legais  de
servidores. 

§1º As contratações se iniciam a partir da assinatura
dos  contratos  administrativos,  pelos  períodos
indicados conforme seguem: 

I  -  01  (um)  Técnico  em Enfermagem,  com  carga
horária  de  40  (quarenta)  horas  semanais,  para  o
período previsto de janeiro de 2017 a março de 2017,
devido a férias e licença prêmio de servidor;

II  -  01  (um)  Técnico  em Enfermagem,  com carga
horária  de  40  (quarenta)  horas  semanais,  para  o
período previsto de janeiro de 2017, devido a férias
de servidor;

III - 01  (um)  Técnico  em Enfermagem,  com carga
horária  de  40  (quarenta)  horas  semanais,  para  o
período  de  janeiro  de  2017  a  fevereiro  de  2017,
devido a férias de servidores;

IV - 01 (um) Técnico em Enfermagem,  com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período
de fevereiro de 2017 a março de 2017, devido a férias
de servidores;

V -  01  (um)  Técnico  em Enfermagem,  com carga
horária  de  40  (quarenta)  horas  semanais,  para  o
período  de  janeiro  de  2017  a  fevereiro  de  2017,
devido a férias de servidor;

VI - 01 (um) Técnico em Enfermagem para atuar no
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SAMU,  com carga  horária  de  40  (quarenta)  horas
semanais,  para  o  período  de  janeiro  de  2017  a
fevereiro de 2017, devido a férias de servidores;

VII - 01 (um) Técnico em Enfermagem para atuar no
SAMU,  com carga  horária  de  40  (quarenta)  horas
semanais, no mês de janeiro de 2017, devido a férias
de servidor;

VIII - 01 (um) Técnico em Enfermagem para atuar no
SAMU,  com carga  horária  de  40  (quarenta)  horas
semanais,  no período de janeiro de 2017 a fevereiro
de 2017,devido a férias de servidor.

§2º 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.

§3º  Ocorrendo  rescisão  dos  contratos  antes  de
expirarem  os  prazos  estabelecidos  no  §1º  deste
artigo,  para  completá-los,  poderão  ser  contratados
outros profissionais.

Art.  2º  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.  3º As despesas  decorrentes  da aplicação  desta
Lei  correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias
próprias.

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

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

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

LEI Nº 3.352, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

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)  Auxiliar  de
Farmácia, com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais,  para  suprir  afastamento  legal  (férias)  de
servidores.

§1º A contratação se inicia a partir da assinatura do
contrato  administrativo,  com  início  previsto  para
janeiro de 2017 e término em março de 2017.

§2º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados  no  referido  contrato  de  acordo com a
carga horária prevista  no  caput deste  artigo,  fica o
Município autorizado a  contratar  outro profissional
com carga horária inferior até o limite previsto.

§3º Ocorrendo rescisão do contrato antes de expirar o
prazo  estabelecido  no  §1º deste  artigo,  para
completá-lo,  poderão  ser  contratados  outros
profissionais.

Art.  2º  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.  3º As  despesas  decorrentes  da  aplicação desta
Lei  correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias
próprias.

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

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

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

LEI Nº 3.353, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

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)  Cirurgião
Dentista,  com  carga  horária  de  20  (vinte)  horas
semanais, para  suprir  afastamento  legal  de
servidores. 

§1º A contratação se inicia a partir da assinatura do
contrato administrativo, com início previsto para de
janeiro de 2017 e término em março de 2017.

§2º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados  no  referido  contrato  de  acordo  com a
carga horária  prevista no  caput deste artigo,  fica  o
Município autorizado a contratar outros profissionais
com carga horária inferior até o limite previsto.

§3º Ocorrendo rescisão do contrato antes de expirar o
prazo  estabelecido  no  §1º deste  artigo,  para
completá-lo,  poderão  ser  contratados  outros
profissionais.

Art.  2º  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.

Parágrafo único.  Dos requisitos para provimento do
cargo  de  Cirurgião-Dentista  o  de  que  trata  a  Lei
Municipal n.º 685/90, fica excluída a letra “b”, a qual
dispõe sobre habilitação para condução de veículos,
categoria “B”, da Carteira Nacional de Habilitação.

Art.  3º As despesas  decorrentes  da aplicação  desta
Lei,  correrão por  conta  das  dotações  orçamentárias
próprias.

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

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

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

LEI Nº 3.354, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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,  04  (quatro)
Motoristas,  com  carga  horária  de  44  (quarenta  e
quatro) horas semanais, para suprir afastamento legal
de servidores.

§1º As contratações se iniciam a partir da assinatura
dos  contratos  administrativos,  pelos  períodos
indicados conforme seguem: 

I  -  02  (dois)  Motoristas,  com carga  horária  de  44
(quarenta e quatro)  horas semanais,  para o período
previsto  de  janeiro  de  2017, a  fim  de  substituir
servidores efetivos que estarão no gozo de férias;

II  -  01  (um)  Motorista,  com  carga  horária  de  44
(quarenta e quatro)  horas semanais,  para o período
previsto de janeiro de 2017 a fevereiro de 2017, a fim
de substituir servidor efetivo que estará no gozo de
férias;

III  -  01  (um)  Motorista,  com carga  horária  de  44
(quarenta e quatro)  horas semanais,  para o período
previsto de fevereiro de 2017 a março de 2017, a fim
de substituir servidor efetivo que estará no gozo de
férias.

§2º 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.

§3º  Ocorrendo  rescisão  dos  contratos  antes  de
expirarem  os  prazos  estabelecidos  no  §1º  deste
artigo,  para  completá-los,  poderão  ser  contratados
outros profissionais.

Art.  2º  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.  3º As despesas  decorrentes  da aplicação  desta
Lei,  correrão por  conta  das  dotações  orçamentárias
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próprias.

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

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

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

LEI Nº 3.355, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

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,  03  (três)  Médicos,
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para
suprir afastamento legal de servidores.

§1º As contratações se iniciam a partir da assinatura
dos  contratos  administrativos,  pelos  períodos
indicados conforme seguem: 

I - 02 (dois) Médicos, com carga horária de 20 (vinte)
horas semanais, para o período previsto de janeiro de
2017  a  fevereiro  de  2017,  a  fim  de  substituir
servidores efetivos que estarão no gozo de férias; 

II - 01 (um) Médico, com carga horária de 20 (vinte)
horas semanais, para o período previsto de janeiro de
2017 a março de 2017, a fim de substituir servidores
efetivos que estarão no gozo de férias.
 
§2º 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.

§3º  Ocorrendo  rescisão  dos  contratos  antes  de
expirarem  os  prazos  estabelecidos  no  §1º  deste
artigo,  para  completá-los,  poderão  ser  contratados
outros profissionais.

Art.  2º  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.

Parágrafo único.  Dos requisitos para provimento do
cargo de  Médico  de  que  trata  a  Lei  Municipal  n.º
685/90, fica excluída a letra “d”, a qual dispõe sobre
habilitação para condução de veículos, categoria “B”,
da Carteira Nacional de Habilitação

Art.  3º As despesas  decorrentes  da aplicação  desta
Lei,  correrão por  conta  das  dotações orçamentárias
próprias.

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

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

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

LEI Nº3.356, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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, 02 (dois) Enfermeiros,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
para suprir afastamentos legais de servidores. 

§1º As contratações se iniciam a partir da assinatura
dos  contratos  administrativos,  pelos  períodos
indicados conforme segue: 

I  -  01  (um)  Enfermeiro,  com carga  horária  de  40
(quarenta)  horas  semanais,  a  fim  de  substituir
servidora efetiva que estará no gozo de férias, para o
período  previsto  de  fevereiro  de  2017  a  março  de
2017;

II  -  01  (um)  Enfermeiro,  com carga  horária  de  40
(quarenta)  horas  semanais,  a  fim  de  substituir
servidora efetiva que estará no gozo de férias, para o
período previsto de fevereiro de 2017.

§2º 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.

§3º Ocorrendo rescisão do contrato antes de expirar o
prazo  estabelecido  no  caput deste  artigo,  para
completá-lo,  poderão  ser  contratados  outros
profissionais.

Art.  2º  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.

Parágrafo único.  Dos requisitos para provimento do
cargo de Enfermeiro de que trata a Lei Municipal n.º
685/90, fica excluída a letra “f”, a qual dispõe sobre
habilitação para condução de veículos, categoria “B”,
da Carteira Nacional de Habilitação.

Art.  3º As  despesas  decorrentes  da  aplicação desta
Lei  correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias
próprias.

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

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

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

LEI Nº3.357, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

Fixa o calendário de pagamento do IPTU 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:

Art.  1º  Para  o exercício  de 2017,  o  pagamento do
IPTU obedecerá ao seguinte calendário e respectivos
descontos:

I – pagamento em cota única:

a)  1ª cota única: vencimento em 15/05/2017 - 10%
(dez por cento).
b) 2ª cota única: vencimento em 15/06/2017 - 6 % 
(seis por cento).

II - pagamentos em parcelas:

a) 1ª parcela: vencimento em 15/06/2017;
b) 2ª parcela: vencimento em 15/07/2017;
c) 3ª parcela: vencimento em 15/08/2017;
d) 4ª parcela: vencimento em 15/09/2017;
e) 5ª parcela: vencimento em 15/10/2017;

Parágrafo único. Os descontos previstos neste artigo
somente serão concedidos quando o pagamento for
efetuado até as datas de vencimento.

Art.  2º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

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

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

LEI Nº 3.358, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

Denomina “Rua Ivo Edmor Demartini.”

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° Fica denominada “Rua Ivo Edmor Demartini”
a via municipal localizada no bairro Aparecida, e que
inicia  a  partir  da  rua  Luiza  Joana  S.  Cichelero,
conforme  mapa  em  anexo  que  é  parte  integrante
desta lei, neste município de Carlos Barbosa/RS.

Art.2° Fica revogada a Lei nº 2.886, de 30 de abril de
2013, e demais disposições em contrário.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Carlos Barbosa, 20 de dezembro de 2016. 57º de
Emancipação. 

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

DECRETO Nº 3.076, DE 12 DE DEZEMBRO DE
2016.

Estabelece início e término do ano letivo para 2017. 

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei
Orgânica Municipal, 

Decreta:

Art. 1º Fica estabelecido para as Escolas Municipais
de Ensino Fundamental e para a Escola de Educação
Infantil Recanto  o número mínimo de duzentos dias
letivos  e  de  oitocentas  horas  de  efetivo  trabalho
escolar  para  o  ano de  2017,  com início  em 15 de
fevereiro e término em 18 de dezembro de 2017.

Parágrafo  único.  Nas  Escolas  Municipais  de
Educação  Infantil  de  turno  integral  o  início  das
atividades para o ano de 2017 será em 1º de fevereiro
e o término em 22 de dezembro para aluno/monitor, e
de  15  de  fevereiro  a  18  de  dezembro  para
aluno/professor.

Art.  2°  Revoga  o  Decreto  n.°  3.068,  de  16  de
novembro de 2016.

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

Carlos Barbosa, 12 de dezembro de 2016.

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

DECRETO Nº 3.077, DE 13 DE DEZEMBRO DE
2016.

Normatiza  o  horário  de  expediente  externo
dos  setores  municipais  da  Tesouraria  e  da
Tributação.

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei
Orgânica Municipal, 

Decreta: 

Art. 1º Ficam normatizados os horários de expediente
externo do setor da Tesouraria, por motivo de férias,
e do setor da Tributação, por motivo de encerramento
do exercício financeiro de 2016, conforme segue: 

Tesouraria:
- de 02/01/2017 a 06/01/2017: não haverá expediente
externo 
- de 09/01/2017 a 03/03/2017: das 10 horas às 12 
horas e das 13h30min às 17h30min

Tributação:
- de 02/01/2017 a 03/01/2017: não haverá expediente
externo

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 13 de dezembro de 2016.

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

DECRETO Nº 3.080, 14 DE DEZEMBRO DE
2016.

Declara  de  utilidade  pública  para  fins  de
desapropriação frações de terras, pertencente
ao  lote  rural  n.°  42,  matrícula  3.172,  em
virtude do alargamento da rua Nossa Senhora
dos Navegantes.

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 69,
incisos VII e VIII da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, 02 (duas) frações de terras a seguir
descritas, de propriedade de Valdomiro Haefliger:

I –  Um terreno urbano, de formato irregular, relativo
à quadra número dois (2), do Setor número um (1) do
mapeamento geral do município, com área superficial
de  novecentos  e  seis  metros  e  setenta  e  um
decímetros  quadrados  (906,71  m²),  situado  na  rua
Nossa  Senhora  dos  Navegantes,  lado  PAR,  no
município  de  Carlos  Barbosa/RS,  sem  quarteirão
delimitado por ruas, distando trinta e seis  metros e
setenta  e  um  centímetros  (36,71  m)  da  esquina
formada pelas ruas Nossa Senhora dos Navegantes e
Buarque  de  Macedo,  com as  seguintes  medidas  e
confrontações:  ao  OESTE,  por  dois  segmentos,
iniciando o primeiro ao Norte, sentido Norte-Sul, na
extensão de dezesseis metros e dezoito centímetros
(16,18 m), com o alinhamento da rua Nossa Senhora
dos Navegantes, e o segundo sentido Norte-Sul, por
uma linha irregular na extensão de duzentos e sete
metros  e  setenta  e  um  centímetros  (207,71  m),
confrontando com Valdomiro Haefliger ou quem de
direito;  ao  SUL,  na  extensão  de  quatro  metros  e
oitenta  e  nove  centímetros  (4,89  m),  confrontando
com Lúcia Dalcin Baldasso ou quem de direito; e, ao
LESTE,  por  uma  linha  irregular  na  extensão  de
duzentos  e  sete  metros  e  quarenta  centímetros
(207,40 m), com alinhamento da rua Nossa Senhora
dos Navegantes, onde faz frente. Imóvel inscrito na
matrícula  n.°  3.172,  livro  n.°  02/RG do  Ofício  de
Registros  Públicos  de Carlos  Barbosa,  Comarca de
Garibaldi,  Estado do Rio Grande do Sul,  de  17 de
maio de 1985.

II – Um terreno urbano, de formato irregular, relativo
à quadra número um (1), do setor número um (1) do
mapeamento geral do município, com área superficial
de  quinhentos  e  noventa  e  três  metros  quadrados
(593,00  m²),  situado  na  rua  Nossa  Senhora  dos
Navegantes,  lado  ÍMPAR,  no  município  de  Carlos
Barbosa/RS,  sem  quarteirão  delimitado  por  ruas,
distando treze metros (13,00 m) da esquina formada
pelas ruas Nossa Senhora dos Navegantes e Buarque
de  Macedo,  com  as  seguintes  medidas  e
confrontações:  ao  NORTE,  na  extensão  de  dois
metros  e  oitenta  e  cinco  centímetros  (2,85  m),
confrontando  com  Clereci  Correa  de  Campos  ou
quem de direito; ao SUL, na extensão de dois metros
e  vinte  e  seis  centímetros  (2,26  m),  confrontando
com Reinaldo Broch ou quem de direito; ao LESTE,
por  uma linha  irregular  na extensão  de duzentos  e
doze  metros  e  onze  centímetros  (212,11  m)
confrontando com Valdomiro Haefliger ou quem de
direito;  e,  ao  OESTE,  por  uma  linha  irregular  na
extensão de cento e noventa e oito metros e setenta e
cinco centímetros (198,75 m), com o alinhamento da
rua Nossa Senhora dos Navegantes, onde faz frente.
Imóvel  inscrito  na  matrícula  n.°  3.172,  livro  n.°
02/RG  do  Ofício  de  Registros  Públicos  de  Carlos
Barbosa,  Comarca  de  Garibaldi,  Estado  do  Rio

Grande do Sul, de 17 de maio de 1985.

§1°  As  áreas  de  terras  de  que  trata  este  artigo
possuem  descrição  e  localização,  conforme
memoriais e mapas anexos a este Decreto.
 
Art.  2º  As áreas desapropriadas se  referem àquelas
tomadas pelo alargamento da Rua Nossa Senhora dos
Navegantes.

Art. 3º Para os fins previstos no art. 15 do Decreto-
Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, é declarada a
urgência na medida de que trata o presente Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação. 

Carlos Barbosa, 14 de dezembro de 2016.

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

EDITAIS

EDITAL Nº 058/2016 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO VI/2016

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,  Estado
do Rio Grande  do Sul,  no uso  de suas  atribuições
legais, conferidas através do Decreto nº 2.554, de 20
de outubro de 2011, nos termos do Processo Seletivo
Simplificado  V,  Edital  n°  045/2016,  TORNA
PÚBLICO  o  presente  Edital  para  divulgar  o  que
segue:

1.  RECURSO: não houve recursos após publicação
de resultado preliminar.

2.  RELAÇÃO  FINAL  DE
SELECIONADOS/INSCRITOS:  a  relação  final  de
inscritos,  Anexo  I  deste  Edital,  está  divulgada  no
Quadro  de  Publicações  Oficiais  da  Prefeitura  de
Carlos  Barbosa,  bem como,  em caráter  meramente
informativo,  na  internet,  pelo  site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.

Carlos Barbosa, 19 de dezembro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal.

ANEXO I DO EDITAL Nº 058/2016 
RELATÓRIO FINAL DE

SELECIONADOS/INSCRITOS

FARMACÊUTICO

NOME INSC
RIÇÃ

O

PON
TOS

CLASSIF
ICAÇÃO

ANDREA
CHRISTINE RECH

028 22,5 1º

DENISE BERTIN
ROJAS

025 22,5 2º

PRISCILA
APARECIDA

ROTAVA

010 NP 3º

NP -NÃO PONTUOU – classificado por apresentar 
requisitos exigidos para o cargo.

INSTRUTOR DE TECNOLOGIA DIGITAL

http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/
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NOME INSC
RIÇÃ

O

PON
TOS

CLASSIF
ICAÇÃO

NADIA MAIA
HILARIO

014 14,0 1º

JUAREZ DE
OLIVEIRA

016 3,0 2º

MOTORISTA (AMBULÂNCIA)

NOME INSC
RIÇÃ

O

PON
TOS

CLASSIF
ICAÇÃO

MARCELO
DEGASPARI

008 6,0 1º

ABEL BATISTA
LOPES

003 5,0 2º

OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO

NOME INSC
RIÇÃ

O

PO
NT
OS

CLASSIFI
CAÇÃO

EDER LUIS MULLER 007 34,5 1º

JEISSON
LOCATELLI

001 17,5 2º

LISANDRO CUNHA
BOLZAN

017 16,5 3º

ARYANE PROENÇA
RODRIGUES

021 12,5 4º

ANDRE MISTURINI 027 10,5 5º

ADON LUIS
LOCATELLI

002 10,0 6º

FABRICIO BOLSON 006 10,0 7º

JAQUELINE ROMA
COSTA

024 10,0 8º

JUAREZ DE
OLIVEIRA

015 6,0 9º

RUDINEI
BAVARESCO

023 5,0 10º

MIKAEL SEIMETZ 005 5,0 11º

EDINARA
PRZYBULINSKI

012 4,5 12º

STEFF
BAZZANELLA DE

PAULA

013 3,0 13º

CLEUSA KELM 026 2,5 14º

GILMAR
PRZYBULINSKI

019 2,5 15º

THALVANY
KRISTHIAN GODOIS

FELTRIN

011 2,0 16º

GESSICA CRISTINA
DOS SANTOS

DUPONT

009 1,5 17º

ALCEU COUSSEAU 029 NP 18º

DAVID BRANDÃO
JUNIOR

022 NP 19º

JOSE LUCIEUDO DE
QUEIROZ TEIXEIRA

004 NP 20º

NP -NÃO PONTUOU – classificado por apresentar 
requisitos exigidos para o cargo. 

ANEXO II DO EDITAL Nº 058/2016 
RELATÓRIO DE INSCRIÇÕES NÃO

HOMOLOGADAS 

INS- MOTIVO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO

CRI-
ÇÃO

018
Apresentou  curso  de  transporte  de
passageiros e curso para condutores de
veículos de emergência vencidos.

020
Não  apresentou  comprovante  de
escolaridade.

PREGÃO PRESENCIAL

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 143/2016

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de brita e pó de brita
DATA: 06 de janeiro de 2017
HORÁRIO: 9 horas 
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  143  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial.

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 142/2016

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de serviço de trator agrícola,
trator de esteira e retroescavadeira para execução de
serviços aos agricultores do município
DATA: 29 de dezembro de 2016
HORÁRIO: 14 horas 
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  142  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial.

TOMADA DE PREÇOS

EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE
PREÇOS Nº 011/2016 - RETIFICADO

TIPO: Técnica e Preço
OBJETO:  Contratação de  pessoa  jurídica  para
locação  de  software  para  a  Secretaria  da
Administração e para a Proarte, conforme condições
contidas nesse edital
DATA DE ABERTURA: 29 de dezembro de 2016
HORÁRIO: 9 horas 
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  11  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando a  modalidade  Tomada  de
Preços.

EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE
PREÇOS Nº 014/2016

TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviço de instalações elétricas, telefônica e internet
com todo o material e mão de obra inclusos para a
nova sede da Câmara de Vereadores.
DATA DE ABERTURA: 04 de janeiro de 2017
HORÁRIO: 9 horas 
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando  o  número  14  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando a  modalidade  Tomada  de
Preços.

ATAS

ATAS DE SESSÃO – TOMADA DE PREÇOS

ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº
010/2016

Ata  de  licitação  modalidade  Tomada  de  Preços
número dez do ano de dois mil e dezesseis, realizada
às quinze horas do dia treze de dezembro 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  obra  de  reforma  do  prédio,
urbanização  do  pátio  e  criação  de  espaço  de
convivência na Escola Municipal de Tempo Integral
Santa Luzia.  Reuniram-se  os membros da Comissão
Julgadora  de  Licitações  Daniel  Augusto  Schultz,
Cláudia Missiaggia Monegat e Douglas Nazaré Cisco
Francisco  para  análise  do  parecer  jurídico  emitido
após a apresentação de recursos referentes à fase de
habilitação.  A comissão decidiu pela habilitação da
empresa  4D  CONSTRUÇÕES  LTDA acatando  ao
parecer  jurídico.  Decidiu  também pela  manutenção
da  inabilitação  da  empresa  T4  Edificações  Ltda  –
ME,  tendo  em vista  que  a  mesma  não  apresentou
documento legal autorizando a pessoa que assinou o
atestado de visita à representá-la. Quanto a empresa
LEANDRO  REZENDE-ME  a  comissão  mantém  a
inabilitação em consonância com o parecer jurídico.
Sendo  assim,  foram  consideradas  habilitadas  as
empresas:  PRZ  ENGENHARIA  LTDA-EPP,
VICENZZI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA,  CONSTRUSERRA  PROJETOS  E
CONSTRUÇÕES  LTDA,  APLCON
CONSTRUÇÕES  EIRELI,  RECANTO
CONSTRUÇÕES  EIRELI-EPP  e  4D
CONSTRUÇÕES  LTDA.  Restaram  inabilitadas  as
empresas   RUDINEI  E  SADI  CONSTRUÇÕES
LTDA,   CLÁUDIA  ADRIANA  DA  SILVA
SANTANA & CIA LTDA-ME,  T4  EDIFICAÇÕES
LTDA-ME e LEANDRO REZENDE-ME. 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.

ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº
010/2016

Ata  de  licitação  modalidade  Tomada  de  Preços
número dez do ano de dois mil e dezesseis, realizada
às dezessete horas do dia quinze de dezembro 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  obra  de  reforma  do  prédio,
urbanização  do  pátio  e  criação  de  espaço  de
convivência na Escola Municipal de Tempo Integral
Santa Luzia.  Reuniram-se  os membros da Comissão
Julgadora  de  Licitações  Daniel  Augusto  Schultz,
Cláudia Missiaggia Monegat e Douglas Nazaré Cisco
Francisco  e  decidem  com  base  na  decisão  da
autoridade superior a dar prosseguimento ao certame,
com a abertura do envelope 02 – proposta de preços
para  o  dia  dezesseis  de  dezembro  de  dois  mil  e
dezesseis às dez horas.Nada mais havendo a constar,
foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela Comissão de Licitações. 
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ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº
010/2016

Ata  de  licitação  modalidade  Tomada  de  Preços
número dez do ano de dois mil e dezesseis, realizada
às dez horas do dia dezesseis de dezembro 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  obra  de  reforma  do  prédio,
urbanização  do  pátio  e  criação  de  espaço  de
convivência na Escola Municipal de Tempo Integral
Santa  Luzia.  Presentes  os  membros  da  Comissão
Julgadora  de  Licitações,  Daniel  Augusto  Schultz,
Cláudia Missiaggia Monegat e Douglas Nazaré Cisco
Francisco.  Procedeu-se a abertura dos envelopes das
propostas  de  preços.  As  propostas  de  todas  as
empresas  foram consideradas  classificadas  para  os
itens  que  propuseram.  A  comissão  de  licitação
chegou a seguinte classificação para o objeto 1: em
primeiro  lugar  a  empresa  CONSTRUSERRA
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, pelo  valor
de  R$ 82.999,24;  em segundo lugar  a empresa  4D
CONSTRUÇÕES  LTDA, pelo  valor  de  R$
83.300,00;  em terceiro  lugar  a  empresa  APLCON
CONSTRUÇÕES  EIRELI, pelo  valor  de  R$
89.878,42;  em  quarto  lugar  a  empresa  PRZ
ENGENHARIA  LTDA.-  EPP, pelo  valor  de  R$
91.568,72;  As  empresas  RECANTO
CONSTRUÇÕES  EIRELI-EPP  e  VICENZZI
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA não
apresentaram  propostas  para  o  objeto  1.  A
classificação para o objeto 2 ficou da seguinte forma:
em primeiro lugar a  empresa  4D CONSTRUÇÕES
LTDA,  pelo  valor  de  R$  203.454,39;  em segundo
lugar  a  empresa  RECANTO  CONSTRUÇÕES
EIRELI-EPP,  pelo  valor  de  R$  221.684,90;  em
terceiro  lugar  a  empresa  PRZ  ENGENHARIA
LTDA.- EPP, pelo valor de R$ 223.386,42; em quarto
lugar  a  empresa  CONSTRUSERRA PROJETOS E
CONSTRUÇÕES  LTDA,  pelo  valor  de  R$
225.690,20;  em quinto lugar  a empresa VICENZZI
CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  LTDA,
pelo  valor  de  R$  230.542,19;  em  sexto  lugar  a
empresa  APLCON CONSTRUÇÕES EIRELI,  pelo
valor  de  R$  238.720,47.  Nada  mais  havendo  a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela comissão de licitações. Abre-
se o prazo legal para recurso da fase de propostas e,
não  havendo  interposição,  o  processo  será
encaminhado à Assessoria Jurídica para análise dos
documentos  e  procedimentos,  para  posterior
homologação e adjudicação.

ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº
013/2016

Ata  de  licitação  modalidade  Tomada  de  Preços
número  treze  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis,
realizada às 09 horas do dia quinze de dezembro 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  execução  de  obra  de
engenharia elétrica com colocação de mão-de-obra e
todos os materiais e equipamentos necessários para a
instalação  da  rede  elétrica  na  área  ampliada  do
ginásio  da  Sociedade  Cosmos  Futebol  Clube  –
Ginásio Armando Dametto, localizado no Distrito de
Arcoverde.  Presentes  os  membros  da  Comissão
Julgadora de Licitações Cláudia Missiaggia Monegat,
Letícia  Foppa  Sandoval  e  Nilce  Dalmas  Branchi.
Participaram  as  empresas:  T4  EDIFICAÇÕES
LTDA-ME,  CNPJ  Nº  13.835.724/0001-05,
ELÉTRICA  ARCOVERDE  LTDA,  CNPJ  Nº
17.197.402/0001-20, CONSTRUSERRA PROJETOS
E  CONSTRUÇÕES  LTDA,  CNPJ  Nº
25.265.579/0001-45.  Atendido  o  disposto  da  Lei

8.666/93,  verificou-se  a  ampla  publicidade,  a
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
licitatório.  Inicialmente  foram abertos  os  envelopes
de  número  “um”  e  analisados  os  documentos
referentes  ao  item  “habilitação”.  As  empresas  T4
EDIFICAÇÕES  LTDA-ME   e  ELÉTRICA
ARCOVERDE  LTDA  foram  consideradas
habilitadas. A  empresa   CONSTRUSERRA
PROJETOS  E  CONSTRUÇÕES  LTDA  foi
considerada  inabilitada  por  não  apresentar  o
documento solicitado no  item 05.01.08, alínea “b”,
do presente edital. Abre-se prazo para recurso. Nada
mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a  presente
sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela comissão
de licitações.

ATAS DE SESSÃO – PREGÃO PRESENCIAL

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
137/2016

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e
dezesseis, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
738/2015,  com a  finalidade de receber  propostas  e
documentos de habilitação, objetivando a contratação
de empresa para prestação de serviços de impressão
personalizada para  confecção dos Carnês  de IPTU,
Carnê  de  ISS  Fixo,  Alvará  e  Saúde  e Cartas  de
Débitos Personalizadas para o ano de 2017, conforme
descrito  no item 01 do  Edital,  processando-se  essa
licitação  nos  termos  da  Lei  Federal  n.º  10.520,  de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20
de fevereiro de 2006,  com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006. Participaram do certame as
empresas:  JOSEVALDO  ROSA  –  ME  ,neste  ato
representada pelo Sr.  Alexandre Rafael  de  Oliveira
RG nº 1077812582, CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL
– CTD, neste ato representada pelo Sr. Marcio José
Vogt RG nº 1069907028 e POSTAL MKT, sem que
seu  representante  estivesse  presente.  Conferidos  os
documentos  apresentados  para  tanto  as  empresas
presentes participantes restaram credenciadas. Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de preços
e  habilitação.  Aberto  o  envelope  da  proposta  de
preços, a empresa POSTAL MKT foi desclassificada
por estar  em desacordo com o item 05.01 alínea b
(ausência  de  preço  total),  tendo  concluído  que  as
demais  apresentam  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:  para  o  item  01  -
JOSEVALDO ROSA – ME, com o preço final de R$
19.000,00; para o item 02 -  JOSEVALDO ROSA –
ME, com o preço final de R$ 1.450,00; e para o item
03 -  CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD, com o
preço  final  de  R$  600,00.  O  relatório  de  lances
ofertados  para  cada  item  encontra-se  em  anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas
e  lances  foi  aberto  o  envelope  de  número  02,
referente  a  habilitação.  Foram  habilitadas  as
empresas:  JOSEVALDO  ROSA –  ME  e  CIA DE
IMPRESSÃO  DIGITAL  –  CTD.  Adjudica-se  as
empresas vencedoras: JOSEVALDO ROSA – ME o
objeto constante nos itens 01 e 02 do edital e CIA DE
IMPRESSÃO DIGITAL – CTD.  o objeto constante
no  item   03  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 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.

ITACIR RASADOR
Pregoeiro

FRANCIELE GALLINA
Equipe de Apoio

GERSON JOSEMAR RAUBER
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
137/2016

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e
dezesseis, às onze horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
738/2015,  com  a  finalidade  de  dar  andamento  ao
processo  que  tem  por  objetivo  a  contratação  de
empresa para   prestação  de  serviços  de  impressão
personalizada para  confecção dos Carnês  de IPTU,
Carnê  de  ISS  Fixo,  Alvará  e  Saúde  e Cartas  de
Débitos  Personalizadas   para  o  ano  de  2017,
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.
Com base no parecer jurídico Pregoeiro e Equipe de
Apoio decidem marcar para o dia 19 (dezenove) de
dezembro de dois mil  e dezesseis,  às treze horas e
trinta minutos, na Sala de Licitações, sessão pública
a  fim  de  analisar  e  revisar  o  processo  licitatório
acima  citado.  Desde  já  ficam  os  licitantes
interessados,  caso  queiram,  comparecer  a  sessão.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e equipe de apoio.

ITACIR RASADOR 
Pregoeiro 

FRANCIELE GALLINA
Equipe de Apoio

GERSON JOSEMAR RAUBER
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
137/2016

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e
dezesseis, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se
o  Pregoeiro e  a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela
Portaria  nº  738/2015,  com  a  finalidade  de  dar
andamento  ao  processo  que  tem  por  objetivo  a
contratação de empresa para  prestação de serviços
de  impressão  personalizada  para  confecção  dos
Carnês de IPTU, Carnê de ISS Fixo, Alvará e Saúde
e Cartas de Débitos Personalizadas  para o ano de
2017,  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.
Estiveram  presentes  na  sessão  as  empresas
JOSEVALDO ROSA – ME ,neste  ato  representada
pelo  Sr.  Alexandre  Rafael  de  Oliveira  RG  nº
1077812582,  CIA  DE  IMPRESSÃO  DIGITAL  –
CTD,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Marcio  José
Vogt  RG  nº  1069907028.  Com  base  no  parecer
jurídico  anexado  na  página  80  deste  processo,  o
Pregoeiro e Equipe de Apoio decidem dar andamento
ao certame para revisar o processo licitatório,  onde
constatou-se  a  não  conformidade  na  documentação
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da empresa JOSEVALDO ROSA – ME,  de acordo
com o item 03.03 alínea a.1 e a.5 deste edital (objeto
social  em  desconformidade  com  o  edital).  O
pregoeiro  e  a  equipe  de  apoio  na  revisão  dos  atos
decide  pela  inabilitação  da  empresa  JOSEVALDO
ROSA – ME para o objeto do certame. Foi retomada
a  fase  de  lances  para  os  itens  01  e  02,  quando
chegou-se  ao  resultado para  o  item 01 -  CIA DE
IMPRESSÃO DIGITAL - CTD, com o preço final de
R$  19.339,00;  para  o  item  02  -   CIA  DE
IMPRESSÃO DIGITAL - CTD, com o preço final de
R$  2.470,00.  O  relatório  de  lances  ofertados  para
cada item encontra-se em anexo, sendo rubricado por
todos.  Foi  habilitada  a  empresa   CIA  DE
IMPRESSÃO DIGITAL – CTD para os itens 01 e 02
do  edital.  Foi  concedido  prazo  para  recurso,  o
representante  da  empresa   JOSEVALDO  ROSA –
ME,  manifestou  interesse  em interpor  recurso  para
apresentar nova documentação. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos adotados por mim pregoeiro e equipe
de apoio para posterior homologação.
 

ITACIR RASADOR
Pregoeiro

FRANCIELE GALLINA
Equipe de Apoio

GERSON JOSEMAR RAUBER
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
133/2016

Aos catorze dias do mês de dezembro 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  andamento  ao
processo  licitatório  que  tem  por  objetivo  a
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ALARME  E
MONITORAMENTO  NO  PARQUE  DE
MÁQUINAS 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.
Passado o prazo regulamentar ninguém entrou com
recurso.  Adjudica-se  para  a  empresa  vencedora  A
BATISTA  MONITORAMENTO  SEGURANÇA  E
VIGILÂNCIA  LTDA,  o  objeto  01.  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.

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Pregoeira

Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
138/2016

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e
dezesseis, às quatorze horas, reuniram-se o Pregoeiro
e  a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
307/2016,  com a finalidade  de  receber  propostas  e
documentos de habilitação, objetivando a   Instalação
e Integração de Sistemas de Áudio, Vídeo e Projeção
com todo equipamento  e  material,  mão  de  obra  e

treinamento inclusos para o Plenário da nova sede da
Câmara de Vereadores 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:
TECHHOME AUTOMAÇÃO  LTDA -  ME,  neste
ato  representada  pelo  Sr.  Marcio  Schuh,  RG  nº
7074600839.  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:  para  o  item  01  -
TECHHOME AUTOMAÇÃO  LTDA - ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 55.451,21; para o
item 02  -  TECHHOME  AUTOMAÇÃO   LTDA -
ME,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
14.053,36;  para  o  item  03  -  TECHHOME
AUTOMAÇÃO  LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$ 12.144,60.  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:
TECHHOME  AUTOMAÇÃO   LTDA  –  ME.
Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  TECHHOME
AUTOMAÇÃO  LTDA - ME, o objeto constante no
itens  1,  2  e  3  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 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.

DANILO FACHINI
Pregoeiro

JAQUELINE TRUBIAN SAQUETTO 
Equipe de Apoio

DIEGO ZARPELON
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
139/2016

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e
dezesseis, às catorze horas, reuniram-se a Pregoeira e
a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
307/2016,  com a  finalidade de receber  propostas  e
documentos de habilitação, objetivando a contratação
de empresa para limpeza do parque de máquinas do
município  situado  no  Bairro  Aparecida,  conforme
descrito  no item 01 do  Edital,  processando-se  essa
licitação  nos  termos  da  Lei  Federal  n.º  10.520,  de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20
de fevereiro de 2006,  com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006. Participaram do certame as
empresas:  O.  M.  Zeladoria  Ltda,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Jeronimo  Augusto  Rosa  dos
Santos,  RG  nº  4035280728;  O  &  F  Comércio  e
Serviços Ltda, neste ato representada pelo Sr. Hecton
Luiz Ribeiro de Oliveira, RG nº 8064989141; Servy's
Serviços  de  Limpeza  Ltda,  neste  ato  representada

pelo  Sr.  Josimar  Kroth,  RG  nº  7105574557.
Conferidos  os  documentos  apresentados para  tanto,
as  empresas  participantes  restaram  credenciadas.
Foram recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de
preços e habilitação. Aberto o envelope da proposta
de preços, e tendo concluído que apresenta condições
positivas de classificação, eis que os preços ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas  condições  de  fornecimento,  segundo  a
pesquisa  informativa  que  se  realizou,  a  Pregoeira
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
e  após  oportunizado  o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foi  declarado  vencedor  o
seguinte licitante: para o item 01 - O & F Comércio e
Serviços Ltda, com o preço final (ou negociado) de
R$ 900,00; 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:  O & F Comércio e  Serviços
Ltda.  Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  O  &  F
Comércio e Serviços Ltda, o objeto constante no item
01 do edital. Foi concedido prazo para recurso, não
havendo  manifestação  de  interposição  do  mesmo.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à  Assessoria  Jurídica  todo  o  processo  para  análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeira  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

SINARA KIRCH
Pregoeira

ARIELI CRISTIANA PAIZ
Equipe de Apoio

CRISTINA GEDOZ
Equipe de Apoio

PORTARIAS

PORTARIA Nº 875/2016

EXONERA,  a  partir  desta  data,  ELDA
BRUTTOMESSO,  agente  administrativo,  matrícula
nº  764,  da  função  gratificada  de  DIRETOR
JURÍDICO,  FG07,  da  Secretaria  Municipal  da
Administração, sendo o dia 11 de dezembro de 2016,
o último dia trabalhado.

Carlos Barbosa, 12 de dezembro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal.

 
PORTARIA Nº 876/2016

NOMEIA, a  partir  desta  data,  ELDA
BRUTTOMESSO, matrícula nº 764,  para exercer as
atribuições do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DA  ADMINISTRAÇÃO.  Perceberá  subsídio  nos
termos do artigo 2º da Lei Municipal nº 1.221, de 31
de julho de 1998 e da Lei Municipal nº 2.802, de 05
de setembro de 2012. 

Carlos Barbosa, 12 de dezembro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal.
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PORTARIA Nº 877/2016

NOMEIA, a  partir  desta  data, ELDA
BRUTTOMESSO, matrícula nº 764, para exercer as
atribuições  do  cargo  em  comissão  de  DIRETOR
PRESIDENTE,  da  Fundação  de  Cultura  e  Arte  de
Carlos Barbosa, sem remuneração.

Carlos Barbosa,12 de dezembro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 878/2016

CONCEDE repouso  remunerado  à  servidora
CRISTIANE RASIA CAMILO, matrícula  nº  1.506,
nos termos do §3° do artigo 208 da Lei Municipal nº
682, de 1990. Período do repouso remunerado: de 09
a 22 de dezembro de 2016.

Carlos Barbosa, 12 de dezembro de 2016.

ELDA BRUTTOMESSO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 879/2016

NOMEIA,  de  12  a  16  de  dezembro  2016,
GRANDEMELO  RODRIGUES  DOS  SANTOS,
matrícula  nº  1.821,  para  exercer  as  atribuições  do
cargo  de  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DA
AGRICULTURA,  VIAÇÃO  E  SERVIÇOS,
SUBSTITUTO,  sem  remuneração,  em  virtude  do
afastamento do titular do cargo.

Carlos Barbosa, 12 de dezembro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 880/2016
 

CONCEDE,  nesta  data,  ao servidor  LUCAS LUIS
PLETSCH,  matrícula  nº  1.784,  Operador  de
Máquinas, licença por motivo de falecimento de sua
avó, conforme artigo 111, inciso III, da Lei Municipal
nº 682, de 1990.

Carlos Barbosa, 12 de dezembro de 2016.

ELDA BRUTTOMESSO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 882/2016

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  por  180  dias
consecutivos,  licença  maternidade  à  servidora
GILMARA  ROSSI,  matrícula  n.º  1.852,  agente
administrativo,  nos  termos  do  art.  208,  da  Lei
Municipal  nº  682,  de  1990.  Período  da  licença
maternidade: 13 de dezembro de 2016 a 10 de junho
de 2017.

Carlos Barbosa, 13 de dezembro de 2016.

ELDA BRUTTOMESSO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 883/2016

DESIGNA, a  partir  desta  data,  o  servidor
DOUGLAS NAZARE CISCO FRANCISCO, agente
administrativo,  matrícula  nº  1.421,  para  compor  a
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho no
Estágio Probatório – CEADEP e concede gratificação
pelo exercício de atividade de natureza especial nos
termos do artigo 19A da Lei Municipal nº 685, de 26

de junho de 1990. Acumulará a sua remuneração uma
gratificação de R$ 54,37 (cinquenta e quatro reais e
trinta e sete centavos) por sessão.

Carlos Barbosa, 13 de dezembro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 886/2016

CONCEDE, nos dias 15 e 16 dezembro de 2016, à
servidora  ADALGISA  MOCELLIN,  matrícula  nº
789,  professor  –  ciências,  licença  por  motivo  de
falecimento de sua avó, conforme artigo 111, inciso
III, da Lei Municipal nº 682, de 1990.

Carlos Barbosa, 15 de dezembro de 2016.

ELDA BRUTTOMESSO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 887/2016

CONVOCA, os  candidatos  relacionados  no  anexo
desta  portaria,  integrantes  da  relação  final  de
homologados  para  o  cargo  de  Enfermeiro  do
Concurso Público e Processo Seletivo Público 2015
(Edital  de  Homologação  nº  017/2015),  para
comparecer  na  Diretoria  de  Recursos  Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11,  Bairro Centro,  Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 19 e 20 de dezembro de 2016, podendo ser
prorrogado  por  igual  período  a  critério  da
Administração Pública, para manifestar interesse em
contratação administrativa para atender necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público  para
ENFERMEIRO, de acordo com a Lei Municipal nº
682,  de  05  de  junho  de  1990. Para  tanto,  devem
preencher  MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE
VAGA  na  Diretoria  de  Recursos  Humanos  desta
Prefeitura,  no horário de expediente  externo,  das  8
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min (fone
54.3461.8817).  Dos  candidatos  que  apresentarem
manifestação de interesse da vaga, serão admitidos os
que estiverem melhor classificados, de acordo com o
número de vagas temporárias existentes.

Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2016.

ELDA BRUTTOMESSO,
Secretário Municipal da Administração.

 PORTARIA Nº 888/2016

CONVOCA, os  candidatos  relacionados  no  anexo
desta  portaria,  integrantes  da  relação  final  de
homologados para o cargo de Auxiliar de Farmácia
do  Concurso  Público  e  Processo  Seletivo  Público
2015  (Edital  de  Homologação  nº  016/2015),  para
comparecer  na  Diretoria  de  Recursos  Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11,  Bairro Centro,  Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 19 e 20 de dezembro de 2016, podendo ser
prorrogado  por  igual  período  a  critério  da
Administração Pública, para manifestar interesse em
contratação administrativa para atender necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público  para
AUXILIAR DE FARMÁCIA, de acordo com a Lei
Municipal  nº  682,  de  05  de  junho  de  1990. Para
tanto,  devem  preencher  MANIFESTAÇÃO  DE
INTERESSE  DE  VAGA na  Diretoria  de  Recursos
Humanos desta Prefeitura, no horário de expediente
externo, das 8 horas às 12 horas e das 13h30min às
17h30min (fone 54.3461.8817). Dos candidatos que
apresentarem  manifestação  de  interesse  da  vaga,
serão  admitidos  os  que  estiverem  melhor
classificados,  de  acordo  com  o  número  de  vagas

temporárias existentes.

Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2016.

ELDA BRUTTOMESSO,
Secretário Municipal da Administração.

 PORTARIA Nº 889/2016

CONVOCA,  os  candidatos  relacionados  no  anexo
desta  portaria,  integrantes  da  relação  final  de
homologados para o cargo de Motorista do Concurso
Público e Processo Seletivo Público 2015 (Edital de
Homologação  nº  037/2015),  para  comparecer  na
Diretoria  de  Recursos  Humanos,  localizada  na
Prefeitura  Municipal,  Rua  Assis  Brasil,  11,  Bairro
Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de dois dias, 19
e 20 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado
por  igual  período  a  critério  da  Administração
Pública, para  manifestar  interesse  em contratação
administrativa  para  atender  necessidade  temporária
de excepcional interesse público para MOTORISTA
DE AMBULÂNCIA, de acordo com a Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990. Para tanto, devem
preencher  MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE
VAGA  na  Diretoria  de  Recursos  Humanos  desta
Prefeitura,  no horário de expediente externo,  das 8
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min (fone
54.3461.8817).  Para  o  cargo  de  Motorista  de
Ambulância,  os  candidatos  devem  preencher  os
seguintes  quesitos:  ensino  fundamental  completo;
comprovante para o exercício da profissão: carteira
nacional  de  habilitação  “D”  ou  “E”;  curso  de
transporte de passageiros com carga horária mínima
de 50 horas (ministrado por instituição regularmente
constituída);  curso  para  condutores  de  veículos  de
emergência  com carga horária  mínima de 50 horas
(ministrado por instituição regularmente constituída)
e  idade  entre  18  e  45  anos. Dos  candidatos  que
apresentarem  manifestação  de  interesse  da  vaga,
serão  admitidos  os  que  estiverem  melhor
classificados,  de  acordo  com  o  número  de  vagas
temporárias existentes.

Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2016.

ELDA BRUTTOMESSO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 890/2016

CEDE,  a partir desta data, a servidora LUCIMARA
KURMANN,  agente  administrativo,  matrícula  nº
1.119,  para  exercer  as  atividades  inerentes  ao  seu
cargo  junto  ao  IPRAM  –  Instituto  de  Previdência
Municipal de Carlos Barbosa, durante o período de
afastamento  da  servidora Andréia  Armelin,  com
carga horária de até 05 (cinco) horas semanais, com
ônus  para  o  município,  de  acordo  com  a  Lei
Municipal nº 3.137, de 24 de fevereiro de 2015, e do
Termo  de  Convênio  nº  01,  de  24  de  fevereiro  de
2015.

Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 894/2016

EXONERA,  a  partir  desta  data,  JANAINA
CRISTINA BATTISTELO CIGNACHI, matrícula nº
1.466,  do cargo em comissão de  Assessor Jurídico,
CC06,  da  Secretaria  Municipal  da  Administração,
conforme  art.  36,  inciso  II,  alínea  “a”  da  Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, sendo o
dia 15 de dezembro de 2016, o último dia trabalhado.
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Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 895/2016

EXONERA, a  partir  de  18  de  dezembro de  2016,
conforme  art.  36,  inciso  II,  alínea  “a”  da  Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, sendo o
dia 17 de dezembro de 2016, o último dia trabalhado,
os servidores a seguir relacionados: 

Servidor Ma
tríc
ula 

Cargo Grupo Secretaria 

Andreia
Parolin

Corezola

 1.4
32

Assessor
Administr
ativo III

CC03 Secretaria
Municipal
da Admi-
nistração 

Antonio
Jose

Bonatto

316 Coordena
dor de

Licitações

CC05 Secretaria
Municipal
da Fazenda

Ivanise
Gedoz

 1.0
45

Assessor
Administr
ativo III

CC03 Secretaria
Municipal
da Agri-
cultura,
Viação e
Serviços

Rafael
Tontini
Pedroni

 1.1
27

Assessor
de

Políticas
de

Esportes

CC02 Secretaria
Municipal

de Es-
portes,
Lazer e

Juventude

Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 896/2016

CONVOCA, os  candidatos  a  seguir  relacionados
para comparecer na Diretoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 19 e 20 de dezembro de 2016, podendo ser
prorrogado  por  igual  período  a  critério  da
Administração  Pública, com  a  documentação
necessária  para  contratação  administrativa  para
atender  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.

NOME CARGO

JESICA VORTMANN TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

DAIANE GELMINI TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

MELISA MURARO
SPEROTTO

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

ARGEU DA SILVA TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

SAMU

SUELEN RAQUEL
SEBBEN

MÉDICO

LEANDRO SILVEIRA
MARMITT

MÉDICO

FRANCIELE DARSIE
DAHMER

MÉDICO

Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2016.

ELDA BRUTTOMESSO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 897/2016

CANCELA, a partir de 18 de dezembro de 2016, a
cedência  do  servidor  público  municipal  ANTONIO
JOSE BONATTO, matrícula n.º 316, coordenador de
licitações,  para  a Câmara Municipal  de  Vereadores
de Carlos Barbosa, em virtude de sua exoneração.

Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 898/2016

EXONERA, a  partir  desta  data,  LUCILENE
MARCHI  DE  SOUZA,  auxiliar  de  farmácia,
matrícula  nº  1.166,  da  função  gratificada  de
ASSESSOR DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO
E REGULAÇÃO, FG03, da Secretaria Municipal da
Saúde, sendo o dia 15 de dezembro de 2016, o último
dia trabalhado.

Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 881/2016

DESIGNA, a partir de 30 de novembro de 2016 a 30
de  dezembro  de  2016,  a  Sra.  Rutinéia  Balbinot
Salini,  como responsável  pela  Escola  Municipal  de
Educação Infantil Aurora.

Carlos Barbosa, 13 de dezembro de 2016.

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

PORTARIA Nº 884/2016

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia 19 de dezembro de 2016, o prazo para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  instaurada  pela  Portaria
nº 828, de 18 de novembro de 2016, em função de
inúmeros trâmites processuais inerentes às diferentes
espécies de processos administrativos e o acúmulo de
serviço  dos  membros  da  Comissão  Permanente  de
Sindicância e/ou Processo Administrativo.

Carlos Barbosa, 14 de dezembro de 2016.
             

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

PORTARIA Nº 885/2016

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia 19 de dezembro de 2016, o prazo para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Investigatória, instaurada pela Portaria nº 829, de 18
de  novembro  de  2016,  em  função  de  inúmeros
trâmites processuais inerentes às diferentes espécies
de processos administrativos e o acúmulo de serviço
dos  membros  da  Comissão  Permanente  de
Sindicância e/ou Processo Administrativo.

Carlos Barbosa, 14 de dezembro de 2016.
              

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

PORTARIA Nº 891/2016

DETERMINA a  abertura  de  Sindicância
Administrativa  Investigatória  e  designa  Comissão
Permanente  de  Sindicância  e/ou  Processo
Administrativo, nos termos da Portaria nº 282, de 04
de abril de 2014, com a finalidade de apurar os fatos
apontados  no  Processo  Administrativo  nº  7.005,
datado  de  07  de  dezembro  de  2016,  acerca  da
realização de serviços de borracharia sem o devido
empenho. 

Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2016.

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

PORTARIA Nº 892/2016

DETERMINA a  abertura  de  Sindicância
Administrativa  Investigatória  e  designa  Comissão
Permanente  de  Sindicância  e/ou  Processo
Administrativo, nos termos da Portaria nº 282, de 04
de abril de 2014, com a finalidade de apurar os fatos
apontados  no  Processo  Administrativo  nº  7.006,
datado de 07 de dezembro de 2016, acerca dos danos
causados na residência da família de Nelson Picoli,
em virtude de incêndio que ocasionou a deterioração
do imóvel.

Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2016.

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

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2016

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores
CONTRATADA: Techhome Automação Ltda - Me
OBJETO:  O  objeto do presente é a contratação de
serviço de  prestação dos  serviços  na  nova sede da
Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa, localizado
na Avenida Presidente Kennedy, 737, Bairro Aurora,
Município de Carlos Barbosa, RS, conforme segue:
ITEM 01 – Sistema de sonorização e projeção.
ITEM 02 – Sistema de câmeras de imagem.
ITEM 03 – Sistema de projeção.
Os serviços deverão ser executados de acordo com as
especificações constantes no anexo I.
VIGÊNCIA:  60 (sessenta) dias, a partir da emissão
da Ordem de Serviço.
VALOR:  R$  81.649,17  (oitenta  e  um  mil  e
seiscentos  e  quarenta  e  nove  reais  e  dezessete
centavos).

Carlos Barbosa, 20 de dezembro de 2016.

LOURDES SCHAFER ROJAS
Presidente da Câmara de Vereadores

TECHHOME AUTOMAÇÃO LTDA - ME
Contratada

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 203/2016 
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CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: A.  Batista  Monitoramentos,
Segurança e Vigilância Ltda - Me
OBJETO:  O presente  contrato  tem seu  respectivo
fundamento e finalidade é  a contratação de empresa
para  a  realização  de  serviços  de  alarme  e
monitoramento 24h,  inclusive sábados,  domingos  e
feriados, nas dependências do Parque de Máquinas,
no  antigo  ginásio  Aparecida,  no  bairro  Aparecida,
nesta  Cidade,  de  acordo com as  características  em
anexo,  sendo  que  os  equipamentos  serão  em
comodato e a mão de obra para instalação sejam sem
ônus  para  o  Município.  É  de  responsabilidade  da
CONTRATADA  o  fornecimento,  instalação  e
manutenção  dos  equipamentos  necessários  para
prestação do serviço.  A comunicação entre os locais
de  monitoramento  e  a  base  da  CONTRATADA
(internet...)  será  de  responsabilidade  da
CONTRATADA. Não poderá ser utilizada a internet
e nem linha telefônica do Município.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da assinatura,
ou  seja,  de  21  de  dezembro  de  2016  até  20  de
dezembro de 2017.
VALOR: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
mensais.

Carlos Barbosa, 21 de dezembro de 2016.

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretária Municipal de Segurança, Trânsito e

Logística

A BATISTA MONITORAMENTOS, SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA LTDA - ME

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 204/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Cláudia Adriana da Silva Santana
& Cia Ltda - Me
OBJETO:  O  objeto  do  presente  é  contratação  de
empresa  para  execução  da  seguinte  obra  de
engenharia, com colocação de mão de obra, materiais
e  equipamentos  necessários:  Execução  de  obra  de
reforma do telhado da Escola Municipal de Educação
Infantil  Gotinhas  de  Amor.  A  obra  deverá  ser
executada  conforme  Projeto,  Orçamento,
Cronograma  Físico-Financeiro  e  Memorial
Descritivo, constantes em anexo.
VIGÊNCIA:  60 (sessenta) dias,  a partir da emissão
da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 49.023,85 (quarenta e nove mil, vinte e
três reais e oitenta e cinco centavos).

Carlos Barbosa, 21 de dezembro de 2016.

PAULO CESAR BELLAVER
Secretário Municipal da Educação

CLÁUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA & CIA
LTDA - ME
Contratada

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 205/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O & F Comércio E Serviços Ltda
- Me
OBJETO:  O presente  contrato  tem a  finalidade  a
contratação de empresa para prestação de serviço de
limpeza nas dependências do Parque de Máquinas e
guarita externa, no antigo ginásio próximo da escola
municipal  no bairro Aparecida,  Carlos  Barbosa/RS,
conforme descrito abaixo.  A CONTRATADA deverá
realizar  todas  as  tarefas  inerentes  ao  serviço  e
responsabilizar-se  pelo  fornecimento  de  EPI's
(equipamentos  de  proteção  individual),  uniforme,
equipamentos,  utensílios  e  material  de  limpeza,
necessários à realização da limpeza.
VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses  a  partir  de  sua
assinatura, ou seja, de 22 de dezembro de 2016 até 21
de dezembro de 2017.
VALOR:  R$ 899,97  (oitocentos  e  noventa  e  nove
reais e noventa e sete centavos) mensais.

Carlos Barbosa, 21 de dezembro de 2016.

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e

Logística,

O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratada

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 206/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Antonio Giacomelli
OBJETO: O locador dá em locação ao locatário um
pavilhão  industrial,  térreo,  com área  de  469,00m²,
localizado na  Rua  Rural  Cinco da Boa  Vista  Alto,
nesta  Cidade  de  Carlos  Barbosa,  RS.  O  aludido
imóvel tem como finalidade o funcionamento da Sub
Prefeitura do Cinco da Boa Vista Alto.
VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses  a  partir  de  sua
assinatura, ou seja, de 28 de dezembro de 2016 até 27
de dezembro de 2017. 
VALOR: R$ 3.893,05 (três mil, oitocentos e noventa
e três reais e cinco centavos) mensais.

Carlos Barbosa, 21 de dezembro de 2016.

ALDO PAROLIN
Secretária Municipal da Agricultura, Viação e

Serviços

ANTONIO GIACOMELLI
Contratado

MILENA SEGALIN
Agente Administrativo

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 178/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa

CONTRATADA: Biasotto & Cia Ltda
ADITIVO: 01
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 28 de dezembro de 2016 a
27 de dezembro de 2017,  na forma da justificativa
em  anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  Em função da prorrogação de prazo do
contrato, será reajustado o valor, pago mensalmente,
pelo índice negociado de 5,50%. Desta forma, o novo
valor a ser pago corresponderá a R$ 296,45 (duzentos
e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos)
por  m³,  totalizando até  R$ 213.444,00  (duzentos  e
treze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais) ao
ano.  As  partes,  mediante  o  índice  acordado,
renunciam  a  qualquer  diferença  de  reposição
inflacionária  do  período,  tendo  o  valor  como  o
suficiente  para  equilíbrio  econômico-financeiro  do
contrato.  As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas.

Carlos Barbosa, 19 de dezembro de 2016.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e

Planejamento Urbano

BIASOTTO & CIA 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 077/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda 
ADITIVO: 05
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° 7183/2016, 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, 20 de dezembro 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 084/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Construtora Recktenwald Eireli
ADITIVO: 05
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  do
Preço, ficando acordada a adição de R$ 1.200,00 (um
mil e duzentos e reais), sendo R$ 840,00 (oitocentos
e quarenta reais) referentes a material e R$ 360,00
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(trezentos e sessenta reais) 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, 20 de dezembro de 2016.

 CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal de Assistência Social e

Habitação

CONSTRUTORA RECKTENWALD EIRELI
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 077/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda
ADITIVO: 06
OBJETO:  Fica alterada a  Cláusula  Segunda – Do
Preço, ficando acordada a adição de R$ 230.230,51
(duzentos  e  trinta  mil,  duzentos  e  trinta  reais  e
cinquenta  e  um  centavos),  sendo  R$  160.622,58
(cento e sessenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e
cinquenta e oito centavos) referentes a material e R$
69.607,93  (sessenta  e  nove  mil,  seiscentos  e  sete
reais e noventa e três centavos) referentes a mão de
obra,  fica  acordada  ainda  a  supressão  de  R$
183.558,13 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e
cinquenta  e  oito  reais  e  treze  centavos),  sendo R$
128.434,91 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e
trinta  e  quatro  reais  e  noventa  e  um  centavos)
referentes  a  material  e  R$  55.123,22  (cinquenta  e
cinco mil,  cento e vinte  e três  reais  e vinte e dois
centavos)  referentes  a  mão  de  obra.  Totalizando
assim, a adição de R$ 46.672,38 (quarenta e seis mil,
seiscentos  e  setenta  e  dois  reais  e  trinta  e  oito
centavos),  sendo  R$  32.187,67  (trinta  e  dois  mil,
cento e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos)
referentes  a  material  e  R$  14.484,71  (catorze  mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e um
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, 21 de dezembro 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

CONSELHOS MUNICIPAIS

ATAS

ATA Nº 09/2016 – CMAS

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e
dezesseis,  reuniu-se,  em  reunião  ordinária,  o
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS,
junto à  Sala  dos  Conselhos,  para  deliberar  sobre  a
seguinte pauta: 1)  Avisos sobre o Fundo Municipal
de  Assistência  Social;  2)  Informações  sobre  a  Lei
Municipal  do  CMAS;  3)  Assuntos  gerais.  Dando
início à reunião, a Presidente Margarida Rogéria deu
as boas vindas aos presentes e passou a palavra para
a conselheira Arieli. Arieli falou sobre a aprovação,
da Câmara de Vereadores, da Lei nº 3342/2016, que
dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social
no Município e que, na próxima reunião, iniciaremos
a elaboração do regimento interno conforme a nova
lei. Arieli informou aos conselheiros que o banner do
CMAS será adquirido em janeiro. Arieli explicou que
as subvenções destinadas às entidades do Município
foram alocadas no Fundo Municipal  de Assistência
Social e por este motivo, no próximo ano, deveremos
analisar  os  planos  de  trabalho  das  organizações
criando  critérios  de  acordo  com  a  LOAS  (Lei
Orgânica da Assistência Social), bem como, aprová-
las  ou  não. Ao  final  da  reunião,  os  conselheiros
realizaram uma confraternização. O CMAS retoma as
suas  atividades  no  dia  8  de  março  de  2017.  Nada
mais havendo a constar,  encerro a presente ata que
será assinada por todos os presentes.

T - Odete Bianchi / S – Arieli C. Paiz
Sec. Municipal de Assistência Social e Habitação

T – Tatiana Postal / S – Fernanda Andreola
Secretaria Municipal de Educação

T – Márcia O. Clunc / S – Cristina Gedoz
Secretaria Municipal da Fazenda

T – Catiane C. Dupont / S – Rocheli M. Rizzardo
Secretaria Municipal da Saúde 
AUSENTE

T – Margarida R. H. da Silva /  S – Leonice T. F.
Gelmini
Entidades ou Associações Comunitárias

T – Eliane Volpatto / S – Marilva Z. Bortolotto
Representantes dos Assistentes Sociais

T – Verônica B. Simões | S -  Jandir L. Pedroni
Ass. Sulina de Crédito e Assistência Rural 

T – Maria L. Dupont | S –   Cintia C. Rossini
Escolas Especializadas

EMENDAS À LEI ORGÂNICA

EMENDA À LEI ORGÂNICA N.º 01/2016, DE 19
DE DEZEMBRO DE 2016

Altera redação do inciso II e do §1º, do art. 47
e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE  VEREADORES  DE  CARLOS  BARBOSA,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 51, inciso I e §3º
da  Lei  Orgânica  Municipal,  FAZ  SABER  que  o

Plenário  aprovou  e  ELA  promulga  a  seguinte
Emenda à Lei Orgânica Municipal:

Art. 1º – O inciso II do art. 47 da Lei Orgânica passa
a vigorar com a seguinte redação:

“II – Licenciado pela Casa, por motivo de doença ou
para tratar, sem remuneração, de interesse particular,
desde que, neste caso, seja pelo prazo mínimo de 07
(sete)  dias,  não  podendo  ultrapassar  120  (cento  e
vinte) dias, por sessão legislativa anual”.

Art.  2º - O §1º, do art.47, da Lei Orgânica passa a
viger com a seguinte redação:

“§1º  –  Verificada  a  existência  da  vaga,  será
convocado o suplente.”.

Art.3º Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na
data da sua publicação.

MESA  DIRETORA  DA  CÂMARA  DE
VEREADORES, aos 19 de Dezembro de 2016.

LOURDES SCHAFER ROJAS
Presidente

RAFAEL DALCIN
Vice-Presidente

MIGUEL ALBERTO STANISLOSOSKI
1º Secretário

MATEUS CHIES GUERRA
2º Secretário

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 02/2016, DE 01 DE
DEZEMBRO DE 2016

Inclui parágrafo no Art. 14 da Resolução nº
02, de 18 de Novembro de 2011.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE  CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas
atribuições, conforme dispõe o Art.139, caput, e §2º,
inciso I, do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Vereadores,

RESOLVE:

Art.1º - Inclui §2º e renumera o Parágrafo Único do
art.14,  da  Resolução n.º02,  de  18  de  novembro de
2011, com a seguinte redação:

“Art. 14....
§1º Será convocado o suplente quando o Presidente
assumir o cargo de Prefeito.
§2º  No  caso  da  licença  para  tratamento  de  saúde,
quando o atestado médico for apresentado no dia em
que  ocorrer  sessão  ordinária,  a  convocação  do
suplente  somente  se  dará,  na  mesma  data,  se  o
mesmo for apresentado até às doze horas do referido
dia.

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação,  revogando-se  as  disposições  em
contrário.

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores
de Carlos Barbosa, 01 de dezembro de 2016.

LOURDES SCHAFER ROJAS
Presidente

PODER
LEGISLATIVO
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RAFAEL DALCIN
Vice-Presidente

MIGUEL ALBERTO STANISLOSOSKI 
1° Secretário

MATEUS CHIES GUERRA
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 03/2016, DE 01 DE
DEZEMBRO DE 2016

Altera disposições da Resolução nº 02, de 18
de Novembro de 2011.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE  CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas
atribuições, conforme dispõe o Art.139, caput, e §2º,
inciso I, do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Vereadores,

RESOLVE:

Art.1º – Altera a redação do inciso II, alínea “b” e do
inciso III e do inciso IV, do art. 191, da Resolução n.º
02, de 18 de novembro de 2011, que passa a ser:

“Art.191.
…
II - …
b) projetos: três minutos, mais cinco minutos para o
Líder;
…
III – nas explanações pessoais: três minutos
IV – para explicação de Autor ou Relator de Projetos,
quando requerida: cinco minutos.”.

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação,  revogando-se  as  disposições  em
contrário.

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores
de Carlos Barbosa, 01 de dezembro de 2016.

LOURDES SCHAFER ROJAS
Presidente

RAFAEL DALCIN
Vice-Presidente

MIGUEL ALBERTO STANISLOSOSKI 
1° Secretário

MATEUS CHIES GUERRA
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 04/2016, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 2016

Inclui  inciso  XI  no  Art.  133,  Art.  160-A e
Parágrafo Único no art. 161 da Resolução nº
02, de 18 de Novembro de 2011.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE  CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas
atribuições, conforme dispõe o Art.139, caput, e §2º,
inciso I, do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Vereadores,

RESOLVE:

Art.1º – Inclui inciso XI, no art. 133 da Resolução nº
02,  de  18  de  novembro  de  2011,  com a  seguinte
redação:
“Art. 133…
XI – Indicação de Projeto de Lei.”

Art.2º – Inclui art. 160-A na Resolução nº 02, de 18

de novembro de 2011, com a seguinte redação:
“Art.160-A – A Indicação de Projeto de Lei consiste
na  sugestão  de  projeto  de  lei,  cuja  competência
legislativa  não  seja  de  iniciativa  da  Câmara  de
Vereadores.”

Art.3º  –  Inclui  Parágrafo  Único  no  Art.  161,  da
Resolução nº 02, de 18 de novembro de 2011, com a
seguinte redação:

“Art. 161…
Parágrafo  Único:  Após  a  leitura  da  Indicação  de
Projeto  de  Lei,  o  proponente  terá  5  minutos  para
explicação e os demais vereadores três minutos para
a discussão.

Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor na data de
sua  publicação,  revogando-se  as  disposições  em
contrário.

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores
de Carlos Barbosa, 19 de dezembro de 2016.

LOURDES SCHAFER
ROJAS

Presidente

MIGUEL ALBERTO
STANISLOSOSKI 

1° Secretário

RAFAEL DALCIN
Vice-Presidente

MATEUS CHIES
GUERRA

2º Secretário

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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