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truque
b)
Caminhão-caçamba
toco
c) Carregadeira
d) Motoniveladora
e) Retroescavadeira
f) Trator 14C
g) Trator Agrícola
h) Rolo Compactador
i) Carroção

R$ 116,08
R$ 174,10
R$ 309,51
R$ 135,42
R$ 309,51
R$ 82,19
R$ 222,46
R$ 10,36

§ 1.º A ensiladeira acoplada no trator agrícola para a
prestação de serviços públicos têm seus preços
fixados, sem subsídio do município, nos seguintes
valores:
a) ensiladeira móvel:............................................R$
23,22 por hora
§ 2.º Os preços constantes nesse item servirão de
preço máximo para as hipóteses de necessidades de
contratação de prestadores de serviços em
terceirizações, através de procedimento licitatório.
§ 3.º Uma vez escolhido o prestador e estabelecidos
os valores de remuneração, os mesmos servirão de
base para a cobrança dos percentuais de
responsabilidade do beneficiário.
§ 4.º Para as hipóteses de prestação de serviços de
forma mista, ou seja, com equipamento próprios da
Administração e terceirizados, os valores dos
percentuais a serem cobrados dos beneficiários serão
igualados e equiparados aos valores obtidos no
processo de licitação para contratação dos mesmos.

PODER EXECUTIVO

Item II – GAVETAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO
MUNICIPAL:

DECRETOS

a) Preço de cada gaveta no cemitério público
municipal....................R$ 1.191,83
b) Pagamento parcelado (exceto carentes):
2 x R$ 625,71 sendo uma entrada e saldo em 30
dias.........................R$ 1.251,42
3 x R$ 437,99 sendo uma entrada e saldo entre 30 e
60 dias..............R$ 1.313,97
c)
Tarifa
para
sepultamento................................................................
.R$
58,87

DECRETO Nº 3.092, DE 02 DE JANEIRO DE
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. 1.º As tarifas públicas e os preços dos serviços
públicos municipais, a seguir relacionados, passam a
ser cobrados conforme segue:
Item I – PREÇOS POR HORA MÁQUINA:
a)

Caminhão-caçamba

R$ 145,09

Item III – PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO
(CORDÃO):
O preço da pavimentação de vias públicas, com
calçamentos de paralelepípedos, a complementação
de arruamentos com meio-fio (cordão), e dos
passeios públicos, serão os seguintes:
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SERVIÇO
a)
Calçada
(passeio)
ao
m2........................................................R$ 46,31
b)
Meio-Fio
(corão)
por
metro
linear.........................................R$ 19,80
c) Pavimentação m2 (paralelepípedos mão de
obra).................R$ 49,65

reconsideração ou recurso com relação a despacho de
Secretário;
e) quando o assunto estiver expressamente delegado
a outra Secretaria.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.
Art. 2° São da competência exclusiva do
Secretário(a) da Fazenda, ou a seu substituto legal, as
seguintes atribuições, obedecidas as disposições
legais aplicáveis:

Item IV – PREÇOS DE BRITAS E SIMILARES
a)
Brita
1
…...............................................................................R
$ 35,54
b)
Brita
2
…...............................................................................R
$ 35,54
c)
Pedra
Marroada
….................................................................R$ 33,17
d)
Pó
de
Brita
…........................................................................R$
35,54
Art. 2.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
em especial o Decreto nº 2974, de 04 de janeiro de
2016.
Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.
DECRETO N.º 3.093, DE 10 DE JANEIRO DE
2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARLOS
BARBOSA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a excessiva burocratização
existente nos serviços internos da Administração
Municipal, sobrecarregando o Prefeito com o
despacho de expedientes,
CONSIDERANDO que a exagerada centralização é
prejudicial ao dinamismo necessário para o
andamento dos serviços,
CONSIDERANDO a conveniência de restar o
Prefeito liberado da prática de simples atos
rotineiros, visando permitir-lhe dedicar-se aos
trabalhos de planejamento, coordenação e controle
das atividades da administração;
DECRETA:
Art. 1° Aos Secretários Municipais, ou a seus
substitutos legais, são conferidas as seguintes
atribuições, a serem exercidas, sempre, com
observância e referência dos dispositivos legais
aplicáveis:
I - proferir despachos decisórios em processos e
outros expedientes cujo assunto se compreenda no
âmbito de sua Secretaria, exceto:
a) quando o assunto se relacionar com ato praticado
pessoalmente pelo Secretário;
b) quando o assunto enquadrar-se simultaneamente
na competência de mais de uma Secretaria ou outros
órgãos diretamente subordinados ao Prefeito;
c) quando o assunto incidir no campo das relações do
Executivo com a Câmara Municipal ou com outras
esferas do Poder Público;
d) quando for necessário reexaminar atos
manifestamente ilegais, contrários ao interesse
público ou que tenham sido objeto de pedido de

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

I - fornecer certidão negativa de débitos municipais e
de taxa de rodágio;
II - autorizar ordens de pagamento;
III - autorizar a abertura de edital de licitação;
IV - proferir despachos decisórios nos processos de
isenção, redução, não incidência e restituição de
tributos.
Art. 3° São da competência exclusiva do
Secretário(a) da Administração, ou a seu substituto
legal, as seguintes atribuições, obedecidas as
disposições legais aplicáveis:
I - conceder férias, justificação de faltas por
casamento, falecimento de pessoa da família, ou
outro motivo previsto em lei;
II - conceder licença saúde e outras licenças e
afastamentos previstos em lei, salvo para tratar de
interesse particular;
III - conceder prêmio por assiduidade;
IV - conceder adicionais por tempo de serviço,
mudança de classe e mudança de nível;
V - conceder licença maternidade, adotante e
paternidade;
VI - conceder licenças por afastamento para atender
serviços de júri, serviço militar, para realização de
provas escolares e outras previstas em lei;
VII - assinar editais de concurso público, processo
seletivo e seleção pública, exceto os de abertura e de
homologação final de resultados, e ainda:
a) autorizar a formação de bancas examinadoras e
executivas para a realização de provas escritas,
práticas e de títulos;
b) designar servidores responsáveis pela inscrição e
fiscalização do certame;
c) convocar candidatos aprovados em concurso
público, processo seletivo e seleção pública, para dar
início ao processo de nomeação ou contratação;
VIII - efetuar o remanejamento de pessoal;
IX - autorizar a realização de cursos de treinamento;
XX - assinar, em nome do Município, o Perfil
Profissiográfico Previdenciário – PPP.
Art. 4° São da competência exclusiva do
Secretário(a) da Agricultura e do Meio Ambiente e
do Supervisor de Meio Ambiente, ou a seus
substitutos legais, as seguintes atribuições,
obedecidas as disposições legais aplicáveis:
I - proferir despachos em processos relativos a
Licenciamento Ambiental emitidos pela Secretaria
Municipal da Agricultura e do Meio Ambiente, bem
como pela emissão dos seguintes documentos,
obedecidas as disposições legais e aplicáveis:
a) Autorizações Municipais de Licenciamento;
b) Licenças Prévia;
c) Licenças de Instalação;
d) Licenças de Operação;
e) Licenças de Mineração;
f) Termos de preservação e compensação;
g) Certidões, Declarações;
h) Termos de Anuência.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o Decreto nº 2.554, de 20 de outubro de
2011 e o Decreto n° 2.781, de 26 de março de 2014.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito de Carlos Barbosa, RS
DECRETO Nº 3.090, DE 02 DE JANEIRO DE
2017
Estabelece o valor da URM (Unidade de
Referência Municipal) para o ano de 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 O valor da URM (Unidade de Referência
Municipal) para o ano de 2017 será de R$ 359,38
(trezentos cinquenta e nove reais e trinta e oito
centavos), observado artigo 305, §§ 1º e 2º da lei
municipal 2.310, de 16 de dezembro de 2009.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor da data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.
DECRETO Nº 3.091, DE 02 DE JANEIRO DE
2017
Corrige o valor da parcela mensal do
Loteamento Parque Residencial Dei Fiori
para o ano de 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 As parcelas mensais do loteamento Parque
Residencial Dei Fiori vencíveis a partir de 01 de
janeiro de 2017 serão corrigidas em 10,112628368%,
observado artigo 4º, § 1º da lei municipal 1905, 28 de
setembro de 2005.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

PORTARIAS
PORTARIA 059/2017
Cede, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2017,
os servidores a seguir relacionados, para exercerem
as atividades inerentes aos seus cargos junto à
Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa,
com carga horária de até 8 (oito) horas semanais,
com ônus para o Poder Legislativo, nos termos da
Lei Municipal nº 2.793, de 21 de junho de 2012,
vigorando a presente cedência até a data de 20 de
junho de 2017: BEATRIS TERESINHA MATHIAS,

3

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

Agente Administrativo, matrícula 332, para exercer
as atividades inerentes ao cargo de tesoureira, e no
seu impedimento MÁRCIA ONGARATTO CLUNC,
Tesoureiro, matrícula 309; EDILAINE ZUCATTO,
Contador, matrícula 752 e, no seu impedimento
JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO, Contabilista, matrícula
210; SANDRA COHSUL, Agente Administrativo,
matrícula 640 e, no seu impedimento PRICILA
LUCIA BAGATINI, Agente Administrativo,
matrícula 1.214.

estatutário, 44 horas semanais, com proventos
mensais integrais no valor de R$ 6.493,51 composto
das seguintes vantagens: Vencimento básico (G2.4,
classe F) - Lei Municipal nº 685 de 1990; 55% de
adicional por tempo de serviço - Lei Municipal nº
682 de 1990, art. 84 a ser custeada por INST. PREV.
MUNICIPAL - CARLOS BARBOSA.

Carlos Barbosa, 03 de janeiro de 2017.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA 060/2017
Cede, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2017 e
até 23 de fevereiro de 2020, os servidores públicos
municipais FELIPE BENINI, matrícula nº 1.625,
agente administrativo, LEANDRA VALENTI,
matrícula nº 1.631, bibliotecário, SARA REGINA
BERNARDO OLIVEIRA, matrícula nº 636, agente
administrativo e BRENDA PADOVANI, matrícula
n.º 1.763, agente administrativo, para exercerem as
atividades inerentes aos seus cargos na Fundação de
Cultura e Arte de Carlos Barbosa - PROARTE, por
40 (quarenta) horas semanais, na sede deste
município, e a servidora BEATRIS TERESINHA
MATHIAS, agente administrativo, matrícula nº 332,
para exercer as atividades inerentes ao cargo de
tesoureira junto à Fundação de Cultura e Arte de
Carlos Barbosa - PROARTE, com carga horária de
até 08 (oito) horas semanais, de acordo com a Lei
Municipal n.º 3.138, de 24 de fevereiro de 2015, e do
Termo de Convênio n° 02, de 02 de janeiro de 2017.

Carlos Barbosa, 05 de janeiro de 2017.

PORTARIA 075/2017
Concede, a partir desta data, por 180 dias
consecutivos, licença maternidade à servidora
ANDRÉIA ARMELIN, matrícula n.º 660, Auditor
Tributário, nos termos do art. 208, da Lei Municipal
nº 682, de 1990. Período da licença maternidade:
06 de janeiro a 04 de julho de 2017.
Carlos Barbosa, 06 de janeiro de 2017.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA 076/2017
Retifica, a Portaria nº 935/2016, de 30 de dezembro
de 2016, alterando o nome do servidor DANIEL
FRANCISCO GEDOZ para DANIEL FRANCISCO
SCOTTA e alterando o número da matrícula de nº
432 para nº 1.115.
Carlos Barbosa, 06 de janeiro de 2017.

Carlos Barbosa, 03 de janeiro de 2017.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA 077/2017

PORTARIA 060/2017
Cede, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2017 e
até 31 de dezembro de 2017, os professores
municipais EMA MISTURINI, matrícula nº 918,
professor – séries iniciais; MARIA DE LOURDES
SILVEIRA PAGATINI, matrícula nº 924, professor
- séries iniciais; MÔNICA ADRIANE SAUTHIER,
matrícula nº 183, professor - séries iniciais e
ROSÂNGELA
MARIA
NICOLINI
SIMONAGGIO, matrícula nº 217, professor - séries
iniciais, para exercerem as atividades inerentes ao
cargo de Professor na Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE, na sede deste município,
com carga horária de 25 horas semanais, com ônus
para o município, de acordo com a Lei Federal n.º
8.666/93 e com o Termo de Convênio nº 047, de 12
de dezembro de 2016.
Carlos Barbosa, 03 de janeiro de 2017.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA 074/2017
EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS BARBOSA, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o que estabelece o
artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005,
CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, a contar de 02/01/2017, ao
servidor GABRIEL CANAL, CPF 232.471.260-15,
matrícula 96, identidade funcional 385, cargo de
Mecânico, padrão G2.4, classe F, regime jurídico

Retifica, a Portaria nº 939/2016, de 30 de dezembro
de 2016, alterando o nome do cargo e a Secretaria do
servidor DANIEL FRANCISCO GEDOZ, matrícula
nº 432, para CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS da
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,
VIAÇÃO E SERVIÇOS e não como constou.
Carlos Barbosa, 06 de janeiro de 2017.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA 078/2017
Convoca, o candidato a seguir relacionado 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, 06 e 09 de janeiro de 2017, 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

MARIA ANGELICA
OVIEDO DA SILVA

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

PORTARIA 079/2017
Cessa, com efeito retroativo a 02/01/2017, o
pagamento de gratificação pelo exercício de
atividade de natureza especial de Motorista do
Prefeito, ao servidor JOCELMO DOS SANTOS
SOARES, motorista, matrícula nº 281.
Remaneja, com efeito retroativo a 02/01/2017, o
servidor JOCELMO DOS SANTOS SOARES,
motorista, matrícula nº 281, do Gabinete do Prefeito
para a Secretaria Municipal da Agricultura e do Meio
Ambiente.
Carlos Barbosa, 06 de janeiro de 2017.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA 080/2017
Cessa, com efeito retroativo a 02/01/2017, o
pagamento de adicional de insalubridade ao servidor
ELSON ZARO, matrícula n.º 599, motorista, tendo
em vista que o mesmo deixou de executar atividades
insalubres, conforme prevê o artigo 6º, inciso II, da
Lei Municipal nº 2.782 de 01 de junho de 2012.
Carlos Barbosa, 06 de janeiro de 2017.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA 081/2017
Remaneja, com efeito retroativo a 02/01/2017, o
servidor ELSON ZARO, matrícula, nº 599, da
Secretaria Municipal da Saúde para o Gabinete do
Prefeito e
Concede, com efeito retroativo a 02/01/2017,
gratificação pelo exercício de atividade de natureza
especial de MOTORISTA DO PREFEITO ao
servidor ELSON ZARO, ocupante do cargo de
provimento efetivo de Motorista, matrícula nº 599,
nos termos do art. 19 A da Lei Municipal nº 685, de
26 de junho 1990. Acumulará ao seu vencimento
básico uma gratificação mensal de R$ 1.471,45 (hum
mil quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e
cinco centavos) da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990.
Carlos Barbosa, 06 de janeiro de 2017.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA 082/2017
Nomeia, a partir desta data, LIRIO ANTONIO
BERTO, matrícula n.º 1.726, para exercer as
atribuições do cargo em comissão de CHEFE DO
HORTO FLORESTAL E CONTROLE DA COLETA
SELETIVA, lotado na Secretaria Municipal da
Agricultura e do Meio Ambiente, com remuneração
correspondente ao cargo em comissão CC03, com
carga horária semanal de 44 horas, do quadro de
cargos e salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990.
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.

Carlos Barbosa, 06 de janeiro de 2017.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA 083/2017
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Nomeia, a partir desta data, RENATA NUBIA
PICCOLI PERERA, matrícula n.º 1.453, para
exercer as atribuições do cargo em comissão de
SUPERVISOR GERAL DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS, lotada na Secretaria Municipal da
Fazenda, com remuneração correspondente ao cargo
em comissão CC05, com carga horária semanal de 40
horas, do quadro de cargos e salários da Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA 084/2017

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA 088/2017
Nomeia, a partir desta data FABIANO JOSÉ
TAUFER, matrícula nº 645, para exercer as
atribuições do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DA EDUCAÇÃO. Perceberá subsídio nos termos do
art. 1º da Lei Municipal nº 3.320, de 29 de junho de
2016.
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Nomeia, a partir desta data, MAXIMINO
FRANCISCO MALABARBA, matrícula n.º 1.863,
para exercer as atribuições do cargo em comissão de
SUPERVISOR GERAL DE SERVIÇOS URBANOS,
lotado na Secretaria Municipal de Planejamento,
Serviços e Vias Urbanas, com remuneração
correspondente ao cargo em comissão CC05, com
carga horária semanal de 44 horas, do quadro de
cargos e salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990.

PORTARIA 089/2017
Nomeia, a partir desta data, ADRIANO
RAUSCHKOLB, matrícula n.º 1.401, para exercer
as atribuições do cargo em comissão de CHEFE DE
PROJETOS, lotado na Secretaria Municipal de
Projetos Públicos, com remuneração correspondente
ao cargo em comissão CC04, com carga horária
semanal de 40 horas, do quadro de cargos e salários
da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.

Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo o
período aquisitivo de 08 de outubro de 2011 a 08 de
outubro de 2016, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, tendo
optado a servidora pela transformação de 03 (três)
meses em prêmio assiduidade indenizado (01
parcela), cuja quitação será efetuada na folha de
pagamento do mês de JANEIRO de 2017, conforme
o processo administrativo nº 6.971/2016.
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA 093/2017
Concede prêmio assiduidade à servidora ALICE
MARIA MUXFELDT, matrícula nº 1.280, técnico
em enfermagem, tendo sido investida em cargo de
provimento efetivo, sem interrupção, em 20 de junho
de 2011, em virtude de ter completado o período
aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo o
período aquisitivo de 20 de junho de 2011 a 20 de
junho de 2016, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, tendo
optado a servidora pela transformação de 03 (três)
meses em prêmio assiduidade indenizado (01
parcela), cuja quitação será efetuada na folha de
pagamento do mês de JANEIRO de 2017, conforme
o processo administrativo nº 7.010/2016.
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.

PORTARIA 085/2017

PORTARIA 090/2017

Nomeia, a partir desta data, TERESINHA
PERSCH, matrícula n.º 1.507, para exercer as
atribuições do cargo em comissão de ASSESSOR
ADMINISTRATIVO, lotada na Fundação de Cultura
e Arte de Carlos Barbosa – PROARTE, com
remuneração correspondente ao cargo em comissão
CC03, com carga horária semanal de 40 horas, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990.

Enquadra, a partir desta data, a servidora
LEONICE DE LOURDES DE VARGAS MAIA,
matrícula nº 1.150, técnico em enfermagem, como
beneficiária de adicional de insalubridade em grau
máximo de 30% (trinta por cento) sobre o padrão 08,
classe A, do quadro de cargos e salários da Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA 094/2017

Concede prêmio assiduidade ao servidor EDGAR
PIACENTINI, matrícula nº 490, motorista, tendo
sido investido em cargo de provimento efetivo, sem
interrupção, em 24 de junho de 1996, em virtude de
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.
ter completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade, sendo o período aquisitivo de 30 de
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.
Evandro Zibetti,
setembro de 2011 a 30 de setembro de 2016, nos
Prefeito Municipal.
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de
Evandro Zibetti,
junho de 1990, tendo optado a servidora pela
Prefeito Municipal.
transformação de 03 (três) meses em prêmio
PORTARIA 091/2017
assiduidade indenizado (02 parcelas), cuja quitação
PORTARIA 086/2017
Concede prêmio assiduidade à servidora RAQUEL será efetuada na folha de pagamento dos meses de
DOS SANTOS DE ZORZI, matrícula nº 1.336, JANEIRO e FEVEREIRO de 2017, conforme o
Nomeia, a partir desta data, JANAINA CRISTINA agente administrativo, tendo sido investida em cargo processo administrativo nº 7.015/2016.
BATTISTELO CIGNACHI, matrícula n.º 1.466, de provimento efetivo, sem interrupção, em 09 de
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.
para exercer as atribuições do cargo em comissão de dezembro de 2011, em virtude de ter completado o
ASSESSOR JURÍDICO, lotada na Secretaria período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
Fábio Fiorotto,
Municipal da Administração, com remuneração o período aquisitivo de 09 de dezembro de 2011 a 09
Secretário Municipal da Administração.
correspondente ao cargo em comissão CC06, com de dezembro de 2016, nos termos do art. 91 da Lei
carga horária semanal de 20 horas, do quadro de Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, tendo
cargos e salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de optado a servidora pela transformação de 03 (três)
PORTARIA 095/2017
junho de 1990.
meses em prêmio assiduidade indenizado (02
parcelas), cuja quitação será efetuada na folha de Concede prêmio assiduidade à servidora TATIANE
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.
pagamento dos meses de JANEIRO E CRISTOFOLI, matrícula nº 1.285, professor FEVEREIRO de 2017, conforme o processo português, tendo sido investida em cargo de
Evandro Zibetti,
provimento efetivo, sem interrupção, em 1º de agosto
administrativo nº 7.090/2016.
Prefeito Municipal.
de 2011, em virtude de ter completado o período
aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo o
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.
PORTARIA 087/2017
período aquisitivo de 1º de agosto de 2011 a 1º de
agosto de 2016, nos termos do art. 91 da Lei
Fábio Fiorotto,
Nomeia, a partir desta data GRANDEMELO
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, tendo
Secretário Municipal da Administração.
optado a servidora pela transformação de 03 (três)
RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula nº 1.821,
meses em prêmio assiduidade indenizado (02
para exercer as atribuições do cargo de
PORTARIA 092/2017
parcelas), cuja quitação será efetuada na folha de
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO. Perceberá subsídio nos termos do art. 1º Concede prêmio assiduidade à servidora INES pagamento dos meses de JANEIRO e FEVEREIRO
da Lei Municipal nº 3.320, de 29 de junho de 2016.
LAZZARI DA SILVA, matrícula nº 716, professor de 2017, conforme o processo administrativo nº
séries iniciais, tendo sido investida em cargo de 6.959/2016.
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.
provimento efetivo, sem interrupção, em 07 de maio
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.
de 2001, em virtude de ter completado o período
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Cessa, a partir desta data, o pagamento da
gratificação pelo exercício de atividade de natureza
especial de Suporte à Licitações, à servidora
MILENA SEGALIN, ocupante do cargo de
provimento efetivo de Agente Administrativo,
matrícula nº 1.067.

para trabalhar em Regime Suplementar de Trabalho,
por 20 (vinte) horas semanais, na Secretaria
Municipal de Educação, conforme § 3º do artigo 24,
da Lei Municipal 2.133, de 23 de janeiro de 2008.
Designa, a partir desta data, a professora ANA
CAROLINA SBEGHEN LOSS, matrícula nº 915,
para exercer a função gratificada de Coordenador
Pedagógico, com exercício na SME. Acumulará a sua
remuneração a FG2, prevista na Tabela III, do § 4º do
artigo 29 da Lei Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro
de 2008, ficando dispensada de lecionar nos dois
turnos.

Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.

Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA 096/2017

PORTARIA 104/2017
Enquadra, a partir desta data, o servidor
JEFERSON NEIS, matrícula nº 1.864, agente de
campo, como beneficiário de adicional de
insalubridade em grau médio de 20% (vinte por
cento) sobre o padrão 08, classe A, do quadro de
cargos e salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990.
Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA 105/2017

Cede, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2017 e
PORTARIA 097/2017
PORTARIA 100/2017
até 17 de fevereiro de 2019, o servidor público
municipal VALDEREZ ELISEU LUZ DE MORAES,
Designa, a partir desta data, MILENA SEGALIN, Cessa, com efeito retroativo a 08 de janeiro de matrícula nº 1.449, motorista, para exercer as
matrícula nº 1.067, para exercer as atribuições da 2017, o pagamento de pensão de LAURA atividades inerentes ao seu cargo junto ao Poder
função gratificada de CHEFE DE SERVIÇOS DA ADELAIDE CANAL COUSSEAU, por motivo de Legislativo Municipal - Câmara Municipal de
FARMÁCIA, lotada na Secretaria Municipal da seu falecimento, conforme certidão de óbito em Vereadores, por até 08 (oito) horas semanais, de
Saúde, carga horária semanal de 40 horas, com anexo.
acordo com a Lei Municipal n.º 3.010, de 18 de
remuneração correspondente a função gratificada
fevereiro de 2014, e o Termo de Convênio n.° 01, de
FG04, do quadro de cargos e salários da Lei
18 de fevereiro de 2014.
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.
Evandro Zibetti,
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.
Prefeito Municipal.
Evandro Zibetti,
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA 101/2017
Prefeito Municipal.
PORTARIA 106/2017
Nomeia, a partir desta data, ANDRÉIA PAROLIN
PORTARIA 098/2017
COREZOLA, matrícula n.º 1.432, para exercer as
atribuições do cargo em comissão de ASSESSOR Cede, com efeito retroativo a 09 de janeiro de 2017,
Remaneja, a partir desta data, a professora ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal os servidores a seguir relacionados, para exercerem
MARCIANA LUSANI VOLPATTO, matrícula nº da Administração, com remuneração correspondente as atividades inerentes aos seus cargos junto à
581, da EMEF Santa Luzia para a Secretaria ao cargo em comissão CC03, com carga horária Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa,
Municipal da Educação.
semanal de 40 horas, do quadro de cargos e salários com carga horária de até 8 (oito) horas semanais,
com ônus para o Poder Legislativo, nos termos da
da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Lei Municipal nº 2.793, de 21 de junho de 2012,
Cancela, a partir desta data, a indenização pelo
vigorando a presente cedência até a data de 20 de
exercício em escola de difícil acesso, em percentual
Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.
junho de 2017: RENATA NUBIA PICCOLI
relativo a 50% (cinquenta por cento), da professora
PERERA, Supervisor Geral de Licitações e
Evandro Zibetti,
MARCIANA LUSANI VOLPATTO, matrícula nº
Contratos, matrícula 1.453 e, no seu impedimento
Prefeito Municipal.
581.
REGINARA
CRISTINA
ALESSIO,
Agente
Administrativo,
matrícula
1.124.
PORTARIA 102/2017
Convoca, a partir desta data, a professora
MARCIANA LUSANI VOLPATTO, matrícula nº
Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.
581, para trabalhar em Regime Suplementar de Nomeia, a partir desta data ALDO PAROLIN,
Trabalho, por 20 (vinte) horas semanais, na matrícula nº 1.824, para exercer as atribuições do
Evandro Zibetti,
de
COORDENADOR
GERAL
DE
Secretaria Municipal de Educação, conforme § 3º do cargo
Prefeito Municipal.
artigo 24, da Lei Municipal 2.133, de 23 de janeiro GOVERNO, lotado no Gabinete do Prefeito, com
remuneração correspondente ao cargo em comissão
de 2008.
PORTARIA 107/2017
CC08, do quadro de cargos e salários da Lei
Designa, a partir desta data, a professora Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Cede, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2017 e
MARCIANA LUSANI VOLPATTO, matrícula nº
até 23 de fevereiro de 2020, os servidores públicos
Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.
581, para exercer a função gratificada de Supervisor
municipais ANDRÉIA ARMELIN, matrícula nº 660,
de Ensino, com exercício na SME. Acumulará a sua
auditor
tributário,
CLÁUDIA MISSIAGGIA
Evandro Zibetti,
remuneração a FG1, prevista na Tabela III, do § 4º do
MONEGAT, matrícula nº 651, agente administrativo,
Prefeito Municipal.
artigo 29 da Lei Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro
EDILAINE ZUCATTO, matrícula nº 752, contador e
de 2008, ficando dispensada de lecionar nos dois
MÁRCIA ONGARATTO CLUNC, matrícula nº 309,
PORTARIA
103/2017
turnos.
tesoureiro, para exercerem suas atividades junto ao
Nomeia, a partir desta data, ALISSON DE Instituto de Previdência Municipal de Carlos Barbosa
Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2017.
NARDIN, matrícula n.º 1.044, para exercer as - IPRAM, com carga horária de até 05 (cinco) horas
atribuições do cargo em comissão de ASSESSOR semanais, sem ônus para o Município, de acordo com
Evandro Zibetti,
JURÍDICO, lotado na Secretaria Municipal da a Lei Municipal nº 3.137, de 24 de fevereiro de 2015
Prefeito Municipal.
Administração, com remuneração correspondente ao e com o Termo de Convênio nº 01, de 01 de janeiro
cargo em comissão CC06, com carga horária semanal de 2017.
PORTARIA 099/2017
de 20 horas, do quadro de cargos e salários da Lei
Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.
Remaneja, a partir desta data, a professora ANA Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
CAROLINA SBEGHEN LOSS, matrícula nº 915,
Evandro Zibetti,
Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.
da EMEF Nossa Senhora Aparecida para a
Prefeito Municipal.
Secretaria Municipal da Educação.
Evandro Zibetti,
PORTARIA 108/2017
Prefeito
Municipal.
Convoca, a partir desta data, a professora ANA
CAROLINA SBEGHEN LOSS, matrícula nº 915,
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Concede prêmio assiduidade à servidora ISABEL
GERHARDT, matrícula nº 1.329, Agente
Comunitário de Saúde, tendo sido investida em cargo
de provimento efetivo, sem interrupção, em 07 de
novembro de 2011, em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo de 07 de novembro de 2011 a 07
de novembro de 2016, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, tendo
optado a servidora pela transformação de 01 (um)
mês em prêmio assiduidade indenizado, cuja
quitação será efetuada na folha de pagamento do mês
de JANEIRO de 2017 e 02 (dois) meses de licença,
no período de 11 de janeiro a 10 de março de 2017,
conforme processo administrativo nº 6.517/2016.
Carlos Barbosa, 11 de janeiro de 2017.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA 109/2017
Concede
prêmio
assiduidade
à
servidora
LUCILENE PODER BAVARESCO, matrícula nº
499, Auxiliar de Enfermagem, tendo sido investida
em cargo de provimento efetivo, sem interrupção, em
1º de julho de 1996, em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo inicial de 1º de agosto de 2011 a
1º de agosto de 2016, protelado, com fundamento no
inciso I do art. 92-A, por motivo de 01 (uma) falta
injustificada, passando o mesmo para 1º de agosto de
2011 a 1º de setembro de 2016, nos termos do art. 91
da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990,
tendo optado a servidora por licença, sendo
concedido três meses de licença, no período de 11 de
janeiro a 10 de março de 2017 e de 20 de julho a
19 de agosto de 2017, conforme o processo
administrativo nº 5.276/2016.
Carlos Barbosa, 11 de janeiro de 2017.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 041/2017
OUTORGAR a servidora Beatris Teresinha Mathias,
investida no cargo de Agente Administrativo,
matrícula nº 332, poderes para emitir cheques, abrir
contas de depósito, receber, passar recibo e dar
quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes,
inclusive de investimentos, requisitar talonários de
cheques, retirar cheques devolvidos, endossar
cheque, sustar/contraordenar cheques, cancelar
cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações
financeiras, inclusive via meio eletrônico, cadastrar,
alterar e desbloquear senhas, efetuar saques de conta
corrente e de conta poupança, efetuar pagamentos,
inclusive via meio eletrônico, efetuar transferências,
inclusive por meio eletrônico, liberar arquivos de
pagamentos no Gerente Financeiro/ASSP, emitir
comprovantes e efetuar transferência para mesma
titularidade via meio eletrônico das contas da
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CARLOS
BARBOSA, CNPJ Nº 88.587.183/0001-34, sempre
em conjunto com o Prefeito do Município de Carlos
Barbosa, Evandro Zibetti, ou, pelo menos, um dos
servidores designados por portaria, quais sejam: José
Carlos Custódio, Secretário da Fazenda do Município
de Carlos Barbosa, matrícula nº 210, Franciele
Gallina, cargo de Agente Administrativa, matrícula nº
1117, e Janete Beleboni Taufer, cargo de Agente
Administrativa, matrícula 277.
Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 042/2017
OUTORGAR a servidora Beatris Teresinha Mathias,
investida no cargo de Agente Administrativo,
matrícula nº 332, poderes para emitir cheques, abrir
contas de depósito, receber, passar recibo e dar
quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes,
inclusive de investimentos, requisitar talonários de
cheques, retirar cheques devolvidos, endossar
cheque, sustar/contraordenar cheques, cancelar
cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações
financeiras, inclusive via meio eletrônico, cadastrar,
alterar e desbloquear senhas, efetuar saques de conta
corrente e de conta poupança, efetuar pagamentos,
inclusive via meio eletrônico, efetuar transferências,
inclusive por meio eletrônico, liberar arquivos de
pagamentos no Gerente Financeiro/ASSP, emitir
comprovantes e efetuar transferência para mesma
titularidade via meio eletrônico das contas da
FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE - PROARTE,
CNPJ Nº 03.731.178/0001-09, sempre em conjunto
com a Diretora - Presidente da Fundação de Cultura e
Arte – PROARTE, Jeneci Mocellin ou, pelo menos,
um dos servidores designados por portaria, quais
sejam: José Carlos Custódio, Secretário da Fazenda
do Município de Carlos Barbosa, matrícula nº 210,
Franciele Gallina, cargo de Agente Administrativa,
matrícula nº 1117, e Janete Beleboni Taufer, cargo de
Agente Administrativa, matrícula 277.

OUTORGAR a servidora Márcia Ongaratto Clunc,
investida no cargo de Tesoureira, matrícula nº 309,
poderes para emitir cheques, abrir contas de depósito,
receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos,
extratos e comprovantes, inclusive de investimentos,
requisitar talonários de cheques, retirar cheques
devolvidos, endossar cheque, sustar/contraordenar
cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar
resgates/aplicações financeiras, inclusive via meio
eletrônico, cadastrar, alterar e desbloquear senhas,
efetuar saques de conta corrente e de conta poupança,
efetuar pagamentos, inclusive via meio eletrônico,
efetuar transferências, inclusive por meio eletrônico,
liberar arquivos de pagamentos no Gerente
Financeiro/ASSP, emitir comprovantes e efetuar
transferência para mesma titularidade via meio
eletrônico das contas da PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CARLOS
BARBOSA,
CNPJ
Nº
88.587.183/0001-34, sempre em conjunto com o
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Evandro
Zibetti, ou, pelo menos, um dos servidores
designados por portaria, quais sejam: José Carlos
Custódio, Secretário da Fazenda do Município de
Carlos Barbosa, matrícula nº 210, Franciele Gallina,
cargo de Agente Administrativa, matrícula nº 1117, e
Janete Beleboni Taufer, cargo de Agente
Administrativa, matrícula 277.
Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.

PORTARIA Nº 043/2017

JENECI MOCELLIN,
Diretora - Presidente da Fundação de Cultura e Arte
– PROARTE.

OUTORGAR a servidora Márcia Ongaratto Clunc,
investida no cargo de Tesoureira, matrícula nº 309,
poderes para emitir cheques, abrir contas de depósito,
receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos,
extratos e comprovantes, inclusive de investimentos,
requisitar talonários de cheques, retirar cheques
devolvidos, endossar cheque, sustar/contraordenar
cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar
resgates/aplicações financeiras, inclusive via meio
eletrônico, cadastrar, alterar e desbloquear senhas,
efetuar saques de conta corrente e de conta poupança,
efetuar pagamentos, inclusive via meio eletrônico,
efetuar transferências, inclusive por meio eletrônico,
liberar arquivos de pagamentos no Gerente
Financeiro/ASSP, emitir comprovantes e efetuar
transferência para mesma titularidade via meio
eletrônico das contas da FUNDAÇÃO DE
CULTURA E ARTE - PROARTE, CNPJ Nº
03.731.178/0001-09, sempre em conjunto com a
Diretora - Presidente da Fundação de Cultura e Arte
– PROARTE, Jeneci Mocellin, ou, pelo menos, um
dos servidores designados por portaria, quais sejam:
José Carlos Custódio, Secretário da Fazenda do
Município de Carlos Barbosa, matrícula nº 210,
Franciele Gallina, cargo de Agente Administrativa,
matrícula nº 1117, e Janete Beleboni Taufer, cargo de
Agente Administrativa, matrícula 277.

PORTARIA Nº 38/2017
Considerando a necessidade urgente de dar
andamento aos serviços da Secretaria da Educação,
Convoca a servidora Marilda Damiani Baccon,
investida no cargo de Professora de Séries Iniciais,
matrículas nºs 381 e 684, para retornar as suas
atividades no dia 03 de janeiro de 2017 até o dia 09
de janeiro de 2017, ficando autorizada a reprogramar
o gozo dos dias correspondentes às férias
interrompidas para o período de 1° de fevereiro a 07
de fevereiro de 2017.
Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 39/2017
Considerando a necessidade urgente de encerrar a
contabilização do exercício financeiro de 2016,
Convoca a servidora Beatris Teresinha Mathias,
investida no cargo de Agente Administrativa,
matrícula nº 332, para retornar as suas atividades do
dia 03 de janeiro de 2017 até o dia 06 de janeiro de
2017, ficando autorizada a reprogramar o gozo dos
dias correspondentes às férias interrompidas, com a
concordância de seu superior hierárquico, no prazo
máximo de 06 (seis) meses.
Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 040/2017

Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.
JENECI MOCELLIN,
Diretora - Presidente da Fundação de Cultura e Arte PROARTE.
PORTARIA Nº 44/2017
Considerando a necessidade urgente de encerrar a
contabilização do exercício financeiro de 2016,
Convoca a servidora Fabiana Zarpelon Eltz,
investida no cargo de Agente Administrativa,
matrícula nº 881, para retornar as suas atividades no
dia 03 de janeiro de 2017 até o dia 06 de janeiro de
2017, ficando autorizada a reprogramar o gozo dos
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dias correspondentes às férias interrompidas, com a
concordância de seu superior hierárquico, até final do
corrente ano.

Fica designado o Senhor José Carlos Custódio,
Secretário Municipal da Fazenda, como avaliador das
suplementações e reduções de rubricas.

Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.

Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 048/2017

PORTARIA Nº 051/2017

incluindo Editais e Contratos.
Fica designado o Senhor José Carlos Custódio,
Secretário Municipal da Fazenda, como avaliador das
suplementações e reduções de rubricas.
Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 054/2017

Delega competência para ser ORDENADOR DE
DESPESA até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por empenho, sujeito a Tomada de Contas
pelos atos que praticar no desempenho de tal
encargo, bem como para a execução dos atos
decorrentes, o Senhor Rodrigo Stradiotti, como
Secretário Municipal de Projetos Públicos, relativo
as atividades ligadas a sua Secretaria, de acordo com
o Orçamento Municipal.
As suplementações ou reduções de rubricas na
Secretaria ou entre Secretarias devem ser autorizadas
pelo Prefeito Municipal.
É autorizada a assinatura de atos intermediários do
Processo de Licitação ao titular da pasta solicitante,
incluindo Editais e Contratos.
Fica designado o Senhor José Carlos Custódio,
Secretário Municipal da Fazenda, como avaliador das
suplementações e reduções de rubricas.

Delega competência para ser ORDENADOR DE
DESPESA até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por empenho, sujeito a Tomada de Contas
pelos atos que praticar no desempenho de tal
encargo, bem como para a execução dos atos
decorrentes, o Senhor Fábio Fiorotto como Secretário
Municipal da Administração, relativo as atividades
ligadas a sua Secretaria, de acordo com o Orçamento
Municipal.
As suplementações ou reduções de rubricas na
Secretaria ou entre Secretarias devem ser autorizadas
pelo Prefeito Municipal.
É autorizada a assinatura de atos intermediários do
Processo de Licitação ao titular da pasta solicitante,
incluindo Editais e Contratos.
Fica designado o Senhor José Carlos Custódio,
Secretário Municipal da Fazenda, como avaliador das
suplementações e reduções de rubricas.

Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.

Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 049/2017

PORTARIA Nº 052/2017

Delega competência para ser ORDENADOR DE
DESPESA até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por empenho, sujeito a Tomada de Contas
pelos atos que praticar no desempenho de tal
encargo, bem como para a execução dos atos
decorrentes, a Senhora Letícia Lusani, como
Secretária Municipal da Saúde, relativo as atividades
ligadas a sua Secretaria, de acordo com o Orçamento
Municipal.
As suplementações ou reduções de rubricas na
Secretaria ou entre Secretarias devem ser autorizadas
pelo Prefeito Municipal.
É autorizada a assinatura de atos intermediários do
Processo de Licitação ao titular da pasta solicitante,
incluindo Editais e Contratos.
Fica designado o Senhor José Carlos Custódio,
Secretário Municipal da Fazenda, como avaliador das
suplementações e reduções de rubricas.

Delega competência para ser ORDENADOR DE
DESPESA até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por empenho, sujeito a Tomada de Contas
pelos atos que praticar no desempenho de tal
encargo, bem como para a execução dos atos
decorrentes, a Senhora Jeneci Mocellin, como
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio, relativo as atividades ligadas a
sua Secretaria, de acordo com o Orçamento
Municipal.
As suplementações ou reduções de rubricas na
Secretaria ou entre Secretarias devem ser autorizadas
pelo Prefeito Municipal.
É autorizada a assinatura de atos intermediários do
Processo de Licitação ao titular da pasta solicitante,
incluindo Editais e Contratos.
Fica designado o Senhor José Carlos Custódio,
Secretário Municipal da Fazenda, como avaliador das
suplementações e reduções de rubricas.

Delega competência para ser ORDENADOR DE
DESPESA até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por empenho, sujeito a Tomada de Contas
pelos atos que praticar no desempenho de tal
encargo, bem como para a execução dos atos
decorrentes, o Senhor Roberto Da-Fré, Secretário
Municipal de Esportes interino, relativo as atividades
ligadas a sua Secretaria, de acordo com o Orçamento
Municipal.
As suplementações ou reduções de rubricas na
Secretaria ou entre Secretarias devem ser autorizadas
pelo Prefeito Municipal.
É autorizada a assinatura de atos intermediários do
Processo de Licitação ao titular da pasta solicitante,
incluindo Editais e Contratos.
Fica designado o Senhor José Carlos Custódio,
Secretário Municipal da Fazenda, como avaliador das
suplementações e reduções de rubricas.

Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.

Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 053/2017

PORTARIA Nº 056/2017

Delega competência para ser ORDENADOR DE
DESPESA até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por empenho, sujeito a Tomada de Contas
pelos atos que praticar no desempenho de tal
encargo, bem como para a execução dos atos
decorrentes, a Senhora Letícia Lussani, Secretária
Municipal de Assistência Social e Habitação interina,
relativo as atividades ligadas a sua Secretaria, de
acordo com o Orçamento Municipal.
As suplementações ou reduções de rubricas na
Secretaria ou entre Secretarias devem ser autorizadas
pelo Prefeito Municipal.
É autorizada a assinatura de atos intermediários do
Processo de Licitação ao titular da pasta solicitante,

Delega competência para ser ORDENADOR DE
DESPESA até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por empenho, sujeito a Tomada de Contas
pelos atos que praticar no desempenho de tal
encargo, bem como para a execução dos atos
decorrentes, o Senhor José Carlos Custódio, como
Secretário Municipal da Fazenda, relativo as
atividades ligadas a sua Secretaria, de acordo com o
Orçamento Municipal.
As suplementações ou reduções de rubricas na
Secretaria ou entre Secretarias devem ser autorizadas
pelo Prefeito Municipal.
É autorizada a assinatura de atos intermediários do
Processo de Licitação ao titular da pasta solicitante,

Delega competência para ser ORDENADOR DE
DESPESA até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por empenho, sujeito a Tomada de Contas
pelos atos que praticar no desempenho de tal
encargo, bem como para a execução dos atos
decorrentes, o Senhor José Carlos Custódio, como
Secretário Municipal da Educação interino, relativo
as atividades ligadas a sua Secretaria, de acordo com
o Orçamento Municipal.
As suplementações ou reduções de rubricas na
Secretaria ou entre Secretarias devem ser autorizadas
pelo Prefeito Municipal.
É autorizada a assinatura de atos intermediários do
Processo de Licitação ao titular da pasta solicitante,
incluindo Editais e Contratos.
Fica designado o Senhor José Carlos Custódio,
Secretário Municipal da Fazenda, como avaliador das
suplementações e reduções de rubricas.
Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 055/2017

Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 050/2017
Delega competência para ser ORDENADOR DE
DESPESA até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por empenho, sujeito a Tomada de Contas
pelos atos que praticar no desempenho de tal
encargo, bem como para a execução dos atos
decorrentes, o Senhor Rodrigo Stradiotti, Secretário
Municipal de Segurança e Trânsito interino, relativo
as atividades ligadas a sua Secretaria, de acordo com
o Orçamento Municipal.
As suplementações ou reduções de rubricas na
Secretaria ou entre Secretarias devem ser autorizadas
pelo Prefeito Municipal.
É autorizada a assinatura de atos intermediários do
Processo de Licitação ao titular da pasta solicitante,
incluindo Editais e Contratos.
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incluindo Editais e Contratos.
Fica designado o Senhor José Carlos Custódio,
Secretário Municipal da Fazenda, como avaliador das
suplementações e reduções de rubricas.

dezembro 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, 11 de janeiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente

Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.
Carlos Barbosa, 05 de janeiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

EXPOPEDRAS EXTRAÇÃO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
Contratada

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 057/2017
Delega competência para ser ORDENADOR DE
DESPESA até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por empenho, sujeito a Tomada de Contas
pelos atos que praticar no desempenho de tal
encargo, bem como para a execução dos atos
decorrentes, o Senhor Fábio Fiorotto, Secretário
Municipal de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas
interino, relativo as atividades ligadas a sua
Secretaria, de acordo com o Orçamento Municipal.
As suplementações ou reduções de rubricas na
Secretaria ou entre Secretarias devem ser autorizadas
pelo Prefeito Municipal.
É autorizada a assinatura de atos intermediários do
Processo de Licitação ao titular da pasta solicitante,
incluindo Editais e Contratos.
Fica designado o Senhor José Carlos Custódio,
Secretário Municipal da Fazenda, como avaliador das
suplementações e reduções de rubricas.
Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: T4 Edificações Ltda Me
OBJETO: O objeto do presente é 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 e colocação de fossa e filtro para a Escola
Municipal Ensino Fundamental Padre Pedro Píccoli e
Escola Municipal de Educação Infantil Aurora. A
obra deverá ser executada conforme Projeto,
Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e
Memorial Descritivo, constantes em anexo.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a partir da emissão da
Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 26.158,49 (vinte e seis mil, cento e
cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos).
Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.

PORTARIA Nº 70/2017

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação

Considerando a necessidade urgente de organizar o
ano letivo de 2017,
Convoca as servidoras Ana Carolina Sbeghen Loss e
Marciana Lusani Volpato, ambas investidas no cargo
de Professor, matrículas nºs 915 e 581,
respectivamente, para retornarem as suas atividades
no dia 09 de janeiro de 2017 até o dia 17 de janeiro
de 2017, ficando autorizadas a reprogramarem o gozo
dos dias correspondentes às férias interrompidas,
com a concordância de seu superior hierárquico, até
final do corrente ano.

T 4 EDIFICAÇÕES LTDA ME
Contratada

PORTARIA Nº 71/2017
Prorroga, por 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
do dia 07 de janeiro de 2017, o prazo para conclusão
dos trabalhos da Sindicância Administrativa
Disciplinar, instaurada pela Portaria nº 867, de 07 de
dezembro 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, 05 de janeiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 72/2017
Prorroga, por 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
do dia 07 de janeiro de 2017, o prazo para conclusão
dos trabalhos da Sindicância Administrativa
Disciplinar, instaurada pela Portaria nº 868, de 07 de

ADITAMENTOS CONTRATUAIS
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 010/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Laboratório Ferronatto 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 12 de janeiro de 2017 a 11
de janeiro de 2018, na forma da justificativa anexa
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da prorrogação de prazo do contrato, será
reajustado o valor, pago mensalmente, pela variação
do IGP-M do período, que corresponde a 7,19%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá
a:
It
e Descrição
m

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

1

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

2

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2017

Carlos Barbosa, 05 de janeiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

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

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Expopedras, Extração, Indústria e
Comércio de Pedras Ltda
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa para fornecimento de pó de brita para
manutenção de passeios públicos, pavimentação de
ruas e outros serviços, conforme segue:
ITE
M

DESCRIÇÃO

UNID

QUANTIDADE
(Até)

1

BRITA N° 1, EM TONELADA

TON

9.700

2

PÓ DE BRITA, EM
TONELADA

TON

2.300

O fornecimento da brita estará condicionado à
demanda e necessidade da Secretaria Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente. O local de entrega será
no pátio do complexo do britador do Município de
Carlos Barbosa, sem custos adicionais para a
CONTRATANTE. O fornecimento deverá ser
realizado num prazo máximo de 24 horas da entrega
da respectiva ordem de compra.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura, ou seja, de 11 de
janeiro até 31 de dezembro de 2017.
VALOR: Até R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e
dois mil reais).

3

SERVIÇO DE
PROTÉTICO CONFECÇÃO DE
PRÓTESES TOTAIS
SERVIÇO DE
PROTÉTICO CONFECÇÃO DE
PRÓTESES
PARCIAIS
SERVIÇO DE
PROTÉTICO CONSERTOS DE
PRÓTESES

U
ni
d

Qtd
de /
ano
até
-

Qtd
de /
mês
- até
-

Valor
unitári
o – R$

Valor
Total Mês
- Até R$

U
N

216

18

192,9
4

3.472,92

U
N

216

18

300,1
3

5.402,34

U
N

84

07

91,11

637,77

VALOR TOTAL MÊS – ATÉ

R$
9.513,03

As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
LABORATÓRIO FERRONATTO LTDA
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 039/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
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CONTRATADA: Endomed Serviços em Cirurgica,
Clínica e Endoscopia Sociedade Simples 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 19 de janeiro de 2017 a 18
de janeiro de 2018, na forma da justificativa anexa
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da prorrogação de prazo do contrato, será
reajustado o valor, pago mensalmente, pela variação
do IGP-M do período, que corresponde a 7,19%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$ 964,71 (novecentos e sessenta e quatro reais e
setenta e um centavos) por exame, totalizando até R$
2.894,13 (dois mil, oitocentos e noventa e quatro
reais e treze centavos) por mês. As demais cláusulas
do contrato permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
ENDOMED SERVIÇOS EM CIRURGICA,
CLÍNICA E ENDOSCOPIA SOCIEDADE SIMPLES
LTDA
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 115/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Confeitaria Primavera Ltda
ADITIVO: 01
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – Da
Finalidade e Objeto, aditivando 56 unidades ao item
01.01 e 35 unidades ao item 01.02, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. Em função da alteração da
Cláusula Primeira, fica alterada a Cláusula Segunda do Preço, aditivando o valor de R$ 1.319,50 (um mil,
trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos). As
demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

material, na forma da justificativa em anexo, que faz
parte integrante do presente instrumento. As demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 03 de janeiro de 2017.

SOCIEDADE MÉDICA HOSPITALAR SS LTDA
Contratada

FABIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

TECNOELETRO DELLA VECHIA LTDA EPP
Contratado

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

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ELDA BRUTTOMESSO
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Diretora Jurídica OAB – RS/ 33.252
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 002/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Ronaldo Borsoi
ADITIVO: 02
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 14 de janeiro de 2017 até
13 de janeiro de 2018, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, será reajustado o valor, pago mensalmente,
pela variação do IGP-M do período, que corresponde
a 7,19%. Desta forma, o novo valor a ser pago
corresponderá a R$ 3,55 (três reais e cinquenta e
cinco centavos) por metro cúbico de saibro extraído.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 174/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Tecnoeletro Della Vechia Ltda
Epp
ADITIVO: 01
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, ficando acordada a adição de R$ 3.195,00
(três mil, cento e noventa e cinco reais) referentes a

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
SIMONAGGIO & CIA LTDA
Contratado
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 010/2014

RONALDO BORSOI
Contratada

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Biasotto & Cia Ltda
ADITIVO: 05
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de fevereiro de 2017 até
31 de janeiro de 2018, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, será reajustado o valor, pago mensalmente,
pela variação do IGP-M do período, que corresponde
a 7,19%. Desta forma, o novo valor a ser pago
corresponderá a R$ 257.915,08 (duzentos e cinquenta
e sete mil, novecentos e quinze reais e oito centavos)
mensais. As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 038/2016

ELDA BRUTTOMESSO
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Diretora Jurídica – OAB-RS 33.252

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda
ADITIVO: 03
OBJETO: Fica prorrogado a vigência do contrato
por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, de 20 de janeiro
de 2017 a 19 de março de 2017, na forma da
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas do
contrato permanecem inalteradas.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.

Carlos Barbosa, 06 de janeiro de 2017.

Contratada

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 068/2015

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

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

CONFEITARIA PRIMAVERA LTDA

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Sociedade Médica Hospitalar SS
Ltda
ADITIVO: 02
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 19 de janeiro de 2017 a 18
de janeiro de 2018, na forma da justificativa anexa
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da prorrogação de prazo do contrato, será
reajustado o valor, pago mensalmente, pela variação
do IGP-M do período, que corresponde a 7,19%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$ 85,75 (oitenta e cinco reais e setenta e cinco
centavos) por consulta, totalizando até R$ 2.658,25
(dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e
cinco centavos) mensais. As demais cláusulas do
contrato permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal de Planejamento, Serviço e
Vias Urbanas - Substituto
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
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EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 009/2013
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Servy's Serviços de Limpeza Ltda
ADITIVO: 07
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 24 de janeiro de 2017 até
23 de janeiro de 2018, conforme solicitação e
processo em anexo. Em função da prorrogação de
prazo do contrato, será reajustado o valor, pago
mensalmente, pela variação do IGP-M do período,
que corresponde a 7,19%, assim totalizando o valor
mensal de R$ 8.651,92 (oito mil, seiscentos e
cinquenta e um reais e noventa e dois centavos). As
demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2017.
LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
SERVY'S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
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PORTARIA Nº 01/2017
EXONERA, a partir de 11 de janeiro de 2017, do
Cargo em Comissão de Secretária Administrativa da
Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa,
DANIELA PRADELLA.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Carlos Barbosa, em 11 de janeiro de
2017.
DENIR JANDIR GEDOZ
Presidente
PORTARIA Nº 02/2017
NOMEIA, a partir desta data, WILIAM IRANI
GIACOMELLI, matrícula nº 116 para exercer o
cargo de Secretário Administrativo da Câmara
Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa,
percebendo a remuneração correspondente ao Cargo
de que trata a Lei n.º 2.194, de 10 de fevereiro de
2009.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Carlos Barbosa, em 11 de janeiro de
2017.
DENIR JANDIR GEDOZ
Presidente
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