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LEIS

LEI Nº 3.372, DE 09 DE MARÇO DE 2017.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar
parceria  com organização  da  sociedade  civil
para  possibilitar  apresentação  de  projeto  de
alunos  do  município  na  Feira  Brasileira  de
Ciências e Engenharia.

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

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a firmar parceria com o CPM da Escola Estadual de
Ensino  Médio  Elisa  Tramontina,  organização  da
sociedade  civil,  para  viabilizar  a  apresentação  do
Projeto Estudo de Agregação de Lignina da Palha de
Milho  na  Produção  de  Bioplástico  e  Resinas
Poliméricas, por parte de alunos da escola, na Feira
Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE,  a
ser realizada em São Paulo, no mês de  Fevereiro do
corrente  ano,  fomentando  o  desenvolvimento  dos
estudos científicos no Município. 

Art. 2.º O Poder Executivo,  para o desenvolvimento
da parceria, repassará o valor de R$  8.000,00 (oito
mil  reais),  ao  CPM  da  Escola  Estadual  de  Ensino
Médio Elisa Tramontina, CNPJ 89.750.376/0001-27,
em consonância com o estabelecido no art. 31, “II”,
da  Lei  Federal  nº  13.019/2014,  a  ser  aplicado
conforme  Planos  de  Aplicação  e  Termos  de
Colaboração, cuja Minuta segue em anexo, 

Art.  3.º  A organização parceira  terá  o prazo de  90
(noventa) dias, após o recebimento do valor definido
no art. 2º, para apresentar a prestação de contas, nos
moldes estabelecidos na Lei Federal nº 13.019, de 31
de julho de 2014.

Parágrafo  único.  A  falta  da  prestação  de  contas
estipulada  no  caput ou  o  desvirtuamento  da
finalidade da parceria obriga a organização parceira a
restituir o valor recebido, com as devidas correções
legais, ficando impedida de firmar nova parceria com
Poder Público até a efetiva regularização. 

Art. 4.º Fica autorizado a abertura de crédito especial

no  montante  de  R$  8.000,00,  por  redução,  na  Lei
Municipal  3.344,  de  7  de  dezembro  de  2016,  na
seguinte rubrica:
Órgão: 0700 – Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente
Projeto:  18.541.0087.1820  –  Programa  de
Conscientização Ambiental
Rubrica:  33350.41-8055  –
Contribuições........................R$ 8.000,00

Art.  5.º  Também como  contrapartida  pela  parceria
firmada,  a organização deverá realizar palestras em
escolas do Município sobre as pesquisas científicas
desenvolvidas e suas experiências. 

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

Carlos Barbosa, 09 de março de 2017. 58º de
Emancipação. 

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

Minuta de Termo de Colaboração

 O Município de Carlos Barbosa - RS, inscrito
no CNPJ sob o nº ____, situado a Rua Assis Brasil,
11,  Bairro Centro,  CEP 95185-000,  Rio Grande do
SUL - RS, neste ato devidamente representada pelo
Prefeito  Municipal,  Sr.  ___,  brasileiro,  casado,
portador do RG n° ___ SSP-RS, inscrito no CPF sob
o n° _____, residente e domiciliado nesse Município,
no  exercício  de  suas  atribuições  legais  e
regulamentares,  doravante  denominado
Administração Pública e a Organização da Sociedade
Civil  xxxx,  situada a Av./Rua ____,  nº ___,  Bairro
___  CEP 78032-0000,  Rio  Grande  do  SUL -  RS,
neste  ato  devidamente  representada  pelo  seu
Presidente,  Sr.  ___,  brasileiro,  casado/solteiro,
portador do RG n° ___ SSP-RS, inscrito no CPF sob
o n° _____, residente e domiciliado na Av./Rua ___,
nº___, nesse Município, doravante denominada OSC,
com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, bem
como  nos  princípios  que  regem  a  Administração
Pública e demais normas pertinentes, celebram este
Termo  de  Colaboração,  na  forma  e  condições
estabelecidas nas seguintes cláusulas:
1. DO OBJETO 
1.1. O presente Termo de Colaboração tem por objeto
estabelecer  as  condições  para  a  execução  de  ____
(definir se é projeto ou atividade) na área de ______,
com a finalidade de ________.

2. DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
2.1.  A Administração  Pública  repassará  a  OSC  o
valor de R$ _____ (___), conforme cronograma de
desembolso, constante no Plano de Trabalho anexo a
este Termo de Colaboração.
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2.2.  Para  o  exercício  financeiro  de  ______  ,  fica
estimado o repasse de R$____, correndo as despesas
à conta da dotação orçamentária ______ , e da Nota
de Empenho nº _______, de ./ ./ .
2.3. Em caso de celebração de aditivos, deverão ser
indicados nos mesmos, os créditos e empenhos para
cobertura  de  cada  parcela  da  despesa  a  ser
transferida.
2.4.  Na  ocorrência  de  cancelamento  de  Restos  a
Pagar, o quantitativo poderá ser reduzido até a etapa
que  apresente  funcionalidade,  mediante  aprovação
prévia da Administração Pública.

3. DA CONTRAPARTIDA DA OSC
3.1. A OSC contribuirá para a execução do objeto
desta parceria com contrapartida consistente em...

4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1. Compete à Administração Pública:
I - Transferir  os  recursos  à  OSC de acordo com o
Cronograma de Desembolso, em anexo, que faz parte
integrante  deste  Termo de  Colaboração  e  no  valor
nele fixado;
II - Fiscalizar a execução do Termo de Colaboração,
o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade
da  OSC pelo  perfeito  cumprimento  das  obrigações
estipuladas, nem por quais danos, inclusive quanto a
terceiros, ou por irregularidades constatadas;
III  -  Comunicar  formalmente  à  OSC  qualquer
irregularidade  encontrada  na  execução  das  ações,
fixando-lhe,  quando  não  pactuado  nesse  Termo  de
Colaboração prazo para corrigi-Ia;
IV - Receber, apurar e solucionar eventuais queixas e
reclamações,  cientificando  a  OSC  para  as  devidas
regularizações;
V  -  Constatadas  quaisquer  irregularidades  no
cumprimento  do  objeto  desta  Parceria,  a
Administração  Pública  poderá  ordenar  a  suspensão
dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que se
sujeita  a  OSC,  e  sem  que  esta  tenha  direito  a
qualquer  indenização  no  caso  daquelas  não  serem
regularizadas dentro do prazo estabelecido no termo
da notificação;
VI  -  Aplicar  as  penalidades  regulamentadas  neste
Termo de Colaboração;
VII  -  Fiscalizar  periodicamente  os  contratos  de
trabalho  que  assegurem  os  direitos  trabalhistas,
sociais  e  previdenciários  dos  trabalhadores  e
prestadores de serviços da OSC;
VIII  -  Apreciar  a  prestação  de  contas  final
apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias,
contado  da  data  de  seu  recebimento  ou  do
cumprimento  de  diligência  por  ela  determinada,
prorrogável justificadamente por igual período; e
IX  –  Publicar,  às  suas  expensas,  o  extrato  deste
Termo  de  Colaboração  na  imprensa  oficial  do
Município.
4.2. Compete à OSC:
I –  Utilizar  os  valores  recebidos  de  acordo com o
Plano  de  Trabalho  aprovado  pela  Administração
Pública,  observadas  as  disposições  deste  Termo de
Colaboração relativas à aplicação dos recursos;
II - Responder  exclusivamente pelo pagamento dos
encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e
comerciais relativos ao funcionamento da instituição
e ao adimplemento deste Termo de Colaboração, não
se  caracterizando  responsabilidade  solidária  ou
subsidiária  da  Administração  Pública  pelos
respectivos pagamentos,  nem qualquer  oneração do
objeto da parceria ou restrição à sua execução;
III - Prestar contas dos recursos recebidos nos termos
da  Lei  Federal  nº  13.019/2014,  nos  prazos
estabelecidos neste instrumento;
IV  -  Indicar  ao  menos  1  (um)  dirigente  que  se
responsabilizará,  de  forma solidária,  pela  execução
das atividades e cumprimento das metas pactuadas na
parceria;
V  –  Executar  as  ações  objeto  desta  parceria  com

qualidade,  atendendo  o  público  de  modo  gratuito,
universal e igualitário;
VI  -  Manter  em  perfeitas  condições  de  uso  os
equipamentos  e  os  instrumentos  necessários  para  a
realização dos serviços e ações pactuadas, através da
implantação  de  manutenção  preventiva  e  corretiva
predial e de todos os instrumentais e equipamentos;
VII - Responder, com exclusividade, pela capacidade
e  orientações  técnicas  de  toda  a  mão  de  obra
necessária à fiel e perfeita execução desse Termo de
Colaboração;
VIII  -  Manter  contrato  de  trabalho  que  assegure
direitos  trabalhistas,  sociais  e  previdenciários  aos
seus trabalhadores e prestadores de serviços;
IX  -  Responsabilizar-se,  com  os  recursos
provenientes  do  Termo  de  Colaboração,  pela
indenização de dano causado ao público, decorrentes
de  ação  ou  omissão  voluntária,  ou  de  negligência,
imperícia  ou  imprudência,  praticados  por  seus
empregados;
X - Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao
público, por profissional empregado ou preposto, em
razão da execução desse Termo de Colaboração;
XI  -  Responsabilizar  pelo  espaço  físico,
equipamentos  e  mobiliários  necessários  ao
desenvolvimento das ações objeto desta parceria;
XII  -  Disponibilizar  documentos  dos  profissionais
que compõe a  equipe técnica,  tais  como:  diplomas
dos  profissionais,  registro  junto  aos  respectivos
conselhos e contrato de trabalho;
XIII – Garantir o livre acesso dos agentes públicos,
em  especial  aos  designados  para  a  comissão  de
monitoramento e avaliação, ao gestor da parceria, do
controle  interno  e  do  Tribunal  de  Contas
relativamente  aos  processos,  aos  documentos  e  às
informações referentes a este Termo de Colaboração,
bem como aos locais de execução do objeto;
XIV  –  Aplicar  os  recursos  recebidos  e  eventuais
saldo  saldos  financeiros  enquanto  não  utilizados,
obrigatoriamente,  em  instituição  financeira  oficial
indicada pela Administração Pública, assim como as
receitas  decorrentes,  que  serão  obrigatoriamente
computadas a crédito deste Termo de Colaboração e
aplicadas,  exclusivamente,  no  objeto  de  sua
finalidade,  devendo  constar  de  demonstrativo
específico que integrará as prestações de contas; e
XV – Restituir à Administração Pública os recursos
recebidos quando a prestação de contas for avaliada
como irregular, depois de exaurida a fase recursal, se
mantida  a  decisão,  caso  em  que  a  OSC  poderá
solicitar  autorização  para  que  o  ressarcimento  ao
erário  seja  promovido  por  meio  de  ações
compensatórias  de  interesse  público,  mediante  a
apresentação de novo plano de trabalho, conforme o
objeto descrito no neste Termo de Colaboração e a
área  de  atuação  da  organização,  cuja  mensuração
econômica  será  feita  a  partir  do  plano de  trabalho
original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e
não seja o caso de restituição integral dos recursos;
XVI–  a  responsabilidade  exclusiva  pelo
gerenciamento  administrativo  e  financeiro  dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às
despesas de custeio, de investimento e de pessoal.
4.2.1. Caso a OSC adquira equipamentos e materiais
permanentes  com  recursos  provenientes  da
celebração  da  parceria,  estes  permanecerão  na  sua
titularidade  ao  término  do  prazo  deste  Termo  de
Colaboração,  obrigando-se  a  OSC  agravá-lo  com
cláusula  de  inalienabilidade,  devendo  realizar  a
transferência  da  propriedade  dos  mesmos  à
Administração Pública, na hipótese de sua extinção.

5. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
5.1. O Plano de Trabalho deverá ser executado com
estrita  observância  das  cláusulas  pactuadas  neste
Termo de Colaboração, sendo vedado:
I - pagar,  a qualquer título,  servidor  ou empregado
público com recursos vinculados à parceria;

II - modificar o objeto, exceto no caso de ampliação
de  metas,  desde  que  seja  previamente  aprovada  a
adequação do plano de trabalho pela Administração
Pública;
III  -  utilizar,  ainda  que  em  caráter  emergencial,
recursos  para  finalidade  diversa  da  estabelecida  no
plano de trabalho;
IV  -  pagar  despesa  realizada  em  data  anterior  à
vigência da parceria;
V - efetuar pagamento em data posterior à vigência
da parceria, salvo quando o fato gerador da despesa
tiver ocorrido durante sua vigência;
VI - realizar despesas com:
a)  multas,  juros  ou  correção  monetária,  inclusive
referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos
prazos,  salvo  se  decorrentes  de  atrasos  da
Administração  Pública  na  liberação  de  recursos
financeiros;
b)  publicidade,  salvo  as  previstas  no  plano  de
trabalho  e  diretamente  vinculadas  ao  objeto  da
parceria,  de  caráter  educativo,  informativo  ou  de
orientação  social,  das  quais  não  constem  nomes,
símbolos  ou  imagens  que  caracterizem  promoção
pessoal; e
c)  pagamento de  pessoal  contratado pela  OSC que
não atendam às exigências do art. 46 da Lei Federal
nº 13.019/2014.
5.2.  Os  recursos  recebidos  em  decorrência  da
parceria deverão ser depositados em conta corrente
específica  na  instituição  financeira  pública
determinada pela Administração Pública.
5.3.  Os  rendimentos  de  ativos  financeiros  serão
aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às
mesmas  condições  de  prestação  de  contas  exigidas
para os recursos transferidos.
5.4. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção  da  parceria,  os  saldos  financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas  das  aplicações  financeiras  realizadas,  serão
devolvidos  à  Administração  Pública  no  prazo
improrrogável  de  30  (trinta)  dias,  sob  pena  de
imediata instauração de tomada de contas especial do
responsável,  providenciada  pela  autoridade
competente da Administração Pública.
5.5. Toda a movimentação de recursos no âmbito da
parceria  será  realizada  mediante  transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final
e  à  obrigatoriedade  de  depósito  em  sua  conta
bancária.
5.6. Os pagamentos deverão ser realizados mediante
crédito  na  conta  bancária  de  titularidade  dos
fornecedores  e  prestadores  de  serviços,  excedo  se
demonstrada a impossibilidade física de pagamento
mediante  transferência  eletrônica,  caso  em que  se
admitirá a realização de pagamentos em espécie.

6. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
6.1.  A prestação de contas  deverá  ser  efetuada nos
seguintes prazos:
a)  até  90  dias  a  partir  do  término  da  vigência  da
parceria.

6.2.  A  prestação  de  contas  final  dos  recursos
recebidos, deverá ser  apresentada com os seguintes
relatórios:
I - Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo
seu  representante  legal,  contendo  as  atividades
desenvolvidas  para  o  cumprimento  do  objeto  e  o
comparativo  de  metas  propostas  com os  resultados
alcançados,  a  partir  do  cronograma  acordado,
anexando-  se  documentos  de  comprovação  da
realização das ações;
II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo
seu representante legal, com a descrição das despesas
e receitas efetivamente realizadas;
III  -  Original  ou  copias  reprográficas  dos
comprovantes  da  despesa devidamente  autenticadas
em  cartório  ou  por  servidor  da  administração,
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devendo  ser  devolvidos  os  originais  após
autenticação das cópias;
IV -  Extrato  bancário  de  conta  específica  e/ou  de
aplicação  financeira,  no  qual  deverá  estar
evidenciado  o  ingresso  e  a  saída  dos  recursos,
devidamente acompanhado da Conciliação Bancária,
quando for o caso;
V  -  Demonstrativo  de  Execução  de  Receita  e
Despesa,  devidamente  acompanhado  dos
comprovantes  das  despesas  realizadas  e  assinado
pelo dirigente e responsável financeiro da OSC;
VI - Comprovante, quando houver, de devolução de
saldo remanescente em até ___ (_____) dias após o
término da vigência deste Termo de Colaboração;
VII  -  Relatório  circunstanciado  das  atividades
desenvolvidas  pela  OSC no  exercício  e  das  metas
alcançadas.
6.3.  No  caso  de  prestação  de  contas  parcial,  os
relatórios exigidos e os documentos referidos no item
6.1 deverão  ser  apresentados,  exceto  o relacionado
no item VI.

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
7.1.  O  presente  Termo  de  Colaboração  vigorará  a
partir da data de sua assinatura até _____, podendo
ser  prorrogado mediante  solicitação da organização
da  sociedade  civil,  devidamente  formalizada  e
justificada,  a  ser  apresentada  à  Administração
Pública  em,  no mínimo,  trinta  dias  antes  do  termo
inicialmente previsto.
7.2. A prorrogação de ofício da vigência deste Termo
de Colaboração será feita pela Administração Pública
quando  ela  der  causa  a  atraso  na  liberação  de
recursos  financeiros,  limitada  ao  exato  período  do
atraso verificado.

8. DAS ALTERAÇÕES
8.1. Este Termo de Colaboração poderá ser alterado,
exceto quanto ao seu objeto, mediante a celebração
de  Termos  Aditivos,  desde  que  acordados  entre  os
parceiros  e  firmados  antes  do  término  de  sua
vigência.
8.2.  O  plano  de  trabalho  da  parceria  poderá  ser
revisto  para  alteração  de  valores  ou  de  metas,
mediante termo aditivo ao plano de trabalho original.

9.  DO  ACOMPANHAMENTO,  CONTROLE  E
FISCALIZAÇÃO
9.1.  A  Administração  Pública  promoverá  o
monitoramento  e  a  avaliação  do  cumprimento  do
objeto da parceria, podendo valer-se do apoio técnico
de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias
com órgãos ou entidades públicas.
9.2.  A  Administração  Pública  acompanhará  a
execução  do  objeto  deste  Termo  de  Colaboração
através de seu gestor, que tem por obrigações:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - Informar ao seu superior hierárquico a existência
de fatos que comprometam ou possam comprometer
as atividades ou metas da parceria e de indícios de
irregularidades na gestão dos recursos, bem como as
providências  adotadas  ou  que  serão  adotadas  para
sanar os problemas detectados;
III  -  Emitir  parecer  conclusivo  de  análise  da
prestação  de  contas  mensal  e  final,  com base  no
relatório  técnico  de  monitoramento  e  avaliação  de
que trata o art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014;
IV  -  Disponibilizar  materiais  e  equipamentos
tecnológicos  necessários  às  atividades  de
monitoramento e avaliação.
9.3.  A  execução  também  será  acompanhada  por
Comissão  de  Monitoramento  e  Avaliação,
especialmente designada.
9.4.  A  Administração  Pública  emitirá  relatório
técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o
submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação
designada, que o homologará, independentemente da
obrigatoriedade  de  apresentação  da  prestação  de

contas pela OSC.
 9.5.  O  relatório  técnico  de  monitoramento  e
avaliação  da  parceria,  sem  prejuízo  de  outros
elementos, conterá:
I  -  descrição  sumária  das  atividades  e  metas
estabelecidas;
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento
das metas e do impacto do benefício social obtido em
razão da execução do objeto até o período, com base
nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano
de trabalho;
III  -  valores  efetivamente  transferidos  pela
Administração Pública;
IV  -  análise  dos  documentos  comprobatórios  das
despesas  apresentados  pela  OSC  na  prestação  de
contas,  quando  não  for  comprovado  o  alcance  das
metas  e  resultados  estabelecidos  neste  Termo  de
Colaboração.
VI - análise de eventuais auditorias realizadas pelos
controles interno e externo, no âmbito da fiscalização
preventiva,  bem  como  de  suas  conclusões  e  das
medidas  que  tomaram  em  decorrência  dessas
auditorias
9.6. No exercício de suas atribuições o gestor e os
integrantes  da  Comissão  de  Monitoramento  e
Avaliação poderão realizar visita in loco, da qual será
emitido relatório.
9.7. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração
Pública  e  pelos  órgãos  de  controle,  a  execução da
parceria  será  acompanhada  e  fiscalizada  pelo
conselho de política pública correspondente.
9.8. Comprovada a paralisação ou ocorrência de fato
relevante, que possa colocar em risco a execução do
plano  de  trabalho,  a  Administração  Pública  tem a
prerrogativa  de  assumir  ou  transferir  a
responsabilidade pela execução do objeto, de forma a
evitar sua descontinuidade.

10. DA RESCISÃO
10.1. É facultado aos parceiros rescindir este Termo
de Colaboração, devendo comunicar essa intenção no
prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência,
sendo-lhes  imputadas  as  responsabilidades  das
obrigações e creditados os benefícios no período em
que este tenha vigido.
10.2.  A  Administração  poderá  rescindir
unilateralmente  este  Termo de Colaboração quando
da constatação das seguintes situações:
I - Utilização dos recursos em desacordo com o Plano
de Trabalho aprovado;
II  -  Retardamento  injustificado  na  realização  da
execução do objeto deste Termo de Colaboração;
III  -  Descumprimento  de  cláusula  constante  deste
Termo de Colaboração.

11. DA RESPONSABILIZAÇÃO E DAS SANÇÕES
11.1.  O presente  Termo de Colaboração deverá  ser
executado fielmente pelos parceiros, de acordo com
as  cláusulas  pactuadas  e  a  legislação  pertinente,
respondendo  cada  um  pelas  consequências  de  sua
inexecução total ou parcial.
11.2. Pela execução da parceria em desacordo com o
plano de trabalho, a Administração poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à OSC da sociedade civil as
seguintes sanções:
I – advertência, nos seguintes casos:..........;
II  -  suspensão  temporária  da  participação  em
chamamento  público  e  impedimento  de  celebrar
parceria ou contrato com órgãos e OSCs da esfera de
governo da Administração Pública sancionadora, nos
seguintes casos:
Por ....., pelo prazo de seis meses.
Por ....., pelo prazo de doze meses.
Por ....., pelo prazo de dezoito meses.
Por ....., pelo prazo de dois anos.
III  -  declaração  de  inidoneidade  para  participar  de
chamamento público ou celebrar parceria ou contrato
com órgãos e OSCs de todas as esferas de governo,

enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da
punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação
perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade,  que será  concedida sempre que a  OSC
ressarcir  a  Administração  Pública  pelos  prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada  com  base  no  inciso  II,  nos  seguintes
casos:........;

12.  DO  FORO  E  DA  SOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA DE CONFLITOS
12.1. O foro da Comarca de Carlos Barbosa - RS é o
eleito pelos parceiros para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente Termo de Colaboração.
12.2. Antes de promover a ação judicial competente,
as  partes,  obrigatoriamente,  farão  tratativas  para
prévia tentativa de solução administrativa. Referidas
tratativas  serão  realizadas  em  reunião,  com  a
participação  da  Procuradoria/Assessoria  do
Município, da qual será lavrada ata, ou por meio de
documentos expressos, sobre os quais se manifestará
a Procuradoria/Assessoria do Município.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Faz parte integrante e indissociável deste Termo
de Colaboração o plano de trabalho anexo.
E,  por  estarem  acordes,  firmam  os  parceiros  o
presente Termo de Colaboração, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

Município de Carlos Barbosa - RS, ___ de fevereiro 
de 2017.

Prefeito Municipal

LEI Nº 3.373, DE 09 DE MARÇO DE 2017

Abre crédito especial no Orçamento de 2017,
Lei nº 3.344, de 07 de Dezembro de 2016.

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

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

Art. 1º Fica autorizado à abertura de crédito Especial
no  Orçamento  de  2017,  Lei  nº  3.344  de  07  de
Dezembro de 2016, no montante de R$ 1.000,00 (um
mil reais) nas seguintes rubricas:

D
e
s
p

O
r
U
n

 F.  Sf.
Prog  
P.Ati

Cate
gori
a

Re
c

Descricao Valor

7066  7  1   20 606  070  2872  3.3.90.39  3101  
OUTROS SERVICOS TERC.-P.JURIDICA       500,00
9370  9  3   10 303  092  2920  3.3.90.39  4503  
OUTROS SERVICOS TERC.-P.JURIDICA       500,00    
Total                           1.000,00   
        

Art.  2º O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto  com  o  superávit  financeiro  apurado  no
enceramento do exercício de 2016.

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

Carlos Barbosa, 09 de março de 2017. 58º de
Emancipação. 

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

LEI Nº 3.374, DE 09 DE MARÇO DE 2017

Altera a redação da ementa e do art.  2.°  da
Lei nº 3.348, de 14 de dezembro de 2016,
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e  concede reajustamento - para preservar-lhes
o valor real - aos benefícios previdenciários de
aposentadoria  e  de  pensão,  cujos  benefícios
foram  concedidos  com  base  no  art.  40  da
Constituição Federal, na redação das Emendas
Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005.

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 da ementa da Lei nº 3.348,
de 14 de dezembro de 2016, passando a vigorar com
a seguinte redação: 

“Altera  o  percentual  de  contribuições
previdenciárias,  de  caráter  compulsório
e de caráter complementar, de todos os
Órgãos  e  Poderes  do  Município,
incluídas suas autarquias e fundações.”
 

Art.  2.º  Altera  a  redação  do  art.  2.°  da  Lei  nº
3.348,  de  14  de  dezembro de  2016,  passando a
vigorar com a seguinte redação: 

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 no primeiro dia
do mês subsequente ao cumprimento da
noventena.

Art.  3.º  Em  cumprimento  ao  art.  40,  §  8º  da
Constituição Federal e ao art.  15 da Lei Federal nº
10.887/2004,  na  redação  determinada  pela  Lei
Federal nº 11.784/2008, é concedido reajustamento -
para  preservar-lhes  o  valor  real  -  aos  benefícios
previdenciários  de  aposentadoria  e  de  pensão
concedidos  com  base  no  art.  40  da  Constituição
Federal, na redação das Emendas Constitucionais nº
41/2003 e 47/2005. 

§ 1.º O fator de reajustamento dos benefícios leva em
consideração  os  mesmos  índices  considerados  para
reajuste dos benefícios aplicados pelo Regime Geral
de Previdência Social – RGPS, fixados pela Portaria
nº  08,  de  13 de janeiro de 2017,  do Ministério  da
Fazenda, publicada no D.O.U. em 16 de janeiro de
2017 e será aplicado nos termos da tabela a seguir: 

Data de Início do Benefício Reajuste (%)

Até janeiro de 2016 6,58

em fevereiro de 2016 4,99

em março de 2016 4,01

em abril de 2016 3,55

em maio de 2016 2,89

em junho de 2016 1,89

em julho de 2016 1,42

em agosto de 2016 0,77

em setembro de 2016 0,46

em outubro de 2016 0,38

em novembro de 2016 0,21

em dezembro de 2016 0,14

§ 2.º As despesas decorrentes desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias do Instituto

de  Previdência  Municipal  de  Carlos  Barbosa  -
IPRAM.

Art. 4.º Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei  entra  em  vigor  na  data  da  sua  publicação,
retroagindo  os  seus  efeitos,  relativamente  as
alterações de redação constantes nos arts. 1.º e 2.º, a
14  de  dezembro  de  2016,  e  relativamente  ao
pagamento do reajuste de que trata o art. 3º, a 1º de
janeiro de 2017.

Carlos Barbosa, 09 de março de 2017. 58º de
Emancipação. 

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

LEI Nº 3.375, DE 09 DE MARÇO DE 2017

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

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) Farmacêutico,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

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

Art.  2º  A referida  contratação  tem como  objetivo
suprir o afastamento de servidora efetiva por motivo
de  concessão  de  prêmio  assiduidade,  na  opção
licença.

Art. 3º O prazo de contratação é de dois meses, pelo
período de 08 de fevereiro de 2017 a 07 de abril de
2017.

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, 09 de março de 2017. 58º de
Emancipação. 

EVANDRO ZIBETTI, 

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PREGÃO PRESENCIAL

EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
020/2017

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 27 de março de 2017
HORÁRIO:  horas
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviço de sonorização para eventos do Município
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  20  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial. 

EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
021/2017

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 29 de março de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO: Contratação de provedor de internet
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  21  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial. 

EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
016/2017 – Retificado

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 23 de março de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO:  Aquisição de materiais para manutenção
de máquinas
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  16  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial. 

TOMADA DE PREÇOS

EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº
003/2017

DATA DE ABERTURA: 13 de abril de 2017
HORÁRIO:  9 horas
LOCAL:  Sala  de  Licitações  do  Centro
Administrativo Municipal
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços de consultoria e assessoria técnica para dar
continuidade  ao  plano  municipal  de  turismo  e  ao
plano municipal de cultura
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  3  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando a  modalidade  Tomada  de
Preços. 

http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
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ATAS

ATAS DE SESSÃO – CONCORRÊNCIA

ATA DE SESSÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/2017

Ata de sessão da licitação modalidade Concorrência
número um do ano de dois mil e dezessete, realizada
às quinze horas do dia treze de março de dois mil e
dezessete,  na  sala  de  licitações,  sito  à  Rua  Assis
Brasil,  número  onze,  em Carlos  Barbosa,  que  tem
como  objeto  o  fornecimento  e  implatanção  de
software  de  gestão  administrativa,  assistencial  e
regulação integrada nos serviços públicos municipais
da  saúde. Presentes  os  membros  da  Comissão
Julgadora  de  Licitações:  Claudia  Missiaggia
Monegat,  Ana  Paula  Hoenig  e  Leticia  Foppa
Sandoval.  Conforme Art. 48, §3º, da Lei Federal nº
8.666/93,  a  empresa  MV  Sistemas  LTDA
reapresentou  documentação  referente  a  proposta
técnica,  restando habilitada. Dando prosseguimento
ao  certame  foi  aberto  o  envelope  nº  3  -  Proposta
Financeira.  Da  análise  das  propostas  técnica  e
financeira,  a  empresa  MV  Sistemas  LTDA restou
classificada, totalizando 100 pontos, com o valor de
R$ 15.000,00 mensais. Nada mais havendo a constar,
foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela comissão de licitações. Encaminha-se à
Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos
documentos  e  procedimentos,  para  posterior
homologação e adjudicação.

ATAS DE SESSÃO – PREGÃO PRESENCIAL

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
010/2017

Aos  catorze  dias  do  mês  de  março  de  dois  mil  e
dezessete, às nove  horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
307/2016,  com a finalidade de  receber  propostas  e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
Contratação de empresa para  prestação de serviços
de  lavanderia 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: Scheeren Ltda
–  EPP,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Petter  de
Morais  Vargas,  RG  nº  9054065546;  Lavanderia
Aguazul  Ltda Me,  neste  ato representada pela  Sra.
Inês  Melere,  RG  nº  4060613637.  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,  foram  declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o Lote 01 -
Lavanderia Aguazul Ltda Me , com o preço final (ou
negociado)  de  R$  1.200,00;  para  o  Lote  02  -
Lavanderia Aguazul Ltda Me, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  950,00;  para  o  Lote  03  -
Lavanderia Aguazul Ltda Me, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  2.250,00.  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:
Lavanderia Aguazul Ltda Me. Adjudica-se à empresa
vencedora:   Lavanderia Aguazul Ltda Me, o objeto
constante nos lotes 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 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 

Maribel Bortolotto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
012/2016

Aos  nove  dias  do  mês  de  março  de  dois  mil  e
dezessete, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
307/2016,  com a  finalidade de receber  propostas  e
documentos de habilitação, objetivando a contratação
de  empresa  especializada  para  serviço  final  de
impressões  com  fornecimento  de  toner,  peças  de
reposição originais e serviços técnicos especializados
de manutenção preventiva e corretiva para o perfeito
funcionamento  de  impressora  a  ser  utilizada  pela
Câmara  Municipal  de  Carlos  Barbosa, 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:  Comabe  Automação  de  Escritórios  Ltda.,
apenas  encaminhou  envelopes,  sem  que  seu
representante estivesse credenciado. 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 - Comabe Automação de Escritórios Ltda.,
com o preço final (ou negociado) de R$ 180,00. 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:  Comabe  Automação  de  Escritórios  Ltda.
Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  Comabe
Automação de Escritórios 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 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.

Valério Simonaggio
Pregoeiro 
             

Andréia Parolin Corezola 
Equipe de Apoio

Maribel Bortolotto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
013/2017

Aos  nove  dias  do  mês  de  março  de  dois  mil  e
dezessete, 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 contratação
de  serviços  de  transporte  de  passageiros  para  o
festiqueijo,  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: J. BULEGON
& CIA LTDA ME,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
Jonatan Lazzari da Silva, RG nº 8097284346; ALE
TRANSPORTE COLETIVO EIRELE ME, neste ato
representada  pelo  Sr.  Valmor  da  Silva,  RG  nº
9065632052;  TRANSPORTES  BONDAN  LTDA
ME,  sem  que  seu  representante  legal  estivesse
presente;  TRANSPORTES G.S.  DA SILVA LTDA,
sem que  seu representante  legal  estivesse  presente.
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,  o Pregoeiro
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 - J. BULEGON &
CIA LTDA ME, com o preço final (ou negociado) de
R$ 1,74;  beneficiando-se da Lei Complementar 123,
de 14 de dezembro de 2006 constante no item 03.04
do edital. 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:  J.  BULEGON & CIA LTDA
ME.  Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  J.
BULEGON & CIA LTDA ME, 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 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

Arieli Cristiana Paiz
Equipe de Apoio

Jaqueline Trubian Sachetto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
14/2017

Aos  dez  dias  do  mês  de  março  de  dois  mil  e
dezessete, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
307/2016,  com a finalidade  de  receber  propostas  e



6 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

documentos de habilitação, objetivando a contratação
de serviço profissional para realização de trabalho de
cadastro  imobiliário  multifinalitário  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
pessoa  física:  Tiago  Salvi,  RG  nº  8082014187.
Conferidos os documentos apresentados para tanto, a
pessoa física 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  -  Tiago  Salvi,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  13,00.  O  relatório  de  lances
ofertados 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.  A
pessoa física Tiago Salvi não apresentou a Prova de
Regularidade junto ao fundo de garantia por tempo
de serviço (FGTS) constante no item 07.01.05, letra
“e” do edital  restando inabilitada. O Pregoeiro,  com
base no art.  48 § 3° da Lei  8.666/93, abre o prazo
legal  para  que  o  proponente  do  item 01 do  objeto
apresente nova documentação escoimadas das causas
de  inabilitação.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitante. 

Danilo Fachini
Pregoeiro  

Gerson Josemar Rauber
Equipe de Apoio

Diego Zarpelon
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
15/2017

Aos  treze  dias  do  mês  de  março  de  dois  mil  e
dezessete, às nove  horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
307/2016,  com a finalidade  de  receber  propostas  e
documentos de habilitação, objetivando a contratação
de  serviços  de  instalação,  manutenção,
gerenciamento  e  administração  de  sistema  de
gerenciamento  para  publicação  de  catálogos  e
serviços  oferecidos  pela  Biblioteca  Pública
Municipal Padre Arlindo Marcon  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. Não houve participação, motivo
pelo  qual  restou  deserta.  Nada  mais  havendo  a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Pregoeira e equipe de apoio.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para  análise  dos  documentos  e  procedimentos
adotados por mim pregoeira e equipe de apoio. 

Lucimara Kurmann
Pregoeira

  
Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Samed  Serviços  de  Assistência
Médica Ltda
OBJETO: O presente contrato tem por finalidade a
contratação de empresa para fornecimento de serviço
de  médico  regulador  de  consultas,  exames  e
procedimentos, até 30 horas mensais, para executar
as  seguintes  atividades  nas  dependências  da
Secretaria Municipal da Saúde:
a) Executar a avaliação técnica de encaminhamentos
(consultas,  exames  e  outros  procedimentos)  com
origem na Secretaria Municipal da Saúde de Carlos
Barbosa (Sistema Único de Saúde);
b) Atuar sobre a demanda reprimida dos serviços e
procedimentos; 
c) Verificar as evidências clínicas das solicitações e o
cumprimento dos  protocolos de regulação, por meio
da análise de laudo médico;
d) Autorizar ou não a realização do procedimento; 
e)  Avaliar  as  solicitações  de  alteração  de
procedimentos  já  autorizados  e  a  solicitação  de
procedimentos e materiais especiais, além de orientar
e avaliar o preenchimento dos laudos médicos;
f)  Ser  instância  operacional  onde  se  processa  a
função  reguladora,  em casos  de  urgências  clínicas,
pediátricas,  cirúrgicas,  traumáticas,  obstétricas  e
psiquiátricas;
g)  Ser  polivalente  na  utilização  e  otimização  dos
recursos públicos da saúde;
h)  Ser  capaz  de  refletir  a  relação  entre  a  oferta
disponível e as necessidades demandadas;
i)  Estar  articulado  com  os  serviços  de  regulação,
controle,  avaliação  e  auditoria,  permitindo  a
utilização  dos  recursos  do  sistema  de  forma
harmônica,  de  acordo  com  uma  hierarquia  de
necessidade;
j)  Nortear-se  por  pactos  estabelecidos  entre  as
instâncias  gestoras  do  sistema  e  demais  atores
envolvidos no processo assistencial; 
k)  Identificar,  qualificar  e  classificar  os
encaminhamentos  oriundos  de  unidades  de  saúde,
julgando sua pertinência;
l) Discernir sobre os encaminhamentos de urgência, a
gravidade e o risco de todas as solicitações;
m) Decidir sobre a resposta mais adequada para cada
demanda;
n)  Definir  os  meios  necessários  para  a
operacionalização de todas as respostas necessárias;
o) Respeitar e cumprir os preceitos constitucionais do
país,  a  legislação  do  sus,  as  leis  do  exercício
profissional médico, o código de ética médica, bem
como toda a legislação correlata existente;
p)  Cumprir  os  manuais  de  normas  e  rotinas  do
serviço;
q)  Utilizar  o  sistema  informatizado disponibilizado
pela contratante.
VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses  a  partir  de  sua
assinatura, ou seja, de 15 de março de 2017 até 14 de
março de 2018.
VALOR:  Até  R$  6.900,00  (seis  mil  e  novecentos
reais) mensais

Carlos Barbosa, 15 de março de 2017.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

SAMED SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER

Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  J Bulegon & Cia Ltda
OBJETO:  O  objeto  da  presente  licitação  é  a
contratação de empresa para prestação de serviço de
transporte,  com  veículo  tipo  van,  com  ar
condicionado, que comporte no mínimo 08 e máximo
20 (vinte) passageiros sentados e no máximo 5 anos
de fabricação. Quilometragem total estimada de até
15.000  (quinze  mil)  km,  para  a  divulgação do  28º
Festiqueijo,  para  conduzir  diretoria,  Soberanas,
Secretária de Desenvolvimento Turístico, Indústria e
Comércio e a equipe de divulgação, durante o ano de
2017,  nas seguintes condições:
a)  A  Secretaria  de  Desenvolvimento  Turístico,
Indústria  e  Comércio agendará  as  saídas  com  no
mínimo  1  (um)  dia  de  antecedência,  devendo  a
CONTRATADA estar  disponível  na  data  e  horário
solicitados;
b)  Os locais  que serão visitados  pela  comitiva são
indeterminados, abrangendo meios de comunicação,
festas e demais locais de interesse para divulgação do
28º Festiqueijo;
c)  Os  locais  de  saída  serão  informados,
previamente,  pela  Secretaria  de
Desenvolvimento  Turístico,  Indústria  e
Comércio,  devendo  iniciar  a  contagem da  km
do ponto definido. 
d)  Durante  a  divulgação,  o  veículo  deverá
permanecer a disposição da comitiva.
e)  A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  um
veículo em boas condições, com ar condicionado em
toda estrutura, tanto nos bancos da cabine como em
toda  extensão  dos  bancos  traseiros,  com  bancos
estofados.
f) A empresa deverá possuir veículo, com no máximo
cinco anos de uso, com todas as revisões anuais em
dia;
g)  É  IMPRESCINDÍVEL que  o  motorista  conheça
bem Porto Alegre, como endereço das emissoras de
rádio,  tv  e  jornal,  órgãos  públicos  como  Palácio
Piratini,  Assembleia  Legislativa,  área  central,
universidades,  restaurantes  da  Arpoa,  enfim,  tenha
pleno conhecimento da capital gaúcha.
h) O(s) veículos deverão estar equipados com GPS.
OBSERVAÇÃO - Para a realização dos serviços,  a
CONTRATADA  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados,
assumindo total  responsabilidade pelo cumprimento
de  todas  as  obrigações  trabalhistas  e  fiscais  e
previdenciárias,  inclusive  as  decorrentes  de
acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos
a  fornecedores  diretos,  normas  de  saúde  pública,
assim  como  o  cumprimento  de  todos  as  demais
obrigações atinentes ao presente certame.
VEÍCULO:
Espécie: PAS/MICROONIBUS         
Modelo:  RENAULT/MASTER  MBUS  L3H2
Ano: 2013/2014   
Placa: IVF 2729                   
Chassi: 93YMEN4MEEJ210971
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
15 de março até 31 de dezembro de 2017.
VALOR: Até R$  26.100,00 (vinte e seis mil e cem
reais).

Carlos Barbosa, 15 de março de 2017.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento 

Turístico, Indústria e Comércio 
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J BULEGON & CIA LTDA
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

ADITAMENTOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 005/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: T4 Edificações Ltda Me
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  30  (trinta)
dias, ou seja, a partir de 22 de fevereiro de 2017 até
23 de março de 2017, na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 21 de fevereiro de 2017.

 FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação

T 4 EDIFICAÇÕES LTDA ME
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 005/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: T4 Edificações Ltda Me
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  do
Preço,  ficando  acordada  a  adição  de  R$  2.217,76
(dois mil, duzentos e dezessete reais e setenta e seis
centavos), sendo R$ 1.553,44 (um mil, quinhentos e
cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
referentes  a  material  e  R$  664,32  (seiscentos  e
sessenta  e  quatro  reais  e  trinta  e  dois  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.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 07 de março de 2017.

 FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação

T 4 EDIFICAÇÕES LTDA ME
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 047/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  O & F Comércio E Serviços Ltda
- Me
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses,  a  partir  de  01  de  abril  de  2017  até  31  de
março de 2018, conforme justificativa em anexo, que
faz  parte  integrante  do  presente  instrumento.  Fica
acordado entre as partes a manutenção do valor de
remuneração de R$ 5.659,37 (cinco mil, seiscentos e
cinquenta  e  nove  reais  e  trinta  e  sete  centavos)
mensais,  que  não  sofre  correção  de  reajustamento.
As partes  renunciam de todo e qualquer  direito  de
pleitear  a  qualquer  tempo da contratação reposição
dos valores ora negociados, tendo o valor acordado
como justo e suficiente para remuneração do objeto,
sendo  este  o  valor-base  para  os  futuros
reajustamentos e eventuais reequilíbrios de fatos que
vierem a surgir a partir da presente data.  As demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04

Carlos Barbosa, 14 de março de 2017.

     FÁBIO FIOROTTO 
Secretário Municipal da Administração

 MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes,

Lazer e Juventude

  FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

ANTONIO GELMINI
        Secretário Municipal do  Planejamento Serviços

e Vias Urbanas 

O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
 Agente Administrativo

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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 316/2017

DESIGNA, a  partir  desta  data,  servidor  Arthur
Caffarate  Zuanazzi,  lotado na  Secretaria  Municipal
de Projetos Públicos, matricula n.°1.313 Supervisor
de Projetos, para análise e aprovação de projetos na
área da saúde. 

Fica revogada a portaria nº 763, de 21 de setembro de
2015. 

Carlos Barbosa, 07 de março de 2017.

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

PORTARIA Nº 318/2017

Nomeia, para  compor  o  Conselho  Municipal  do
Desenvolvimento  Rural  –  COMDER,  as  pessoas  a
seguir relacionadas:
Representantes  da  Secretaria  Municipal  da

Agricultura e Meio Ambiente
Titular: Felipe Borsoi

Representantes  da  Secretaria  Municipal
Planejamento, Serviços e Vias urbanas
Titular: Vanessa Borsoi
Suplente: Antônio Gelmini

Carlos Barbosa, 08 de março de 2017.

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

PORTARIA Nº 329/2017

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  1.309,  datado de 07 de
março de 2017, acerca do suposto equívoco ocorrido
com  a  contratação  do  transporte  para  o  evento
“Encontro  das  Trabalhadoras  Rurais  em
Comemoração  ao  Internacional  da  Mulher”,
realizado no dia 04 de março de 2017.

Carlos Barbosa, 10 de março de 2017.

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

EXTRATO DA PORTARIA Nº 330/2017

Processo Administrativo nº 1365/2017
Assunto: Instauração de Sindicância Administrativa
Disciplinar,  para  investigar  conduta  do servidor
Vanderlei  Santini,  investido no cargo de Motorista,
matrícula nº 1.200, lotado na Secretaria Municipal de
Planejamento, Serviços e Vias Urbanas, e designação
de  Comissão  Permanente  de  Sindicância  e/ou
Processo Administrativo, nos termos da Portaria 282,
de 04 de abril de 2016, com a finalidade de apurar
responsabilidades  apontadas  no  Processo
Administrativo nº 1365,  datado de 08 de março de
2017.

Carlos Barbosa, 10 de março de 2017.

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

PORTARIA Nº 314/2017
                

Designa,  a  partir  desta  data,  CARIZE  DA SILVA
COSTA, enfermeiro, matrícula nº 1.650, para exercer
as atribuições da função gratificada de CHEFE DE
ATENÇÃO BÁSICA, Substituta, lotada na Secretaria
Municipal  da  Saúde,  com  remuneração
correspondente  a  função  gratificada  FG  04,  com
carga  horária  semanal  de  40  horas,  do  quadro  de
cargos e salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho  de  1990, em substituição  à  servidora  Luiza
Deluana Da Silva Costa, afastada de suas atividades
em virtude de licença maternidade. 

Carlos Barbosa, 06 de março de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 315/2017

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas  atribuições
legais,  e  de  conformidade  com o  que  estabelece  o
artigo  6º  da  Emenda  Constitucional  nº  41/2003,
CONCEDE  APOSENTADORIA POR  TEMPO  DE
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CONTRIBUIÇÃO,  a  contar  de  01/03/2017,  à
servidora  CLAIR  TEREZINHA  DALCIN
MENEZES,  CPF  313.644.540-68,  matrícula  038,
identidade funcional 402, cargo de Professor Séries
Iniciais,  nível  01,  classe  F,  regime  jurídico
estatutário,  25  horas  semanais,  com  proventos
mensais integrais no valor de R$ 3.757,17 composto
das seguintes vantagens: Vencimento básico (Classe
F, nível 1) - Lei Municipal nº 2133 de 2008; 65% de
adicional por tempo de serviço e 0,69% de adicional
por tempo de serviço proporcional - Lei Municipal nº
682 de 1990, art. 84 a ser custeada por INST. PREV.
MUNICIPAL - CARLOS BARBOSA. 

CARLOS BARBOSA, 07 de março 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 317/2017

Convoca, a partir desta data, a servidora RONEIDE
MARIA DOS SANTOS, professor de Séries Inicias,
matrícula  nº  1.290,  para  trabalhar  em  Regime
Suplementar  de  Trabalho,  por  25  (vinte  e  cinco)
horas  semanais,  na  Escola  Municipal  de  Turno
Integral  Santa  Luzia,  em  substituição  a  servidora
Andreia Maria Dotta, afastada de suas atividades em
virtude  de  licença  saúde,  conforme  §§  3º  e  4º  do
artigo 24, da Lei Municipal 2.133, de 23 de janeiro
de 2008, e, Concede, a partir desta data, indenização
de  difícil  acesso,  no  percentual  de  50%,
proporcional à jornada diária de trabalho que cumprir
em escola  considerada  de  difícil  acesso,  incidente
sobre o padrão de referência fixado no artigo 28, e,
nos temos do artigo 35 e 36, ambos da Lei Municipal
nº 2.133, de 28 de janeiro de 2008. 

Carlos Barbosa, 07 de março de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 319/2017

Concede,  a  partir  desta  data,  por  04 (quatro) dias
consecutivos, à servidora ROSANGELA ANGELICA
DE  OLIVEIRA,  matrícula  nº  734,  técnico  em
enfermagem,  licença por  motivo de  falecimento de
seu pai, conforme artigo 111, inciso III, alínea “b” da
Lei Municipal n.º 682, de 1990.  Período da licença:
de 08 a 11 de março de 2017.

Carlos Barbosa, 08 de março de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 320/2017

Concede ao  servidor  GIOVANI  DA  ROLT,
engenheiro civil, matrícula nº 1.551, promoção para a
Classe  B  do  Plano  de  Carreira  dos  Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
inicial de 19 de setembro de 2013 a 19 de setembro
de  2016,  tendo  sido  protelado  por  motivo  de  139
(cento  e  trinta  e  nove)  dias  de  licença  saúde  e  45
(quarenta  e  cinco)  atrasos  e/ou  saídas  antecipadas,
passando o período para 19 de setembro de 2013 a 05
de fevereiro de 2017, por haver completado o tempo
de exercício exigido no art.  15,  inciso I,  atendidos
aos requisitos previstos no art. 16 e art. 17, inciso II e
IV da Lei Municipal nº 685, de 1990, com vigência
da promoção a partir do mês de MARÇO DE 2017.

Carlos Barbosa, 08 de março de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,

Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 321/2017

Concede ao servidor MILTON ZWIRTES, motorista,
matrícula nº 652, promoção para a Classe E do Plano
de  Carreira  dos  Servidores  Públicos  Municipais,
referente ao período aquisitivo de 07 de fevereiro de
2012  a  07  de  fevereiro  de  2017,  por  haver
completado o tempo de exercício exigido no art. 15,
inciso  IV, atendidos aos requisitos previstos no art.
16, ambos da Lei  Municipal  nº 685,  de 1990,  com
vigência da promoção a partir  do mês de MARÇO
DE 2017.

Carlos Barbosa, 08 de março de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 322/2017

Concede ao  servidor  CELSO  COUSSEAU,
motorista, matrícula nº 257, promoção para a Classe
E  do  Plano  de  Carreira  dos  Servidores  Públicos
Municipais, referente ao período aquisitivo de 14 de
fevereiro  de  2012  a  14  de  fevereiro  de  2017,  por
haver  completado o tempo de exercício exigido no
art. 15,  inciso  IV, atendidos aos requisitos previstos
no art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990,
com  vigência  da  promoção  a  partir  do  mês  de
MARÇO DE 2017.

Carlos Barbosa, 08 de março de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 323/2017

Concede ao servidor ANGELO AUGUSTO RIZZO,
motorista,  matrícula  nº  1.139,  promoção  para  a
Classe  C  do  Plano  de  Carreira  dos  Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
de 02 de fevereiro de 2013 a 02 de fevereiro de 2017,
por haver completado o tempo de exercício exigido
no  art.  15,  inciso  II,  atendidos  aos  requisitos
previstos no art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685,
de 1990, com vigência da promoção a partir do mês
de MARÇO DE 2017.

Carlos Barbosa, 08 de março de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 324/2017

Concede ao  servidor  RONALDO  MIORELLI,
motorista,  matrícula  nº  1.138,  promoção  para  a
Classe  C  do  Plano  de  Carreira  dos  Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
de 02 de fevereiro de 2013 a 02 de fevereiro de 2017,
por haver completado o tempo de exercício exigido
no  art.  15,  inciso  II,  atendidos  aos  requisitos
previstos no art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685,
de 1990, com vigência da promoção a partir do mês
de MARÇO DE 2017.

Carlos Barbosa, 08 de março de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 325/2017

Convoca,  com efeito  retroativo  a  1º  de  março  de
2017, LUCIANE SAUTHIER DALCIN, professor de

português,  matrícula 788,  para trabalhar em regime
suplementar  de  20  horas  semanais,  na  Escola
Municipal  de  Ensino  Fundamental  Nossa  Senhora
Aparecida e altera o valor da função gratificada de
vice-direção para  R$ 881,39,  de  acordo com a Lei
Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro de 2008.

Carlos Barbosa, 08 de março de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 326/2017

Concede  ao  servidor  LAURO  CESAR  DOS
SANTOS SCHNEID, arquiteto, matrícula 603, o 6º
adicional por tempo de serviço, referente ao período
aquisitivo  de  1º/02/2014  a  1º/02/2017,  tendo  sido
protelada  a  concessão  para  o  mês  de  MARÇO de
2017, por motivo de 01 (uma) falta injustificada, de
acordo com o art. 84A, inciso IV, da Lei Municipal nº
682, de 1990.

Carlos Barbosa, 08 de março de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 327/2017
 

Designa,  a  partir  desta  data,  LIDIANE
SIMONAGGIO  ZIBETTI,  auditor  tributário,
matrícula  nº 1.177, para  exercer  as  atribuições  da
função  gratificada  de  SUPERVISOR  GERAL  DE
TRIBUTAÇÃO,  lotada  na  Secretaria  Municipal  da
Fazenda, com remuneração correspondente a função
gratificada FG 05, 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 março de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 328/2017

Convoca, os candidatos relacionados no anexo desta
portaria, integrantes da relação final de homologados
para  o  cargo  de  Monitor  de  Creche  do  Concurso
Público e Processo Seletivo Público 2015 (Edital de
Homologação  nº  025/2015),  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, 10
e 13 de março de 2017, 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 MONITOR DE
CRECHE, 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
54.3461.8818).  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, 09 de março de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

 PORTARIA Nº 331/2017
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Convoca,  os candidatos a seguir  relacionados para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias,  13 e 14 de março 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

ROSANGELA DE 
OLIVEIRA 
CARPANEDA

MONITOR DE
CRECHE

TATIANE RUPP 
HENDGS

MONITOR DE
CRECHE

FABIANA GUERRA 
FARIAS 

MONITOR DE
CRECHE

Carlos Barbosa, 10 de março de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

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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