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LEIS

LEI N.° 3.465, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe  sobre  a  implantação  do
“Programa  de  Doação  Voluntária  de

Medicamentos”  e  dá  outras
providências.

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

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

Art.  1º  Fica  implantado  no  Município  de  Carlos
Barbosa  o  “Programa  de  Doação  Voluntária  de
Medicamentos”  provenientes  de  doação de pessoas
físicas e jurídicas de qualquer natureza.

§1° Todas as entregas de medicamentos deverão ser
realizadas  na Farmácia  Municipal  ou nas  Unidades
de Saúde do interior do Município.

§2° Quando da redistribuição dos medicamentos,  o
receptor  deverá  ser  informado  verbalmente  que  se
trata de medicamento proveniente de doação.

Art.  2°  O  Programa  será  organizado  e  gerenciado
pela  Secretaria Municipal  da  Saúde,  que tomará as
medidas administrativas e técnicas necessárias ao seu
funcionamento.

Art.  3°  O  Programa  consiste  no  recebimento  de
medicamentos  doados  voluntariamente,  os  quais
poderão,  após  criteriosa  triagem,  ter  por  destino  a
dispensação  à  população  de  Carlos  Barbosa  ou  o
descarte, este de acordo com a legislação de descarte
de resíduos de serviços de saúde.

Parágrafo  único.  São  itens  indispensáveis  a  serem
observados na triagem dos medicamentos e insumos:

I – a avaliação do prazo de validade;

II – a inspeção da integridade física;

III – a identificação do princípio ativo;

Art.  4º  Os  medicamentos  provenientes  de  doação,
que  apresentarem  qualquer  inconformidade  em
relação  aos  itens  elencado  no  art.  3º,  serão
encaminhados  para  o  processo  de  descarte  de
resíduos de serviços de saúde.

Art.  5º  Os  medicamentos  provenientes  de  doação,
classificados  como  aptos  após  a  triagem,  serão
incorporados ao estoque da Farmácia Municipal para
controle e correta dispensação.

Art.  6º  Os  medicamentos  aptos  à  dispensação  que
não fazem parte da listagem básica de fornecimento

pelos entes federativos serão identificados.

Art.  7°  A Secretaria  Municipal  da  Saúde  poderá
celebrar convênios, que vigorarão sob sua supervisão,
com instituições da Sociedade Civil que disponham
de estrutura técnica e administrativa para realizar a
dispensação  de  medicamentos,  de  modo  a  ampliar
sua capacidade de atendimento e facilitar o acesso da
comunidade aos seus benefícios.

Art.  8°  O  Município  compromete-se  em  executar
campanhas  educativas,  buscando  sensibilizar  a
população quanto ao uso racional de medicamentos,
doações para dispensação e descarte.

Art. 9° Fica revogada a Lei nº 3.140, de 11 de março
de 2015.

Art.  10.  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação  e  terá  vigência  até  31  de  dezembro  de
2018.

Carlos Barbosa, 16 de novembro de 2017. 
58º de Emancipação. 

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

LEI N.° 3.466, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017

Autoriza  o  Poder  Executivo  a
desmembrar,  desafetar  e permutar  bem
imóvel de sua propriedade.

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 Autoriza o Poder Executivo a desmembrar em
duas  frações  o  Terreno Urbano,  de  propriedade  do
município, objeto da matrícula n.° 15.229, fls.01, do
livro nº 02, do Registro Geral do Ofício de Registros
Públicos da Comarca de Carlos Barbosa,  sito à rua
“B”, atualmente Rua Fidêncio Mantovani, no Bairro
Aurora,  neste  município,  conforme  descrições  a
seguir:

“Fração  “A”  de  terreno  urbano,
situado  no  lado  ímpar  da  Rua
Fidêncio  Mantovani,  nesta  cidade,
formando  esquina  com  a  rua
Monteiro  Lobato,  neste  município,
com a área  superficial  de   7.548,04
m² (Sete mil, quinhentos e quarenta e
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oito  metros  quadrados  e  quatro
decímetros),  sem  benfeitorias,  não
situado em quarteirão delimitado por
ruas,  com  as  seguintes  medidas  e
confrontações: ao norte, na extensão
de  114,3642m,  com a  Rua  Princesa
Isabel;  ao  Sul,  na  extensão  de
114,3642m,  com  a  Rua  Fidêncio
Mantovani;  ao  Leste,  na  extensão
66,00m,  com  Área  de  Recreação
Pública  I,  do  Loteamento  Parque
Residencial  Altos  da  Colina;  e,  ao
Oeste, na extensão de 66,00m, com a
Rua Monteiro Lobato.”

“Fração  “B”  de  terreno  urbano,
situado  no  lado  ímpar  da  Rua
Fidêncio  Mantovani,  nesta  cidade,
distando  114,3642m  da  esquina
formada  pelas  ruas  Fidêncio
Mantovani e Monteiro Lobato, neste
município, com a área superficial de
1.592,96m²  (hum  mil,  quinhentos  e
noventa  e  dois  metros  quadrados),
sem  benfeitorias,  não  situado  em
quarteirão  delimitado  por  ruas,  com
as  seguintes  medidas  e
confrontações: ao Norte, na extensão
de  24,1358m,  com  a  Rua  Princesa
Isabel;  ao  Sul,  na  extensão  de
24,158m,  com  a  Rua  Fidêncio
Mantovani; ao Leste, na extensão de
66,00m, com propriedade de Silvino
Pradella; e, ao Oeste, na extensão de
66,00m,  com  a  Rua  Monteiro
Lobato.”

Art.  2°  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  desafetar  da
destinação de uso comum para bem dominial a área
descrita  na  “Fração  “A”,  devendo  fazer  constar  as
novas  condições  de  situação  e  uso  em  matrícula
própria.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a permutar
o imóvel descrito no art. 2º por imóvel de propriedade
de Joaquim e Cláudio Dalcin, objeto da matrícula n.º
3.960,  fls.01,  do  livro nº  02,  do Registro  Geral  do
Ofício  de  Registros  Públicos  de  Carlos  Barbosa,  a
seguir descrito e caracterizado:

“Parte  do  Lote  31,  linha  Estrada
Geral,  neste  município  de  Carlos
Barbosa,  com  a  área  superficial  de
20.000m²  (vinte  mil  metros
quadrados), sem benfeitorias, com as
seguintes  confrontações:  ao  Norte,
confrontando  com a  propriedade  de
Alfredo  Fabris,  Nivaldo  Valentin
Gedoz  e  Antonio  Chies;  ao  sul,
confrontado com a Rua Portugal;  ao
Leste,  confrontando  com  a
propriedade do casal Antonio Alfredo
Cignachi;  e,  ao  Oeste,  confrontando
com  a  propriedade  de  Vergílio
Guerra.”

Art. 3º É atribuído aos imóveis descritos nos artigos
2º e 3°, respectivamente, o valor médio de mercado
de R$1.784.333,33 (um milhão setecentos e oitenta e
quatro mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três
centavos) e R$1.783.333,33 (um milhão setecentos e
oitenta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta
e três centavos), conforme laudos de avaliação de três
imobiliárias locais.

Parágrafo  único.  A  permuta  dos  imóveis,  por
possuírem  valores  médios  de  mercado  que
apresentam  diferença  mínima,  se  dará  de  forma

simples,  sem  a  compensação  financeira  pela
diferença de avalizações.

Art.  4º  A permuta  tem por  objetivo,  por  parte  do
município, dispor de propriedade em área que está
prevista  expansão  urbana  de  grandes  proporções
para a execução de futuras obras públicas.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão à
conta de dotação orçamentária própria.

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

Carlos Barbosa, 16 de novembro de 2017. 
58º de Emancipação. 

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

LEI N.° 3.467, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017

Altera dispositivo da Lei 3.440, de 05 de
setembro de 2017, que autoriza o poder
Executivo  a  contratar  Operação  de
Credito  junto  ao  Badesul
Desenvolvimento  S.A.  -  Agência  de
Fomento/RS.

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° Altera a redação do art. 1° da lei 3.440, de 05
de  setembro  de  2017,  que  passa  a  vigorar  com a
seguinte redação:

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a
contratar  financiamento  junto  ao
Badesul  Desenvolvimento  S.A.  -
Agência  de  Fomento/RS,  no  valor
de  R$  2.680.000,00  (dois  milhões,
seiscentos e oitenta reais).

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

Carlos Barbosa, 16 de novembro de 2017. 
58º de Emancipação. 

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

DECRETOS

DECRETO Nº 3.213, DE 16 DE NOVEMBRO
DE 2017

Prorroga  expediente  interno  na
Tesouraria Municipal. 

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

Considerando que  a  conversão  dos  dados  do
sistema  tributário  ainda  está  em  andamento  e,
portanto,  subsiste  a  necessidade  de  ajustes  do
sistema interno,

Decreta:

Art.  1º Fica decretado a prorrogação de expediente
interno até 24 de novembro de 2017 na Tesouraria
Municipal.

Art.  2º  Os  tributos  cujo  vencimento  recair  no
intervalo de 06 a 24 de novembro de 2017 poderão
ser pagos, sem acréscimos, no dia 27 de novembro de
2017,  nos  termos  do  artigo  307,  §  2º  da  Lei  nº
2.310/2009.

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

Carlos Barbosa, 16 de novembro de 2017.

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

DECRETO Nº 3.215, DE 21 DE NOVEMBRO DE
2017

Define e regulamenta  o sorteio e a
premiação prevista na Lei Municipal
nº 3.456, de 26 de outubro de 2017
que  institui  o  Programa  “Minha
Nota-e”.

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei
Orgânica  Municipal  e  conforme  Lei  Municipal  nº
3.456,  de  26  de  outubro  de  2017  que  “Institui  no
Município  de  Carlos  Barbosa  o  Programa  “Minha
Nota-e” de estímulo à expedição de notas fiscais de
ISSQN  eletronicamente,  estabelece  sorteios  e
premiação e dá outras providências.”

Decreta:

Art.  1º  Este  Decreto  regulamenta  o  sorteio  e  a
premiação prevista na Lei Municipal nº 3.456, de 26
de outubro de 2017.

Art. 2º Para emissão dos certificados eletrônicos do
Programa MINHA NOTA-e aos consumidores, serão
verificadas as seguintes condições:

I  –  Se  o  documento  fiscal  eletrônico  tiver  sido
emitido  para  o  consumidor  com  o  CPF  e  nome
correto;

II - Para cada R$ 200,00 (duzentos reais) em notas
fiscais  o  consumidor  terá  direito  a  um certificado
eletrônico de sorteio, podendo ser acumulado valores
menores  até  este  montante  mínimo  e  somados  de
múltiplos prestadores de serviços em cada período.

III  –  Fica  limitado  ao  máximo  de  10  (dez)
certificados  eletrônicos  mensais  por  consumidor
pessoa física e 5 (cinco) para pessoa jurídica.

Art.  3  Os  prestadores  de  serviços  estarão
automaticamente  participando  dos  sorteios,  nas
seguintes condições:

I – Para cada R$ 3.000,00 (três mil reais) em notas
fiscais  eletrônicas  emitidas,  o  Prestador  de  serviço
terá direito a um certificado eletrônico de sorteio; 

II – Fica limitado ao máximo de 10 (dez) certificados
eletrônicos mensais por prestador de serviço.

Art. 4º A conversão das notas fiscais em certificados
ocorrerá a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao encerramento do período e até o dia 31 de agosto
que anteceder o sorteio



3 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

Art.  5º  Os  certificados  eletrônicos,  com  os
respectivos números, serão gerados e divulgados após
o encerramento  de  cada período e  antecipadamente
aos sorteios no website do Município.

Art.  6º  Os  prêmios  a  serem  sorteados  aos
consumidores  e  prestadores  de  serviços  constantes
nos certificados eletronicamente para o ano de 2018
serão  sorteados  no  dia  25  de  setembro  em local  e
horários a serem divulgados e são os seguintes:

I – Aos consumidores:

a) 1º Prêmio – uma motocicleta 250cc. 0KM;
b) 2º Prêmio - uma motocicleta 125cc 0KM;
c) 3º Prêmio - um Notebook 14 polegadas;
d) 4º Prêmio - uma TV 42”;
e) 5º Prêmio – uma TV 32”;

II – Aos prestadores de serviços:

a) 1º Prêmio – um Notebook 14 polegadas;
b) 2º Prêmio - um Notebook 14 polegadas;
c) 3º Prêmio – um Notebook 14 polegadas;
d) 4º Prêmio – um Notebook 14 polegadas;
e) 5º Prêmio – um Notebook 14 polegadas;

Art. 7º Os vencedores devem protocolar a solicitação
para retirada do prêmio junto a Prefeitura de Carlos
Barbosa, na Rua Assis Brasil, nº 11, no prazo de até
30 (trinta) dias após a data do sorteio, sob pena de
perder o direito.

Art. 8º Os prêmios serão entregues aos titulares em
data agendada pelo município em até 30 (trinta) dias
da data do protocolo.

Art.  9º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação,  surtindo  seus  efeitos  a  partir  de  01  de
dezembro de 2017.

Carlos Barbosa, 21 de novembro de 2017.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

 
EDITAIS

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO E SELEÇÃO

PÚBLICA IV/2017 Nº 058

Edital  de  Processo  Seletivo  Simplificado  e
Seleção  Pública  para  contratação  por  prazo
determinado.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições legais, visando à contratação de pessoal,
por prazo determinado, para formação de cadastro de
reserva, para desempenhar as funções de MÉDICO E
MÉDICO PSIQUIATRA descritas no Anexo I deste
Edital,  junto  à(s)  Secretaria(s)  que  especifica,
amparado  em  excepcional  interesse  público
devidamente  reconhecido  por  intermédio  da  Lei
Municipal n° 682/1990, com fulcro no art. 37, IX, da
Constituição da República, torna público a realização
de  Processo  Seletivo  Simplificado  e  de  Seleção
Pública, que será regido pelas normas estabelecidas
neste Edital e no Decreto nº 2.699/2013.

O edital  pode ser visualizado na íntegra  através do
link:
http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/editais-
de-pss-e-sp-validos/120 

Carlos Barbosa, 17 de novembro de 2017.

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal

 
Fábio Fiorotto,

Secretário Municipal da Administração

Fabiana Zarpelon Eltz,
Coordenador de Recursos Humanos 

PREGÃO PRESENCIAL

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 135/2017

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 01 de dezembro de 2017
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de empresa para  ministrar
oficinas  de  arteterapia  aos  usuários  do  Centro
Municipal de Atendimento Psicossocial
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/siste
mas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 135 no campo “número da licitação”.

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 136/2017

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 01 de dezembro de 2017
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição de persianas de móveis
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/siste
mas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 136 no campo “número da licitação”.

ATAS

ATA DE SESSÃO – TOMADA DE PREÇOS
 Nº 011/2017

Ata  de  licitação  modalidade  Tomada  de  Preços
número  onze  do  ano  de  dois  mil  e  dezessete,
realizada  às  nove  horas  do  dia  dezesseis  de
novembro  de  dois  mil  e  dezessete,  na  Sala  de
Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Rua Assis
Brasil,  número onze, em Carlos Barbosa, que tem
como  objeto a  contratação  de  empresa  para
execução  de  obra  de  ampliação  do  ginásio  de
esportes  da  Comunidade  do  Cinco  Alto,  Carlos
Barbosa/RS.  Presentes  os  membros  da  Comissão
Julgadora  de  Licitações:  Letícia  Foppa  Sandoval,
Ana  Paula  Hoenig  e  Marilda  Damiani  Baccon.  A
Comissão procedeu com a abertura  dos  envelopes
das propostas financeiras das empresas habilitadas.
A  comissão  de  licitação  chegou  a  seguinte
classificação: em  primeiro  lugar  a  empresa  JCL
EMPREENDIMENTOS  LTDA.,  CNPJ  nº
22.713.284/0001-04,  pelo  valor  de  R$ 455.555,55
(quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e
cinquenta  e  cinco  reais  e  cinquenta  e  cinco
centavos);  e  em  segundo  lugar a  empresa
POTENCIAL  CONSTRUÇÕES  EIRELE,  CNPJ
22.505.367/0001-08,   pelo valor de R$ 457.836,47
(quatrocentos  e  cinquenta  e sete  mil,  oitocentos  e
trinta e seis reais e quarenta e sete centavos). Abre-
se prazo legal para recurso. Nada mais havendo a

constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela comissão de licitações. 

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 161/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Angela Beatriz da Costa Salomão 
Eireli Epp
OBJETO:  O  objeto  do  presente  documento  é  a
contratação de empresa para prestação de serviço de
sonorização  e  iluminação para  diversos  eventos  do
natal,  que  ocorrem durante  o  período  do  Natal  no
Caminho das Estrelas, conforme descrição que segue:

LO
TE

Ite
m

Descrição

01

1 Serviço de  sonorização e iluminação SN01 –  Show de
abertura oficial do Natal no Caminho das Estrelas

2 Serviço  de  sonorização  e  iluminação  SN02  –  Palco
Estrela Cantante 

3 Serviço de sonorização SN03 – Ambientação

4 Serviço de sonorização e iluminação SN04 – Paradas de
Natal

5 Serviço de sonorização SN05 – 03 Happy Hours

6 Serviço de sonorização e iluminação SN06 – Reveillon

Todas as especificações e o rider técnico consta no
anexo I do Contrato.
Colocação de rotunda de fundo de palco na cor preta
no tamanho 15 mts x 05 mts para o Palco do Parque
da Estação.
Os  horários  dos  eventos  serão  comunicados  pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio.
Em caso  do  tempo  interferir  em qualquer  um dos
eventos  citados,  os  mesmos podem ser  transferidos
de local, trocados de data ou mesmo cancelados. No
caso de cancelados, não será efetuado o pagamento
referente  ao item cancelado.  Qualquer  alteração ou
cancelamento  será  repassado  por  escrito
posteriormente  pela  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio.
A abertura do natal acontece no dia 25 de novembro
de 2017, momento em que a estrutura mencionada no
anexo I deve estar montada.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até o dia 10
de janeiro de 2018.
VALOR:  R$  50,300,00  (cinquenta  mil  e  trezentos
reais).

Carlos Barbosa, 16 de novembro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMÃO
EIRELI EPP
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Luiz Rogerio Rodrigues – Epp
OBJETO:  O  objeto  do  presente  documento  é  a
contratação de empresa para prestação de serviço de
produtora  artística  para  produção  e  execução  de

http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/editais-de-pss-e-sp-validos/120
http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/editais-de-pss-e-sp-validos/120
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
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show natalino,  conforme especificações do anexo I
do contrato.
Qualquer  evento  que  ocorra  a  necessidade  de
camarim equipado no evento será de responsabilidade
da contratada, ex: show da abertura do Natal, deverá
conter no camarim da banda, comes e bebes além de
espelhos e materiais de suporte.
Qualquer show que em virtude do tempo não ocorrer,
o show e/ou espetáculo, será pago somente em 20%
para fins de despesas de deslocamento em caso este
seja  comprovado e somente se  não tiver outra data
disponível para que o mesmo ocorra, sendo que esta
decisão será tomada pela secretaria em questão.
Além disso, há possibilidade de em caso de chuva o
evento ocorrer em outro espaço com aviso prévio de
no mínimo 6 horas por parte da Secretaria.
Quanto aos shows de Happy Hours e  Reveillon os
mesmos  estão  previstos  dentro  dos  valores
reservados  e  propostos  e  a  produtora  contratada
deverá oferecer bandas e/ou musicais para escolha da
secretaria, os mesmos devem ser apresentados até o
dia  15  de  novembro  para  escolher  e  ter  tempo  de
divulgação dos mesmos.
VIGÊNCIA:  A partir de sua assinatura até o dia 06
de janeiro de 2018.
VALOR: R$ 58.125,00 (cinquenta e oito mil, cento e
vinte e cinco reais).

Carlos Barbosa, 16 de novembro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

LUIZ ROGERIO RODRIGUES – EPP
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 163/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Televida Centro Especializado de 
Telediagnóstico Ltda Epp
OBJETO:  O  objeto  do  presente  documento  é  a
contratação  de  empresa  para  prestar  serviço  de
interpretação de laudos de espirometria para atender
a  demanda  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde,
conforme descrição abaixo:

IT
EM

DESCRIÇÃO
UN
ID

QUAN
TIDA

DE
MÊS
ATÉ

VALOR
UNITÁ

RIO

1
SERVIÇO  DE  INTERPRETAÇÃO
DE LAUDOS DE ESPIROMETRIA
PARA  ATENDER  A  DEMANDA
DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
DA SAÚDE.

UN
D

50
R$

10,00

A  Contratada  deverá  realizar  a  interpretação  de
exames  de  espirometria,  com  cedência  de
equipamento em comodato, fornecendo treinamento,
virtual  ou presencial,  para os operadores do Centro
Municipal de Saúde.
O envio do laudo por meio físico ou eletrônico deverá
ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas.
A contratada deverá manter em seu quadro, médico
legalmente  habilitado  para  a  execução  da
interpretação e assinatura dos laudos fornecidos.
Deverão  ser  realizados  entre  30  (trinta)  à  50
(cinquenta) laudos por mês e entre 360 (trezentos e
sessenta) à 600 (seiscentos) laudos por ano, conforme
as especificações acima descritas, sendo pago o valor
correspondente  aos  laudos  enviados  (física  ou
virtualmente) à Secretaria da Saúde.

Caso o número de exames executados for abaixo do
mínimo estipulado, a Secretaria da Saúde realizará o
pagamento  do  valor  correspondente  a  30  (trinta)
exames/mês a título da manutenção do equipamento
da Contratada.
O  horário  de  atendimento  será  definido  pela
Administração, dentro do horário de expediente da
Secretaria responsável.
É  admitida  a  realização  de  valor  físico  e/ou
financeiro superior aos limites mensais, desde que
não  sejam  ultrapassados  os  limites  anuais
estabelecidos neste instrumento.
VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  partir  de  sua
assinatura, ou seja, de 20 de novembro de 2017 até
19 de novembro de 2018.
VALOR: Até R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais.

Carlos Barbosa, 20 de novembro de 2017.

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE
TELEDIAGNÓSTICO LTDA EPP

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

ADITAMENTOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 050/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Alvo Global – Publicidade e 
Propaganda Ltda – Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 30 (trinta)
dias, ou seja, a partir de 23 de novembro de 2017
até  22  de  dezembro  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: 06

Carlos Barbosa, 17 de novembro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

ALVO GLOBAL – PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA – ME

Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 077/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  mais  90
(noventa) dias, ou seja, a partir de 27 de novembro
de 2017 até 24 de fevereiro de 2018, na forma da

justificativa em anexo,  que faz  parte  integrante  do
presente  instrumento.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 13

Carlos Barbosa, 20 de novembro de 2017.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

SIMONAGGIO & 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

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 141/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Contel Segurança Eletronica 24 
Hs Ltda.
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de novembro de 2017
até 31 de outubro de 2018, na forma da justificativa
em  anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  Fica  acordada  a  negociação  entre  as
partes a manutenção do valor pago mensalmente do
presente  contrato. As  demais  cláusulas  do  contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 31 de outubro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

CONTEL SEGURANÇA ELETRONICA 
24 HS LTDA
Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 202/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Levisoftware Comércio de 
Software Ltda – Me.
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 30 de novembro de 2017
até  29  de  novembro  de  2018,  na  forma  da
justificativa em anexo,  que faz  parte  integrante  do
presente  instrumento.  Fica  acordada  a  negociação
entre  as  partes  a  manutenção  do  valor  pago
mensalmente  do  presente  contrato. As  demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 21 de novembro de 2017.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Municipal

 da Assistência Social e Habitação

FABIANO JOSÉ TAUFER



5 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

Secretário Municipal da Educação

LEVISOFTWARE COMÉRCIO DE SOFTWARE
LTDA – ME
Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 216/2013

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Pjs Geologia Ltda Epp.
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado por 03 (três) meses, ou seja, de
23 de novembro de 2017 até 22 de fevereiro de 2018,
na  forma  da  justificativa  em anexo,  que  faz  parte
integrante do presente instrumento.  Fica acordada a
negociação  entre  as  partes  a  manutenção  do  valor
pago mensalmente  do presente  contrato.  As  demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05

Carlos Barbosa, 20 de novembro de 2017.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

PJS GEOLOGIA LTDA EPP
Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 217/2013

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Extremo-Sul Serviços de Saúde 
Ltda – Me.
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 22 de novembro de 2017
até  21  de  novembro  de  2018,  na  forma  da
justificativa  em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento.  Fica  acordada  a  negociação
entre  as  partes  a  manutenção  do  valor  pago
mensalmente  do  presente  contrato.  As  demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05

Carlos Barbosa, 21 de novembro de 2017.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal de Saúde

EXTREMO-SUL SERVIÇOS DE SAÚDE 
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

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 218/2013

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Samed – Serviços de Assistência 
Médica Ltda – Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 22 de novembro de 2017
até  21  de  novembro  de  2018,  na  forma  da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente  instrumento.  Fica  acordada  a  negociação
entre  as  partes  a  manutenção  do  valor  pago
mensalmente  do  presente  contrato. As  demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 07

Carlos Barbosa, 21 de novembro de 2017.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal de Saúde

SAMED – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA 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

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO DO
CONTRATO Nº 026/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Tramontina S.A. Cutelaria.
OBJETO: Fica alterada  a Cláusula Primeira –  Do
Objeto,  ficando  acordada  a  supressão  de  R$
646.440,42  (seiscentos  e  quarenta  e  seis  mil,
quatrocentos  e  quarenta  reais  e  quarenta  e  dois
centavos),  sendo  R$  369.326,20  (trezentos  e
sessenta e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e
vinte  centavos)  de  materiais  e  R$  277.114,22
(duzentos  e  setenta  e  sete  mil,  cento  e  quatorze
reais e vinte e dois centavos) de mão de obra,  na
forma das  planilhas  e  justificativa em anexo,  que
faz  parte  integrante  do  presente  instrumento. As
demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

Carlos Barbosa, 17 de novembro de 2017.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

JOSÉ PAULO MEDEIROS
OSVALDO JOSÉ STEFFANI

Tramontina S/A Cutelaria
Conveniada

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 1.018/2017

CONCEDE, com efeito retroativo a 07 de novembro
de 2017, por 15 (quinze) dias, licença por motivo de
doença  em  pessoa  da  família  à  servidora  MARI
ANGELA  STALLIVIERI,  matrícula  nº  1.661,
assistente social,  para acompanhamento de sua mãe
que apresenta pneumonite por hipersensibilidade com
padrão de fibrose pulmonar, nos termos do artigo 105
§ 1º e § 2º da Lei Municipal nº 682, de 26 de junho
de 1990. Período da licença: 07 a 21 de novembro de
2017. 

Carlos Barbosa, 13 de novembro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 1.019/2017

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de Carlos
Barbosa,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,
RETIFICA  o  ato:  Portaria  nº  351/2015,  e  de
conformidade com o que  estabelece o artigo 3º  da
Emenda  Constitucional  nº  47/2005,  CONCEDE
APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE
CONTRIBUIÇÃO,  a  contar  de  15/04/2015,  à
servidora  ROSA MARIA THUMS  HENSEL,  CPF
415.940.100-72, matrícula 327, identidade funcional
547,  cargo  de  Professor,  nível  3,  classe  E,  regime
jurídico  estatutário,  25  horas  semanais,  com
proventos mensais integrais no valor de R$ 4.053,42
composto  das  seguintes  vantagens:  Vencimento
básico (Classe E, nível 3) - Lei Municipal nº 2133 de
2008; 50% de adicional por tempo de serviço e não
como constou – Lei Municipal nº 682 de 1990, art.
84 a ser custeada por INST. PREV. MUNICIPAL –
CARLOS BARBOSA e  seu  reajuste  será  efetivado
pela paridade. 

Carlos Barbosa, 14 de novembro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 1.020/2017

PRORROGA a cedência, com efeito retroativo a 11
de  novembro  de  2017,  da  servidora  LUCIMARA
KURMANN, agente administrativo, matrícula 1.119,
para  exercer  as  atividades  inerentes  ao  seu  cargo
junto ao IPRAM – Instituto de Previdência Municipal
de  Carlos  Barbosa,  durante  o  período  de  prêmio
assiduidade  e  férias  da  servidora  Andréia  Armelin,
com carga horária de até 05 (cinco) horas semanais,
sem ônus para o município, de acordo com a  Lei nº
3.137,  de 24 de fevereiro de 2015,  e  do Termo de
Convênio nº 01, de 1º de janeiro de 2017. Período da
prorrogação: 11 de novembro a 21 de dezembro de
2017. 

Carlos Barbosa, 14 de novembro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 1.021/2017

CONCEDE  férias  regulamentares,  aos  servidores
abaixo  relacionados,  referente  aos  períodos
aquisitivos descritos:

NOME DO SERVIDOR
PERÍODO

AQUISITIVO
PERÍODO DE

FÉRIAS
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Altemir Possamai
22/02/2017 a
21/02/2017

16/11/2017 a
15/12/2017

Andreia Armelin
19/12/2015 a
18/12/2016

22/11/2017 a
21/12/2017

Monica Guzinski
Rodrigues

25/07/2016 a
24/07/2017

22/11/2017 a
21/12/2017

Carlos Barbosa, 16 de novembro de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 1.022/2017

CONCEDE,  a  partir  do  mês  de  NOVEMBRO  de
2017, adicional por tempo de serviço, de acordo com
o  art.  84  da  Lei  Municipal  nº  682,  de  1990,  aos
seguintes servidores:

SERVIDOR CARGO
MA
T.

ADICI
ONAL

PERÍODO
AQUISITIVO

Adriana Rita Fabrin
Agente 
Comunitário de 
Saúde

1.32
1

2º
03/11/2014 a
03/11/2017

Gilmara Bueno 
Maciel

Auxiliar de 
Farmácia

1.32
6

2º
08/11/2014 a
08/11/2017

Isabel Gerhardt
Agente 
Comunitário de 
Saúde

1.32
9

2º
07/11/2014 a
07/11/2017

Juliano Colleoni da 
Silva

Motorista
1.65

5
1º

03/11/2014 a
03/11/2017

Mari Angela 
Stallivieri

Assistente Social
1.66

1
1º

21/11/2014 a
21/11/2017

Marisa Schafer 
Chies

Professor Educação
Artística

946 3º
01/11/2014 a
01/11/2017

Carlos Barbosa, 16 de novembro de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

CONSELHOS MUNICIPAIS

ATA Nº 09/2017 – COMDIM
Aos treze dias  do mês de novembro de dois  mil  e
dezessete às dezesseis horas e trinta minutos na sala
de reuniões  dos conselhos reuniram-se os  membros
do COMDIM. Para abordar os seguintes assuntos: 1.
POP  (Procedimento  Operacional  Padrão);  2.
Relatórios das palestras realizadas pelo COMDIM; 3.
Participação  do  COMDIM,  na  Estação  Zapping;  4.
Programação de atividades do COMDIM para 2018;
5.  Assuntos  gerais.  Dando  início  a  reunião  a
presidente  Verônica  deu  as  boas  vindas  a  todos  os
presentes e iniciou falando da apresentação do POP
(procedimento  operacional  padrão),  que  ocorreu  no
dia  31/10,  na  sala  de  reuniões  do  Gabinete  do
Prefeito. A conselheira Viviane, fez apresentação dos
relatórios  das  palestras  realizadas  pelo  COMDIM,
onde tiveram a participação de mais de 1.000 alunos
e  ainda  faltam  contabilizar  mais  2  relatórios  de
escolas,  a  grande  maioria  apontou como positiva  a
iniciativa para o conselho. Algumas escolas inclusive,
já trouxeram outros assuntos a serem abordados para
as próximas palestras. A presidente questionou sobre
a  continuidade  das  palestras  para  2018,  onde  a
conselheira  Vivi  disse  que  já  está  falando  com os
profissionais para dar continuidade ao trabalho, pois
como os casos de doenças sexuais estão aumentando,
consideravelmente  e  não  podemos  deixar  que  esta
situação  se  alastre.  Para  2018,  a  conselheira  Vivi,
sugeriu separarmos os assuntos e trabalhar da melhor
forma  possível,  repassando  alguns  assuntos  até
mesmo para outros responsáveis e outros conselhos
como  por  exemplo  o  COMAD.  E  as  conselheiras
falando  desta  primeira  experiência  do  conselho,
aprovaram  a  iniciativa,  dizendo  que  foi  muito
produtivo o trabalho realizado e no ponto de vista das
conselheiras,  é  melhor  prevenir  do  que  remediar,
visto  a  situação  que  se  encontra  a  nossa  atual
sociedade.  Diante  do  retorno  das  avaliações  e

contendo muitas sugestões sobre o uso de álcool  e
drogas,  o  COMDIM  encaminhará  um  ofício  ao
COMAD.  Na  sequência  o  conselho  falou  sobre  a
participação na Estação Zapping que ocorre no dia
26  deste  mês,  onde  será  distribuído  materiais  do
conselho, e também teremos uma barraca somado ao
SAMU. O encerramento do ano do CONDIM será
no  dia  13  de  dezembro,  com  a  confraternização
entre  os  membros.  A  presidente  trouxe  como
sugestão,  alterarmos  o  horário  de  reunião,  que
ficaria  na  2º  quarta-feira  do  mês,  podendo  ser  às
08:30.  Nada  mais  havendo  a  constar  encerro  a
presente  ata,  que  será  assinada  por  todos  os
presentes.

T – Neli T. Gedoz | S – Fernanda Z. Tramontina 
Rep. da Sec. Municipal de Assistência Social e

Habitação

T – Marilda D. Baccon | S – Ana Carolina S. Loss
Rep. da Sec. Municipal de Educação

AUSENTE

T – Viviane G. Ardanaz | S – Catiane C. Dupont
Rep. da Sec. Municipal de Saúde

T – Rafael T. Pedroni | S – Eduardo Pizzoli 
Rep. da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e

Juventude
AUSENTE

T – Clediane Z. Rotava | S – Katia Colombo
Rep. da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

T – Regiane C. Casagrande | S – Luciano Baroni 
Rep. das Instituições da Área da Segurança Pública

– Delegacia

T – Arieli Cristina Paiz | S – Pricila L. Bagatini 
Rep. dos Sindicatos de Trabalhadores com atuação

no Município

T – Neiva M. T. Zimmer | S – Rosa M. Spessatto
Rep. dos Sindicatos de Trabalhadores com atuação

no Município

T – Marisa K. Zanatta | S – Patrícia Dotta
Rep. da Associação do Comércio, Indústria e

Serviços – ACI

T – Verônica B. Simões | S – Jandir Luiz Pedroni
Rep. da Emater/Ascar

ATA Nº 35/2017 – COMDICA
Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil
e dezessete, às dezesseis horas e trinta minutos, na
Sala de Reuniões dos Conselhos, reuniu-se os mem-
bros do COMDICA, em reunião extraordinária para
deliberar  dos  seguintes  assuntos:  1)Aprovação  do
edital para os novos projetos de 2018; 2) Outros As-
suntos. Dando início a reunião o presidente Ander-
son, deu as boas vindas aos conselheiros e iniciou
falando sobre a questão das aprovações dos projetos
para 2018, que foram recebidos de 6 entidades. Que
teriam que alcançar o valor fornecido em 2016 de
R$698 mil, em 2017 a somados projetos totalizaram
R$823 mil.  Em 2017,  o COMDICA iniciou o ano
com entorno de R$348 mil, em caixa. Para este ano
o conselho arrecadou menos do que o último ano, e
sendo assim finalizaria o ano com valor entorno de
R$200 mil. Para este ano foi pensando em reduzir
alguns valores dos projetos e ou ajustar as propos-
tas, para que o conselho possa realizar um melhor
aproveitamento dos valores. Os conselheiros, suge-
riram fazer  mais  campanhas  para  tentar  arrecadar
mais fundos. As entidades precisam entregar os no-
vos  reajustes  até  quinta-feira,  para  que  possa  dar
continuidade aos projetos. O presidente na sequên-

cia, também falou que a partir da próxima semana, o
conselho estará indo visitar novas empresas, para que
colaborem com o  fundo e  pediu  sugestões  para  os
conselheiros  presentes.  Os  conselheiros  sugeriram
uma nova ferramenta de divulgação (facebook), para
mostrar onde os recursos recebidos das pessoas e em-
presas, foram investidos. O presidente, bem como as
conselheiras, sugeriram no próximo ano, tentar atre-
lar os valores de reajustes a um indicador financeiro,
para que se fique justo para com todas as entidades.
O presidente questionou se os conselheiros, querem
chamar as entidades para que as mesmas apresentem
os projetos, os mesmos aprovaram por unanimidade.
O presidente informou que o projeto apresentado a
vara de execuções criminais por meio da SMASH foi
aprovado e liberado o valor de R$7 mil. Nada mais
havendo a constar a presente ata foi encerrada e assi-
nada por todos os presentes.

Anderson Colognese / S – Géssica Grolli Rode
ACI – Associação da Indústria e Comércio

Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica 

Maridiane M. Moraes / S – João C. S. dos Santos
Brigada Militar 

AUSENTE 

Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco 
Entidades de Assistência Social – APAE 

Francisco Misturini / S – Bressan
Lions Club

AUSENTES

Miriam Cini de Campos / S – Arieli C. Paiz
Secretaria Municipal de Assistência Social

 e Habitação

Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto 
Entidades de Assistencial Social – MAB 

Fabiano Taufer / S – Maribel Bortolotto 
Secretaria Municipal de Educação 

Cátia Pradella / S – Letícia Lusani 
Secretaria Municipal da Saúde

 AUSENTES

Anne Cristiane de Freitas / S – Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais 

ATA Nº 12/2017 – CMAS
Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e
dezessete,  reuniu-se  o  Conselho  Municipal  de
Assistência Social, em reunião ordinária, junto à Sala
dos Conselhos, para deliberar sobre a seguinte pauta:
1)  POP  (Procedimento  Operacional  Padrão);  2)
CENSO  SUAS  2017;  3)  Organização  para  2018
(comissões  permanentes;  Programa  de  Capacitação
Permanente);  4)  Calendário  2018;  5)  Comissão
Visitas  2017;  6)  Assuntos  gerais. Dando  início  a
reunião a presidente deu as boas vindas as presentes e
passou  a  palavra  para  a  conselheira  Arieli,  que
alterou a ordem da pauta devido a pouca participação
de  conselheiras.  Ela  iniciou  falando  do  CENSO
SUAS  2017,  que  já  havia  sido  respondido  pela
conselheira e que foi  repassado via e-mail,  para  as
demais  verificarem  as  informações  e  sanarem  as
dúvidas  que  podem  ainda  existir,  as  demais
informações  foram  discutidas  em  reunião  e  as
respostas  ajustadas,  conforme  solicitação  das
presentes.  Na  sequência  a  conselheira  Arieli  e  a
presidente Neli, falaram sobre a apresentação do POP
(procedimento  operacional  padrão)  dos  conselhos
municipais, que ocorreu no último dia 31/10, na sala
de reuniões do gabinete do prefeito, o POP busca a
partir  de  agora  regrar  a  forma  de  trabalho  dos
conselhos, fazendo com que os mesmos tenham mais
proatividade. Arieli, falou também sobre o calendário
de visitas nas entidades, que já é necessário organizar
as  comissões,  e  a  conselheira  Cintia,  falou  sobre
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criarmos  o  cronograma  e  ou  roteiro  de  visitas,
planejar o plano de ação de cada entidade. A sugestão
é buscar o plano de ação que foi entregue ao conselho
e  sobre  ele,  realizar  as  visitas,  tendo  assim  maior
efetividade para suprir as informações, o número de
entidades  são  5,  mais  a  SMASH,  CREAS,  CRAS,
Casa  de  Passagem e Centro  de Convivência.  Serão
feitas duplas para as visitas que se iniciam a partir do
dia 20 de novembro, e que terá a seguinte comissão
conforme tabela abaixo: 

Comissão Entidade/Órgão

Marilda e Cíntia CIEE e Casa de Passagem

Branca e Eliane APAE e Centro de Convivência

Arieli e Neli CEC

Rocheli e Solange CRAS e CREAS

Renata e Nice Taufer Emater/ASCAR

Araceli e Clarisse MAB

Lúcia, Reginara e Nice Gelmini SMASH e Cadúnico

Para as conselheiras que não estiveram presentes na
reunião será enviado por e-mail as informações das
visitas. A próxima reunião do CMAS ocorre no dia 12
de dezembro, onde também deverá ser apresentado os
relatórios  de  visitas  das  comissões.  Nada  mais
havendo  a  constar  a  presente  ata  foi  encerrada  e
assinada por todos os presentes.

T – Neli Isabel Thums Gedoz / S – Arieli C. Paiz
Sec. Municipal de Assistência Social e Habitação

T – Tatiana Postal / S – Marilda Damiani Baccon
Secretaria Municipal de Educação 

 
T – Renata Piccoli Perera / S – Reginara Aléssio

Secretaria Municipal da Fazenda
 AUSENTE

T – Rocheli M. Rizzardo / S – Clarisse F. Lagunaz
Secretaria Municipal da Saúde

AUSENTE

T – Nice Audibert Taufer / S – Leonice T. F. Gelmini
Entidades ou Associações Comunitárias

AUSENTE

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

 
T – Solange Hekcler / S – Araceli Bellaver

Representantes do Serviço de Proteção Social Básica

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

ATA Nº 02/2017 – CMAE
Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de
dois  mil  e  dezessete  às  quatorze horas  na  sala  dos
Conselhos,  reuniram-se  os  membros  do  Conselho
Municipal  da  Alimentação  Escolar  –  CMAE,  para
deliberar  sobre:  1)  Apresentação  e  discussão  dos
relatórios de visita as escolas; 2) Indicação dos novos
membros ou a permanência dos mesmos no CMAE;
3)  Discussão  de  um novo  cardápio  de  alimentação
escolar com a Nutricionista Ana Paula; 4) Elaboração
de  ofício  para  a  Secretaria  de  Educação  –  Sec.
Fabiano;  5)  Planejamento  de  2018;  6)  Assuntos
gerais.  Dando início a reunião o presidente  Clóvis,
deu as boas vindas a todos os presentes e passou a
palavra  para  a  conselheira  Francinara,  que  iniciou
realizando a apresentação dos resultados das visitas
realizadas  nas  escolas,  aos  demais  conselheiros,  os
relatórios  serão  anexados  na  presente  ata.  Os
conselheiros  fizeram  os  devidos  apontamentos  das
visitas,  que  serão  encaminhados  ao  Secretário  de
Educação Fabiano Taufer, para que sejam verificados
os  apontamentos  feitos  pelo  CMAE.  Durante  as

apresentações  os  conselheiros  fizeram  alguns
questionamentos  para  a  nutricionista  Ana  Paula,
sobre  a  validade  para  alguns  tipos  de  alimentos,
principalmente  os  que  são  congelados.  A
nutricionista  Ana  Paula,  explicou  sobre  o
congelamento  dos  alimentos  e  o  prazo  que  é
adequado  mantê-los  congelados.  Os  conselheiros
que  para  a  próximo  ano  se  tenha  mais  pessoas
trabalhando  onde  a  demanda  de  crianças  é  muito
grande.  Na  sequência  a  conselheira  Francinara,
questionou  a  nutricionista,  sobre  o  cardápio  das
escolas, onde ela acredita que seja bem importante a
revisão  dos  cardápios.  A nutricionista  Ana  Paula,
inclusive  informou  que  está  solicitação  para
melhorar  o  cardápio,  já  foi  encaminhada  para  o
prefeito,  porém hoje  os custos  para a alimentação
estão  altos,  mas  que  já  está  sendo  estudado  a
melhoria  dos  cardápios.  A conselheira  Francinara
comentou de como ela vê a alimentação na escola
Santa  Luzia,  onde  já  houve  uma  decaída  muito
grande  de alunos  que participam das  refeições  na
escola e acabam trazendo alimentos de casa, porém
que  não  são  tão  saudáveis.  Os  conselheiros
sugeriram fazer  pesquisas  de  preços,  para  buscar
novas  opções.  Na  sequência  o  presidente  Clóvis,
pediu para verificar sobre os membros do conselho,
até quando será o mandato de cada participante, a
assessora dos conselhos verificará as informações e
repassará ao CMAE, os ofícios com as solicitações.
Nada mais havendo a constar encerra-se a reunião
que vai devidamente assinada por todos. 

T – Vilson Cichelero | S – Neiva M. T. Zimmer
Rep. do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

T – Cintia Chesini | S – Maria L. P. Dupont
Representantes da APAE 

T – Tatiane Borges | S – Eliane Volpatto 
Representantes do CEC

T – Rosa M. Bellaver | S – Fabiana Guerra Reis 
Representantes de Pais e Aluno

T – Clóvis Demarchi | S – Daniela P. Strossi 
Representantes de Pais e Alunos

T – Francinara D. Pozza | S – Andréia M. Dotta 
Rep. de Professores e Trabalhadores Educação

T – Nelci M. R. de Freitas | S – Maria E. Baldasso 
Rep. de Professores e Trabalhadores Educação

AUSENTE

T – Andreia P. Corezola | S – Damires Scottá
Representantes do Poder Executivo Municipal

AUSENTE

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