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1990 e padrões de vencimentos, requisitos para
provimento, atribuições e condições de trabalho
constantes na Lei Municipal nº 2.133, de 23 de
janeiro de 2008.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.

PODER EXECUTIVO

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

LEIS

Carlos Barbosa, 26 de março de 2018.
59º de Emancipação.

LEI Nº 3.501 DE 26 DE MARÇO DE 2018
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente, sob regime emergencial e
de excepcional interesse público, Professor.
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,
sob regime emergencial, temporário e de excepcional
interesse público, por prazo determinado, 01 (um)
Professor de Anos Iniciais, com carga horária de 25
(vinte e cinco) horas semanais.
Art. 2º A contratação tem como objetivo suprir o
afastamento de servidora efetiva que ocupa cargo de
direção em escola.
Art. 3º A contratação se dará a partir da assinatura do
contrato administrativo até 21 de dezembro de 2018.
§1º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados no referido contrato de acordo com a
carga horária prevista, fica o Município autorizado a
contratar outros profissionais com carga horária
inferior, até o limite previsto, bem como poderá
ocorrer redução da carga horária inicialmente
contratada, conforme a necessidade, programação e
organização da Instituição de Ensino.
§2º Ocorrendo rescisão do contrato antes de expirar o
prazo estabelecido, para completá-lo poderão ser
contratados outros profissionais.
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.502 DE 26 DE MARÇO DE 2018
Cria o Fundo Municipal EU PROJETO 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 criado o Fundo Municipal denominado
EU PROJETO, fundo contábil, sem personalidade
jurídica, destinado a financiar ações de
conscientização e desenvolvimento na área de
educação, bem como em projetos que visem o
desenvolvimento de ações voltadas as questões de
segurança e auxiliar os órgãos responsáveis pela
mesma no que tange à adequação e estruturação.
§1º Para os fins definidos no caput tem-se por órgãos
envolvidos em atividades de segurança pública a
Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiros Voluntários
de Carlos Barbosa, Presidio de Bento Gonçalves, na
figura do Conselho da Comunidade de Execução
Penal, e as Polícias Rodoviária Estadual e Federal.
§2º Para os fins definidos no caput tem-se por ações
de conscientização e desenvolvimento nas áreas de
educação aquelas que visem despertar a consciência
social, urbanidade, inclusão e acesso à educação,
bem como toda a ação que de qualquer forma
contribua para tais objetivos.
§3º Os recursos do fundo definido pela presente lei
também poderão ser utilizados em projetos de
entidades públicas municipais ou, mediante
convênio, estaduais e federais ou ainda privadas que
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tenham como objetivo o treinamento de agentes que
atuem em programas sociais relevantes para a
prevenção da violência e da criminalidade.
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realização de despesas com pagamento de pessoal
como concessão de salários, gratificações,
adicionais ou qualquer forma de complementação
de remuneração de servidores públicos.
Art. 5º. O fundo terá vigência indeterminada.

Art. 2º Extingue as gratificações pelo exercício de
atividades de natureza especial de Assistente à
Gestão Contábil e Fiscal e de Processamento de
Empenhos, excluindo-as da Tabela do art. 19A, da
Lei nº 685, de 26 de junho de 1990.

Art. 6º. Fica autorizado o poder executivo a abrir
um crédito especial no Orçamento de 2048, Lei n.°
3.475, de 15 de dezembro de 2017, no montante de
R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), por
arrecadação a maior, nas seguintes rubricas:

Art. 3º Cria e inclui na Tabela do art. 19A, da Lei nº
685, de 26 de junho de 1990, as seguintes
gratificações pelo exercício de atividades de natureza
especial para servidores de cargo de provimento
efetivo, conforme segue:

Art. 2º São recursos do Fundo:
I – Doações de pessoas físicas e jurídicas;
II – 50% (cinquenta por cento) dos valores
provenientes das multas referentes à infrações
administrativas expedidas pela Secretária Municipal
de Segurança e Trânsito, exceto as multas de trânsito,
por terem destinação específica em Lei;
III – Transferência de recursos financeiros oriundos
dos Fundos Nacional e Estadual desde que não
tenham destinação a outro fundo específico já
existente;
IV – Doações, auxílios, contribuições, transferências
de
entidades
nacionais
e
internacionais,
governamentais, produto de aplicações financeiras
dos recursos disponíveis respeitadas a legislação em
vigor e da venda de materiais;
V – Valores arrecadados a título de contrapartida das
Associações de Estudantes que firmarem Termo de
Cooperação com o município através da Lei
Municipal n.º 3.469/2017 ou norma similar;
VI – Valores arrecadados a título de multas referentes
à Lei Municipal n.º 3.468/2017 que disciplina acerca
da prevenção e a punição de atos de pichação,
vandalismo e depredação no âmbito do município de
Carlos Barbosa;
VII – 15% (quinze por cento) da participação devida
ao município relativo a concessão dos serviços de
implantação, operacionalização e gerenciamento do
Sistema de Estacionamento Rotativo Controlado;
VIII – Outros recursos que por ventura lhe forem
destinados.
Parágrafo único. Os recursos que compõem o Fundo
serão depositados em conta específica sob a
denominação “Fundo Municipal EU PROJETO”.
Art. 3º O administrador do Fundo será o Chefe do
Poder Executivo que deliberará com os responsáveis
pelas Secretarias Municipais, cujo o objeto seja
pertinente as ações definidas na presente lei, acerca
da aplicação dos recursos.
Art. 4º São atribuições dos gestores do Fundo:
I – Definir as políticas e ações a serem desenvolvidas;
II – Coordenar a execução dos recursos do Fundo, de
acordo com o Plano de aplicação;
III – Manter o controle dos contratos e convênios
firmados com instituições governamentais e nãogovernamentais;
IV – Manter o controle da receita do Fundo.
§1º A contabilidade do Fundo é integrante do
orçamento geral do Município estando demonstrada
juntamente aos Balancetes mensais e Balanço anual
do município.
§2º A movimentação financeira dos recursos do
Fundo será realizada pela tesouraria do município em
conjunto com o Chefe do Poder Executivo, podendo
excepcionalmente delegar poderes para tal fim.
§3º É vedado o repasse de recursos do Fundo para a

Desp Or.Un.F.Sf.
Prog.Categoria Rec
.
P/A
5570 05.05.12.365.0051.23.3.3.9.0.3 3990
520
0
5571 05.05.12.365.0051.23.3.3.9.0.3 3990
520
2
5572 05.05.12.365.0051.23.3.3.9.0.3
520
6
5573 05.05.12.365.0051.23.3.3.9.0.3
520
9
5574 05.05.12.365.0051.23.4.4.9.0.5
520
1
5575 05.05.12.365.0051.23.4.4.9.0.5
520
2
5580 05.05.12.361.0053.23.3.3.9.0.3
535
0
5581 05.05.12.361.0053.23.3.3.9.0.3
535
2

3990

5582 05.05.12.361.0053.23.3.3.9.0.3
535
6
5583 05.05.12.361.0053.23.3.3.9.0.3
535
9
5584 05.05.12.361.0053.23.4.4.9.0.5
535
1
5585 05.05.12.361.0053.23.4.4.9.0.5
535
2
1303 13.01.06.181.0137.23.3.3.9.0.3
0
640
0
1303 13.01.06.181.0137.23.3.3.9.0.3
1
640
2

3990

1303 13.01.06.181.0137.23.3.3.9.0.3
2
640
6
1303 13.01.06.181.0137.23.3.3.9.0.3
3
640
9
1303 13.01.06.181.0137.23.4.4.9.0.5
4
640
1
1303 13.01.06.181.0137.23.4.4.9.0.5
5
640
2

3990

3390
3990
3990
3990
3990

3990
3990
3990
3990
3990

3990
3990
3990

Descrição

“Art. 19A...

Valor

MATERIAL
DE1.000,00
CONSUMO
MATERIAL
DE1.000,00
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
OUTROS
SERVIÇOS1.000,00
TERC.-P.FÍSICA
OUTROS
SERVIÇOS24.500,0
TERC.-P.JURÍDICA
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,0
0
EQUIPAMENTOS E MAT.50.000,0
PERMANENTE
0
MATERIAL
DE1.000,00
CONSUMO
MATERIAL
DE1.000,00
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
OUTROS
SERVIÇOS1.000,00
TERC.-P.FÍSICA
OUTROS
SERVIÇOS24.500,0
TERC.-P.JURÍDICA
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,0
0
EQUIPAMENTOS E MAT.50.000,0
PERMANENTE
0
MATERIAL
DE2.000,00
CONSUMO
MATERIAL
DE2.000,00
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
OUTROS
SERVIÇOS2.000,00
TERC.-P.FÍSICA
OUTROS
SERVIÇOS49.000,0
TERC.-P.JURÍDICA
0
OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,
00
EQUIPAMENTOS E MAT.100.000,
PERMANENTES
00
TOTAL
510.000,
00

Gratificação

Valor

Controle Orçamentário, Fiscal e Contábil
Suporte ao
Arrecadação

Cadastro

Tributário

R$ 1.426,94
e

Serviços inerentes à operacionalização da
Central Telefônica

R$ 1.426,94
R$ 500,00

Art. 4º Altera, no Anexo I da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990, a carga horária semanal de
trabalho da categoria funcional de Auxiliar Geral,
passando a ser “máxima de 40 horas semanais,
inclusive através de plantões”, conforme segue no
Anexo Único desta Lei.
Parágrafo único. Os atuais servidores ocupantes do
cargo de Auxiliar Geral com carga horária semanal de
44 horas serão enquadrados na carga horária de 40
horas.
Art. 6º Os servidores ocupantes dos cargos de
provimento efetivo de Agente Administrativo e de
Operário ficam autorizados a conduzir veículo do
Município para o desempenho dos serviços inerentes
ao seu cargo, dentro dos limites geográficos do
Município de Carlos Barbosa, em casos excepcionais
e sempre com a anuência do Secretário da pasta ou,
em sua ausência, de superior hierárquico.

Art. 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria.

Carlos Barbosa, 26 de março de 2018.
59º de Emancipação.

Art. 8° Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
exceção do contido no art. 4º, o qual passa a viger a
partir do primeiro dia do mês subsequente a
publicação da presente Lei.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.503 DE 27 DE MARÇO DE 2018
Cria cargo na categoria funcional de
Auditor Tributário, extingue e cria
Gratificações de Natureza Especial, altera
carga horária semanal do cargo de Auxiliar
Geral e autoriza servidores a conduzir
veículo.
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 Cria, no Quadro de Cargos de Provimento
Efetivo constante no art. 3º da Lei nº 685, de 26 de
junho de 1990 – Plano de Carreira dos Servidores
Públicos Municipais, cargo para a categoria
funcional abaixo descrita:
Categoria Funcional
Auditor Tributário

Número de Cargo

Padrão do Cargo

01
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Carlos Barbosa, 27 de março de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.504 DE 27 DE MARÇO DE 2018
Autoriza o Poder Executivo realizar a
cedência de 04 (quatro) servidores públicos
municipais à Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE de Carlos
Barbosa/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.º É o Poder Executivo autorizado a realizar a
cedência de até 04 (quatro) servidores públicos
municipais, ocupantes do cargo de provimento
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efetivo de Professor, para desempenhar suas funções
de docência junto à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE de Carlos Barbosa/RS.
Art. 2.º Os servidores terão carga horária 25 (vinte e
cinco) horas semanais, com ônus para o Município.
Art. 3.º Para o cumprimento das condições
estabelecidas nesta Lei, o Município celebrará termo
de cedência com a APAE, que faz parte integrante
desta Lei.
Art. 4.° A presente cedência terá vigência pelo prazo
de 5 anos.
Art. 5.º As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de
2018.
Carlos Barbosa, 27 de março de 2018.
59º de Emancipação.

DECRETO Nº 3.244 DE 31 DE JANEIRO DE
2018
Abre crédito adicional suplementar no
Orçamento de 2018, Lei nº 3.475 de 15 de
dezembro de 2017.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei Nacional nº 4.320, de 17 de
março de 1.964, e pela Lei Municipal nº 3.475, de 15
de dezembro de 2.017, DECRETA:
Art. 1.º Fica autorizada a abertura de crédito
adicional suplementar no Orçamento de 2018, Lei nº
3.475, de 15 de dezembro de 2017, no montante de
R$ 23.336,53 (vinte e três mil trezentos e trinta e seis
reais e cinquenta e três centavos) nas rubricas abaixo
elencadas, do Instituto de Previdência Municipal –
IPRAM:
Ó
rg
ã
o
1
4

1
4

U
n
.

S
F u
. bf
.

P
r
o
g.

P
r
oj
.

Cate
goria

R
e
c
.

Descrição

R$

1

2
8

2
7
2

0
0
0
0

3
3
0
3

3.3.1
.90.0
1

4
0
0

Aposentadorias, Res.
Remunerações e
Reformas Militares

13.
631
,94

1

2
8

2
7
2

0
0
0
0

3.3.1
.90.0
3

4
0
0

Pensões do RPPS e
do Militar

9.7
04,
59

3
3
0
3

23.
336
,53

TOTAL

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução da seguinte rubrica.

De
sp.

Ó
r
g
ã
o

U
F
n
.
.

S
u
b
f.

P
r
o
g.

P
r
o
j.

Cate
goria

R
e
c
.

Descrição

R$

14
20
1

1
4

9
9

9
9
9

9
9
9
9

3
3
9
9

3.9.9
.9.9

4
0
0

Reserva de
Contingência

23.
336
,53
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Abre crédito suplementar no Orçamento de
2018, Lei nº 3.475/17 de 15 de dezembro de
2017.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 3.251 DE 05 DE MARÇO DE
2018
Estabelece o Regulamento das Oficinas de
Artesanato, desenvolvidas pela Fundação de
Cultura e Arte – PROARTE, no Mês da
Mulher, e dá outras providências.
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.

Art. 1º Ficam regulamentadas as Oficinas de
Artesanato, que acontecem durante o Mês da
Mulher, através de ação desenvolvida pela
Fundação de Cultura e Arte – PROARTE em
conjunto com a Secretaria da Assistência Social e
Habitação.

DECRETOS

DECRETO Nº 3.254 DE 16 DE MARÇO DE
2018

Carlos Barbosa, 31 de janeiro de 2018

Decreta:

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

D
e
s
p.
1
4
0
0
1
1
4
0
0
2

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Parágrafo único. As oficinas têm como objetivo
homenagear e valorizar a participação da Mulher na
sociedade.
Art. 2º Serão promovidas 16 (dezesseis) Oficinas de
Artesanato, na Casa do Artesanato, nas datas e
horários constantes no Anexo I do presente Decreto.
Art. 3º As inscrições poderão ser realizadas na sede
das respectivas associações, das 09h às 12h e das
14h às 17h, de forma gratuita.
§1º As inscrições serão compulsoriamente
encerradas caso preenchido o número máximo de
participantes antes do término do prazo de
inscrições.
§2º O material será de responsabilidade de cada
participante.
§3º Cada participante poderá se inscrever em uma
única oficina, podendo deixar um agendamento para
qualquer uma das outras oficinas, caso não se
complete o número máximo de participantes
previsto.
§4º Os participantes serão chamados de acordo com
a ordem de inscrição.
Art. 4º Será dado ampla divulgação nos espaços
institucionais do Município e no mural de
publicações oficiais da Prefeitura acerca das
inscrições e demais atos relativos às Oficinas de
Artesanato.
Art. 5º Os casos omissos neste regulamento serão
resolvidos pela comissão organizadora, que será
composta pelo Diretor-Presidente da PROARTE e
pela Secretária Municipal da Assistência Social e
Habitação.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

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, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964;
Decreta:
Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2018, Lei nº 3.475 de 15 de dezembro de 2017, no
montante de R$ 233.700,00 (Duzentos e trinta e três
mil e setecentos reais) nas seguintes rubricas:
D
es
p.
60
13
70
30
80
40
80
41

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A

Categoria

06.01.26.782.00
65.1608
07.01.20.605.00
70.2708
08.01.26.782.00
83.2709
08.01.26.782.00
83.2709

3.4.4.9.0.51

Rec
urs
o
1

3.4.4.9.0.51

1

3.3.3.9.0.30

1

3.3.3.9.0.39

1

90
03

09.01.10.301.00
90.2901

3.3.1.9.0.34

40

10
56
0

10.05.08.243.01
04.3114

3.3.3.5.0.43

333
0

Descrição

Valor

OBRAS E
INSTALAÇÕES
OBRAS E
INSTALAÇÕES
MATERIAL DE
CONSUMO
OUTROS
SERVIÇOS TERC.P.JURÍDICA
OUTRA DESP
PESSOALTERCEIRIZAÇÃO
SUBVENCOES
SOCIAIS

3.000,0
0
6.500,0
0
15.000,
00
22.000,
00

TOTAL

233.70
0,00

9.200,0
0
178.00
0,00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto parte com o superávit financeiro do recurso
3330/FUMDICA no montante de R$ 178.000,00 e
parte com a redução das seguintes rubricas:
Desp.
6006
7040
8010
8061
9050

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
06.01.04.451
.0060.2601
07.01.20.606
.0072.2872
08.01.15.452
.0080.2821
08.01.15.452
.0063.2714
09.01.10.301
.0090.2902

Catego
ria
3.3.3.9.
0.39
3.3.3.9.
0.30
3.3.3.9.
0.30
3.3.3.9.
0.39
3.3.3.9.
0.30

Rec
urso
1
1
1
1
40

Descrição
OUTROS SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA
MATERIAL DE
CONSUMO
MATERIAL DE
CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA
MATERIAL DE
CONSUMO
TOTAL

Valor
3.000,00
6.500,00
15.000,00
22.000,00
9.200,00
55.700,00

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 16 de março de 2018.
Evandro Zibetti
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 3.256 DE 27 DE MARÇO DE
2018
Regulamenta, no âmbito da Administração
Pública Municipal, o regime jurídico das
parcerias, instituído pela Lei Federal nº
13.019/2014 e alterações posteriores.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal,
Decreta:
CAPÍTULO I

Carlos Barbosa, 05 de março de 2018.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

EVANDRO ZIBETTI,

Seção I
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Das Normas Gerais
Art. 1º Este Decreto regulamenta a aplicação da Lei
Federal nº 13.019, de 1º de agosto de 2014, e
alterações posteriores, que instituiu o regime jurídico
das parcerias entre a Administração Pública e as
organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco, mediante a execução de
atividades ou de projetos previamente estabelecidos
em planos de trabalho inseridos em termos de
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de
cooperação, no âmbito do Município de Carlos
Barbosa – RS.
Parágrafo único. O disposto neste Decreto é aplicável
tanto para as parcerias estabelecidas pela
Administração Direta, quanto pelas respectivas
autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista prestadoras de serviço
público e suas subsidiárias.
Art. 2º A aplicação das normas contidas na Lei
Federal nº 13.019/2014 e alterações posteriores, bem
como neste Decreto, que têm como fundamento a
gestão pública democrática, a participação social, o
fortalecimento da sociedade civil e a transparência na
aplicação dos recursos públicos, deverá ser orientada
pelos princípios e pelas diretrizes estabelecidos nos
arts. 5º e 6º da referida Lei.

artigo poderão
subdelegação.

ser

delegadas,

vedada

a

Seção III
Dos Instrumentos de Parceria
Art. 4º O Termo de Colaboração é o instrumento
pelo qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela Administração Pública Municipal
Direta e Indireta com organizações da sociedade
civil para a consecução de políticas públicas, sejam
atividades ou projetos propostos pela Administração
Pública, com parâmetros, metas e formas de
avaliação previamente determinados.
Art. 5º O Termo de Fomento é o instrumento pelo
qual são formalizadas as parcerias estabelecidas
pela Administração Pública Municipal Direta e
Indireta com organizações da sociedade civil com o
objetivo de incentivar e reconhecer iniciativas
próprias
desenvolvidas
ou
criadas
pelas
organizações da sociedade civil, consubstanciadas
em atividades ou projetos que tenham finalidades de
interesse público.

Seção II
Das Competências

CAPÍTULO II

Art. 3º Compete ao Prefeito e aos dirigentes das
entidades da Administração Pública Indireta
Municipal, na qualidade de administradores públicos:

DO PLANEJAMENTO

I – designar, por portaria de nomeação específica, a
comissão de seleção, a comissão de monitoramento e
avaliação e o gestor da parceria;

Das Diretrizes Gerais

III – homologar o resultado de chamamentos
públicos;
IV – celebrar termos de colaboração e de fomento e
acordos de cooperação;
V – anular ou revogar editais de chamamento
público;
VI – decidir sobre a aplicação de penalidades
previstas em editais de chamamento público e em
termos de colaboração e de fomento e acordos de
cooperação;
VII – autorizar alterações nos termos de colaboração
e de fomento e nos acordos de cooperação;
VIII – denunciar ou rescindir termos de colaboração e
de fomento e acordos de cooperação;
IX – decidir sobre prestações de contas finais de
parcerias;

I – a programação orçamentária que autoriza e
viabiliza a celebração da parceria;
II – o tipo de parceria a ser celebrada, se de
colaboração ou de fomento;
III – o objeto da parceria, relacionado à área
correspondente da política, plano, programa ou ação
da Administração Pública Municipal Direta ou
Indireta;
IV – as datas, os prazos, as condições, o local e a
forma de apresentação das propostas;
V – as datas e os critérios de seleção e julgamento
das propostas, inclusive no que se refere à
metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada
um dos critérios estabelecidos, se for o caso;
VI – o valor previsto para a realização do objeto;

Art. 6º O Acordo de Cooperação é o instrumento por
meio do qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela Administração Pública Municipal
Direta e Indireta com organizações da sociedade
civil para a consecução de finalidades de interesse
público que não envolvam a transferência de
recursos financeiros.

II – autorizar a abertura de editais de chamamentos
públicos;

Art. 8º O órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal Direta ou Indireta deverá publicar edital
de chamamento público para seleção de organização
da sociedade civil, na forma do art. 24 da Lei Federal
nº 13.019/2014, que especificará, no mínimo:

Seção I

Art. 7º A Administração Pública deverá planejar
suas ações para garantir procedimentos internos
prévios que visem a adequar as condições
administrativas do órgão ou entidade responsável
pela gestão da parceria, devendo:
I – providenciar os recursos materiais e tecnológicos
necessários para assegurar capacidade técnica e
operacional da Administração para instituir processo
seletivo, avaliar propostas, monitorar a execução
dos objetos de parcerias e apreciar as prestações de
contas;
II – buscar, sempre que possível, a padronização de
objetivos, metas, custos, planos de trabalho e
indicadores de avaliação de resultados;
III – promover a capacitação de agentes públicos, de
representantes da sociedade civil organizada e de
conselhos de direitos e políticas públicas, em
relação ao objeto e à gestão de parcerias;
IV – elaborar os manuais específicos de que tratam
os §§ 1º e 2º do art. 63, da Lei nº 13.019/2014, para
orientar as organizações da sociedade civil no que
se refere à execução, monitoramento, avaliação e
prestação de contas de parcerias; e,

X – decidir sobre a realização de Procedimento de
Manifestação de Interesse Social, sobre a viabilidade,
conveniência e oportunidade de realização das
propostas apresentadas, bem como sobre a
instauração de chamamentos públicos dele
decorrentes.

V – realizar diagnóstico da realidade, por área de
atuação, para elaboração de parâmetros para os
planos de trabalho necessários à celebração de
parcerias com as organizações da sociedade civil.

Parágrafo único. As competências previstas neste

Do Chamamento Público

Seção II

VII – as condições para interposição de recurso
administrativo;
VIII – a minuta do instrumento por meio do qual será
celebrada a parceria; e
IX – de acordo com as características do objeto da
parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida e idosos.
§ 1º É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos
atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo
em
decorrência
de
qualquer
circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto da parceria, admitidos:
I – a seleção de propostas apresentadas
exclusivamente por concorrentes sediados ou com
representação atuante e reconhecida no Município;
II – o estabelecimento de cláusula que delimite o
território ou a abrangência da prestação de atividades
ou da execução de projetos, conforme estabelecido
nas políticas setoriais.
§ 2º Sempre que o chamamento público visar a
celebração de termo de colaboração, o edital será
instruído com formulário de plano de trabalho,
elaborado com base nos requisitos do art. 22 da Lei
nº 13.019/2014, já contendo as diretrizes mínimas da
política ou da ação pública que a Administração
pretenda desenvolver em parceria, para orientar a
elaboração das propostas das organizações da
sociedade civil.
§ 3º A padronização de que trata o parágrafo único do
art. 23 da Lei nº 13.019/2014 não se aplica aos
editais de chamamento público para celebração de
termos de fomento.
§ 4º Não será exigível contrapartida financeira,
podendo ser a contrapartida em bens e serviços,
quando necessária, justificada pelo órgão ou entidade
da Administração Pública Municipal Direta ou
Indireta e prevista no edital de chamamento público.
§ 5º Nas hipóteses em que for considerada necessária
e justificada a contrapartida em bens e serviços para
celebração da parceria, terá os parâmetros para a sua
mensuração
econômica
apresentados
pela
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organização da sociedade civil, de acordo com os
valores de mercado, não devendo haver o depósito
respectivo de valores na conta bancária específica do
termo de colaboração ou de fomento.
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§ 2º Verificado o impedimento de que trata o § 1º
deste artigo, deverá ser designado membro
substituto que possua qualificação equivalente à do
substituído.

VI – definição dos parâmetros a serem utilizados para
a aferição do cumprimento das metas.

Art. 12. O chamamento público será julgado a partir
de critérios objetivos definidos no edital, os quais
devem observar os princípios e normas
estabelecidos na Lei nº 13.019/2014 e suas
alterações posteriores, bem como neste Decreto.

Art. 15. Concluída a seleção da proposta da
organização da sociedade civil no chamamento
público, nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019/2014,
ou do ato de revogação ou anulação do procedimento,
caberá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, recurso, que
terá efeito suspensivo.

§ 1º É vedada a utilização de qualquer elemento,
critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir
os princípios da isonomia e da impessoalidade entre
as organizações da sociedade civil proponentes.

Parágrafo único. Da interposição de recurso, nos
termos deste artigo, as demais organizações da
sociedade civil serão intimadas a apresentarem suas
contrarrazões, se assim quiserem, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
Seção III

Art. 10. Qualquer cidadão ou pessoa jurídica é parte
legítima para impugnar edital de chamamento público
para celebração de parceria por irregularidade na
aplicação da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações
posteriores, bem como deste Decreto, devendo
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da
data final para apresentação das propostas, devendo a
Administração Pública julgar e responder à
impugnação em até 2 (dois) dias úteis antes da
mesma data.

§ 2º No caso de julgamento realizado após as
diligências previstas no § 2º do art. 13 deste
Decreto, que eventualmente não ocorra em sessão
pública, todos os critérios utilizados pela Comissão
de Seleção deverão ser formalmente documentados,
com justificativa das notas ou pontos atribuídos aos
quesitos de julgamento das propostas, devendo-se,
posteriormente, realizar a divulgação deste ato em
página do sítio oficial do órgão ou entidade pública
na internet e na sua imprensa oficial,
disponibilizando-se toda a documentação para
exame de quaisquer interessados.

§ 1º Se a impugnação for provida pela Administração
Pública, o edital de chamamento público deverá ser
retificado na parte pertinente, republicado na forma
do art. 9º deste Decreto, devolvendo integralmente o
prazo previsto no referido artigo.

Art. 13. A abertura dos envelopes contendo as
propostas e a documentação das organizações da
sociedade civil será realizada em sessão pública, da
qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos
presentes e pela Comissão de Seleção.

§ 2º A impugnação feita tempestivamente por
organização da sociedade civil não a impedirá de
participar do chamamento público, caso a decisão da
Administração Pública não tenha sido adotada no
prazo previsto no caput deste artigo.

§ 1º Todos os documentos serão rubricados pelos
presentes e pela Comissão de Seleção.

§ 6º O órgão da Administração Direta interessado em
realizar o chamamento público deverá encaminhar
solicitação à Secretaria Municipal de Administração,
contendo todas as informações necessárias à
elaboração do edital de chamamento, indicando se
poderá ser admitida a atuação em rede, acompanhada
da designação do gestor da parceria.
Art. 9º O edital de chamamento público deverá ser
amplamente divulgado em página do sítio oficial do
órgão ou entidade pública na internet e na sua
imprensa oficial, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias da data aprazada para apresentação das
propostas das organizações da sociedade civil.

Art. 11. O chamamento público será processado e
julgado por Comissão de Seleção, órgão colegiado
composto por, no mínimo, três membros, assegurada
a participação de pelo menos um servidor ocupante
de cargo permanente do quadro de pessoal da
Administração Pública Municipal.
§ 1º Deverá se declarar impedido o membro da
Comissão de Seleção que tenha mantido relação
jurídica, nos últimos 5 (cinco) anos, com a
organização da sociedade civil celebrante ou
executante do termo de colaboração ou do termo de
fomento, para o que são consideradas, entre outras, as
seguintes hipóteses:
I – participação como associado, dirigente ou
empregado de organização da sociedade civil
celebrante ou executante de termo de colaboração ou
termo de fomento com o órgão ao qual está
vinculado;
II – prestação de serviços direta ou indireta à
organização da sociedade civil celebrante ou
executante de termo de colaboração ou termo de
fomento com o órgão ao qual está vinculado;

§ 2º É facultada à Comissão de Seleção a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo de
chamamento público, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.
Art. 14. Na etapa de avaliação das propostas,
prevista no inciso III do art. 17 deste Decreto, serão
analisadas e classificadas as propostas apresentadas
conforme as regras estabelecidas no edital, com
caráter eliminatório e classificatório, as quais
deverão conter as seguintes informações:
I – descrição da realidade que será objeto das
atividades da parceria, devendo ser demonstrado o
nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos
e metas a serem atingidas;
II – descrição de metas qualitativas e quantitativas,
mensuráveis, a serem atingidas e de atividades ou
projetos a serem executados, devendo haver
detalhamento do que se pretende realizar ou obter,
bem como quais serão os meios utilizados para
tanto;
III – previsão de receitas e de despesas a serem
realizadas na execução das atividades ou dos
projetos abrangidos pela parceria;

III – recebimento de bens e serviços de organização
da sociedade civil celebrante ou executante de termo
de colaboração ou termo de fomento com o órgão ao
qual está vinculado; ou

IV – forma e prazo para a execução das atividades
ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles
atreladas;

IV – doação para organização da sociedade civil
celebrante ou executante de termo de colaboração ou
termo de fomento com o órgão ao qual está
vinculado.

V – plano de aplicação de recursos, com o valor
máximo de cada meta, dispensado o detalhamento
do valor unitário ou total de cada elemento de
despesa;

Do Chamamento Público Dispensado, Dispensável e
Inexigível
Art. 16. Será dispensado o chamamento público para
a celebração de:
I – termos de colaboração ou de fomento que
envolvam recursos decorrentes de emendas
parlamentares às leis orçamentárias anuais,
especialmente de transferências voluntárias do
Orçamento Geral da União;
II – acordos de cooperação.
Parágrafo único. A hipótese do inciso II deste artigo
não será aplicável quando o acordo de cooperação
envolver a celebração de concessão ou permissão de
uso, comodato, doação de bens ou outras formas de
compartilhamento de recursos patrimoniais, caso em
que a seleção da organização da sociedade civil
parceira deverá ser realizada por chamamento
público.
Art. 17. O chamamento público poderá ser
dispensável ou inexigível nas hipóteses previstas nos
arts. 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014, desde que prévia
e devidamente justificado nos termos do art. 32 da
referida Lei.
Art. 18. As hipóteses de chamamento público
dispensado, dispensável ou inexigível previstas nos
artigos 16 e 17 não afastam a aplicação dos demais
dispositivos da Lei Federal nº 13.019/2014 e deste
Decreto.
Seção IV
Da Celebração da Parceria
Art. 19. O processo de seleção das propostas
apresentadas pelas organizações da sociedade civil e
celebração da parceria será estruturado pelas
seguintes etapas:
I – realização de chamamento público, exceto nas
hipóteses legais de seu afastamento;
II – indicação expressa da existência de prévia
dotação orçamentária para a execução da parceria;
III – avaliação das propostas;
III – verificação do cumprimento dos requisitos para
a celebração, com a demonstração de que os
objetivos e finalidades institucionais e a capacidade
técnica e operacional da organização da sociedade
civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
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IV – aprovação do plano de trabalho;
V – emissão de pareceres técnico e jurídico; e,

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

operacional da organização da sociedade civil para o
desenvolvimento das atividades ou projetos
previstos na parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas;

VI – celebração do instrumento de parceria.
§ 1º As etapas previstas neste artigo devem ser
realizadas sem prejuízo dos atos previstos no art.35
da Lei Federal nº 13.019/2014.
§ 2º Os resultados de cada uma das etapas previstas
neste artigo serão homologados e divulgados na
página oficial do órgão ou entidade pública na
internet.
Art. 20. Na etapa de verificação do cumprimento dos
requisitos para a celebração, prevista no inciso III do
art. 19 deste Decreto, será realizada a análise dos
requisitos previstos nos arts. 33, 34 e 39, da Lei
Federal nº 13.019/2014, com caráter eliminatório, por
meio dos seguintes documentos:
I – regularidade jurídica:
a) cópia do estatuto social e das suas alterações
devidamente
registradas,
que
estejam
em
conformidade com as exigências previstas no art. 33
da Lei nº 13.019/2014;
b) cópia da última ata de eleição da diretoria, em que
conste a relação de dirigentes atuais da organização
da sociedade civil;
c) relação nominal atualizada dos dirigentes da
organização da sociedade civil, conforme seu estatuto
social, com respectivo endereços, número e órgão
expedidor da carteira de identidade e número de
registro no cadastro de Pessoa Física – CPF.
II – regularidade fiscal e trabalhista:
a) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
– CNPJ, emitida do site da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que comprove a existência e a
efetiva atividade da organização da sociedade civil
há, no mínimo, 1 (um) ano;
b) cópia de documento que comprove que a
organização da sociedade civil tem como domicílio
fiscal de sua sede administrativa o endereço
registrado no CNPJ, podendo ser substituído por
declaração do presidente;
c) prova de regularidade com as Fazendas, Estadual e
Municipal, mediante a apresentação das respectivas
certidões;
d) prova de regularidade com a Fazenda Federal,
inclusive com as contribuições devidas ao Instituto
Nacional de Seguridade Social, mediante a
apresentação da respectiva certidão;

VI – declaração do representante legal da
organização da sociedade civil informando que a
organização e seus dirigentes não incorrem em
qualquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº
13.019/2014;
VII – prova da propriedade ou posse legítima do
imóvel, como escritura, matrícula do imóvel,
contrato de locação, comodato ou outro tipo de
relação jurídica, caso seja necessário à execução do
objeto pactuado;
VIII – prova de que a entidade requerente não tem
nenhuma pendência relativa a prestações de contas
de recursos anteriormente recebidos no âmbito de
parcerias ou instrumentos congêneres;
IX – Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, nos termos da Lei Federal nº
12.101/2009, se houver;
X – no caso de organização da sociedade civil de
utilidade pública ou de interesse público,
comprovação da qualificação, através de certificado
ou declaração de que, na sua área de atuação, é
reconhecida por órgão ou entidade federal, estadual
ou municipal, nos termos da legislação pertinente;
XI – prova de inscrição junto ao conselho municipal
referente a sua área de atuação, sempre que tal for
condição de funcionamento da entidade prevista em
lei;
XII – outros, tais como documentos de regularidade
técnica e econômica financeira, que poderão ser
exigidos pela Administração Pública, de acordo com
a natureza da entidade beneficiária e a atividade que
desenvolve.
§ 1º Os documentos de que tratam os incisos VII do
caput deste artigo, poderão ser apresentados após a
celebração da parceria, nas hipóteses em que a
disponibilidade do imóvel estiver condicionada à
liberação dos recursos.
§ 2º Para fins de comprovação da experiência prévia
e capacidade técnica e operacional da organização
da sociedade civil, de que tratam os incisos IV e V
do caput deste artigo, serão admitidos quaisquer dos
seguintes documentos, sem prejuízo de outros:
I – instrumentos de parcerias firmados com órgãos e
entidades da administração pública, cooperação
internacional, empresas ou com outras organizações
da sociedade civil;
II – relatório de atividades desenvolvidas;

e) certidão de regularidade com o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço; e,
f) certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT,
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
III – cópia dos alvarás de funcionamento, alvará
sanitário e alvará de proteção e prevenção contra
incêndio, quando for o caso;
IV – documentos que comprovem a experiência
prévia, com efetividade, do objeto da parceria ou de
natureza semelhante;
V – documentos que comprovem as instalações,
condições materiais e capacidade técnica e

III – notícias veiculadas na mídia, em diferentes
suportes, sobre atividades desenvolvidas;
IV – publicações e pesquisas realizadas ou outras
formas de produção de conhecimento;
V – currículo de profissional ou da equipe
responsável pela execução do objeto da parceria;
VI – declarações de experiência prévia emitidas por
organizações da sociedade civil, empresas públicas
ou privadas, conselhos de políticas públicas e
dirigentes de órgãos públicos ou universidades;
VII – prêmios locais ou internacionais recebidos;

VIII – atestados de capacidade técnica emitidos por
redes, organizações da sociedade civil, movimentos
sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos de
políticas públicas e membros de órgãos públicos ou
universidades; ou
IX – quaisquer documentos que comprovem
experiência e aptidão para cumprimento do objeto
que será desenvolvido, submetidos à apreciação da
administração pública.
§ 1oNa hipótese de a organização da sociedade civil
selecionada não atender aos requisitos exigidos,
aquela imediatamente mais bem classificada será
convidada a aceitar a celebração de parceria, nos
termos da sua própria proposta.
§ 2o Caso a organização da sociedade civil convidada
nos termos do § 1odeste artigo aceite celebrar a
parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos
que comprovem o atendimento aos requisitos
previstos nos artigos 33, 34 e 39 da Lei nº
13.019/2014 e neste artigo.
Art. 21. Na hipótese de atuação em rede, a
organização da sociedade civil celebrante deverá
cumprir, além dos requisitos do art. 20 deste Decreto,
os seguintes:
I – ter mais de 5 (cinco) anos de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,
emitida do site da Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
§ 1º A organização celebrante deverá apresentar, no
ato da celebração, a relação da(s) organização(ões) da
sociedade civil executante(s) e não celebrante(s).
§ 2º Será celebrado um termo de atuação em rede
entre as organização(ões) da sociedade civil
executante(s) e não celebrante(s) e a organização da
sociedade civil celebrante para repasse de recursos,
sendo a relação da(s) executante(s) e não
celebrante(s) com a organização celebrante, devendo
aquela demonstrar à celebrante a regularidade
jurídica e fiscal.
§ 3º Pelo repasse de recursos de que trata o § 2º deste
artigo, a organização da sociedade civil executante e
não celebrante deverá apresentar à celebrante recibo
no valor repassado, ficando dispensada de seguir as
mesmas regras de gestão dos recursos, inclusive de
contratação, voltadas para a celebrante.
§ 4º A organização da sociedade civil celebrante será
responsável pela verificação da regularidade jurídica
e fiscal da(s) organização(ões) da sociedade civil
executante(s) e não celebrante(s).
Art. 22. Na etapa de aprovação do plano de trabalho,
a Administração Pública Municipal convocará as
organizações da sociedade civil selecionadas para
apresentar o plano de trabalho a ser analisado e
aprovado, podendo ser consensualmente ajustado,
observados os termos e condições constantes no
edital e na proposta selecionada.
Parágrafo único. Na impossibilidade de a
Administração
Pública
Municipal
definir
previamente um ou mais elementos do plano de
trabalho dos termos de colaboração previstos no art.
22 da Lei nº 13.019/2014, o órgão ou a entidade
pública estabelecerá parâmetros no edital de
chamamento público a serem complementados pela
organização da sociedade civil na apresentação do
plano de trabalho.
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Art. 23. Na etapa de emissão de pareceres e
celebração do instrumento de parceria, a
Administração Pública Municipal emitirá pareceres
técnicos e jurídicos necessários para a celebração e
formalização da parceria, nos termos dos incisos V e
VI do art. 35 da Lei nº 13.019/2014, e convocará as
organizações da sociedade civil selecionadas para
assinarem o respectivo instrumento de parceria.
§ 1º O termo de colaboração, o termo de fomento e o
acordo de cooperação celebrado com organizações da
sociedade civil poderá ser assinado pelo dirigente
máximo do órgão ou entidade pública municipal ou
pelo Secretário titular da pasta que estiver
disponibilizando o recurso.
§ 2º As organizações da sociedade civil poderão
celebrar mais de uma parceria concomitantemente, no
mesmo órgão ou em outros, independente da esfera
da federação, desde que não haja sobreposição de
fonte de custeio para as parcelas do mesmo elemento
de despesa.
Art. 24. O termo de colaboração ou o termo de
fomento deverá ter as cláusulas essenciais previstas
no art. 42 da Lei nº 13.019/2014.
§ 1º Na cláusula de previsão da destinação dos bens
remanescentes
adquiridos,
produzidos
ou
transformados com recursos da parceria, o termo de
colaboração ou o termo de fomento poderá:
I – autorizar a doação dos bens remanescentes à
organização da sociedade civil parceira que sejam
úteis à continuidade de ações de interesse público,
condicionada à prestação de contas final aprovada,
permanecendo a custódia
dos
bens
sob
responsabilidade da organização parceira até o ato da
efetiva doação, podendo a organização alienar os
bens que considere inservíveis;
II – autorizar a doação dos bens remanescentes a
terceiros congêneres, como hipótese adicional à
prevista no inciso I, após a consecução do objeto,
desde que para fins de interesse social, caso a
organização da sociedade civil parceira não queira
assumir o bem, permanecendo sua custódia sob
responsabilidade da organização parceira até o ato da
doação; ou
III – manter os bens remanescentes na titularidade do
órgão ou entidade pública, quando necessários para
assegurar a continuidade do objeto pactuado para
celebração de novo termo com outra organização da
sociedade civil, após a consecução do objeto ou para
execução direta do objeto pela Administração Pública
Municipal, devendo os bens remanescentes estarem
disponíveis para retirada pela Administração após a
apresentação final das contas.
§ 2º Na hipótese de pedido devidamente justificado
de alteração, pela organização da sociedade civil, da
destinação dos bens remanescentes previstos no
termo, o gestor público deverá promover a análise de
conveniência e oportunidade, permanecendo a
custódia dos bens sob responsabilidade da
organização até a aprovação final do pedido de
alteração.
§ 3º Os direitos de autor, os conexos e os de
personalidade incidentes sobre conteúdo adquirido,
produzido ou transformado com recursos da parceria
permanecerão com seus respectivos titulares,
podendo o termo de colaboração ou de fomento
prever a licença de uso para a Administração Pública
Municipal, nos limites da licença obtida pela
organização da sociedade civil celebrante, quando for
o caso, respeitados os termos da Lei nº 9.610/1998,
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devendo ser publicitado o devido crédito ao autor.

limitações do mercado local;

Art. 25. O termo de colaboração, o termo de
fomento e o acordo de cooperação só produzirão
seus efeitos jurídicos após a publicação dos
respectivos extratos na página oficial do órgão ou
entidade pública na internet e na sua imprensa
oficial.

c) nas compras eventuais de gêneros alimentícios
perecíveis, no centro de abastecimento ou similar,
realizadas com base no preço do dia; e
d) quando se tratar de serviços emergenciais para
evitar paralisação de serviço essencial à população,
devidamente ratificado pela Administração Pública.

CAPÍTULO III
EXECUÇÃO DA PARCERIA
Seção I
Das Compras e Contratações com Recursos da
Parceria
Art. 26. As compras e contratações da organização
da sociedade civil deverão ser realizadas de forma a
resguardar a adequação da utilização dos recursos
da parceria, tais como:
I – cotação prévia de preços, por meio da coleta de
preços entre, no mínimo, três fornecedores ou
prestadores de serviço do mesmo ramo de atividade
inerente ao objeto de aplicação, comprovadas por
orçamentos que poderá ser realizada por item ou
agrupamento de elementos de despesas, por meio de
e-mail, sítios eletrônicos públicos ou privados, ou
quaisquer outros meios. O orçamento deve ser na
via original e possibilitar a identificação da entidade
que o forneceu por meio dos seguintes elementos:
a) razão social, CNPJ e endereço completo;
b) objeto Social; e,
c) nome do representante legal, CPF e assinatura;
d) na hipótese do orçamento ser por meio
eletrônico, será aceito, desde que contenha endereço
eletrônico vinculado ao interessado e demais
características
inerentes,
dispensando-se
a
assinatura.
II – utilização de atas de registro de preços em
vigência, adotadas por órgãos públicos vinculados à
União, ao Estado ou aos Municípios da região onde
será executado o objeto da parceria ou da sede da
organização, como forma de adoção de valores
referenciais pré-aprovados;
III – utilização de tabelas de preços de associações
profissionais, publicações especializadas ou
quaisquer outras fontes de informação disponíveis
ao público que sirvam de referência para demonstrar
a compatibilidade dos custos com os preços
praticados no mercado ou com outras parcerias da
mesma natureza;
IV – priorização da acessibilidade, da
sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento
local como critérios, especialmente nas hipóteses
diretamente ligadas ao objeto da parceria; e
V – contratação direta de bens e serviços
compatíveis com as especificidades do objeto da
parceria, que poderá ocorrer nas seguintes
hipóteses:
a) quando se tratar de profissional ou empresa que
seja prestador regular de serviços para a
organização, desde que previsto no plano de
trabalho e que o valor do contrato seja compatível
com os preços praticados pelo fornecedor em
relação a outros demandantes e não excedam o valor
de mercado da região onde atuam;
b) quando não existir pluralidade de opções, em
razão da natureza singular do objeto ou de

Parágrafo único. A organização da sociedade civil
parceira se compromete, na assinatura do termo de
colaboração ou de fomento, a disponibilizar toda a
documentação relativa às contratações realizadas
com recursos da parceria, a qualquer tempo, tanto ao
gestor da parceria, quanto aos órgãos de controle do
Município.
Seção II
Do Pagamento das Despesas
Art. 27. A comprovação das despesas realizadas com
recursos da parceria será feita por meio de notas e
comprovantes fiscais, com data do documento e
valor, emitidos em favor da organização da sociedade
civil, devendo constar, ainda, o número do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e os dados de
identificação do instrumento de parceria.
Art. 28. É vedada a antecipação do pagamento do
preço de contratos de fornecimento de bens e
prestação de serviços por parte da organização da
sociedade civil, com recursos da parceria, podendo
haver pagamentos parciais, quando a execução do
contrato observar cronograma de execução físicofinanceira atrelado ao objeto.
Art. 29. É vedada a realização de despesas
antecipadas à liberação da parcela pelo município,
sob pena de glosa do valor utilizado.
Art. 30. Os pagamentos deverão ser realizados
mediante crédito na conta bancária de titularidade
dos fornecedores de bens e prestadores de serviços.
§ 1º Quando houver impossibilidade física de
pagamento mediante transferência eletrônica, o termo
de colaboração ou de fomento poderá admitir a
realização de pagamentos em cheque, principalmente
no caso de ser necessária a disponibilização de
valores para fornecedores ou prestadores de serviços,
em razão da região de execução ou do objeto do
termo de colaboração ou do termo de fomento.
§ 2º Os casos previstos no § 1º deste artigo deverão
ser previamente justificados pela organização da
sociedade civil e autorizados pela Administração
Pública Municipal.
Art. 31. É vedado o pagamento de juros, multas ou
correção monetária, inclusive referentes a
pagamentos ou a recolhimentos fora do prazo, com
recursos da parceria, salvo se decorrentes de atrasos
da Administração Pública Municipal na liberação de
recursos financeiros, hipótese em que poderá haver
complementação de recursos para suprir o
adimplemento não previsto.
Parágrafo único. A vedação contida no caput não
impede que a organização da sociedade civil preveja
no plano de trabalho o pagamento de despesas
relativas ao cumprimento de cláusulas contratuais de
reajuste em contratações com terceiros por prazo
superior a um ano.
Seção III
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Das Alterações
Art. 32. O órgão ou a entidade pública municipal
poderá autorizar, após solicitação formalizada e
fundamentada da organização da sociedade civil, a
alteração de valores ou de metas previstas no plano
de trabalho e no instrumento de parceria, o que
deverá ser formalizado por meio de termo aditivo ou
por apostilamento.
§ 1º O órgão ou a entidade pública municipal deverá
autorizar ou não a alteração do plano de trabalho no
prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do
pedido, prazo este que ficará suspenso quando forem
solicitados esclarecimentos.
§ 2º Não serão conhecidos pela Administração
Pública Municipal os pedidos de alteração do plano
de trabalho e/ou do instrumento de parceria que:

§ 1° Caso a prestação de contas não seja avaliada
como “regular”, conforme art. 72 da Lei
13.019/2014, serão abertos os seguintes prazos, para
a organização da sociedade civil sanar a
irregularidade ou cumprir a obrigação:
I – 5 (cinco) dias úteis, após ciência da notificação,
quando ocorrido o previsto no art. 72, II da
mencionada lei;
II – 10 (dez) dias úteis, após ciência da notificação,
quando ocorrido o previsto no art. 72, III da Lei
13.019/2014, para regularização, sob pena de
suspensão do repasse dos recursos das próximas
parcelas, conforme determina o art. 48 da Lei
supracitada.

I – forem apresentado nos últimos 30 (trinta) dias de
vigência da parceria;

§ 2º As entidades prestarão contas até o último dia
útil do mês subsequente à execução do objeto,
sendo que as prestações de contas parciais terão o
mesmo prazo, mensalmente.

II – referirem-se a alterações de metas ou etapas já
findas ou executadas;

§ 3º As prestações de contas serão analisadas nos
seguintes prazos pela administração pública:

III – pretenderem a alteração do objeto da parceria;

a) 15 (quinze) dias para o Gestor;
b) 30 (trinta) dias para o Setor Contábil;
c) 05 (cinco) dias para o Administrador Público.

IV – implicarem em acréscimo de repasses
financeiros, por parte da Administração Pública, em
valores superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor total inicial atualizado da parceria.

Art. 35. A prestação de contas deverá ser composta
pelos seguintes documentos:

§ 3º O órgão ou entidade pública municipal poderá
formalizar, no termo de colaboração ou de fomento,
autorização prévia para o remanejamento de recursos
do plano de trabalho, com a condição de que seja
observada, separadamente, a categoria econômica das
despesas, corrente ou de capital, e que a organização
da sociedade civil informe imediatamente cada
remanejamento ao gestor da parceria.

I – ofício de entrega da prestação de contas (Anexo
I);

CAPÍTULO IV

III – relatório de execução financeira do termo de
colaboração ou do termo de fomento, com a
descrição das despesas e receitas efetivamente
realizadas e sua vinculação com a execução do
objeto, integrando este relatório:

DA GESTÃO, DO MONITORAMENTO, DA
AVALIAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 33. Ao administrador público compete decidir
sobre as prestações de contas das parcerias, podendo
essa competência ser delegada, vedada a
subdelegação.
Art. 34. O administrador público nomeará um gestor
para cada parceria, mediante portaria, com as
seguintes atribuições:
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 – disponibilizar materiais
tecnológicos
necessários
às
monitoramento e avaliação;

e

equipamentos
atividades
de

IV – emitir parecer técnico de análise das prestações
de contas parciais e final, conforme art. 72 da Lei
13.019/2014, com interveniência do Setor Contábil;
V – a manifestação contábil referir-se-á
exclusivamente à validade jurídica da nota fiscal,
recibos e outros documentos referentes à realização
da despesa, e a avaliação será emitida conforme art.
72 da Lei 13.019/2014.

II – relatório de execução do objeto, elaborado pela
organização da sociedade civil, contendo as
atividades ou projetos desenvolvidos para o
cumprimento do objeto e o comparativo de metas
propostas com os resultados alcançados (Anexo II);

a) o demonstrativo da receita e da despesa (Anexo
III);
b) a relação de pagamentos (Anexo IV);
c) a conciliação bancária, se houver (Anexo V);
d) extrato bancário compreendendo todo o período,
iniciado no recebimento dos recursos até sua efetiva
aplicação;
e) na hipótese de existência de saldo disponível na
prestação de contas final, deve estar indicado
expressamente seu valor (no Anexo IV) com o
devido comprovante de devolução;
f) originais de documento fiscal e guias de retenção
de Imposto de Renda, da Contribuição
Previdenciária e do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN e outros, quando
exigíveis, bem como fotocópia destes para serem
autenticados por servidor público municipal lotado
no órgão repassador dos recursos, ressaltando que
os documentos originais serão
devolvidos à
entidade com carimbo que fará constar, no corpo do
mesmo, que este documento fiscal já fez parte de
prestação de contas apresentada;
g) comprovante da GFIP, GPS e o FGTS, tudo
relativo ao mês em que houve o fato gerador do
pagamento. O mesmo exigir-se-á quando houver
contratação de profissional autônomo mediante o
fornecimento de recibo de pagamento autônomo –
RPA.
h) originais de documento de contratação de
serviços, o qual deverá conter a informação de onde

o mesmo foi prestado, ressaltando que os documentos
originais serão devolvidos à entidade com carimbo
que fará constar, no corpo do mesmo, que este
documento fiscal já fez parte de prestação de contas
apresentada, constando se o serviço foi prestado de
forma satisfatória.
i) originais de documento de fornecimento de
materiais, contendo o “atesto de que os materiais
foram recebidos”, emitido pelo representante legal ou
empregado da entidade colaboradora, ressaltando que
os documentos originais serão devolvidos à entidade
com carimbo que fará constar, no corpo do mesmo,
que este documento fiscal já fez parte de prestação de
contas apresentada;
IV – declaração expressa e assinada pelo
representante legal da entidade, Contador/CRC e
Tesoureiro, de que a importância recebida foi
aplicada na consecução dos fins a que se destina e
que foram efetuados os devidos registros contábeis e,
ainda, que a entidade recolheu os tributos e
contribuições sobre o objeto conveniado com todas
as obrigações acessórias (Anexo VI);
V – declaração de que o Conselho Fiscal da entidade
beneficiada aprovou a aplicação do benefício
recebido (Anexo VII);
VI – arquivo digital em formato aberto dos
documentos que compõem a prestação de contas.
§ 1º A entidade deverá manter constantemente
atualizadas as certidões apresentadas junto ao plano
de trabalho e, enviar nova certidão ao Órgão
Repassador, assim que houver o vencimento do
prazo.
§ 2º A renovação da data de validade das certidões,
bem como o seu envio ao órgão definido no
parágrafo anterior, condicionarão o pagamento das
parcelas subsequentes ao vencimento.
§ 3º O servidor do órgão repassador anexará à
prestação de contas o atestado de recebimento do
arquivo digital deste artigo.
§ 4º Quando o plano de aplicação prever desembolso
parcelado, poderá ser reprogramado para as próximas
parcelas dentro do período, o eventual saldo
financeiro disponível, exceto se ocorrer no último
mês da execução do convênio, hipótese em que o
mesmo deverá ser devolvido aos cofres públicos
dentro do mês em que encerrará o prazo para
execução da parceria.
§ 5º Os eventuais saldos financeiros disponíveis, suas
reprogramações e devoluções deverão ser informadas
na prestação de contas relativa ao mês em que
ocorrerem seus respectivos registros.
Art. 36. A manifestação conclusiva sobre a prestação
de contas pelo administrador público dar-se-á
conforme o art. 69, § 5º da Lei 13.019/2014.
§ 1° Caso a prestação de contas não seja avaliada
como “regular”, conforme art. 72 da Lei
13.019/2014, serão abertos os seguintes prazos, para
a organização da sociedade civil sanar a
irregularidade ou cumprir a obrigação:
I – 5 (cinco) dias úteis, após ciência da notificação,
caso ocorra o previsto no art. 69, § 5º, II da Lei
13.019/2014;
II – 10 (dez) dias úteis, após ciência da notificação,
caso ocorra o previsto no inciso III do mencionado
diploma, para regularização, sob pena de suspensão
do repasse dos recursos das próximas parcelas,
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conforme determina o art. 48 da Lei 13.019/2014.

qual está vinculado; ou

§ 2° O administrador público responde pela decisão
sobre a aprovação da prestação de contas ou por
omissão em relação à análise do seu conteúdo,
levando em consideração, no primeiro caso, os
pareceres técnico, financeiro, jurídico e os
documentos apresentados no art. 35 deste Decreto.

IV – doação para organização da sociedade civil
celebrante ou executante de termo de colaboração
ou termo de fomento com o órgão ao qual está
vinculado.

Art. 37. A administração pública deverá considerar
ainda em sua análise os seguintes relatórios
elaborados internamente, quando houver:
I – relatório de visita técnica in loco eventualmente
realizada durante a execução da parceria;
II – relatório técnico de monitoramento e avaliação,
homologado pela comissão de monitoramento e
avaliação designada, sobre a conformidade do
cumprimento do objeto e os resultados alcançados
durante a execução do termo de colaboração ou
fomento.
Art. 38. Será nomeada Comissão de Monitoramento e
Avaliação, instância administrativa colegiada de
apoio e acompanhamento da execução das parcerias
celebradas por órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal, cujas atribuições serão voltadas
para o aprimoramento dos procedimentos, da
padronização de objetos, custos e indicadores,
unificação dos entendimentos, priorização do
controle de resultados e avaliação e homologação dos
relatórios técnicos de monitoramento.
Art. 39. A Comissão de Monitoramento e Avaliação
será composta por, no mínimo, três membros,
assegurada a participação de, pelo menos, um
servidor ocupante de cargo permanente do quadro de
pessoal da Administração Pública Municipal,
podendo ser integrada pelos membros de Comissão
de Seleção de que trata este Decreto.
§ 1º Sempre que possível, deverá ser assegurada a
participação de servidores das áreas finalísticas do
objeto da parceria.
§ 2º Quando o objeto da parceria for financiado com
recursos de fundos públicos específicos, o
monitoramento e a avaliação serão realizados pelos
respectivos conselhos gestores, observado o disposto
no caput deste artigo.
§ 3º A Comissão de Monitoramento e Avaliação
poderá contar com o apoio externo de terceiros para
subsidiar seus trabalhos.
§ 4º Deverá se declarar impedido o membro da
Comissão de Monitoramento e Avaliação que tenha
mantido relação jurídica, nos últimos 5 (cinco) anos,
com a organização da sociedade civil celebrante do
termo de colaboração ou do termo de fomento, para o
que são consideradas, entre outras, as seguintes
hipóteses:
I – participação como associado, dirigente ou
empregado de organização da sociedade civil
celebrante ou executante de termo de colaboração ou
termo de fomento com o órgão ao qual está
vinculado;
II – prestação de serviços direta ou indireta à
organização da sociedade civil celebrante ou
executante de termo de colaboração ou termo de
fomento com o órgão ao qual está vinculado;

§ 5º Verificado o impedimento de que trata o § 4º
deste artigo, deverá ser designado membro
substituto que possua qualificação equivalente à do
substituído.
Art. 40. As ações de monitoramento e avaliação
terão caráter preventivo e saneador, para apoiar a
boa e regular gestão das parcerias, devendo o termo
de colaboração ou de fomento prever procedimentos
de monitoramento e avaliação da execução de seu
objeto, a serem realizados pelo órgão ou entidade
pública, que poderão incluir, entre outros
mecanismos, visitas in loco e pesquisa de satisfação.
Parágrafo único. Será emitido Relatório Técnico de
Monitoramento e Avaliação, por um dos integrantes
da Comissão de Monitoramento e Avaliação, o qual
será submetido a esta Comissão para homologação e
será enviado à organização da sociedade civil para
conhecimento, esclarecimentos e providências
eventuais.
Art. 41. Para fins do disposto no inciso XV do art.
42 da Lei nº 13.019/2014, os servidores dos órgãos
ou das entidades públicas municipais, do controle
interno e do Tribunal de Contas, poderão realizar à
sua conveniência, diretamente ou com apoio de
terceiros, durante a execução do termo de
colaboração ou de fomento ou acordo de
cooperação, pedido de acesso a documentos e
informações ou aos locais de execução do objeto.
§ 1º O pedido de acesso de que trata o caput deste
artigo deverá conter a relação de documentos e
informações requeridos à organização da sociedade
civil, e informar o agendamento, se for o caso, de
acesso ao local de execução do objeto, com
antecedência mínima de 05(cinco) dias úteis.
§ 2º Sempre que houver o pedido de acesso, o
resultado será circunstanciado em análise que será
enviada à organização da sociedade civil, para
conhecimento e providências eventuais, e deverá ser
considerado para a elaboração do Relatório Técnico
de Monitoramento e Avaliação de que trata o
parágrafo único do art. 40 deste Decreto.
Art. 42. Nas parcerias com vigência superior a um
ano, a pesquisa de satisfação de que trata os §§ 2º e
3º do art. 58 da Lei nº 13.019/2014, poderá ser
realizada diretamente pela Administração Pública
ou pela organização da sociedade civil, com apoio
de terceiros ou por delegação de competência.

§ 1º A manifestação de interesse social deverá ser
apresentada por meio de formulário padrão
disponibilizado pela Administração Pública na página
eletrônica oficial na internet dos órgãos ou entidades
públicas municipais.
§ 2º O órgão ou entidade pública municipal verificará
o cumprimento dos seguintes requisitos, como
condição de aceitabilidade das propostas:
I – identificação do seu subscritor;
II – indicação do interesse público envolvido;
III – diagnóstico da realidade que se quer modificar,
aprimorar ou desenvolver e, quando possível,
indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e
dos prazos de execução da ação pretendida.
§ 3º Todas as propostas que preencham os requisitos
de admissibilidade no Procedimento de Manifestação
de Interesse Social serão divulgadas na página
eletrônica oficial na internet dos órgãos e entidades
públicas municipais e ficarão disponíveis, pelo prazo
de 15 (quinze) dias, para oitiva da sociedade e
recebimento de contribuições dos interessados.
§ 4º O órgão ou entidade pública deverá tornar
público, em seu sítio oficial na internet, a
sistematização da oitiva com sua análise final sobre o
procedimento de manifestação de interesse social, em
até 30(trinta) dias após o fim do prazo estabelecido
no § 3º.
§ 5º O órgão ou entidade pública, se assim entender,
poderá realizar audiência pública com a participação
de órgãos públicos responsáveis pelas questões
debatidas, entidades representativas da sociedade
civil e movimentos sociais, setores interessados nas
áreas objeto das discussões e o proponente, para
oitiva sobre a manifestação de interesse social.
§ 6º Encerrado o procedimento de manifestação de
interesse social com conclusão favorável, de acordo
com o planejamento das ações e programas
desenvolvidos e implementados pelo órgão
responsável e a disponibilidade orçamentária, será
realizado chamamento público para convocação de
organizações da sociedade civil com o intuito de
celebração de termo de colaboração ou de termo de
fomento para execução das ações propostas.

§ 1º Na hipótese de realização da pesquisa de
satisfação a organização da sociedade civil
celebrante e o órgão ou entidade pública parceiro
deverão conhecer e opinar sobre o questionário que
será aplicado, além de serem informados sobre o
período de aplicação junto aos beneficiários.

§ 7º A proposição ou a participação no procedimento
de manifestação de interesse social não impede a
organização da sociedade civil de apresentar proposta
no eventual chamamento público subsequente.

§ 2º Sempre que houver pesquisa de satisfação, a
sua sistematização deverá ser considerada para a
elaboração do Relatório Técnico de Monitoramento
e Avaliação de que trata o parágrafo único do art. 36
deste Decreto.

DA TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO DAS
AÇÕES

CAPÍTULO V
III – recebimento de bens e serviços de organização
da sociedade civil celebrante ou executante de termo
de colaboração ou termo de fomento com o órgão ao

Art. 43. As organizações da sociedade civil, os
movimentos sociais e os cidadãos poderão apresentar,
a partir de convocação realizada por edital,
manifestação de interesse social, para a realização de
parcerias de interesse público, a partir de diagnóstico
de realidade que se quer modificar, aprimorar ou
desenvolver.

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL

CAPÍTULO VI

Art. 44. O órgão ou entidade pública municipal
promoverá a transparência das informações
referentes às parcerias com organizações da
sociedade civil, inclusive dos planos de trabalho
aprovados, em dados abertos, devendo manter, nos
termos previstos no art. 10 da Lei nº 13.019/2014, em
seu sítio oficial na internet, a relação dos termos de
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colaboração e termos de fomento celebrados.
Parágrafo único. O órgão ou entidade pública
municipal também divulgará, em seu sítio oficial na
internet, os meios para apresentação de denúncia
sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos.
Art. 45. As organizações da sociedade civil
divulgarão em seu sítio na internet, caso mantenham,
e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos
estabelecimentos em que exerça suas ações, em até
15(quinze) dias da celebração das parcerias, as
informações de que trata o art. 11 da Lei nº
13.019/2014.
CAPÍTULO VII

O Prefeito Municipal De Carlos Barbosa, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Orgânica, RETIFICA o Edital nº. 04/2017, de 01 de
fevereiro de 2017, em decorrência dos Processos
Administrativos
nº.
2017/760,
2017/1117,
2017/1140, 2017/1155 e 2017/1225, passando a
vigorar com a seguinte redação integral:

O Secretário da Administração do Município de
Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso
de suas atribuições legais, conferidas através do
Decreto nº 3.093, de 10 de janeiro de 2017, nos
termos do Processo Seletivo Simplificado I, Edital n°
010/2018, TORNA PÚBLICO o presente Edital para
divulgar o que segue:

O Prefeito Municipal De Carlos Barbosa, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica
e de acordo com o disposto na Lei Municipal nº.
3.079, de 05 de agosto de 2014 e na Lei 2.310, de
16 de dezembro de 2009, resolve baixar o presente
EDITAL, para tornar público a quem interessar
possa, que será efetuada a pavimentação da Rua
Nossa Senhora dos Navegantes

1.
PUBLICAÇÃO DOS INSCRITOS: a relação
nominal dos candidatos com inscrições homologadas,
assim como a relação das inscrições não
homologadas por não atenderem os requisitos
constantes no Edital acima referido – anexos I, II e
III, serão divulgadas no Quadro de Publicações
Oficiais do Município, bem como, em caráter
meramente informativo, na internet, pelo site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.

I – DELIMITAÇÃO DA ÁREA DIRETAMENTE
BENEFICIADA:
Ficam sujeitos à incidência da Contribuição de
Melhorias apenas os imóveis que possuam frente
para a rua a ser pavimentada e diretamente
beneficiados pela obra, com as características e rol
de proprietários conforme ANEXO I.

2.
Os candidatos interessados em interpor
recursos, relativos às inscrições, poderão fazê-lo, em
conformidade com o item 5 do Edital citado
anteriormente, no dia 27/03/2018, devendo os
mesmos serem protocolados junto à Prefeitura
Municipal, no setor de Protocolo, em horário de
expediente.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 46. No âmbito do Município e de suas autarquias
e fundações públicas, a prévia tentativa de
conciliação e solução administrativa das dúvidas de
natureza eminentemente jurídica relacionada à
execução da parceria, prevista no inciso XVII do art.
42 da Lei nº 13.019/2014, caberá aos órgãos de
consultoria e assessoramento jurídico junto aos
órgãos da Administração Direta e às autarquias e
fundações.
§ 1º Antes de promover a tentativa de conciliação e
solução administrativa, o órgão jurídico deverá
consultar a Unidade Central de Controle Interno
quanto à existência de processo de apuração de
irregularidade concernente ao objeto da parceria.
§ 2º O termo de conciliação e solução administrativa
deverá ser assinado:
I – pelo titular do órgão ou entidade pública ou pela
autoridade a quem tiver sido delegada tal
competência; e
II – e pelo representante legal da organização da
sociedade civil.
§ 3º É assegurada a prerrogativa de a organização da
sociedade civil se fazer representar por meio de
advogado em procedimento voltado a conciliação e
solução administrativa para dirimir dúvidas
decorrentes da execução da parceria, sendo vedada
exigência de renúncia a quaisquer direitos, em
especial o de acesso ao Poder Judiciário, como
condição para sua promoção.
Art.
47.
O
presente
Decreto
aplica-se
subsidiariamente às situações assemelhadas, tais
como, contribuições, subvenções, contratos de gestão,
repasses, entre outras não sujeitas à Lei nº
13.019/2014.
Art. 48. Este Decreto entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário, especialmente
o Decreto nº 3.099, de 03 de fevereiro de 2017 e o
Decreto nº 2.612, de 02 de julho de 2012.
Carlos Barbosa, 27 de março de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

EDITAIS
EDITAL Nº 13/2018
Retifica o Edital nº. 04/2017 da Contribuição de
Melhoria decorrente da pavimentação da Rua
São Roque.

II – MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
Vide anexo II.
III – ORÇAMENTO ESTIMADO PARA A OBRA:
Vide anexo III.
IV – DETERMINAÇÃO DO VALOR TOTAL A
PAGAR, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA, POR PROPRIETÁRIO:
Atendendo o disposto no art. 3º, inciso IV da Lei
Municipal nº 3.079, de 05 de agosto de 2014, são
relacionados no ANEXO I, de acordo com cada
proprietário de imóvel, as parcelas do custo total da
obra
que
serão
lançadas,
calculadas
proporcionalmente a área diretamente beneficiada
de cada contribuinte.
O custo da obra, para os moradores elencados na
planilha de contribuição de melhoria 1,
correspondente a 5,733%, ou R$ 27.615,48, e para
os moradores elencados na planilha de contribuição
de melhoria 2, correspondente a 8,719%, ou R$
32.721,12.
O valor das prestações será convertido em URM em
vigor na data do lançamento, cuja expressão
monetária será observada na data do pagamento.
O
valor
da
contribuição
de
melhoria,
correspondente a cada imóvel não pago no
vencimento ajustado, ficará sujeito a pagamento de
multa, juros e correção, na forma da lei.
Pelo presente Edital é aberto aos contribuintes
relacionados no item anterior, o prazo de 30 (trinta)
dias para impugnação de qualquer dos elementos
nele constantes, a contar da data de sua publicação,
cabendo ao impugnante o ônus da prova, na forma
de lei.
Carlos Barbosa, 26 de março de 2018.
Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.
Rodrigo Stradiotti
Secretário Municipal de Projetos Públicos.
O edital pode ser visualizado na íntegra com seus
anexos, através do link:
http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/outroseditais-2018/455
EDITAL Nº 14/2018 – PSS I

Carlos Barbosa, 26 de março de 2018.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 027/2018
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 29 de Março de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Prestação de Serviços de Exames Médicos Especializados.
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 027 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 028/2018
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 06 de Abril de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Retroescavadeira
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 028 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 029/2018
TIPO: Menor Preço
DATA: 09 de Abril de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Serviço de Reposição de Calçamento
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O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 029 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 030/2018
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 10 de Abril de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços Médicos de Clínico Geral, Ginecologista, Pediatra, Psiquiatra, Revisão de Contas Hospitalares, Cardiologia, Proctologia, Dermatologia, Urologia e Neurologia
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 030 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 006/2018
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 25 de Abril de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Habilitação de Instituições Financeiras
para Concessão de Crédito aos Servidores
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 006 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Concorrência Pública.

ATAS
ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 002/2018
Ata de licitação modalidade Concorrência número
dois do ano de dois mil e dezoito, realizada às catorze horas e quinze minutos do dia vinte e sete de março de dois mil e dezoito, 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 dois muros
de arrimo na Rua São Roque, Bairro Ponte Seca,
neste município. Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações: Cláudia Missiaggia Monegat, Letícia Foppa Sandoval e Raquel dos Santos
Zorzi. Transcorrido o prazo legal a Comissão informa que nenhum licitante interpôs recurso. Visando
dar andamento ao certame a Comissão intima os interessados, caso queiram, comparecer às 09 (nove) horas do dia 04 (quatro) de abril de 2018 para abertura
do envelope 02 – proposta. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela Comissão de Licitações.

ATA II DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 003/2018
Ata de licitação modalidade Concorrência número
três do ano de dois mil e dezoito, realizada às quatorze horas do dia vinte e sete de março de dois mil
e dezoito, 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 drenagem pluvial e
pavimentação asfáltica da Avenida Presidente
Kennedy (trecho do asfalto existente até a Rua
Cristóvão Colombo), neste município. Presentes os
membros da Comissão Julgadora de Licitações:
Cláudia Missiaggia Monegat, Letícia Foppa Sandoval e Douglas Nazaré Cisco Francisco. Transcorrido o prazo legal a Comissão informa que nenhum
licitante interpôs recurso. Visando dar andamento
ao certame a Comissão intima os interessados, caso
queiram, comparecer às 09 (nove) horas do dia 03
(três) de abril de 2018 para abertura do envelope 02
– proposta. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Comissão de Licitações.
ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 004/2018
Ata de licitação modalidade Concorrência número
quatro do ano de dois mil e dezoito, realizada às
nove horas do dia vinte e dois de março de dois mil
e dezoito, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sita à Rua Assis Brasil, número onze,
em Carlos Barbosa, que tem como objeto a
contratação de empresa para execução de
ajardinamento e iluminação na Avenida Presidente
Kennedy (trecho a partir do asfalto existente até a
Rua Cristóvão Colombo), neste município.
Presentes os membros da Comissão Julgadora de
Licitações: Ana Paula Hoenig, Douglas Nazaré
Cisco Francisco e Raquel dos Santos De Zorzi.
Tendo em vista a ausência de participantes, a
licitação restou deserta. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela comissão de licitações.
ATA DE SESSÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº 01/2018
Ata de licitação modalidade Tomada de Preços número um do ano de dois mil e dezoito, realizada às
quatorze horas do dia vinte e sete de março de dois
mil e dezoito, 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 prestação de
assessoria técnica ambiental. Presentes os membros
da Comissão Julgadora de Licitações: Ana Paula
Hoenig, Claudia Missiaggia Monegat, Raquel dos
Santos De Zorzi. A comissão reuniu-se para análise
do parecer da assessoria jurídica quanto ao recurso
da fase de habilitação, decidindo por acatar o mesmo. Sendo assim, foram consideradas habilitadas as
empresas Gaiambiental Consultoria e Projetos Ambientais LTDA e Brasilsul Ambiental-Consultoria,
Projetos e Gestão LTDA-EPP, além da empresa PJS
Geologia Ltda EPP, já habilitada. Fica marcada
para o próximo dia 05 (cinco) de abril de 2018, às
09 (nove) horas, a abertura de envelopes da proposta técnica, para posterior análise dos documentos.
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 057/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Pneu Bom Ltda – Epp.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto
o fornecimento de protetores para câmaras e pneus
para máquinas da Secretaria, conforme preço e
itens abaixo descritos, em referência meramente
estimativa:

IT
E
M

99

DESC. DO
PRODUTO

M
U O
N DE
LO

PROTETOR
P/
CÂMARA ARO-24 U ARO
P/
CÂMARA N 18
14.00X24

MA
RC
A

Q
T
D
E
A
A
D
Q
UI
RI
R

VAL
OR
UNI
TÁR
IO
EM
R$

VALO
DOT
R
AÇÃ
TOTAL
O
EM R$

ZCR
UBB
ER

12

28,00

336,00

7003
1

PNEU
17.5,
DIÂMETRO
INTERNO
25,
TENDO
NO
MÍNIMO
16
LONAS,
PNEU
RADIAL
C/
CARCAÇA
DE
U
70 AÇO. DESENHO
N
DA BANDA DE
RODAGEM
L3.
PROFUNDIDADE
MÍNIMA
DE
28MM,
P/
RETROESCAVAD
EIRA/
CARREGADEIRA.

L3

TRIA
NGL
E

02

4.350,
00

8.700,0
0

7003
0

PNEU
17.5,
DIÂMETRO
INTERNO
25,
CONSTRUÇÃO
DIAGONAL,
TENDO
20 U
71
LONAS,
L3, N
DESENHO
TRAÇÃO,
P/
CARREGADEIRA/
RETROESCAVAD
EIRA

L3

HON
OUR

04

3.200,
00

12.800,
00

7003
0

PNEU
14.00,
DIÂMETRO
INTERNO
24,
CONSTRUÇÃO
DIAGONAL,
TENDO
NO U
63
MÍNIMO
28 N
LONAS,
DESENHO
TRAÇÃO,
P/
MOTONIVELADO
RA.

L3

DGU

02

4.700,
00

9.400,0
0

7003
0

10

600,00

6.000,0
0

7003
0

PNEU
12,
DIÂMETRO
INTERNO
16.5,
CONSTRUÇÃO
DIAGONAL,
U
55
TENDO
NO N
MÍNIMO
10
LONAS,
P/
RETROESCAVAD
EIRA.

ROA
IDER

FOR
R4

ERU
NNE
R

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 37.236,00 (trinta e sete mil, duzentos e trinta e
seis reais).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 37.236,00 (trinta e sete mil, duzentos e
trinta e seis reais).
Carlos Barbosa, 22 de março de 2018.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente
PNEU BOM LTDA – EPP
Contratado
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
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Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

referência meramente estimativa:

EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Auto Mecânica Bransales LtdaEpp.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de pneus e câmaras de ar para veículos
da Secretaria, conforme preço e itens abaixo
descritos, em referência meramente estimativa:

I
T
E
M

DESCRIÇÃO
PRODUTO

DO

U
N

PNEU
185/65,
DIÂMETRO
INTERNO
15,
CONSTRUÇÃO
RADIAL, ÍNDICE DE U
09
VELOCIDADE
N
MÍNIMO T, ÍNDICE
DE CARGA MÍNIMO
88, P/ VEÍCULOS DE
PASSEIO.
PNEU
185R,
DIÂMETRO
INTERNO
14,
CONSTRUÇÃO
RADIAL, ÍNDICE DE
VELOCIDADE
U
12
MÍNIMO R, ÍNDICE N
DE CARGA 102/100,
TENDO NO MÍNIMO
8
LONAS,
P/
VEÍCULOS
DE
CARGA.
PNEU
245X70,
DIÂMETRO
16,
CONSTRUÇÃO
RADIAL, ÍNDICE DE
VELOCIDADE
U
33
MÍNIMO S, ÍNDICE N
DE CARGA MÍNIMO
111,
TENDO
NO
MÍNIMO 6 LONAS, P/
CAMINHONETES.

MOD
ELO

CROS
SWIN
D
HP010

R666

CROS
SWIN
D

MA
RCA

QT
DE
A
AD
QU
IR

LING
LON 04
G

LING
LON 10
G

LING
LON 04
G

VAL
OR
UNI
TÁR
IO
EM
R$

210,50

259,00

479,00

VALO
R
TOTAL
EM R$

842,00

2.590,0
0

1.916,0
0

I
T
E
M

DESC. DO PRODUTO

MO
U
DEL
N
O

PNEU 165/70, DIÂMETRO
INTERNO
13,
CONSTRUÇÃO RADIAL,
P4
ÍNDICE
DE U CINT
01
VELOCIDADE MÍNIMOT, N URAT
O
ÍNDICE
DE
CARGA
MÍNIMO
79,
P/
VEÍCULOS DE PASSEIO.
PNEU 175/70, DIÂMETRO
INTERNO
14,
P1
CONSTRUÇÃO RADIAL,
DE U CINT
04 ÍNDICE
VELOCIDADE MÍNIMO N URAT
O
T, ÍNDICE DE CARGA
MÍNIMO
84,
P/
VEÍCULOS DE PASSEIO.
PNEU 275/80, DIÂMETRO
INTERNO
22.5,
CONSTRUÇÃO RADIAL,
ÍNDICE
DE
VELOCIDADE MÍNIMO
K, ÍNDICE DE CARGA U
36
TG 01
149/146,
TENDO
NO N
MÍNIMO 16 LONAS, C/
SULCO DE NO MÍNIMO
19,5MM,
DESENHO
TRAÇÃO
MISTO,
P/
CAMINHÕES.

MA
RCA

PIRE
LLI

Q
T
D
E
A
A
D
Q
U
I
R

VA
LO
R
UN
ITÁ
RIO
EM
R$

16

174,5
2.792,00
0

VALOR
TOTAL
EM R$

Carlos Barbosa, 22 de março de 2018.

BRA
BRAN
NSA
SALES
LES

10

77,00

770,00

CAMARA
87 1400X24
LATERAL)

DE AR
U
(FURO
N

BRA
BRAN
NSA
SALES
LES

20

40,00

800,00

CAMARA DE AR
U
89 17.5X25
(FURO
N
CENTRAL)

BRA
BRAN
NSA
SALES
LES

20

173,00

3.460,0
0

PIRE
LLI

12

212,5
2.550,00
0

PIRE
LLI

12

1.500, 18.000,0
00
0

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente
EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSÓRIOS
Contratado
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

Carlos Barbosa, 22 de março de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2018

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Gabriel Andres Flach – ME.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto
o fornecimento de câmaras de ar e protetores para
câmaras para veículos da Secretaria, conforme
preço e itens abaixo descritos, em referência
meramente estimativa:

AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA – EPP
Contratado
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

MOD
ELO

MA
RC
A

Q
T
D
E
A
A
D
Q
U
I
R

TR 15

MA
GGI
ON

04

42,00

KPROTETOR P/ CÂMARA U CARRE
ARO-25 (17,5 X 25)
N TEIRO RUB
BER

12

117,0
1.404,00
0

I
T
E
M

DESC. DO PRODUTO

80

CÂMARA DE AR 700/16

10
2

U
N

EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Excelsior S.A. Pneus e
Acessórios.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de pneus para veículos da Secretaria,
conforme preço e itens abaixo descritos, em

U
N

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

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 23.342,00 (vinte e três mil, trezentos e quarenta
e dois reais).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 23.342,00 (vinte e três mil, trezentos e
quarenta e dois reais).

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 10.378,00 (dez mil, trezentos e setenta e oito
reais).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 10.378,00 (dez mil, trezentos e setenta
e oito reais).

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente
GABRIEL ANDRES FLACH – ME
Contratado

Carlos Barbosa, 22 de março de 2018.

CAMARA DE AR
U
86 1400X24
(FURO
N
CENTRAL)

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 1.572,00 (um mil, quinhentos e setenta e dois
reais).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 1.572,00 (um mil, quinhentos e setenta
e dois reais).

VA
LO
R
UN
ITÁ
RIO
EM
R$

VALOR
TOTAL
EM R$

168,00

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: PSM – Distribuidora de Produtos
Médico Hospitalares Ltda.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto
o fornecimento dos produtos conforme preço e
item abaixo descrito:
N
º
I
T
E
M
(c
f
m
e.
A
n
e
x
o
V
II
)
1
7
8

R
E
GI
S
T
R
O
M
S
(T
re
ze
dí
git
os
)
80
01
19
90
00
2

Q
U
A
N
T.

DESC.: PRINCÍPIO
ATIVO/
CONCENTRAÇÃO/DOS
AGEM

FITAS
(TIRAS)
P/
DETERMINAÇÃO
QUANTITATIVA
DE
GLICOSE EM SANGUE
TOTAL, C/ LEITURA EM
EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO
C/
MONITOR DE FÁCIL
CALIBRAGEM
E
FUNCIONAMENTO POR
MÉTODO
AMPEROMÉTRICO
(BIOSSENSOR).
CAPACIDADE
DE
MEDIÇÃO
DE
GLICEMIA NA FAIXA
DE
20MG/DL
A
600MG/DL
E
QUE
ACEITE
APENAS
MG/DL COMO UNID.
DE
MEDIDA,
C/
LEITURA
EM
NO
MÁXIMO
15
SEGUNDOS. REAÇÃO
QUÍMICA
MEDIADA
POR ENZIMA E QUE OS
RESULTADOS
SEJAM
REFERENCIADOS AO
PLASMA.
TIRAS
REAGENTES
C/
ABSORÇÃO DA GOTA
DE
SANGUE
POR
CAPILARIDADE,
P/
DENTRO DE CÉLULA
REAGENTE
E
QUE
UTILIZE AMOSTRA DE
NO
MÁXIMO
1,0
MICROLITRO.
EMBALAGEM C/ 50
UNID.,
CONTENDO
EXTERNAMENTE
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO
E
PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE, Nº DO
LOTE E REGISTRO NO
MS. O PRODUTO DEVE
POSSUIR
O
CERTIFICADO
DE

VALO
R EM
R$

U
UNI
N
NI
D. /
O
T
FO
P
M
Q Á
RM
FAB O
E
U RI
A
RIC R
CO
A O
FAR
AN E
M
N
MA
TE M
ER
T.
CÊ
B
CI
UTI
A
AL
CA
L
A
G
E
M
FIT
AS
RE
ATI
VA
SPAR
A
OS
US
UÁ
RIO
S
INS
ULI
NO
DE
PE
ND
EN
TES
EST
AB
ELE
CID
OS
NA
PO
RTA
RIA
Nº
2.58
3/G
M/
MS.

O SO
N CIN
CA TE
LL R
PL SUL
US CO
ME
RCI
O
INT
ER
NA
CIO
NA
L
LTD
A

T
O
T
A
L

D
O
T
A
Ç
Ã
O

C 1 R$ 6. 9361/
ai 5. 0, 76 9311
x 0 45 2,
3
a 0 08 00 REC
c 0
URS
o
O 40
m
5
0
fit
as
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2018

O

BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO
DA
ANVISA. A EMPRESA
VENCEDORA DEVERÁ
FORNECER EM FORMA
DE COMODATO 1185
MONITORES
E
BATERIAS
COMPATÍVEIS
P/
UTILIZAÇÃO
DAS
RESPECTIVAS TIRAS,
DAR
GARANTIA
PERMANENTE
DOS
MONITORES,
SOFTWARE
P/
O
CONTROLE DAS TIRAS
TOTALMENTE
EM
PORTUGUÊS, QUE NÃO
TENHA
LIMITE
P/
CADASTRAMENTO DE
USUÁRIOS,
C/
ACOMPANHAMENTO
DE CABOS P/ EFETUAR
O DOWNLOAD DAS
INFORMAÇÕES,
FRASCOS
DE
SOLUÇÃO-CONTROLE
P/ TESTAGEM DOS
APARELHOS, BATERIAS
P/
REPOSIÇÃO,
BOLSINHA
P/
ACONDICIONAMENTO
DO
MONITOR
E
TREINAMENTO
AOS
PROFISSIONAIS
DE
SAÚDE E USUÁRIOS.
*A
LICITANTE
VENCEDORA,
JUNTAMENTE C/ A
PROPOSTA
FINANCEIRA DEVERÁ
APRESENTAR
AMOSTRA DE CADA
ITEM OFERTADO, QUE
SERÁ AVALIADA PELA
COMISSÃO
TÉCNICA
DESIGNADA.
A
AMOSTRA
PODERÁ
SER REJEITADA SE
NÃO CUMPRIR C/ AS
ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS EXIGIDAS E
O
ITEM
DESCLASSIFICADO.
INSUMOS
P/
OS
USUÁRIOS
INSULINODEPENDENT
ES ESTABELECIDOS NA
PORTARIA
Nº
2.583/GM/MS.

c
f
m
e
.
A
n

S
(T
re
ze
dí
gi
to

0
6

14
25
90
00
60
10
3

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Bellenzier Pneus Ltda
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto
o fornecimento de pneus para veículos da
Secretaria, conforme preço e itens abaixo descritos,
em referência meramente estimativa:

D
E
P
O
R
E
M
ÁCIDO
ACETILSAL COMPR
ICÍLICO 100 IMIDO
MG

IMEC IND.
DE
DO MEDICAM
RM ENTOS DE
EC CUSTÓDI
A LTDA
ME.

1
0
0
0

3
0
0
0
0

0, 49
01 5,
65 00

9361/
9311
3
REC
URS
O 40

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e
cinco reais).
Carlos Barbosa, 22 de março de 2018.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE
LTDA
Contratado
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2018

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 6.762,00 (seis mil, setecentos e sessenta e dois
reais).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 6.762,00 (seis mil, setecentos e
sessenta e dois reais)

I
T
E
M

0
8

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

U
N

PNEU
185/65,
DIÂMETRO INTERNO
14,
CONSTRUÇÃO
RADIAL, ÍNDICE DE
U
VELOCIDADE MÍNIMO
N
T, ÍNDICE DE CARGA
MÍNIMO
86,
P/
VEÍCULOS
DE
PASSEIO.

M
O
D
EL
O

FOR
MU
LA
ENE
RG
Y

MAR
CA

Q
T
D
E
A
A
D
Q
U
I
R

VALO
R
UNIT
ÁRIO
EM
R$

VALO
R
TOTA
L EM
R$

PIREL
LI

06

218,00

1.308,
00

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 1.308,00 (Um mil, trezentos e oito reais).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 1.308,00 (Um mil, trezentos e oito
reais).
Carlos Barbosa, 26 de março de 2018.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente
BELLENZIER PNEUS LTDA
Contratado
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

Carlos Barbosa, 22 de março de 2018.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simoni Bioecologieas Eireli.
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a
contratação de empresa para serviço de
atendimento de condicionantes em licença de
instalação nº 050/217 e encaminhamento de licença
de operação da obra de asfaltamento da estrada de
Santa Luiza.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

O contrato pode ser visualizado na íntegra através
do link:

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 050/2013

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/index?secao=contrato

PSM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MÉDICO HOSPITALARES LTDA
Contratado

Digitando o nº 063 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias a contar da
assinatura do Contrato.
VALOR: R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos
reais).

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

Carlos Barbosa, 23 de março de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Comercial Cirúrgica Rioclarense
Ltda.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento dos produtos conforme preço e item
abaixo descrito:
N R
DESC.:
UNID. /
º E
PRINCÍPIO
FORMA
I GI
ATIVO/
FARMAC
T ST CONCENTRA ÊUTICA
E R ÇÃO/DOSAG
M O
EM
( M

MO
DEL
O

MARCA

Q
U
A
N
TI
D
A

Q VALOR
U EM R$
A
N U T
T. NI O
TÁ T
RI AL

D
O
T
A
Ç
Ã
O

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
SIMONI BIOECOLOGIEAS EIRELI
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Caixa Econômica Federal.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 60 (sessenta)
dias, ou seja, a partir de 21 de março de 2018 até 19
de maio de 2018, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. As
demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 05
Carlos Barbosa, 20 de março de 2018.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
IVAN CARISSIMI
Gerente-Geral – Agência Carlos Barbosa
RODRIGO CANANI MEDEIROS
Superintendente Regional da Serra Gaúcha
Credenciada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
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ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

DAIVAL PAULO DA SILVA
Credenciado
SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 202/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Posto do Guerra Comércio de
Combustíveis Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes de preços praticados pela Petrobrás, e a
manutenção dos preços de aquisição dos preços de
combustíveis, visto que há oferta de valores no
mercado local, conforme registro fotográfico, assim
consolidando os valores:
ITE
M
1

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO

UN
D

VALOR UNIT.

LT

R$ 4,34

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 14
Carlos Barbosa, 22 de março de 2018.
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração
POSTO DO GUERRA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 033/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Daival Paulo da Silva
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 25 de março de 2018 até 24
de março de 2019, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Fica acordado entre as partes a
manutenção do valor de remuneração que não sofre
correção de reajustamento, conforme tabela abaixo:
Serviço

Valor original do contrato

Valor atual

Enterro em gavetas;

R$ 200,00

R$ 224,00

Enterrro em túmulo

R$ 350,00

R$ 392,00

e R$ 400,00

R$ 448,00

Transferências
exumações.

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: 03
Carlos Barbosa, 23 de março de 2018.
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 119/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Construtora LF Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 180
(cento e oitenta) dias, ou seja, de 31 de março até 26
de setembro 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: 09
Carlos Barbosa, 26 de março de 2018.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação
CONSTRUTORA LF LTDA
Contratado
SANDRA COHSUL
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 035/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Inter Construtora Ltda – Me
OBJETO: Fica prorrogado a vigência do contrato
por mais 90 (noventa) dias, ou seja, de 24 de março
a 21 de junho de 2018, na forma da justificativa
anexa, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04
Carlos Barbosa, 23 de março de 2018.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
INTER CONSTRUTORA LTDA – ME
Contratado
SANDRA COHSUL
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 148/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Inter Construtora 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 março de 2018 até 21
de abril 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: 04
Carlos Barbosa, 23 de março de 2018.
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração
INTER CONSTRUTORA LTDA – ME
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 148/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Inter Construtora Ltda – Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, ficando acordada a adição no valor total de R$
3.607,96 (três mil, seiscentos e sete reais e noventa e
seis centavos) sendo R$ 2.525,74 (dois mil,
quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro
centavos) referente a material e R$ 1.082,22 (um mil,
oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) referente
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: 05
Carlos Barbosa, 26 de março de 2018.
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração
INTER CONSTRUTORA 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
CONTRATO Nº 014/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Lovera Construções Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, ficando acordada a adição de R$ 38.862,57
(trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e
cinquenta e sete centavos), sendo R$ 27.214,82 (vinte
e sete mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e dois
centavos) referente a material e R$ 11.647,75 (onze
mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e
cinco centavos) referentes a mão de obra, fica ainda
acordada a supressão no valor de R$ 4.115,16 (quatro
mil, cento e quinze reais e dezesseis centavos) sendo
R$ 2.882,20 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois
reais e vinte centavos) referente a material e R$
1.232,96 (um mil, duzentos e trinta e dois reais e
noventa e seis centavos) referente a mão de obra.
Totalizando assim a adição de R$ 34.747,41 (trinta e
quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e
quarenta e um centavos), conforme planilha e
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
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ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 26 de março de 2018.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação
LOVERA CONSTRUÇÕES LTDA.
Contratado
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

estatutário, matrícula nº 1.965, com carga horária de
40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria
Municipal da Educação, para atuar junto as Escolas
Municipais de Ensino Fundamental Padre Pedro
Picolli e Nossa Senhora Aparecida, tendo em vista
sua aprovação em concurso público para o cargo de
Orientador Educacional, conforme Edital de
Abertura nº 001, de 26 de janeiro de 2015,
classificando-se em 3º lugar, Edital de
Homologação nº 039, de 03 de julho de 2015.
Perceberá remuneração correspondente a 03 (três)
vezes o padrão de referência do magistério, Classe
A, nível 03, da Lei Municipal nº 2.133, de 23 de
janeiro de 2008, devendo cumprir estágio probatório
de 03 (três) anos.

insalubridade em grau máximo de 30% (trinta por
cento) sobre o padrão 08, classe A, do quadro de
cargos e salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990.
Carlos Barbosa, 19 de março de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 181/2018
DESIGNA servidores representantes do Executivo
Municipal
de
Carlos
Barbosa
para
o
acompanhamento da execução dos Termos de
Colaboração, as pessoas abaixo relacionadas:

Carlos Barbosa, 19 de março de 2018.
TERMOS DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
Nº 019/2018

PORTARIA Nº 177/2018

Nº

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Cláudia Adriana da Silva Santana
& Cia Ltda – Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, ficando acordada a supressão de R$ 3.112,91
(três mil, cento e doze reais e noventa e um
centavos), sendo R$ 934,85 (novecentos e trinta e
quatro reais e oitenta e cinco centavos) referentes a
materiais e R$ 2.178,06 (dois mil, cento e setenta e
oito reais e seis centavos) referentes a mão de obra.
Conforme justificativa anexa, que faz parte integrante
do presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 01

NOMEIA, a partir desta data, PAULO WARTHA,
matrícula nº 1.217, para exercer as atribuições do
cargo em comissão de SUBPREFEITO, na
localidade de Santa Luiza, lotado na Secretaria
Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, com
remuneração correspondente ao cargo em comissão
CC04, do quadro de cargos e salários da Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 26 de março de 2018.

REMANEJA, a partir desta data, os servidores
abaixo relacionados:

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
CLÁUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA & CIA
LTDA – ME.
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Diretor Jurídica – OAB-RS 56.138

Carlos Barbosa, 19 de março de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 178/2018

Nome do
Servidor
Gerson Josemar
Rauber

Matríc
ula
1512

Jaqueson Roque
1035
De França
Arieli Cristiana
Paiz

1617

Andresa Fontana
1246
Haas

De

Para

Secretaria Municipal
do Planejamento,
Serviços e Vias
Urbanas
Secretaria Municipal
Fundação de Cultura e
da Assistência Social
Arte – PROARTE
e Habitação
Secretaria Municipal
Secretaria Municipal
da Assistência Social e
da Fazenda
Habitação
Secretaria Municipal
Secretaria Municipal
da Assistência Social e
da Saúde
Habitação
Secretaria Municipal
da Fazenda

Carlos Barbosa, 19 de março de 2018.

PORTARIAS

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 175/2018

PORTARIA Nº 179/2018

CONCEDE, com efeito retroativo a 16 de março de
2018, por 180 dias consecutivos, licença maternidade
à servidora CRISTINE MARTINELLI, matrícula n.º
1.574, Agente Administrativo, nos termos do art. 208,
da Lei Municipal nº 682, de 1990. Período da licença
maternidade: 16 de março a 11 de setembro de 2018.

CANCELA, a partir desta data, a cedência do
servidor público municipal JAQUESON ROQUE
DE FRANÇA, matrícula n.º 1.035, agente
administrativo, para a Fundação de Cultura e Arte
de Carlos Barbosa, em virtude de remanejo do
mesmo para outra Secretaria.

Carlos Barbosa, 19 de março de 2018.

Carlos Barbosa, 19 de março de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 176/2018

PORTARIA Nº 180/2018

NOMEIA, a partir desta data, BRUNO LUIS SERPA
BRUNICZAK, para o cargo de ORIENTADOR
EDUCACIONAL, em caráter efetivo, regime

ENQUADRA, a partir desta data, o servidor
EMERSON EPP SCHULZ, matrícula 1.966,
médico, como beneficiário de adicional de

001/2
018
002/2
018
003/2
018
004/2
018
005/2
018
006/2
018
007/2
018
008/2
018
009/2
018
010/2
018
011/2
018
012/2
018
013/2
018
014/2
018
015/2
018
016/2
018
017/2
018
018/2
018
019/2
018
020/2
018
021/2
018
022/2
018
023/2
018
024/2
018
025/2
018
026/2
018
027/2
018
028/2
018
029/2
018
030/2
018
031/2
018
032/2
018
033/2
018
034/2
018
035/2
018
036/2
018

Representante

Cargo

Sinara Kirch

Agente Administrativo

Sinara Kirch

Agente Administrativo

Gilmara Rossi

Agente Administrativo

Gilmara Rossi

Agente Administrativo

Raquel dos Santos de
Zorzi

Agente Administrativo

Harael Tristão Santos

Agente Administrativo

Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere

Supervisor
Escolar
Supervisor
Escolar
Supervisor
Escolar
Supervisor
Escolar
Supervisor
Escolar
Supervisor
Escolar
Supervisor
Escolar
Supervisor
Escolar
Supervisor
Escolar
Supervisor
Escolar
Supervisor
Escolar

de

Transporte

de

Transporte

de

Transporte

de

Transporte

de

Transporte

de

Transporte

de

Transporte

de

Transporte

de

Transporte

de

Transporte

de

Transporte

Harael Tristão Santos

Agente Administrativo

Daniel Augusto Schultz

Agente Administrativo

Harael Tristão Santos

Agente Administrativo

Harael Tristão Santos

Agente Administrativo

Daniel Augusto Schultz

Agente Administrativo

Harael Tristão Santos

Agente Administrativo

Harael Tristão Santos

Agente Administrativo

Daniel Augusto Schultz

Agente Administrativo

Gilmara Rossi

Agente Administrativo

Gilmara Rossi

Agente Administrativo

Gilmara Rossi

Agente Administrativo

Daniel Augusto Schultz

Agente Administrativo

Daniel Augusto Schultz

Agente Administrativo

Daniel Augusto Schultz

Agente Administrativo

Gilmara Rossi

Agente Administrativo

Gilmara Rossi

Agente Administrativo

Gilmara Rossi

Agente Administrativo

Harael Tristão Santos

Agente Administrativo

Daniel Augusto Schultz

Agente Administrativo

Carlos Barbosa, 19 de março de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 182/2018
NOMEIA, em substituição, e renova membros para
comporem o Conselho Municipal do Idoso – CMI, as
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pessoas a seguir relacionadas:
Representantes da Organização não Governamental –
MAB:
Titular: Maria Gorete Deitos, em substituição a
Nazarena Cichelero.
Suplente: Nazarena Cichelero, em substituição a
Maria Gorete Deitos.

Coordenadoria de Recursos Humanos desta
Prefeitura, no horário de expediente externo, das 8
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min
(fone 54.3461.8815). 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.

Representantes da Área de Geriatria – Hospital:
Titular: renovação de Jones Melere.
Suplente: Cristiane Zarpelon, em substituição a
Adriana Benini.

Carlos Barbosa, 20 de março de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

Carlos Barbosa, 20 de março de 2018.

PORTARIA Nº 188/2018

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

RENOVA, a nomeação dos membros que compõe o
Conselho Municipal da Juventude – CMJ, as
pessoas a seguir relacionadas:

PORTARIA Nº 183/2018
NOMEIA, em substituição, membros para comporem
o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes –
CMTT, as pessoas a seguir relacionadas:
Representantes da Secretaria Municipal da Educação:
Titular: Andressa Falcão Pereira, em substituição a
Marciana Lusani Volpato.
Suplente: Renovação de Ana Carolina Sbeghen Loss.
Carlos Barbosa, 20 de março de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 184/2018
CONVOCA, a candidata a seguir relacionada 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, 21 e 22 de março de 2018, 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

HELEN CRISTINA MORAES
RODRIGUES

MONITOR DE CRECHE

Carlos Barbosa, 20 de março de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 185/2018
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Professor Ensino
Fundamental – Séries Iniciais do Concurso Público e
Processo Seletivo Público 2015 (Edital de
Homologação nº 049/2015), 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, 21
e 22 de março de 2018, 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 PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS, de
acordo com a Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de
1990.
Para
tanto,
devem
preencher
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE VAGA na

Representantes da Secretaria Municipal
Educação:
Titular: Maria Regina Misturini Sganderla
Suplente: Marcos Fontana Cerutti

da

Carlos Barbosa, 22 de março de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

CONSELHOS MUNICIPAIS
ATA Nº 02/2018 – CMS
Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e
dezoito, às 18 horas na Sala do Plenarinho da
Câmara de Vereadores, reuniram-se os membros do
Conselho Municipal da Saúde – CMS, para
deliberar
sobre
a
respectiva
pauta:
1.
Correspondência Recebida; 2. Eleição dos membros
do CMS; 3. Avaliação Relatório de Gestão; 4.
Apresentação e Aprovação do Plano de Combate ao
Borrachudo. 5. Assuntos Gerais. Dando início a
reunião o coordenador, José Carlos Ribeiro
agradeceu a presença de todos. E pediu permissão
para alterar a ordem da pauta da presente reunião,
que foi aceita pelos presentes. E iniciou pelo
processo de eleição da nova mesa diretora do
Conselho Municipal de Saúde, citando os nomes
dos membros que se candidataram para o cargo de
coordenador: Elenice Bertoldo; sua vicecoordenadora:
Clarissa
Trombini;
primeira
secretária: Rosa Maria Bellaver; e segunda
secretária: Sonia Giacobbo. O atual coordenador
Ribeiro, abriu espaço para manifestação dos
presentes e questionou se havia outros conselheiros
interessados em colocar seus nomes para a mesa
diretora, sem ter novas sugestões, foi colocado em
votação a os conselheiros presentes aprovaram por
unanimidade a nova mesa diretora apresentada para
o período de 2018/2019. Na sequência o
coordenador, passou a palavra para a equipe de
servidores das Secretarias de Agricultura e Meio
Ambiente e Saúde, para a apresentação do Projeto
de Gestão, Manejo e Controle e Simulídeos, que
será apresentado aos conselheiros presentes. Dando
início a apresentação Felipe Hann da Silva, que é
um dos responsáveis técnicos do projeto, e Cristiane
R. Camilo que é a responsável pelo controle de
aplicações e transmissão de dados, ambos falaram
da importância da prevenção e dos cuidados que são
necessários para com a utilização do BTI. Felipe,
fez uma breve explanação sobre como está a
situação do município em relação ao controle e
combate ao mosquito borrachudo. Sempre deixando
espaço para perguntas e questionamentos dos
conselheiros presentes. A equipe fez a apresentação

da justificativa do projeto e da metodologia do
trabalho. Onde a equipe da SMS, informou que além
dos 4 (quatro) servidores, responsáveis pelo trabalho,
ainda conta com a ajuda de 54 voluntários que tem
propriedades no interior. E como o município conta
com mais de 100km, de arroios a ajuda de
voluntários é muito importante para a eficácia do
combate. A servidora Cristiane abriu espaço para
questionamentos, dúvidas e sugestões dos
conselheiros presentes. Os conselheiros questionaram
se este projeto já veio pronto, ou se foi a secretaria
que desenvolveu o mesmo. A secretaria Letícia, disse
que o projeto foi desenvolvido pela SMS através das
orientações que tiveram da FEPAM, e que poderá ser
ajustado conforme a necessidade que a equipe técnica
tiver e por colocações que os conselhos COMAM e
CMS tiverem. E reforçou que o projeto é
principalmente para regrar a utilização do BTI para o
combate ao mosquito e que após aprovação em
ambos os conselhos as informações serão
encaminhadas a 5º coordenadoria. O Coordenador
questionou sobre a falta de um cronograma que
estabelecesse as etapas a serem cumpridas o que
facilitaria a fiscalização do cumprimento das metas.
Abordou também a necessidade neste tipo de projeto
de itens que especificassem os Equipamentos de
Proteção Individual a serem usados pelos servidores
e o modo como o BTI está sendo armazenado. O
coordenador Ribeiro, abriu espaço para votação,
sendo aprovado por unanimidade pelos presentes.
Dando sequência aos itens da pauta, foi passado para
as correspondências recebidas, onde o coordenador
leu ofício nº 219/2018/SMS, com o Relatório de
Vigilância da Qualidade da Água para Consumo
Humano, de nosso município aos presentes. O
coordenador, falou sobre o relatório estar um pouco
confuso com as informações e ressaltou a questão das
quantidades de flúor que são aplicados na água.
Alertou sobre a necessidade de estender a vantagem
da fluoretação das águas de abastecimento para as
comunidades do interior que ainda não tem este
benefício com reflexos danosos para a saúde bucal
das crianças destas localidades. Salientou também a
necessidade de maior controle sobre os índices de
flúor agregado à água de abastecimento. Os ofícios
serão anexados na presente ata. Em seguida foi
passado para a leitura do ofício nº 212/2018/SMS, do
Relatório Quadrimestral de Gestão da Saúde – 3º
Quadrimestre 2017, o coordenador apresentou aos
demais conselheiros, alguns apontamentos do
relatório, salientando que não foram entregues os
documentos e notas fiscais solicitados pela avaliação
da SETEC que deverão ser entregues na próxima
reunião do CMS em abril. Destacou que uma das
notas se refere à compra de materiais de consumo no
Serviço de Odontologia, incluindo novamente
compra de moldeiras. Relembrou que em um passado
recente, na administração anterior, houve a compra
de um numero exagerado de moldeiras, o que causou
apontamento por parte da SETEC e posterior
devolução. O Relatório Quadrimestral de Gestão da
Saúde – 3º Quadrimestre foi colocado em votação,
sendo aprovado por unanimidade pelos presentes. O
coordenador falou aos presentes da inauguração da
nova sala de vacinas, um espaço muito bonito e bem
planejado para atender a população barbosense. E
lembrou da somos novamente destaque no IDESE,
pelo 6º ano consecutivo. Na sequência, Ribeiro
agradeceu pelo período que esteve a frente do
Conselho Municipal de Saúde, desejou uma boa
gestão para a nova coordenadora, que assume a partir
da próxima reunião dia 18 de abril. Nada mais
havendo a constar a presente ata foi encerrada e será
assinada por todos os presentes.
T – Letícia Lusani / S – Elton M. V. Lima
Secretaria Municipal de Saúde
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T – Priscila Lucia Bagatini / S – Sandra Cohsul
Secretaria Municipal da Fazenda
AUSENTE
T – Elda Brutomesso / S – Daniel F. Scottá
Secretaria Municipal da Administração
T – José C. Ribeiro / S – Samantha B. Car
Representantes dos Dentistas
T – Elenice Bertoldo / S – Luciane Rippel
Representantes dos Profissionais Psicólogas
T – Sonia Giacobbo / S – Cristiane Rasie Camilo
Representantes dos Profissionais do SUS
T – Jose V. G. Gabryszeski / S – Jandir L.Pedroni
Representantes da Emater
AUSENTE
T – Catia Argenta / S – Germano R. Hering
Representantes do Hospital B. São Roque
T – Neusa T. Dalmina / S – Vilson Cichelero
Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
T – Ildo Spessatto / S – Theresinha Cislaghi
Representantes da Pastoral da Saúde
AUSENTE
T – Adelino P. Cichelero / S – Cleusa A. T. da Silva
Representantes da Pastoral da Criança
AUSENTE
T – Teresinha Sauthier / S – José A. Toniazzi
Representantes da APAE
T – Clarisa M. T. Trombini / S – Alexandre
Mocellin
Representantes da ATF
T – Angela I. Cavagni / S – Juarez Groth
Representantes do MAB
T – Jair Vortmann / S – Ivanir Kominkiewicz
Rep. da Associação de Moradores do Bairro Ponte
Seca
T – Rosa Maria Bellaver / S – Denice S. Saleri
Rep. da Associação de Moradores do Bairro Planalto
T – Otávio Flach / S – José Darci Freitag
Rep. dos AA – Alcoólicos Anônimos
AUSENTE
T – Abel Batista Lopes / S – Jones A. Schacker
Rep. do Corpo de Bombeiros Voluntários de C.
Barbosa
ATA Nº 01/2018 – COMAM
Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e
dezoito às treze horas e quarenta minutos, tendo
como local a Sala do Plenarinho na Câmara de
Vereadores, reuniu-se o Conselho Municipal do Meio
Ambiente – COMAM, em reunião ordinária, para
deliberar a seguinte pauta: 1. Leitura da ata da
reunião anterior; 2. Apresentação e aprovação do
plano de trabalho para o combate do mosquito
borrachudo no município – Secretaria da Saúde; 3.
Apresentação e Avaliação do cronograma das
atividades propostas para Projeto de Educação
Ambiental de Contrapartida da Professora Sandra
Seleri, da escola Elisa Tramontina. Dando início a
reunião a presidente Simoni, deu as boas-vindas aos
presentes e fez a leitura da ata de dezembro, que foi
aprovada por todos os presentes. Em seguida Simoni,
passou a palavra para a equipe das Secretarias de

Saúde e da Agricultura e Meio Ambiente, para
apresentarem o projeto de combate ao mosquito
Borrachudo, que é feito através da aplicação do
BTI. O responsável técnico do projeto Felipe Hahn
da Silva, iniciou a apresentação com a explanação
do que trata o projeto que após a Resolução
CONAMA nº 467/2015 que, “Dispõe sobre critérios
para autorização de uso de produtos ou agentes de
processos químicos, físicos ou biológicos para o
controle de organismos ou contaminantes em
corpos hídricos superficiais”, e os motivos pelos
quais a equipe estava apresentando ao COMAM,
mostrando números e informações do mesmo. A
presidente Simoni, fez alguns questionamentos
sobre como é realizada a aplicação do BTI, bem
como, de como são feitas as analises. Seus
questionamentos foram respondidos pela equipe da
SMS, onde cada caso é uma situação diferente,
lembrando que o mosquito Borrachudo, se prolífera
em água limpa e potável. Felipe fez a leitura do
resumo da situação do município e quais is fatores
que podem gerar o aumento da proliferação do
mosquito. A representante da SMS, falou também
do custo elevado do BTI, sendo que durante a
apresentação os conselheiros deram algumas
sugestões de produtos mais baratos com a mesma
finalidade. Os representantes da SMS e SMAMA
apresentaram a justificativa do projeto, bem como a
sua metodologia que teve como base as orientações
da FEPAM. Cristiane, apresentou fotos dos locais
das aplicações do BTI. Foi sugerido pelos
conselheiros, a determinação de prazos para
execução do plano, após ser aprovado. Foi aberto
espaço para questionamentos e dúvidas, nada
havendo por parte dos conselheiros, o Projeto de
Gestão, manejo e Controle de Simulídeos foi
colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade pelos presentes. Na sequência, a
presidente falou sobre o projeto da Escola Elisa,
onde recebemos novamente as informações da
contrapartida para com o município, com os dados
mais esclarecidos e detalhados, pois ainda havia
dúvidas de que forma iria ser feito e sendo assim
passou a palavra a conselheira Anna Letícia, para
falar aos presentes sobre o projeto em questão. Anna
falou que primeiramente recebeu um ofício da
escola informando a troca de local da feira, optando
por um convite recebido para estar nos EUA, tendo
o valor desta o mesmo que já havia sido
apresentado. Anna falou que após algumas reuniões
com o prefeito sobre como seria a forma de repasse
do recurso e de contrapartida, o prefeito sugeriu que
o valor a ser destinado do conselho para o projeto,
não fosse de R$20mil, mas sim de R$30mil, devido
a importância do projeto e por o COMAM tem em
seu fundo o valor de R$285mil. O restante do valor
de R$10mil, a prefeitura retiraria de rubrica própria
da SMAMA para contemplar a escola, a forma para
a destinação será através de legislação própria, não
necessitando licitação. O projeto de lei já está sendo
desenvolvido pela secretaria, em parceria com a
secretaria da Fazenda, para posteriormente ser
encaminhado ao Legislativo, para apreciação dos
vereadores. Na contrapartida todas as palestras que
os alunos se proporem a fazer terá um servidor da
secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, fazendo
o acompanhamento e registros das mesmas para
publicação em site do município e para posterior
relatório. Haverá ainda um termo de parceria que
deverá ser assindado entre as partes, constando as
atribuições do município para com a escola e viceversa. A contrapartida dos alunos também apoiará o
projeto de sustentabilidade que o município
pretende trabalhar, bem como, envolver os idosos e
comércio local. Após as explicações da conselheira
Anna, a presidente Simoni, fez a leitura do novo
cromograma enviado e abriu espaço para
questionamentos, dúvidas e sugetões, nada havendo

por parte dos presentes inicou a votação do projeto
de destinação de recurso do FAMMA de R$30mil a
Escola Elisa Tramontina, que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes. Simoni, falou aos
conselheiros sobre as denúncias feitas ao vereador
Miguel, de pessoas que andam depositando liso em
locais indevidos e questionou quem seriam os
responsáveis da prefeitura pela fiscalização destes
fatos e a conselheira Anna explicou que a situação já
havia sido solucionada. Foi apresentada a nova
Resolução do CONSEMA nº 372/2018, que como
sugestão a presidente pediu para que todos leiam em
casa, para verificar se haverá algum tipo de alteração
se terá que se encaixar no município, para que assim
se possa discutir nas próximas reuniões e verificar
quais os procedimentos que deverão ser adotados a
partir de agora. Os representantes da SMS,
reforçaram o lembrete do programa Bota Fora, que
inicia na próxima semana. A próxima reunião fica
agendada para o dia 11 de abril. Nada mais havendo a
constar a presente ata foi encerrada e será assinada
por todos os presentes.
T: Anna L. Giacomelli | S: Pedro E. Fabrin
Rep. Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
T: Antônio Gelmini | S: Vanessa Reinstein Alnoch
Rep. Sec. Municipal de Planejamento, Viação e
Serviços
T: Janquiel Melere | S: Alceu Lazzari
Rep. Sec. Municipal de Educação
T: Janaina C. B. Cgnachi | S: Elda Brutomesso
Rep. Sec. Municipal de Administração
T: Paulo Rogério Poegere | S: Cristiane Camilo
Rep. Sec. Municipal de Saúde
T: Jefersos L. Engel | S: Kelvin Roballo Colleone
Rep. da CORSAN
T: Jandir Luis Pedroni | S: Verônica B. Simões
Rep. da EMATER/ASCAR
T: Bolívar Zuanazzi | S: Jonathan Zonta
Rep. da APECON
T: Vilson Cichelero | S: Vitor Antônio Gedoz
Rep. Sindicato dos Trabalhadores Rurais
AUSENTE
T: Amadeu Dalcin | S: João Artêmio Baldasso
Rep. da ABAPAM
AUSENTE
T: Simoni Baldasso | S: André Marcelo Muller
Rep. da ACI
T: Pedro H. Jung | S: Carlos Alberto Gomes Araújo
Rep. da ASCLA
T: Lizandra Roslatto Marin | S: Fernanda Bastiani
Rep. da ATF
AUSENTE
T: João Antonio Angeli | S: Erno José Crecenzio
Rep. Lions Clube
AUSENTE
ATA Nº 01/2018 – CMAE
Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil
e dezoito às treze horas e quarenta e cinco na sala do
Plenarinho, localizada na Câmara de Vereadores,
reuniram-se os membros do Conselho Municipal da
Alimentação Escolar – CMAE, para deliberar sobre:
1. Calendário de visitas e reuniões 2018; 2. Assuntos
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gerais. Dando início a reunião a vice-presidente
Francinara agradeceu a presença de todos, citou que
estaria no comando da presente reunião, devido ao
presidente Clovis estar ausente por motivos de saúde
e iniciou a reunião falando sobre a programação de
visita nas escolas, dando como sugestão 2 (duas)
vistorias no ano, sendo uma por semestre. Uma
sugestão apresentada pelos conselheiros, seria de
realizar as visitas no início da semana, devido a
outros compromissos dos conselheiros. E após as
visitas agendar uma reunião para fazer a apresentação
dos relatórios das mesmas, a confecção de ofícios e
afins. E das reuniões ordinárias, as mesmas serão
ajustadas de acordo com a necessidade do conselho,
conforme consta no regimento interno do mesmo.
Então, para as visitas, foram sugeridos os meses de
maio e novembro, sendo que as de maio já
deixaremos agendado para o início do mês e para
novembro, será organizado em reunião posterior do
conselho. Após o presidente do conselho
encaminhará, um ofício para o Gabinete do Prefeito,
a fim de reservar um veículo para o levar os
conselheiros até as escolas. Segue abaixo as datas das
visitas:
Dia e Escola

Horário

Responsáveis

Dia 07 de maio 2018
* Gotinhas de Amor
* Carinha de Anjo
* Salvador Bordini

Manhã
Saída às 08:30

Dani,
Clovis

Dia 07 de maio 2018
* Prefeito José Chies
* Criança Feliz
* Santa Luzia

Tarde
Saída às 13:30

Eliane,
Cintia,
Letícia

Dia 08 de maio 2018
* Aparecida | * Arco
Íris | * Aurora | * Pe.
Pedro Piccoli

Manhã
Saída às 08:30

Clovis
Lucia

Dia 08 de maio 2018
* Vitória
* Aquarela
* Toquinho de Gente

Tarde
Saída às 13:30

Rosa, Clovis, Damires

A reunião para apresentação dos relatórios, fica
agendada para o dia 15 às 08hs. As visitas de
novembro serão definidas nesta mesma reunião de
maio. Nada mais havendo a constar encerro a
presente ata que será assinada pelos presentes.
T – Vilson Cichelero | S – Neiva M. Thums Zimmer
AUSENTE
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 Alunos
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
AUSENTE
Rep. de Professores e Trabalhadores Educação
T – Leticia L. Almeida | S – Damires Scottá
Representantes do Poder Executivo Municipal
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