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LEIS

LEI Nº 3.538 DE 04 DE JULHO DE 2018

Dispõe sobre o estágio não obrigatório de
estudantes no Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento  Sustentável  da  Serra
Gaúcha 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  Os  órgãos  do  Consórcio  Intermunicipal  de
Desenvolvimento  Sustentável  da  Serra  Gaúcha  que
tenham  condições  de  proporcionar  experiência
prática  na  linha  de  sua  formação,  poderão  aceitar
como  estagiários  estudantes  que  estejam
frequentando  o  ensino  regular  em  instituições  de
educação  superior,  de  educação  profissional,  de
ensino médio, de educação especial e dos anos finais
do ensino fundamental,  mediante  prévia  e expressa
autorização  do  Presidente  e  com  limitação  nos
recursos disponíveis.

Parágrafo  Único.  Fica  assegurado  às  pessoas

portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez
por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente
do estágio.

Art.  2º  A aceitação  do  estagiário  será  feita  com
observância do disposto na Lei Federal nº 11.788, de
25  de  setembro  de  2008,  e  demais  legislações
vigentes.

Art. 3º A realização do estágio não acarretará vínculo
empregatício  de  qualquer  natureza  e  dar-se-á
mediante Termo de Compromisso celebrado entre o
estudante  e  o  CISGA,  com  a  interveniência
obrigatória da instituição de ensino, no qual deverá
constar, pelo menos:

I  –  identificação  do  estagiário,  da  instituição  de
ensino,  do  agente  de  integração  e  do  curso  e  seu
nível;

II – menção de que o estágio não acarretará qualquer
vínculo empregatício;

III  –  valor  da  bolsa  mensal  e  condições  de
pagamento;

IV – carga horária semanal, distribuída nos horários
de funcionamento do órgão ou entidade e compatível
com o horário escolar;

V – duração do estágio, o qual não poderá exceder a
2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário
portador de deficiência;

VI – obrigação de cumprir as normas disciplinares de
trabalho e de preservar o sigilo das informações a que
tiver acesso;

VII – obrigação de apresentar relatórios ao dirigente
da unidade onde se  realizar  o estágio,  semestrais  e
final,  sobre  o  desenvolvimento  das  tarefas  que  lhe
forem cometidas;

VIII – assinaturas  do estagiário e dos  responsáveis
pelo órgão ou entidade concedente e pela instituição
de ensino;

IX – condições de desligamento do estagiário;

X – menção do contrato a que se vincula;

XI – indicação do supervisor da parte concedente a
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quem  incumbirá  a  atribuição  de  orientação  e
supervisão do estagiário.

§  1º  A celebração  do  termo  de  compromisso  será
também firmado pelo agente de integração, quando e
se o Consórcio utilizar  desse  auxiliar,  oportunidade
em  que  sua  escolha  decorrerá,  previamente,  de
licitação pública.

§ 2º Somente serão aceitos estudantes de cursos cujas
áreas  estejam  relacionadas  diretamente  com  as
atividades,  programas,  planos  e  projetos
desenvolvidos  pelo  órgão  no  qual  se  realizar  o
estágio.

§ 3º Constitui requisito para celebração e renovação
do  Termo  de  Compromisso  a  apresentação  pelo
estudante da matrícula e frequência regular, atestados
pela instituição de ensino.

§ 4º A aceitação de estagiários está condicionada à
existência  de  prévia  e  suficiente  dotação
orçamentária.

Art. 4º A duração do estágio não excederá a 2 (dois)
anos, exceto quando se tratar de estagiário portador
de deficiência.

Art.  5º  A  jornada  de  atividade  em  estágio  será
definida  de  comum  acordo  entre  a  instituição  de
ensino,  a  parte  concedente  e  o  estagiário  ou  seu
representante  legal,  devendo  constar  do  Termo  de
Compromisso  ser  compatível  com  as  atividades
escolares e não ultrapassar:

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) semanais, no
caso de estudantes de educação especial e dos anos
finais  de  ensino  fundamental,  na  modalidade
profissional de educação de jovens e adultos;

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais, no
caso de estudantes do ensino superior,  de educação
profissional,  de  nível  médio  e  do  ensino  médio
regular.

Parágrafo  Único.  Será  considerado,  para  efeito  de
cálculo das horas de estágio e pagamento da bolsa-
auxílio,  o  controle  da  carga  horária  do  estagiário,
deduzindo-se  os  dias  de  falta  não  justificada  e  a
parcela  de  remuneração  diária,  proporcional  aos
atrasos,  ausências  justificadas  e  saídas  antecipadas,
salvo na hipótese de compensação de horário até o
mês subsequente ao da ocorrência.

Art.  6º  A  pedido  do  estagiário,  fundamentado,  e
havendo conveniência para o CISGA, a carga horária
diária poderá ser reduzida, com redução proporcional
no valor dos benefícios de que trata o art. 8º. 

Art.  7º  A jornada  de  atividades  em estágio,  a  ser
cumprida pelo estudante, deverá ser compatível com
o seu horário escolar e com o horário do órgão em
que venha a ocorrer o estágio.

Parágrafo Único. Nos períodos de férias escolares, a
jornada  de  estágio  será  estabelecida  de  comum
acordo  entre  o  estagiário  e  a  parte  concedente  o
estágio, sempre com a interveniência da instituição.

Art. 8º Serão concedidos aos estagiários de que trata
esta Lei, os seguintes benefícios:

I – bolsa-auxílio no valor de:

a) R$ 400,00 (quatrocentos reais), ao estudante de
educação  especial  e  dos  anos  finais  de  ensino
fundamental,  na  modalidade  profissional  de
educação  de  jovens  e  adultos,  pela  carga  horária
semanal de 20 (vinte) horas;

b)  R$  700,00  (setecentos  reais),  ao  estudante  da
educação profissional  de  nível  médio e  do ensino
médio  regular,  pela  carga  horária  semanal  de  30
(trinta) horas; 

c)  R$  900,00  (novecentos  reais),  ao  estudante  de
ensino superior,  pela  carga horária  semanal  de 30
(trinta) horas.

II  –  auxílio-transporte,  pela  utilização  efetiva  em
despesas de deslocamento até o local do estágio, no
valor de:

a) R$ 30,00 (trinta reais), ao estudante de educação
especial e dos anos finais de ensino fundamental, na
modalidade  profissional  de  educação  de  jovens  e
adultos,  pela  carga  horária  semanal  de  20  (vinte)
horas;

b) R$ 60,00 (sessenta reais), ao estudante do ensino
superior, da educação profissional de nível médio e
do ensino médio regular, pela carga horária semanal
de 30 (trinta) horas;

III – recesso remunerado.

Parágrafo  Único.  O  valor  dos  benefícios
estabelecidos  neste  artigo  poderá  ser  reajustado
mediante Resolução do Órgão Competente.

Art.  9º  O pagamento dos benefícios será  efetuado
diretamente ao estagiário ou repassado à instituição
de  ensino  ou  ao  agente  de  integração  público  ou
privado, quando for o caso, situação em que poderá
ser acrescida à bolsa estágio a taxa para cobertura
de despesas administrativas.

Art. 10º É assegurado ao estagiário, sempre que o
estágio  tenha  duração  igual  ou  superior  a  1  (um)
ano,  período de recesso  de 30  (trinta)  dias,  a  ser
gozado  preferencialmente  durante  suas  férias
escolares, que será remunerado na forma do art. 8º,
não fazendo jus ao auxílio-transporte neste período.

Parágrafo Único. Os dias de recesso previstos neste
artigo  serão  concedidos  de  maneira  proporcional,
nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um)
ano.

Art.  11.  Aplica-se  ao  estagiário  a  legislação
relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo
sua  implementação  de  responsabilidade  da  parte
concedente do estágio.

Art. 12. O seguro contra acidentes pessoais, de que
trata o art. 9º, inciso IV, da Lei nº 11.788/2008, será

contratado pelo Consórcio Público através de apólice
compatível  com valores  de  mercado,  facultada  sua
exigência  do  agente  de  integração,  quando
intermediar o contrato de estágio.

Art.  13.  Ocorrerá  o  desligamento  do  estudante  do
estágio curricular:

I – automaticamente, ao término de seu prazo;

II – a qualquer tempo, de acordo com a conveniência
e interesse do CISGA, inclusive quando verificada a
insuficiência  na  avaliação  de  desempenho  do
estudante  na  instituição  de  ensino  ou  pelo
descumprimento  pelo  estagiário  de  qualquer  dos
termos do compromisso firmado;

III  –  pelo  não  comparecimento,  sem  motivo
justificado, por mais de 5 (cinco) dias, consecutivos
ou não, no período de um mês, ou por 30 (trinta) dias
durante todo o período do estágio;

IV – a pedido do estagiário;

V – pela interrupção ou término do curso realizado
na instituição de ensino a que pertença o estagiário.

Art.  14.  Uma  vez  atendidas  todas  as  condições
específicas de realização e avaliação de desempenho
do  estágio,  o  órgão  ou  entidade  encaminhará  à
instituição  de  ensino  o  certificado  de  estágio,
juntamente  com  os  relatórios  semestrais  e  final
apresentados  pelo  estagiário  e  avaliados  pelo
supervisor do estágio.

Parágrafo Único. Não será expedido o certificado na
hipótese  em  que  o  estudante  não  obtiver
aproveitamento satisfatório.

Art. 15. É vedado ao órgão onde se realizar o estágio
a concessão de qualquer outro benefício que não os
previstos nesta lei.

Art. 16. As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art.  17.  Esta  Lei  poderá  ser  regulamentada  por
Resolução no que couber.

Art.  18.  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 04 de julho de 2018.
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.539 DE 04 DE JULHO DE 2018

Cria  o  Fundo  Municipal  SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO 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:
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Art.  1º Fica criado o Fundo Municipal  denominado
SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO,  fundo  contábil,
sem personalidade  jurídica,  destinado  a  gestão  dos
recursos  vinculados  da  Secretaria  Municipal  de
Educação,  especialmente  quanto  a  movimentação
financeira dos mesmos junto a instituições bancárias.

Paragrafo  único.  Os  recursos  vinculados  no  caput
compreendem os de transferências da União, Estado,
Município,  bem  como  os  oriundos  de  fundos
específicos da Educação, ou outros que vierem a ser
criados.

Art.  2º O administrador  do Fundo será  o Chefe  do
Poder Executivo, o qual deliberará com o responsável
pela  Secretaria  Municipal  de  Educação  acerca  da
aplicação dos recursos.

Art. 3º São atribuições do administrador do Fundo:

I – definir as políticas e ações a serem desenvolvidas
na área da Educação de sua competência;

II – coordenar a execução dos recursos do Fundo;

III  –  manter  o  controle  dos  contratos  e  convênios
firmados  com  instituições  governamentais  e  não-
governamentais;

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 Os recursos vinculados geridos pelo Fundo serão
destinados ao cumprimento dos fins constitucionais e
legais que os mesmos foram criados.

Art. 4º O fundo terá vigência indeterminada.

Art.  5°  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 04 de julho de 2018.
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.540 DE 04 DE JULHO DE 2018

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

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

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69,  incisos  II  e  V  da  Lei  Orgânica  Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar,
temporariamente,  sob  regime  emergencial  e  de
excepcional interesse público, 02 (dois) Técnicos em
Enfermagem,  com  carga  horária  de  40 (quarenta)
horas semanais cada. 

Art. 2º As referidas contratações têm como objetivo
suprir  o  afastamento  de  servidoras  por  motivo  de
férias e licença prêmio.

Art.  3º  O  prazo  de  contratação  é  a  contar  da
assinatura do contrato administrativo pelos períodos
indicados conforme seguem: 

I –  01  (um)  Técnico  em Enfermagem,  com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, com início
previsto para 01 de julho de 2018 e término no dia
31 do mesmo mês;

II – 01 (um) Técnico em Enfermagem, com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, com início
previsto para 22 de agosto de 2018 e término no dia
31 do mesmo mês.

§1º  Nas  situações  em  que  não  existirem
profissionais interessados nos referidos contratos de
acordo  com  a  carga  horária,  fica  o  município
autorizado  a  contratar  outros  profissionais  com
carga horária inferior até o limite previsto.

§2º  Ocorrendo  rescisão  dos  contratos  antes  de
expirar  o  prazo  estabelecido  neste  artigo,  para
completá-los,  poderão  ser  contratados  outros
profissionais.

Art.  4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato  administrativo,  observando-se,  no  que
couber, o disposto no art. 233 da Lei Municipal nº
682,  de  05  de  junho  de  1990  e  padrões  de
vencimentos,  requisitos  para  provimento,
atribuições  e condições de trabalho,  constantes na
Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.

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

Carlos Barbosa, 04 de julho de 2018.
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.541 DE 04 DE JULHO DE 2018

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

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

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou  e  eu,  em cumprimento  ao  que  dispõe  o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar
temporariamente,  sob  regime  emergencial  e  de
excepcional  interesse  público,  02  (dois)  Médicos,
com  carga  horária  de  20  (vinte)  horas  semanais
cada.

Art. 2º As referidas contratações têm como objetivo
suprir  o  afastamento  de  servidores  por  motivo  de
férias regulares.

Art.  3º  O  prazo  de  contratação  é  a  contar  da
assinatura do contrato administrativo pelos períodos

indicados, conforme segue:

I – 01 (um) Médico, com carga horária de 20 (vinte)
horas semanais, com início previsto para 16 de julho
de 2018 e término no dia 03 de agosto de 2018;

II – 01 (um) Médico, com carga horária de 20 (vinte)
horas semanais, com início previsto para 23 de julho
de 2018 e término no dia 10 de agosto de 2018.

§1º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados nos referidos contratos de acordo com a
carga horária prevista neste artigo, fica o Município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária inferior até o limite previsto.

§2º Ocorrendo rescisão dos contratos antes de expirar
o prazo estabelecido neste artigo, para completá-lo,
poderão ser contratados outros profissionais.

Art.  4º  Os  direitos  contratuais  são  estipulados  em
contrato  administrativo,  observando-se,  no  que
couber, o disposto no art.  233 da Lei Municipal nº
682,  de  05  de  junho  de  1990,  e  padrões  de
vencimentos, requisitos para provimento, atribuições
e condições de trabalho constantes na Lei Municipal
nº 685, de 26 de junho de 1990.

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

Art.  5º  As despesas  decorrentes  da  aplicação desta
Lei  correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias
próprias.

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

Carlos Barbosa, 04 de julho de 2018.
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.542 DE 04 DE JULHO DE 2018

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

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

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69,  incisos  II  e  V  da  Lei  Orgânica  Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
 
Art.  1º É o Poder Executivo autorizado a contratar
temporariamente,  sob  regime  emergencial  e  de
excepcional  interesse  público,  06 (seis)  Agentes  de
Campo, com carga horária de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais cada. 

Art. 2º  As referidas contratações têm como objetivo
suprir  a  demanda  de  trabalho  no  combate  ao
mosquito Aedes Aegypti.

Art. 3º O prazo de contratação é de 01 (um) ano, a
contar  da  assinatura  do  contrato  administrativo,
podendo ser prorrogado por iguais períodos. 

§1º Nas situações em que não existirem profissionais
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interessados nos referidos contratos de acordo com a
carga horária prevista neste artigo, fica o Município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária inferior até o limite previsto.

§2º Ocorrendo rescisão dos contratos antes de expirar
o  prazo  estabelecido  no  caput deste  artigo,  para
completá-lo,  poderão  ser  contratados  outros
profissionais.

Art.  4º  Os  direitos  contratuais  são  estipulados  em
contrato  administrativo,  observando-se,  no  que
couber, o disposto no art.  233 da Lei  Municipal  nº
682,  de  05  de  junho  de  1990,  e  padrões  de
vencimentos, requisitos para provimento, atribuições
e condições de trabalho constantes na Lei Municipal
nº 685, de 26 de junho de 1990.

Art.  5º  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta
Lei  correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias
próprias.

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

Carlos Barbosa, 04 de julho de 2018. 
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.543 DE 12 DE JULHO DE 2018

Autoriza o Município de Carlos Barbosa a
firmar  convênio  com  o  Município  de
Farroupilha  para  fins  de  viabilizar  a
permuta  da manutenção de  estradas  entre
estes Municípios 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 o Poder Executivo Municipal autorizado
a  celebrar  convênio  com  o  Poder  Executivo  de
Farroupilha, objetivando a viabilização da permuta da
manutenção de estradas entre estes Municípios. 

§ 1º  Os  serviços  de  que  trata  o  caput serão
executados pelos Municípios da seguinte forma:

I – pelo Município de Carlos Barbosa, nos seguintes
trechos:

Trecho  01  –  Desvio  Machado  –  729  metros,  com
início  na  propriedade  do  Sr.  Davir  Geremia,  até  o
entroncamento com a estrada Jacob Versteg;

Trecho  02  –  Desvio  Machado  –  105  metros,  com
início na propriedade de Jucelino Viana Borges, até a
propriedade de Gilmar Meireles;

Trecho  03  –  Desvio  Machado  –  701  metros,  com
início no Antigo Capital de Madeira Santo Antônio
até a propriedade da Família Fontanive;

Trecho  04  –  Desvio  Machado  –  569  metros  com
início em encruzilhada até a propriedade de Claudio
Haefliger;

Trecho  05  –  Desvio  Machado  –  1300  metros  com
início  na  encruzilhada  tipo  (Y),  próxima  a
propriedade  de  Wolmir  Loss  até  a  ponte  da  divisa
com Carlos Barbosa;

Trecho 06 – São Luiz – 130 metros com início na
propriedade de Décio Thuns até  a  propriedade da
Família de Jacinto Zwirtes;

Trecho 07 – São Luiz – 541 metros com início na
estrada de acesso ao Salto  Ventoso até  50 metros
após a propriedade de Narcísio Werner.

II –  pelo Município de Farroupilha,  nos  seguintes
trechos:

Trecho 08 – Machadinho – 504 metros com início
na  propriedade  de  Marcos  Somacal  até  a
encruzilhada Cinco Bocas.

Trecho 09 – Forromeco – 3.429 metros com início
na propriedade de Evaldino Colombro até a Igreja
São José em Sete Colônias.

Parágrafo  segundo.  Todos  os  trechos,  bem  como
suas  coordenadas,  estão  representados  nos  mapas
constantes no Anexo Único da presente lei.

Art.  2°  O  calendário  e  a  periodicidade  da
manutenção  das  vias  enumeradas  na  presente  Lei
deverá observar o calendário de cada ente, garantida
a  quantidade  mínima  de  02  (duas)  vezes  ao  ano,
sendo uma em cada semestre.

Art. 3º As despesas oriundas da presente Lei serão
suportadas  pelas  dotações  específicas  para  a
finalidade, previstas nos orçamentos anuais.

Art. 4° O convênio originado da presente Lei poderá
ser  rescindido  a  qualquer  tempo,  mediante  aviso
prévio de 60 dias, devendo os convenentes manter a
manutenção durante o prazo mencionado. 

Art.  5º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 12 de julho de 2018. 
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.544 DE 12 DE JULHO DE 2018

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

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, 01 (um) Engenheiro
Civil, 20 (vinte) horas semanais. 

Parágrafo único. As atribuições, condições e demais
requisitos para exercer a função de Engenheiro Civil
são  as  constantes  do  Anexo  Único  que  faz  parte
integrante desta Lei.

Art.  2º  A referida  contratação  tem como objetivo
suprir  a  demanda  de  projetos  da  Secretaria
Municipal de Projetos Públicos.

Art.  3º  O  prazo  da  contratação  será  a  contar  da
assinatura do contrato administrativo pelo prazo de
06 (seis) meses, prorrogável por igual período. 

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

Art.  4°  Poderá  ocorrer  redução  da  carga  horária
inicialmente  contratada,  com  a  consequente
adequação de vencimento proporcionalmente a nova
carga horária, conforme a necessidade, programação
e  organização  da  Secretaria  Municipal  de  Projetos
Públicos. 

Art.  5º  Os  direitos  contratuais  são  estipulados  em
contrato  administrativo,  observando-se,  no  que
couber, o disposto no art.  233 da Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990. 

Art.  6º  As despesas  decorrentes  da  aplicação desta
Lei  correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias
próprias.

Art.  7º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 12 de julho de 2018.
59º de Emancipação.

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

ANEXO ÚNICO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: 

a)  Descrição  Sintética:  Executar  e  supervisionar
trabalhos técnicos  de construção  e  conservação em
geral, de obras e iluminação pública.
b)  Descrição  Analítica:  Elaborar  plantas,  aprovar
projetos, e executar ações atinentes ao planejamento
urbano; fiscalizar detonações; supervisionar as obras
públicas;  elaborar  orçamentos;  prestar  orientação
técnica, analisar  e aprovar parcelamentos do solo e
loteamentos; efetuar estudos e emitir parecer técnico;
examinar  expedientes  e  expedir  o  devido  parecer
técnico; colaborar na elaboração do Plano Plurianual
de Investimentos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e
Lei  Orçamentária;  projetar,  dirigir  e  fiscalizar  a
construção e conservação de estradas de rodagem e
de  vias  públicas,  bem  como  obras  de  captação,
abastecimento  de  água,  drenagem,  irrigação  e
saneamento urbano e rural; executar ou supervisionar
trabalhos  topográficos;  estudar  projetos;  dirigir  ou
fiscalizar  a  construção  e  conservação  de  edifícios
públicos e obras complementares; projetar, fiscalizar
e dirigir trabalhos relativos a serviços de urbanização
em geral; realizar perícias, avaliações, inclusive para
fins  tributários,  laudos  e  arbitramentos;  examinar
projetos  e  proceder  vistorias  de  construções  e
iluminação  pública;  estudar,  projetar,  dirigir  e
executar  as  instalações  de força motriz,  mecânicas,
eletromecânicas,  de  usinas  e  respectivas  redes  de
distribuição  e  outras  que  utilizem energia  elétrica;
examinar  projetos  e  proceder  vistorias  de
construções;  expedir  notificações  de  autos  de
infração referentes às irregularidades por infringência
às normas e posturas municipais, constatadas na sua
área  de  atuação;  exercer  atribuições  relativas  à
engenharia de trânsito e técnicas de materiais; efetuar
cálculos  de  estruturas  de  concreto  armado,  aço  e
madeira; integrar comissões que executam avaliação
e reavaliação, bem como depreciação de bens móveis
e imóveis;  responsabilizar-se por equipes  auxiliares
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necessárias  à  execução  das  atividades  próprias  da
função;  executar tarefas afins,  inclusive as  editadas
no respectivo regulamento da profissão. 
OBS: É permitido ao servidor que exercer esta função
o  deslocamento  com veículo  do  município  para  o
desempenho de suas atribuições.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Horário de Trabalho: 20 horas semanais 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: mínima de 21 anos
b)  Instrução:  Ensino  Superior  Completo  em
Engenharia Civil 
c) Habilitação: Legal para o exercício da profissão -
Registro  no  CREA  –  Conselho  Regional  de
Engenharia e Arquitetura
d)  Habilitação para  condução de veículos  categoria
“B” da Carteira Nacional de Habilitação

Valor do vencimento: R$ 6.068,46 mensais

LEI Nº 3.545 DE 12 DE JULHO DE 2018

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

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,  03  (três)
Monitores  de  Creche,  com  carga  horária  de  40
(quarenta) horas semanais cada. 

Art.  2º  As  contratações  se  iniciam  a  partir  da
assinatura  dos  contratos  administrativos,  pelos
períodos e motivos indicados conforme seguem: 

I – 01 (um) Monitor de Creche, com carga horária de
40 (quarenta) horas semanais, com início previsto a
partir de 04 de outubro de 2018 e término em 21 de
dezembro de 2018,  para substituir  servidora efetiva
em licença prêmio;

II – 02 (dois) Monitores de Creche, com carga horária
de  40  (quarenta)  horas  semanais  cada,  com início
previsto a partir de julho de 2018 e término em 21 de
dezembro de 2018,  para  aberturas  de turmas novas
em escolas de educação infantil.

Art.  3º Nas  situações  em  que  não  existirem
profissionais interessados nos referidos contratos 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.

Art.  4º Ocorrendo  rescisão  dos  contratos  antes  de
expirarem  o  prazo  estabelecido,  para  completá-los
poderão ser contratados outros profissionais.

Art.  5º 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
1990 e na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990,  e,  quando  for  o  caso,  o  pagamento  de

indenização  de  difícil  acesso,  previsto  na  Lei
Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014.

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.

Art.  7º Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 12 de julho de 2018.
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.546 DE 12 DE JULHO 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 em licença prêmio.

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 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.

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

Carlos Barbosa, 12 de julho de 2018.
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.547 DE 12 DE JULHO DE 2018

Ratifica  convênio,  autoriza  abertura  de
crédito especial no Orçamento de 2018, Lei
nº 3.475 de 15 de dezembro de 2017 e alte-
ra nomenclatura do Projeto Programa prote-
ção a Mulher.

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 Ratifica o Convênio de Cooperação Técnica
que entre si celebram o Departamento Autônomo de
Estradas  de Rodagem - Daer/RS e  o Município de
Carlos Barbosa, objetivando a execução dos serviços
de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em vias
do município.

Paragrafo único. O referido convênio tem vigência de
120 dias para conclusão do objeto, a contar da data
da  ordem  de  início  dos  serviços,  podendo  ser
prorrogado.

Art. 2° Fica autorizada a abertura de crédito especial
no  Orçamento  de  2018,  Lei  nº  3.475  de  15  de
Dezembro de 2017, no montante de R$ 591.593,85
(quinhentos  e  noventa  e  um  mil,  quinhentos  e
noventa e três reais e oitenta e cinco centavos) nas
seguintes rubricas:

Desp
 Or. Un. F.  Sf.

Prog  P.Ati

Categori

a
Rec Descricao Valor

5550 5.5.12.361.057.2

535

3.3.90.30 2210 MATERIAL  DE

CONSUMO

50.000,00

5551 5.5.12.361.057.2

535

3.3.90.39 2210 OUTROS  SERVICOS

TERC.-P.JURIDICA 

60.993,85

6015 6.1.26.782.064.1

607

3.4.90.51 1701 OBRAS  E

INSTALAÇÕES

480.000,0

0

10240 10.2.08.244.101.

1041

3.4.90.51 01 OBRAS  E

INSTALAÇÕES

100,00

10259 10.2.08.244.102 .

1030

3.4.90.51 01 OBRAS  E

INSTALAÇÕES

100,00

10264 10.2.08.244.101.

1024

3.4.90.51 01 OBRAS  E

INSTALAÇÕES

100,00

10265 10.2.08.244.102.

1024

3.4.90.51 01 OBRAS  E

INSTALAÇÕES

100,00

10355 10.3.08.244.102.

2103

3.4.90.51 2160 OBRAS  E

INSTALAÇÕES

100,00

10324 10.03.08.244.102

.2103

3.4.90.51 2161 OBRAS  E

INSTALAÇÕES

100,00

Total 591.593,8

5

Art.  3º O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto  parte  com  o  excesso  de  arrecadação  dos
recurso  2210  –  FNDE,  no  montante  de  R$
110.993,85, e recurso 1710 – DAER/RS, no montante
de  R$  480.000,00  e  parte  com  a  redução  das
seguintes rubricas:

Desp  Or.  Un. F.   Sf.

Prog  P.Ati

Categori

a

Rec Descricao Valor

10312 10.2.08.244.102.

2103

3.4.90.51 01 OBRAS  E

INSTALAÇÕES

400,00

10354 10.03.08.244.102

.2103

3.4.90.52 2160 EQUIPAMENTO  E

MATERIAL

PERMANENTE

100,00

10323 10.3.08.244.102.

2103

3.4.90.52 2161 EQUIPAMENTO  E

MATERIAL

PERMANENTE

100,00

Total 600,00
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Art.  4º  Altera  a  nomenclatura  do  Projeto  1041  –
Programa Proteção a Mulher, Drogas e Outros para
Programa  de  Proteção  a  Mulher,  Criança  e
Adolescente, no Órgão 10 – Secretaria Municipal de
Assistência  Social  e  Habitação,  constantes  no
Orçamento de 2018, Lei nº 3.475 de 15 de dezembro
de  2017,  no  Plano  Plurianual  2018/2021,  Lei  nº
3.433, de 15 de agosto de 2017, e na Lei de Diretrizes
Orçamentária de 2018, Lei nº 3.450, de 19 de outubro
de 2017.

Art.  5º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 12 de julho de 2018.
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.548 DE 12 DE JULHO DE 2018

Reestrutura o Conselho Municipal  de Tu-
rismo  (COMTUR)  e  dá  outras  providên-
cias. 

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 reestruturado o Conselho Municipal de
Turismo (COMTUR), órgão com o caráter consultivo
e de cooperação da administração, tem a finalidade
de  assegurar  a  participação  da  comunidade  na
elaboração  e  implementação  de  políticas  públicas
voltadas ao turismo.

Art.  2º  São  atribuições  do  Conselho  Municipal  de
Turismo:

I – elaborar o regimento interno;

II  –  analisar  as  questões  referentes  ao  turismo,
sugerindo  medidas  que  colaborem  para  seu
desenvolvimento no Município;

III  –  apoiar  o  desenvolvimento  sustentável  do
turismo,  visando  o  correto  aproveitamento  dos
recursos naturais e histórico-culturais;

IV  –  colaborar  na  sensibilização,  educação  e
divulgação para a população local, da importância da
atividade turística no Município;

V  –  estimular  a  iniciativa  privada  a  investir  na
diversificação das  atividades  oferecidas,  de modo a
ampliar a oferta turística;

VI  –  propor  e  apoiar  a  realização  de  eventos,
incentivando  as  festividades  de  cunho  artístico  e
folclórico, com o objetivo de atrair turistas;

VII –  articular com órgãos públicos e privados  para
assegurar a convergência de esforços e recursos para
o desenvolvimento do turismo no Município;

VIII  –  contribuir  com  a  divulgação  dos  produtos
turísticos do Município;

IX – sugerir ações diversas no sentido de qualificação
dos recursos humanos que atuam no atendimento ao
turista;

X – opinar sobre assuntos relacionados ao turismo,
que lhe forem submetidos pelo Poder Público,  pela
iniciativa  privada  ou  pela  sociedade  civil
organizada;

XI  –  revisar,  atualizar  e  estabelecer  prioridades  a
serem  implementadas  em  relação  ao  Plano
Municipal de Turismo;

XII  –  indicar  possibilidades  de  buscar  recursos
financeiros  visando  suprir  as  necessidades  do
desenvolvimento turístico;

XIII  –  promover  a  integração  do  município  a
programas  regionais,  estaduais,  federais  e  outros,
pertinentes à concepção de seus objetivos;

XIV – analisar e autorizar o repasse de incentivos,
provenientes  de  fundo  municipal,  a
empreendimentos e associações com a finalidade de
desenvolver a atividade turística.

Art.  3º  O  Conselho  Municipal  de  Turismo
(COMTUR)  compor-se-á  de  membros
representativos  da  comunidade  com  vínculo  e
interesses  no  desenvolvimento  turístico  do
Município, sendo indicados pelos seguintes órgãos e
entidades:

a) 1  representante  da  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio;

b) 1  representante  da  Secretaria  Municipal  de
Agricultura e Meio Ambiente;

c) 1  representante  da  Secretaria  Municipal  de
Projetos Públicos;

d) 1  representante  da  Secretaria  Municipal  de
Educação;

e) 1  representante  da  Secretaria  Municipal  de
Segurança e Trânsito;

f) 1 representante do turismo de esportes;

g) 1 representante das rotas e roteiros turísticos;

h) 1  representante  dos  estabelecimentos  de
hospedagem;

i) 1  representante  dos  estabelecimentos
gastronômicos;

j) 1 representante do turismo de compras;

k) 1  representante  das  empresas  transportadoras
turísticas e agências de viagem.

§  1º  Cada  uma  das  entidades  acima  indicará  um
membro titular e um suplente.

§ 2º Dos representantes acima mencionados, serão
eleitos  o  Presidente,  o  Vice-Presidente,  o  1º
Secretário e o 2º Secretário.

Art.  4º O Prefeito nomeará por Portaria,  mediante
indicação  das  respectivas  entidades,  os  membros
que integrarão o Conselho.

Art.  5º  A duração  dos  mandatos  dos  conselheiros
será  de  02  (dois)  anos,  sendo  permitida  a
recondução por um único período.

Art.  6º  O  exercício  da  função  de  membro  do
Conselho  de  Turismo (COMTUR)  será  gratuito  e
considerado de relevante serviço público.

Art.  7º  O Conselho  não deliberará  sem a presença
mínima de 06 (seis) de seus membros.

Art. 8º O Conselho Municipal de Turismo, reunir-se-
á  mensalmente  e,  extraordinariamente,  tantas  vezes
quantas  forem necessárias as convocações pelo seu
Presidente.

Art. 9º Nas reuniões do Conselho, poderão participar,
sem direito a voto, representantes de Associações de
classe, assessores técnicos ou outras pessoas capazes
de  contribuir  para  a  elucidação  dos  assuntos
submetidos à discussão.

Art.  10.  Revogam-se  as  disposições  em contrário,
especialmente as contidas nas Leis nº 12/1969 e nº
337/1975.

Art.  11.  Esta  lei  entrará  em vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 12 de julho de 2018.
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.549 DE 12 DE JULHO DE 2018

Altera dispositivos da Lei nº 2.310, de 16
de  dezembro  de  2009,  que  estabelece  o
Código Tributário Municipal,  e  dá  outras
providências.

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

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

Art. 1º Altera a redação dos incisos I e II do art. 47 da
Lei nº 2.310, de 16 de dezembro de 2009, passando a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 47 …

I  –  a  transmissão  "inter  vivos",  a
qualquer  título,  por  ato  oneroso,  da
propriedade  ou  do  domínio  útil  de
bens imóveis por natureza ou acessão
física, como definidos na lei civil;

II  –  a  transmissão  “inter  vivos”,  a
qualquer  título,  por  ato  oneroso,  de
direitos  reais  sobre  imóveis,  exceto
os direitos reais de garantia;”

Art. 2º Inclui os arts. 47-A e 47-B na Lei nº 2.310, de
16 de dezembro de 2009, que passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  47-A  Consideram-se  bens
imóveis para fins do imposto:

I – o solo com sua superfície, os seus
acessórios  e  adjacências  naturais,
compreendendo as árvores e os frutos
pendentes,  o  espaço  aéreo  e  o
subsolo;

II – tudo quanto o homem incorporar
permanentemente  ao  solo,  como  as
construções  e  a  semente  lançada  à
terra,  de  modo  que  não  se  possa
retirar  sem destruição,  modificação,
fratura ou dano.
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Art. 47-B O Imposto é devido quando
os  bens  imóveis  transmitidos,  ou
sobre os  quais  versarem os  direitos,
se  situarem  no  território  deste
Município,  ainda  que  a  mutação
patrimonial  decorra  de  ato  ou
contrato  celebrado  ou  de  sucessão
aberta fora do respectivo território.”

Art. 3º Cria a Seção I-A no Capítulo II do TÍTULO II
da Lei nº 2.310, de 16 de dezembro de 2009, após o
art. 47-B, passando a vigorar com a seguinte redação:

“TÍTULO II
...
Capítulo II 
…
SEÇÃO I-A
DA  DATA  DA  OCORRÊNCIA  DO  FATO
GERADOR”

Art.  4º  Altera  a  redação dos incisos  III,  IV e  VI e
revoga o parágrafo único do art. 48 da Lei nº 2.310,
de 16 de dezembro de 2009,  passando a vigorarem
com a seguinte redação:

"Art. 48 …
I - …
II - ...
III  -  na  dissolução  da  sociedade
conjugal,  relativamente  ao  que
exceder  a  meação,  na  data  em que
transitar  em julgado  a  sentença  que
homologar  ou  decidir  a  partilha,  se
judicial, ou na data da assinatura da
escritura pública, se extrajudicial;
IV - no usufruto do imóvel decretado
pelo  juiz  de  Execução,  na  data  em
que  transitar  em julgado  a  sentença
que o constituir;
V - ...
VI - na remição, na data do depósito
em juízo;
…
Parágrafo único. Revogado.”

Art. 5º Revoga o art.  49 da Lei nº 2.310, de 16 de
dezembro de 2009.

Art. 6º Cria a Seção II-A no Capítulo II do TÍTULO II
da Lei nº 2.310, de 16 de dezembro de 2009 e inclui o
art.  50-A,  que  passa  a  vigorar  com  a  seguinte
redação:

“TÍTULO II
...
Capítulo II 
...
“SEÇÃO II-A
DA SOLIDARIEDADE

Art. 50-A Respondem solidariamente
pelo pagamento do imposto:
I - O transmitente. 
II - O cessionário. 
III - Os tabeliães, escrivães e demais
serventuários de ofício, relativamente
aos  atos  por  eles  ou  perante  eles
praticados, em razão do seu ofício, ou
pelas  omissões  de  que  forem
responsáveis.”

Art. 7º Altera a redação do art. 51 da Lei nº 2.310, de
16 de dezembro de 2009 e revoga os seus parágrafos
1º e 2º, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  51.  A  base  de  cálculo  do

imposto é o valor venal  do imóvel
objeto da transmissão ou da cessão
de direitos reais a ele relativos, no
momento  da  estimativa  fiscal
efetuada pelo Auditor Tributário.
§ 1º Revogado.
§ 2º Revogado.”

Art.  8º  Altera  a  redação  do  inciso  III  e  inclui  o
inciso IV e os parágrafos 1º e 2º, todos do art. 52 da
Lei nº 2.310, de 16 de dezembro de 2009, passando
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 52 …
I  -  …
II  -  ...
III – o valor pago na arrematação ou
na adjudicação judiciais, atualizado
pela  Unidade  de  Referência
Municipal  (URM)  do  período
compreendido entre a data do auto
de  arrematação ou adjudicação,  ou
da  ata  de  leilão,  e  a  data  de
solicitação da guia para pagamento
do ITBI, caso a solicitação da guia
seja em exercício subsequente;
IV  –  na  dissolução  da  sociedade
conjugal, o excesso de meação, para
fins do imposto, é o valor em bens
imóveis incluído no quinhão de um
dos  cônjuges,  que  ultrapasse  50%
(cinquenta  por  cento)  do  total
partilhável.

§1º O disposto no inciso III do caput
deste artigo não se aplica nos casos
em  que  a  arrematação  ou
adjudicação  judicial  ocorrer  por
preço vil, assim entendido quando o
valor  pago  for  inferior  a  50%
(cinquenta  por  cento)  do  preço  de
avaliação  nos  autos  do  processo,
atualizados  ambos  os  valores  pela
URM para fins de comparação, caso
necessário.

§  2º  No  caso  do  parágrafo  1º
prevalecerá  o  valor  da  estimativa
fiscal estabelecida em conformidade
com o art. 51, se maior.”

Art. 9° Inclui o art. 52-A na Lei nº 2.310, de 16 de
dezembro  de  2009,  que  passa  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

“Art. 52-A Não serão deduzidos da
base  de  cálculo  do  imposto  os
valores  de  quaisquer  dívidas  ou
gravames,  ainda  que  judiciais,  que
onerem o bem, nem os valores das
dívidas do espólio.”

Art. 10. Altera a redação do art. 53, da Lei nº 2.310,
de 16 de dezembro de 2009, revoga seus incisos I, II
e  III e  inclui  parágrafo  único,  passando a  vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 53 Não se inclui na estimativa
fiscal  do  imóvel,  o  valor  da
construção  executada  e  custeada
pelo  adquirente,  devidamente
comprovada.

I – Revogado.
II – Revogado.
III – Revogado.

Parágrafo único.  Na hipótese  deste

artigo,  quando  a  aquisição
contemplar  construções,  a  base  de
cálculo do imposto será o valor venal
do  terreno acrescido  do  valor  venal
da  construção  existente  até  o
momento  em  que  o  adquirente
comprovar  que  assumiu  o  ônus  da
construção,  conforme  dispuser  o
regulamento.”

Art. 11. Cria a Seção III-A no Capítulo II do TÍTULO
II da Lei  nº  2.310,  de  16 de dezembro de 2009,  e
inclui  nesta  seção  os  arts.  53-A,  53-B  e  53-C,
passando a vigora com a seguinte redação:

“TÍTULO II
...
Capítulo II 
...
“SEÇÃO III-A
DA ESTIMATIVA FISCAL

Art.  53-A  Estimativa  fiscal  é  o
resultado  do  procedimento  adotado
pelo  Auditor  Tributário  visando
estabelecer  a  base  de  cálculo  do
imposto, definindo o valor venal dos
bens  ou  direitos  objeto  de
transmissão,  ou  seja,  o  valor  de
mercado atingido com uma venda à
vista  dos  mesmos  em  condições
normais.

Parágrafo único. Na estimativa fiscal
dos  bens  imóveis  ou  dos  direitos  a
eles  relativos  poderão  ser
considerados,  dentre  outros
elementos,  os  valores  correntes  das
transações  de  bens  da  mesma
natureza  no  mercado  imobiliário,
valores  de  cadastro,  declaração  do
contribuinte  na  guia  de  imposto,
características  do  imóvel  como
forma,  dimensões,  tipo,  utilização,
localização,  estado  de  conservação,
custo  unitário  de  construção,
infraestrutura  urbana  e  valores  das
áreas vizinhas ou situadas em zonas
economicamente equivalentes.

Art.  53-B  A  estimativa  fiscal  e  a
fiscalização  do  imposto  competem,
privativamente,  aos  Auditores
Tributários do Município.

Art.  53-C  A  estimativa  fiscal
prevalecerá pelo prazo de 120 (cento
e vinte) dias contados da data em que
tiver  sido  realizada,  findos  os  quais
sem o pagamento do imposto, deverá
ser requerida nova estimativa fiscal.”

Art. 12. Inclui o inciso VI no §4º do art. 54 da Lei nº
2.310,  de  16  de  dezembro  de  2009,  passando  a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 54 …
I – ...
a) ...
b) ...
II – ...
III - ...
§ 1º…
§ 2º...
§ 3º ...
§4º …
I - …
II - …
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III - …
IV - …
V - …
VI  –  cujos  adquirentes  sejam
membros  da  mesma  família,  nesta
considerada  o  casal  e  os  filhos
menores.”

Art. 13. Altera a redação do art. 55 da Lei nº 2.310,
de 16 de dezembro de 2009, e inclui parágrafo único,
passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  55.  No pagamento do imposto
não  será  admitido  parcelamento,
devendo  o  mesmo  se  efetuar,  nos
prazos previstos no art. 58, em banco
credenciado  pelo  Município,
observado  o  prazo  de  validade  da
estimativa fiscal fixado no art. 53-C.

Parágrafo  único.  A  vedação  deste
artigo  não  se  aplica  aos  créditos
constituídos de ofício ou inscritos em
dívida ativa.”

Art. 14. Revoga o art. 57 da Lei nº 2.310, de 16 de
dezembro de 2009.

Art. 15. Revoga o título “Seção VI” do Capítulo II do
TÍTULO II, da Lei nº 2.310, de 16 de dezembro de
2009, incluindo os arts. 58 e 59 na Seção V da mesma
Lei.

Art. 16. Altera a redação do inciso III e inclui os §§ 1º
e  2º  todos  no  art.  58  da  Lei  nº  2.310,  de  16  de
dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 58 ...
I - ...
II - ...
III - se verificada a preponderância de
que trata o § 2º do art. 61 desta Lei,
no  prazo  de  90  (noventa)  dias,
contados  do  primeiro  dia  útil
subsequente ao do período que serviu
de  base  para  a  apuração  da  citada
preponderância.

§ 1º O imposto, no caso do inciso III,
tornar-se-á devido, nos termos da lei
vigente à data da aquisição, sobre o
valor do bem ou direito naquela data,
atualizado monetariamente com base
no índice utilizado para correção da
URM até a data do vencimento.

§ 2º É de responsabilidade do sujeito
passivo  a  correta  apuração  da
preponderância de que trata o § 2º do
art.  61  e,  se  for  o  caso,  o
recolhimento do imposto no prazo do
inciso  III,  incidindo  os  acréscimos
legais  a  partir  do  vencimento,  não
necessitando  da  intervenção,  análise
ou qualquer  outro procedimento por
parte da fiscalização tributária para o
seu cumprimento.”

Art. 17. Altera a redação do art. 60 da Lei nº 2.310,
de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com
a seguinte redação:

“Art.  60  Nas  transações  em  que
figurarem  como  adquirentes  ou
cessionários,  pessoas  imunes  ou
isentas,  ou  em  casos  de  não
incidência,  a  comprovação  do

pagamento  do  imposto  será
substituída por declaração expedida
pela  autoridade  fiscal,  como
dispuser o regulamento.”

Art. 18. Altera a redação do § 2º e inclui o inciso III
neste parágrafo, altera a redação do § 3º e inclui os
§§ 4º e 5º, todos no art. 61 da Lei nº 2.310, de 16 de
dezembro  de  2009,  passando  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

“Art. 61 ...
I - ...
II - ...  
III - ...  
IV - ...  
V - ...  
VI - ... 
VII - ... 
VIII - ...   
IX - ... 
X - ... 
§ 1º... 

§ 2º As disposições dos incisos IX e
X  deste  artigo  não  se  aplicam
quando  a  atividade  preponderante
do adquirente for a compra e venda
desses bens ou direitos, locação de
bens  imóveis  ou  arrendamento
mercantil.
I - ...
II - ...  
III – a análise da preponderância se
dará  quando a  empresa  estiver  em
operação,  sendo  tributado  o  ITBI
quando  a  sociedade  não  entra  em
atividade,  ou  hiberna  ou  entra  em
inatividade.

§ 3º A pessoa jurídica adquirente de
imóveis  ou  de  direitos  a  eles
relativos, nos termos dos incisos IX
e  X  deste  artigo,  no  caso  de  não
pagamento do tributo nos termos do
§ 2º do art. 58, deverá apresentar à
Fiscalização  Tributária,
independentemente  de  intimação,
para  fins  de  auditoria  fiscal,  os
demonstrativos  de  sua  receita
operacional  e  demais  documentos,
conforme  dispuser  o  regulamento,
no  prazo  de  90  (noventa)  dias,
contados  do  primeiro  dia  útil
subsequente  ao  do  término  do
período  que  serviu  de  base  para  a
apuração da preponderância. 

§  4º  As  exigências  do  §  3º  não
dispensam  ou  suspendem  as
exigências constantes do § 1º do art.
58 sendo  da  responsabilidade  do
contribuinte o seu cumprimento.

§  5º  Verificada  a  preponderância
referida no § 2º deste artigo ou não
apresentada  a  documentação
prevista no § 3º deste artigo, tornar-
se-á devido o imposto na forma da
Lei.”

Art. 19. Altera a redação do art. 63 da Lei nº 2.310,
de  16  de  dezembro  de  2009,  e  de  seu  parágrafo
único,  e  inclui  os  incisos  I  e  II  neste  parágrafo,
passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  63  As  situações  de  isenção,
bem como as  de  imunidade  e  não

incidência,  ficam  condicionadas  ao
seu  reconhecimento  pela
Administração  Municipal  conforme
dispuser o regulamento.

Parágrafo  único.  O  reconhecimento
das situações de isenção, imunidade
ou  não  incidência  não  gera  direito
adquirido,  tornando-se  devido  o
imposto respectivo:

I  -  com  os  devidos  encargos  e
penalidades  legais,  desde  a  data  da
transmissão,  se  apurado  que  o
beneficiado prestou prova falsa;

II - com os devidos encargos legais
desde  a  data  da  transmissão,  se
apurado que o beneficiado, no prazo
da decadência do imposto, deixou de
utilizar  o  imóvel,  em sua  plenitude,
para  os  fins  que  lhe  asseguraram o
benefício.”

Art.  20.  Revoga  a  Seção  IX  do  Capítulo  II  do
TÍTULO II e os arts. 64 e 65, todos da Lei nº 2.310,
de 16 de dezembro de 2009.

Art. 21. Altera a redação dos §§ 2º e 3º do art. 66 da
Lei nº 2.310, de 16 de dezembro de 2009, passando a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 66 ...
§ 1º…
§ 2º Os escrivães, tabeliães, oficiais
de notas, de registro de imóveis e de
registros  de  títulos  e  documentos,
quaisquer  outros  serventuários  da
Justiça  e  os  agentes  do  Sistema
Financeiro  da  Habitação  -SFH  -
exigirão  dos  interessados  a
apresentação  do  comprovante
original do pagamento do imposto ou
documento que o substitua, antes da
lavratura  ou  registro  de  quaisquer
atos que resultem em transmissão ou
cessão de bens imóveis ou de direitos
reais a eles relativos e farão constar,
nos  atos  e  termos  que  lavrarem,  a
estimativa fiscal, o valor do imposto,
a  data  de  seu  pagamento  e  a
identificação do documento utilizado
para pagamento do ITBI ou, se for o
caso,  comprobatório  do
reconhecimento  da  imunidade,  da
não  incidência  ou  da  isenção
tributária.

§  3º  A certidão  negativa  de  débitos
sobre  o  imóvel  deverá  ser  exigida
sempre, pelos Tabeliães, Escrivães e
Oficiais de Registro de Imóveis.”

Art.  22.  Altera  a  nomenclatura  da  Seção  XI  do
Capítulo II do TÍTULO II da Lei nº 2.310, de 16 de
dezembro  de  2009,  passando  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

“TÍTULO II
...
Capítulo II
...
“SEÇÃO XI
DA REESTIMATIVA FISCAL”

Art. 23. Altera a redação do art. 67 da Lei nº 2.310,
de 16 de dezembro de 2009, e inclui os §§ 1º e 2º,
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passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  67.  Discordando da estimativa
fiscal,  o  sujeito  passivo  poderá
apresentar,  no  prazo  de  15  (quinze)
dias,  contados  da  data  daquela
estimativa,  solicitação  de
reestimativa  fiscal  devidamente
fundamentada  e  detalhando  os
motivos  da  desconformidade,  à
Fiscalização  da  Fazenda  Municipal,
que  procederá  a  uma  reestimativa
fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados  do  recebimento  da
solicitação.

§  1º  A  solicitação  deverá  ser
acompanhada de documentos, fotos, e
demais informações que tenham sido
utilizadas  para  fundamentar  a
solicitação de reestimativa fiscal e a
falta  daqueles  fará  com  que  essa
solicitação  seja  considerada  apenas
como  uma  desconformidade  com  a
estimativa  fiscal,  restando  a
solicitação inepta.

§ 2º A solicitação de reestimativa não
suspende  ou  interrompe  o  prazo  de
validade da estimativa fiscal.”

Art. 24. Cria a Seção XI-A no Capítulo II do TÍTULO
II  da  Lei  nº  2.310,  de  16  de  dezembro  de  2009,
passando a vigorar com a seguinte redação:

“TÍTULO II
...
Capítulo II 
...
SEÇÃO XI-A
DO RECURSO”

Art. 25. Altera a redação do art. 68 da Lei nº 2.310,
de 16 de dezembro de 2009, e inclui os §§ 1º, 2º e 3º,
passando a vigorarem com a seguinte redação:

“Art. 68 Ao discordar da reestimativa
fiscal,  é  facultado  ao  contribuinte
encaminhar  recurso  no  prazo  de  15
(quinze)  dias a contar  da ciência  da
reestimativa  juntando,  às  suas
expensas,  laudo  de  avaliação
elaborado  por,  no  mínimo,  2  (dois)
profissionais  habilitados  e  demais
documentos  e  provas  que  possam
fundamentar a sua solicitação.

§1º  O  recurso  será  encaminhado
mediante  requerimento  dirigido  ao
Secretário  Municipal  da  Fazenda,  a
quem compete a decisão em grau de
última  instância  administrativa,  e
somente  surtirá  efeitos  se  com  a
apresentação  dos  documentos  que
fundamentem a solicitação.

§ 2º A decisão será proferida no prazo
de  30  (trinta)  dias  a  contar  do
protocolo  do  requerimento  ou  da
juntada de informações no processo,
se  determinada  a  realização  de
diligências pelo Secretário Municipal
da  Fazenda  a  fim  de  esclarecer
dúvidas no processo.

§  3º  Após  a  decisão  do  recurso
indicado  no  caput  deste  artigo,  a

(re)estimativa  fiscal  valerá  pelo
prazo  restante  da  estimativa
anteriormente  realizada  ou  por  1
(um)  mês  a  contar  da  ciência  ao
contribuinte, o que for maior.”

Art. 26. Inclui parágrafo único no art. 237 da Lei nº
2.310,  de  16  de  dezembro  de  2009,  passando  a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 237. ...
Parágrafo  único.  Estão  sujeitos  à
fiscalização os sujeitos passivos e as
pessoas  físicas  ou  jurídicas  que
interferirem  em  atos  ou  negócios
jurídicos  alcançados  pelo  tributo,
bem como aquelas que, em razão de
seu ofício, judicial ou extrajudicial,
pratiquem  ou  perante  as  quais
devam  ser  praticados  atos  que
tenham relação com o imposto.”

Art. 27. Altera os incisos I e IX, inclui os incisos X
e XI, revoga o parágrafo único e inclui os §§ 1º e 2º,
todos  no  art.  242  da  Lei  nº  2.310,  de  16  de
dezembro  de  2009,  passando  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

“Art. 242. ...
I  –  os  tabeliães,  notários,
registradores,  escrivães  e  demais
serventuários de ofício;
II - …
III - …
IV - …
V - …
VI - …
VII - …
VIII - ...
IX - os contabilistas e empresas de
contabilidade;
X  –  os  tomadores  de  serviços
prestados;
XI – quaisquer outras entidades ou
pessoas  em  razão  de  seu  cargo,
ofício, função, ministério, atividade
ou profissão.

Parágrafo único. Revogado.

§ 1º Os escrivães, tabeliães, oficiais
de notas, de registro de imóveis e de
registro  de  títulos  e  documentos
ficam  obrigados  a  permitir  à
fiscalização da Fazenda Municipal,
o  exame,  em  cartório,  dos  livros,
registros  e  outros  documentos  e  a
lhe  fornecer,  quando  solicitadas,
certidões  de  atos  que  forem
lavrados,  transcritos,  averbados  ou
inscritos  e  concernentes  a  imóveis
ou direitos a eles relativos.

§ 2º A obrigação prevista no caput:

I  –  não  abrange  a  prestação  de
informações quanto a fatos sobre os
quais  o  informante  esteja
legalmente  obrigado  a  observar
segredo em razão do cargo,  ofício,
função,  ministério,  atividade  ou
profissão;

II  –  não  acarretará  despesas  ao
Município.”

Art. 28. Altera a redação do art. 263 da Lei nº 2.310,
de 16 de dezembro de 2009, altera a redação do seu

inciso I, e inclui o inciso IV e o parágrafo único no
mesmo  artigo,  passando  a  vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art.  263.  O  sujeito  passivo  tem
direito  à  restituição  total  ou  parcial
do tributo, seja qual for a modalidade
de  seu  pagamento,  nos  seguintes
casos:

I  -  cobrança  ou  pagamento
espontâneo indevido ou maior que o
devido  em  face  da  legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias  materiais  do  fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - …
III - ...
IV - pagamento do Imposto sobre  a
Propriedade  Predial  e  Territorial
Urbana  incidente  sobre  imóvel  total
ou  parcialmente  desapropriado,
proporcionalmente  à  área  objeto  da
desapropriação,  relativo  ao  período
compreendido  entre  o  exercício
seguinte  ao  do  ato  declaratório  de
utilidade pública e o da efetivação da
desapropriação.

Parágrafo único. O valor pago a título
de  ITBI  somente  poderá  ser
restituído:

I - quando não se formalizar o ato ou
negócio  jurídico  que  tenha  dado
causa ao pagamento;

II - quando for declarada, por decisão
judicial  transitada  em  julgado,  a
nulidade do ato ou negócio jurídico
que tenha dado causa ao pagamento;

III - quando for considerado indevido
por  decisão  administrativa  final  ou
por  decisão  judicial  transitada  em
julgado.”

Art. 29. Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do
segundo mês subsequente à sua publicação.

Carlos Barbosa, 12 de julho de 2018. 
59º de Emancipação.

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

DECRETOS

DECRETO Nº 3.297 DE 22 DE JUNHO DE 2018

Abre  crédito  suplementar  no
Orçamento de 2018, Lei nº 3.475/17 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 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$ 147.912,32 (Cento e quarenta e sete
mil, novecentos e doze reais e trinta e dois centavos)
nas seguintes rubricas:
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D
e
s
p
.

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

Categor
ia

Rec
urs
o

Descrição Valor

3
0
5
0

03.01.04.122.003
0.2901

3.3.1.9.0
.92

1 DESPESAS  DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES

30.500,0
0

5
0
5
0

05.01.12.361.005
0.2901

3.3.1.9.0
.92

20 DESPESAS  DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES

12.000,0
0

5
2
6
3

05.02.12.365.005
1.2514

3.3.1.9.0
.94

31 INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS

8.000,00

5
3
0
9

05.03.12.361.005
3.2901

3.3.1.9.0
.94

31 INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS

23.000,0
0

5
3
1
1

05.03.12.361.005
4.1568

3.4.4.9.0
.51

20 OBRAS  E
INSTALAÇÕES

80,00

7
2
3
3

07.02.18.541.007
9.2806

3.3.3.9.0
.39

1 OUTROS  SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA

6.600,00

7
7
0
3

07.07.20.606.007
6.2901

3.3.1.9.0
.94

1 INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS

3.000,00

9
0
4
0

09.01.10.301.009
0.2901

3.3.1.9.0
.92

40 DESPESAS  DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES

30.000,0
0

9
2
6
5

09.02.10.302.009
1.2918

3.3.3.9.0
.39

40 OUTROS  SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA

12.000,0
0

9
5
0
0

09.05.10.122.009
6.2901

3.3.1.9.0
.05

40 OUTROS  BENEF.
PREVIDENCIÁRIOS

1.020,00

9
5
0
2

09.05.10.122.009
6.2901

3.3.1.9.0
.16

40 OUTRAS  DESPESAS
VARIAVEIS-P.CIVIL

2.000,00

1
0
0
0
1

10.01.08.244.010
0.2901

3.3.1.9.0
.16

1 OUTRAS  DESPESAS
VARIAVEIS-P.CIVIL

200,00

1
0
0
0
3

10.01.08.244.010
0.2101

3.3.3.9.0
.30

1 MATERIAL  DE
CONSUMO

2.200,00

1
0
0
0
6

10.01.08.244.010
0.2101

3.3.3.9.0
.39

1 OUTROS  SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA

1.400,00

1
0
3
0
0

10.02.08.244.010
2.2901

3.3.1.9.0
.05

1 OUTROS  BENEF.
PREVIDENCIÁRIOS

6.100,00

1
3
3
1
2

13.03.25.752.013
8.2706

3.3.3.9.0
.30

1 MATERIAL  DE
CONSUMO

700,00

1
4
0
1
3

14.01.28.846.000
0.3304

3.3.1.9.0
.91

400 SENTENÇAS
JUDICIAIS - PESSOAL

9.112,32

TOTAL 147.912,
32

Art.  2.º  O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto com a redução das seguintes rubricas:

D
e
s
p
.

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

Categ
oria

R
ec
u
rs
o

Descrição Valor

3
0
0
1

03.01.04.122.003
0.2901

3.3.1.
9.0.11

1 VENC.  VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL

30.500,00

5
0
0
1

05.01.12.361.005
0.2901

3.3.1.
9.0.11

2
0

VENC.  VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL

12.000,00

5
0
2
1

05.01.12.361.005
0.2901

3.3.1.
9.0.11

3
1

VENC.  VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL

31.000,00

5
0
2
2

05.01.12.361.005
0.2004

3.3.3.
9.0.39

2
0

OUTROS  SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA

80,00

7
2
1
2

07.02.18.541.007
1.2875

3.3.3.
9.0.35

1 SERVIÇOS  DE
CONSULTORIA

6.600,00

7
7
0
1

07.07.20.606.007
6.2901

3.3.1.
9.0.11

1 VENC.  VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL

3.000,00

9
0

09.01.10.301.009
0.2901

3.3.1.
9.0.11

4
0

VENC.  VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL

30.000,00

0
1
9
3
0
0

09.03.10.303.009
2.2901

3.3.1.
9.0.05

4
0

OUTROS  BENEF.
PREVIDENCIÁRIOS

3.020,00

9
4
4
2

09.04.10.305.009
3.2906

3.3.3.
9.0.39

4
0

OUTROS  SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA

12.000,00

1
0
0
0
0

10.01.08.244.010
0.2901

3.3.1.
9.0.11

1 VENC.  VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL

6.300,00

1
0
4
2
8

10.04.16.482.010
3.1033

3.3.3.
9.0.48

1 OUTROS  AUX.
FINANC.  A  PESSOA
FISÍCA

3.600,00

1
3
3
2
1

13.03.25.752.013
8.2706

3.4.4.
9.0.52

1 EQUIPAMENTOS  E
MAT. PERMANENTE

700,00

1
4
0
0
1

14.01.28.272.000
0.3303

3.3.1.
9.0.01

4
0
0

APOS.,RES.REMUN.E
REFORMAS MILIT.

9.112,32

TOTAL 147.912,32

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

Carlos Barbosa, 22 de junho de 2018.

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.300 DE 29 DE JUNHO DE 2018

Desativa Escola Municipal. 

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

Decreta: 

Art.  1º  A  desativação  da  Escola  Municipal  de
Educação  Infantil  Recanto,  localizada  no  Bairro
Vila Nova, neste município, por 24 (vinte e quatro)
meses, devido ao nucleamento desta instituição para
outra já existente nas proximidades. 

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

Carlos Barbosa, 29 de junho de 2018.

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

DECRETO Nº 3.301 DE 06 DE JULHO DE 2018

Abre  crédito  suplementar  no
Orçamento de 2018, Lei  nº 3.475/17
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  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$  111.717,00  (Cento  e  onze  mil,
setecentos e dezessete reais) nas seguintes rubricas:

D
es
p.

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

Categoria Rec
urs
o

Descrição Valor

20
06

02.01.04.122.0020.
2201

3.3.3.9.0.3
9

1 OUTROS
SERVIÇOS  TERC.-
P.JURÍDICA

500,00

42 04.02.04.125.0041. 3.3.3.9.0.3 1 OUTROS 500,00

06 2403 9 SERVIÇOS  TERC.-
P.JURÍDICA

50
08

05.01.12.361.0050.
2501

3.3.3.9.0.3
9

20 OUTROS
SERVIÇOS  TERC.-
P.JURÍDICA

200,00

53
08

05.03.12.361.0058.
2502

3.3.3.9.0.3
9

20 OUTROS
SERVIÇOS  TERC.-
P.JURÍDICA

2.750,0
0

60
03

06.01.04.451.0060.
2601

3.3.3.9.0.3
0

1 MATERIAL  DE
CONSUMO

2.000,0
0

60
06

06.01.04.451.0060.
2601

3.3.3.9.0.3
9

1 OUTROS
SERVIÇOS  TERC.-
P.JURÍDICA

3.000,0
0

70
29

07.01.20.605.0070.
2708

3.3.3.9.0.3
9

1 OUTROS
SERVIÇOS  TERC.-
P.JURÍDICA

2.000,0
0

72
33

07.02.18.541.0079.
2806

3.3.3.9.0.3
9

1 OUTROS
SERVIÇOS  TERC.-
P.JURÍDICA

800,00

76
03

07.06.20.606.0075.
2713

3.3.3.9.0.3
0

1 MATERIAL  DE
CONSUMO

16.000,
00

80
41

08.01.26.782.0083.
2709

3.3.3.9.0.3
9

1 OUTROS
SERVIÇOS  TERC.-
P.JURÍDICA

4.880,0
0

92
03

09.02.10.302.0091.
2901

3.3.1.9.0.3
4

40 OUTRA  DESP
PESSOAL-
TERCEIRIZAÇÃO

12.000,
00

92
65

09.02.10.302.0091.
2918

3.3.3.9.0.3
9

40 OUTROS
SERVIÇOS  TERC.-
P.JURÍDICA

20.737,
00

94
40

09.04.10.305.0093.
2906

3.3.3.9.0.3
0

40 MATERIAL  DE
CONSUMO

35.000,
00

95
52

09.05.10.122.0096.
2909

3.3.3.9.0.3
9

40 OUTROS
SERVIÇOS  TERC.-
P.JURÍDICA

3.000,0
0

10
41
0

10.04.16.482.0103.
2131

3.3.3.9.0.3
9

1 OUTROS
SERVIÇOS  TERC.-
P.JURÍDICA

600,00

11
00
8

11.01.23.695.0111.
2111

3.4.4.9.0.5
2

1 EQUIPAMENTOS  E
MAT.
PERMANENTE

4.200,0
0

11
31
4

11.03.23.695.0114.
2019

3.3.3.9.0.3
2

1 MATERIAL  DE
DISTRIB.
GRATUITA

3.000,0
0

12
00
6

12.01.27.812.0120.
2112

3.3.3.9.0.3
9

1 OUTROS
SERVIÇOS  TERC.-
P.JURÍDICA

550,00

TOTAL 111.71
7,00

Art.  2.º  O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto com a redução das seguintes rubricas:

D
e
s
p
.

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

Categoria Recu
rso

Descrição Valor

2
4
1
3

02.04.04.126.0
043.2606

3.3.3.9.0.39 1 OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-
P.JURÍDICA

500,00

4
4
1
3

04.04.04.122.0
044.2404

3.3.3.9.0.39 1 OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-
P.JURÍDICA

500,00

5
0
0
5

05.01.12.361.0
050.2501

3.3.3.9.0.30 20 MATERIAL
DE
CONSUMO

200,00

5
2
1
5

05.02.12.365.0
058.2504

3.3.3.9.0.39 20 OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-
P.JURÍDICA

2.750,00

6
0
0
2

06.01.04.451.0
060.2601

3.3.3.9.0.14 1 DIARIAS  -
PESSOAL
CIVIL

2.000,00

6
0
0
4

06.01.04.451.0
060.2601

3.3.3.9.0.33 1 PASSAGENS /
DESP.  COM
LOCOMOÇÃ
O

3.000,00

7
0
0
8

07.01.20.606.0
070.2801

3.3.3.9.0.30 1 MATERIAL
DE
CONSUMO

8.800,00

7
7
0
6

07.07.20.606.0
076.2710

3.3.3.9.0.30 1 MATERIAL
DE
CONSUMO

10.000,00

8
0
4
2

08.01.26.782.0
083.2709

3.4.4.9.0.51 1 OBRAS  E
INSTALAÇÕE
S

4.880,00

9
2
8
3

09.02.10.302.0
091.2921

3.3.3.9.0.39 40 OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-P.

34.837,00

9
3
7
1

09.03.10.303.0
092.2905

3.3.3.9.0.32 40 MATERIAL
DE  DISTRIB.
GRATUITA

3.000,00

9
7
3
5

09.07.10.302.0
095.2921

3.3.3.9.0.39 1 OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-
P.JURÍDICA

32.900,00

1
0
4
2
7

10.04.16.482.0
103.1033

3.3.3.9.0.39 1 OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-
P.JURÍDICA

600,00

1
1
0
2
6

11.01.23.695.0
113.2012

3.3.3.9.0.39 1 OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-
P.JURÍDICA

7.200,00

1
2

12.01.27.812.0
122.1219

3.4.4.9.0.51 1 OBRAS  E
INSTALAÇÕE

550,00
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0
1
0

S

TOTAL 111.717,00

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

Carlos Barbosa, 06 de julho de 2018.

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.302 DE 09 DE JULHO 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$  85.576,32  (Oitenta  e  cinco  mil,  quinhentos  e
setenta  e  seis  reais  e  trinta  e  dois  centavos)  na
rubrica  abaixo,  pertencente  ao  Instituto  de
Previdência Municipal de Carlos Barbosa – IPRAM:

D
es
pe
sa

Ó
r
g
ã
o

U
n
i
d
.

F
u
n
ç
ã
o

S
u
b
f.

P
r
o
g
.

P
r
o
j.

Nature
za 

R
e
c
.

Descrição R$

1
5
0
1
5

1
4

1
2
8

8
4
5

0
0
0
0

3
3
0
1

3.3.20
.01.01

4
0
0

Compensação
Previdenciária
-Aposentadoria
RPPS X RGPS

85.57
6,32

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

Descrição R$

14
20
1

1
4

2
9
9

9
9
9

9
9
9
9

3
3
9
9

9.9.9.9
.99.99

4
0
0

Reserva de
Contingência

85.5
76,3

2

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

Carlos Barbosa, 9 de julho de 2018

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.303 DE 13 DE JULHO DE 2018

Abre crédito especial 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 nº 4.320 de 17 de março de 1964,
e  ainda  de  conformidade  com a  Lei  Municipal  nº
3.547, de 12 de julho de 2018. 

Decreta: 

Art. 1.º Abre crédito especial no Orçamento de 2018,
Lei nº 3.475 de 15 de dezembro de 2017, no montante

de R$ 591.593,85 (Quinhentos e noventa e um mil,
quinhentos e noventa e três reais e oitenta e cinco
centavos) nas seguintes rubricas:

De
sp.

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

Categor
ia

Recu
rso

Descrição Valor

55
50

05.05.12.361.0
057.2535

3.3.3.9.0
.30

2210 MATERIAL  DE
CONSUMO

50.000,0
0

55
51

05.05.12.361.0
057.2535

3.3.3.9.0
.39

2210 OUTROS  SERVICOS
TERC.-P.JURÍDICA

60.993,8
5

60
15

06.01.26.782.0
064.1607

3.4.4.9.0
.51

1701 OBRAS  E
INSTALAÇÕES

480.000,
00

10
24
0

10.02.08.244.0
101.1041

3.4.4.9.0
.51

1 OBRAS  E
INSTALAÇÕES

100,00

10
25
9

10.02.08.241.0
102.1030

3.4.4.9.0
.51

1 OBRAS  E
INSTALAÇÕES

100,00

10
26
4

10.02.08.244.0
101.1024

3.4.4.9.0
.51

1 OBRAS  E
INSTALAÇÕES

100,00

10
26
5

10.02.08.244.0
102.1024

3.4.4.9.0
.51

1 OBRAS  E
INSTALAÇÕES

100,00

10
32
4

10.03.08.244.0
102.2103

3.4.4.9.0
.51

2161 OBRAS  E
INSTALAÇÕES

100,00

10
35
5

10.03.08.244.0
102.2103

3.4.4.9.0
.51

2160 OBRAS  E
INSTALAÇÕES

100,00

TOTAL 591.593,
85

Art.  2.º  O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto  parte  com o  excesso  de  arrecadação  dos
recursos  2210/FNDE,  no  montante  de  R$
110.993,85, e recurso 1701/DAER/RS, no montante
de  R$  480.000,00  e  parte  com  a  redução  das
seguintes rubricas:

De
sp.

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

Categor
ia

Recu
rso

Descrição Valor

10
31
2

10.02.08.244.0
102.2103

3.4.4.9.0
.51

1 OBRAS  E
INSTALAÇÕES

400,00

10
32
3

10.03.08.244.0
102.2103

3.4.4.9.0
.52

2161 EQUIPAMENTOS  E
MAT. PERMANENTE

100,00

10
35
4

10.03.08.244.0
102.2103

3.4.4.9.0
.52

2160 EQUIPAMENTOS  E
MAT. PERMANENTE

100,00

TOTAL 600,00

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

Carlos Barbosa, 13 de julho de 2018.

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.305 DE 13 DE JULHO DE 2018

Declara  Imprensa  Oficial  do
Município  para  fins  do  disposto  nos
artigos  6º,  da  Lei  8666/1993  a
Empresa que especifica. 

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

Considerando o disposto nos artigos 6º, XIII e 21 da
Lei nº 8.666/1993,

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.458,
de 11 de agosto de 2010, 
 
Considerando  a  homologação  do  Processo
Licitatório referente o  Edital de  Pregão Presencial
nº 43,
DECRETA: 

Art. 1º É declarada Imprensa Oficial do Município,
para  fins  do disposto  nos  artigos  6º,  XIII,  da  Lei
8666/1993,  a  empresa  CAPRARA  EDITORA  E
IMPRESSORA PUBLICIDADE  E  PROMOÇÕES
LTDA, inscrita  no CNPJ sob nº  87.555.710/0001-
66, com sede na Rua Rio Branco, nº 422, sala 12,
Bairro Centro em Bento Gonçalves – RS. 

Carlos Barbosa, 13 de julho de 2018.

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

EDITAIS

EDITAL Nº 038/2018

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 III, Edital
n°  034/2018,  TORNA PÚBLICO o presente  Edital
para divulgar o que segue:

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.

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  13/07/2018,  devendo  os
mesmos  serem  protocolados  junto  à  Prefeitura
Municipal,  no  setor  de  Protocolo,  em  horário  de
expediente. 

Carlos Barbosa, 12 de julho de 2018.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração. 

Fabiana Zarpelon Eltz,
Coordenador de Recursos Humanos.

ANEXO I DO EDITAL Nº 038/2018
RELATÓRIO DE INSCRIÇÕES

HOMOLOGADAS

INSPETOR DE ALUNOS
NOME INSCRIÇÃO

LINIR ANDERS 001

GESSICA CRISTINA DOS SANTOS DUPONT 002

SIDICLEIA FERREIRA BERNDT 003

IEDA MARIA ERTHAL ZANI 004

ANA JULIA HAEFLIGER 005

JOSIANE ALEXANDRE GALVES 006

LEIDIANE PEREIRA DA SILVA 009

POLIANA NARA DALA SANTA 011

JOICI CRAZIELI LENZ MOOJEN 012

ESTELA DA SILVA 013

SILVANA THUMS HENSEL 014

MARTA LUKIANETZ 015

MARIA REGINA GONÇALVES DA SILVA 
BENINI

017

TANEA GIEHL MULLER 019

ANGELA CRISTINA LOPES DE LIMA 020

ELIANA THOMAZINI 023

NATHALIA PISONI TAUFER 024

MIRIAM CATIANA MAZUI ALMEIDA 028

FABIANO CANAL 029

RAQUEL MARIA GELMINI 030

EBENEZAIDE CORREA BISPO DIAS 031

MICHELE HOFFMEISTER DE MELLO 032

RAQUEL NARDES DORNELLES 035

MICHELE DE SIQUEIRA 037

https://leismunicipais.com.br/a/rs/c/carlos-barbosa/lei-ordinaria/2010/245/2458/lei-ordinaria-n-2458-2010-institui-meio-oficial-de-publicacao-dos-atos-normativos-e-administrativos-no-ambito-da-administracao-publica-municipal-direta-e-indireta
http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/
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NOME INSCRIÇÃO

THALVANY KRISTHIAN GODOIS FELTRIN 038

KATRINE LIMA AVILA 039

DIEGO KREMER 040

LUIZA DELUANA DA SILVA COSTA 041

MARIA SONILENE SANTIAGO 042

JONAS JOSE VICARI 044

THIAGO TEIXEIRA ARISTIMUÑO 046

JULIANA KANOFFRE 047

CAROLINA PEREIRA RAMOS 048

INSTRUTOR DE TECNOLOGIA DIGITAL
NOME INSCRIÇÃO

PEDRO JEAN DE CARVALHO BRITO 008

NICOLE BACON SALERI 034

CLEBER BARBOSA COSTA MIRANDA 043

MÉDICO
NOME INSCRIÇÃO

NÃO HOUVE INSCRITOS PARA A FUNÇÃO.

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
NOME INSCRIÇÃO

NÃO HOUVE INSCRITOS PARA A FUNÇÃO.

PROFESSOR DE HISTÓRIA
NOME INSCRIÇÃO

EMANUEL SILVEIRA DE SOUZA 007

PAMELA MECKING DE MEDEIROS 010

JOAO BOSCO EGAS CARLUCHO 018

LUCILENE DORVALINA COSTA DE ANDRADE 022

SONIA MARIA COSTA 027

SIMONE CRISTINA HERBERT BASSO 033

SUELEN FLORES MACHADO 045

ANEXO II DO EDITAL Nº 038/2018 
RELATÓRIO DE INSCRIÇÕES NÃO

HOMOLOGADAS

INSCRI-
ÇÃO

MOTIVO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO

016

Não apresentou certificado de, no mínimo, 180 horas, devidamente
comprovadas, de capacitação na área de operação de computado-
res, redes de computadores, banco de dados ou sistemas operacio-
nais, ministrados por instituição regularmente constituída, ou gra-
duação em curso superior da área.

021

Não apresentou formação concluída em curso superior de gradua-
ção plena correspondente a área do conhecimento específico, nos
termos da lei vigente, para o exercício da docência nas séries finais
do Ensino Fundamental.

025 Não apresentou comprovante de conclusão do ensino médio.

026 Não apresentou documento de identidade oficial com foto.

036 Não apresentou documento de identidade oficial com foto.

CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 004/2018 – RETIFICADO

OBJETO:  O objeto do presente  edital  é a  seleção
pública para inscrições de Livreiros/Livrarias na 27ª
edição da Feira do Livro de Carlos Barbosa.
DATA: 16 de Agosto de 2018
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL:  Centro Administrativo Municipal de Car-
los Barbosa

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 004 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Chamamento Público.

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 091/2018

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 26 de Julho de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO:  Contratação de Empresa  Especializada
para Prestação de Serviço Final de Impressões.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o nº 091 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 092/2018

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 26 de Julho de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição de Pneus e Escovas.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o nº 092 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 093/2018

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 30 de Julho de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO:  Contratação  de  Empresa  para  Prestar
Serviço  de  Monitoramento  24  horas  nas  Escolas
Públicas Municipais.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o nº 093 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 094/2018

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 03 de Agosto de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos Especia-
lizados (Consultas e Exames).

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o nº 094 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

ATAS

ATA DE SESSÃO CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 003/2018

Ata  de  licitação  modalidade  Chamamento  Público
número três do ano de dois mil e dezoito, realizada às
nove horas do dia dezessete de julho 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 formalização
de  parceria  através  de  termo  de  colaboração  com
Organizações  da  Sociedade  Civil  –  OSC,  para
execução de projetos no exercício de 2018 com as
seguintes finalidades: Projeto de Restauro de Capela,
localizada  na  comunidade  de  Santo  Antônio  de
Castro  e  Castração  de  cães  e  gatos.  Presentes  os
membros da Comissão Julgadora de Licitações: Ana
Paula Hoenig, Claudia Missiaggia Monegat e Raquel
dos Santos De Zorzi. Reuniu-se esta Comissão para
análise  de  documentos  reapresentados,  restando  as
entidades  habilitadas.  Encaminha-se  processo  para
assessoria jurídica. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pela comissão de licitações.

ATA II DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 072/2018

Aos  dezoito  dias  do  mês  de  julho  de  dois  mil  e
dezoito, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se o
Pregoeiro  e  a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela
Portaria  nº  226/2018,  com  a  finalidade  de  dar
andamento  ao  processo  que  tem  por  objetivo  a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,
CONSULTORIA  E  SUPORTE  TÉCNICO  EM
INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES, conforme descrito  no item 01
do Edital,  processando-se essa licitação nos termos
da  Lei  Federal  n.º  10.520,  de  17/07/2002,  e  do
Decreto Municipal  nº  2.008,  de 20 de fevereiro de
2006,  com aplicação  subsidiária  da  Lei  Federal  nº
8.666/93 e  Lei  Complementar  123,  de  14  de
dezembro de 2006. A Pregoeira informa que recebeu
nesta  data  parecer  jurídico  referente  ao  recurso
interposto  pela  licitante  R  SOMENSI  SOLUÇÕES
EM  TECNOLOGIA  LTDA,   com  base  nisso,  a
Pregoeira  decide  por  dar  andamento  ao  certame,
ratificando a ata anterior. Adjudica-se para a licitante
IST INFORMÁTICA LTDA – ME o objeto  01 do
edital. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira  e  equipe  de  apoio.  Encaminha-se  o
processo  para  assessoria  jurídica  para  análise  dos
procedimentos  adotados  por  mim  Pregoeiro,  para
posterior homologação.

Sinara Kirch
Pregoeiro

Fernanda Grolli
Equipe de Apoio

ATA III DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 075/2018

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezoito,
às quinze horas, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de
Apoio,  designados  pela  Portaria  nº  226/2018, com  a
finalidade de dar andamento ao processo que tem por
objetivo  a  aquisição  de  materiais  e  serviço  para
drenagem  rua  Irmã  Antônia  Venturini,  conforme
descrito  no  item  01  do  Edital,  processando-se  essa
licitação  nos  termos  da  Lei  Federal  n.º  10.520,  de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de
fevereiro  de  2006,  com  aplicação  subsidiária  da  Lei
Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
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dezembro  de  2006.  O  Pregoeiro  informa que  recebeu
nesta  data  parecer  jurídico  referente  ao  recurso
interposto pela empresa participante do processo acima
e  decide  pela  manutenção  da
desclassificação/inabilitação  da  licitante  RENOVA
TERRAPLENAGEM  LTDA ME  para  objeto  02,  do
edital.  A classificação  dos  demais  objetos  permanece
inalterada.  Adjudicam-se  as  empresas:
CONSTRUÇÕES METALICAS SISA EIRELI – ME,
para  o  objeto  01  e  TERRAPLENAGEM  E
PAVIMENTAÇÃO ALVES LTDA – ME, para o objeto
02.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pelo
Pregoeiro e equipe de apoio. Encaminha-se à Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeiro e equipe de
apoio para posterior homologação.

Itacir Rasador
Pregoeiro

Jaqueline T. Sachetto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 085/2018

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezoito,
às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de
Apoio, designados pela Portaria nº  226/2018, com a
finalidade  de  receber  propostas  e  documentos  de
habilitação,  objetivando  a  AQUISIÇÃO  DE
PRODUTOS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA
MINHA NOTA-e conforme descrito  no item 01 do
Edital,  processando-se  essa  licitação  nos  termos  da
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei
Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006.
Participaram do certame as empresas:  R SOMENSI
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELLI, neste ato
representada  pelo  Sr.  Pablo  Gurkevicz,  RG  nº
1094213954;  MOTOLIFE  VEÍCULOS  E
ACESSÓRIOS LTDA, neste ato representada pelo Sr.
Gilmar  Fernando  Lazzarotto,  RG nº   9002893627;
CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA LTDA- ME, neste ato representada
pela  Sra.  Silvana  Carine  Baumann,  RG  nº
1081182204; ELETRONICA LUNELLI LTDA - ME,
neste  ato  representada  pelo  Sr.  Eduardo  Henrique
Perera,  RG  nº  1082015486.  Conferidos  os
documentos apresentados para tanto,  as empresas R
SOMENSI  SOLUÇÕES  EM  TECNOLOGIA
EIRELLI, MOTOLIFE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS
LTDA  e  ELETRONICA LUNELLI  LTDA -  ME
restaram  credenciadas.  A  empresa   CENTERMIX
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME,
foi desclassificada por não atender o item 05.04 do
edital  -  juntamente com a proposta o licitante deve
apresentar catálogo do produto ofertado, sob pena de
desclassificação de sua proposta. Foram recebidos os
envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços,
e tendo concluído que apresenta condições positivas
de  classificação,  eis  que  os  preços  ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas  condições  de  fornecimento,  segundo  a
pesquisa  informativa  que  se  realizou,  a  Pregoeira
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
e  após  oportunizado  o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foram  declarados
vencedores os seguintes licitantes:  para o item 01 -
MOTOLIFE  VEÍCULOS  E  ACESSÓRIOS  LTDA,
com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$ 8.600,00;
para  o  item  02  -  R  SOMENSI  SOLUÇÕES  EM
TECNOLOGIA EIRELLI,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1.769,00;  para  o  item  03  -  R

SOMENSI  SOLUÇÕES  EM  TECNOLOGIA
EIRELLI, com o preço final (ou negociado) de R$
1.945,00;  para  o  item  04  -  R  SOMENSI
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELLI, com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  1.298,00.  O
relatório  de  lances  ofertados  para  cada  item
encontra-se  em anexo,  sendo rubricado por  todos.
Após  a  fase  das  propostas  e  lances  foi  aberto  o
envelope  de  número  02,  referente  a  habilitação.
Foram  habilitadas  as  empresas:  MOTOLIFE
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA e R SOMENSI
SOLUÇÕES  EM  TECNOLOGIA  EIRELLI.
Adjudicam-se às empresas vencedoras: MOTOLIFE
VEÍCULOS  E  ACESSÓRIOS  LTDA,  o  objeto
constante  no  item 01  do  edital;  e,  R  SOMENSI
SOLUÇÕES  EM  TECNOLOGIA  EIRELLI,  os
objetos constante nos itens 02,03 e 04 do edital. Foi
concedido  prazo  para  recurso,  não  havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pela  Pregoeira,
equipe  de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à
Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos
documentos  e  procedimentos  adotados  por  mim
pregoeira  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação. 

Letícia Lando de Almeida
Pregoeira

Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 086/2018

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezoito,
às  quatorze  horas,  reuniram-se  o  Pregoeiro  e  a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
226/2018, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a Aquisição
de  Churrasqueiras  para  o  Ginásio  do  Bairro
Aparecida  conforme descrito no item 01 do Edital,
processando-se  essa  licitação  nos  termos  da  Lei
Federal  n.º  10.520,  de  17/07/2002,  e  do  Decreto
Municipal  nº  2.008,  de  20  de  fevereiro  de  2006,
com  aplicação  subsidiária  da  Lei  Federal  nº
8.666/93  e  Lei  Complementar  123,  de  14  de
dezembro  de  2006.  Participaram  do  certame  as
empresas:  AMB  –  MÁQUINAS  E
FERRAMENTAS  LTDA,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Adonir  João  de  Almeida,  RG  nº
3053487959;  ADEMIR  DE  VILLA
METALURGICA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
Ademir  de  Villa,  RG  nº   5023910218;  DESIGN
CHURRASQUEIRAS  LTDA,  neste  ato
representada pelo Sr. Ronaldo Tancredo Gobeti, RG
nº  1060448303.  Conferidos  os  documentos
apresentados para  tanto,  as  empresas  participantes
restaram  credenciadas.  Foram  recebidos  os
envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação.  Aberto  o  envelope  da  proposta  de
preços, e tendo concluído que apresenta condições
positivas  de  classificação,  eis  que  os  preços
ofertados  situaram-se  dentre  aqueles  vigentes  no
mercado para idênticas condições de fornecimento,
segundo a pesquisa informativa que se realizou,  o
Pregoeiro  decidiu  pela  abertura  do  momento  de
lances conforme planilha anexa. Encerrada a fase de
lances, e após oportunizado o exercício do benefício
para  micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar 123/2006, foi declarado vencedor o
seguinte  licitante:  para  o  lote  01  -  AMB  –
MÁQUINAS  E  FERRAMENTAS  LTDA,  com  o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  27.000,00.  O
relatório de lances ofertados para o lote encontra-se
em anexo, sendo rubricado por todos. Após a fase
das  propostas  e  lances  foi  aberto  o  envelope  de

número 02, referente a habilitação. Foi habilitada a
empresa: AMB – MÁQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA.  Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  AMB  –
MÁQUINAS  E  FERRAMENTAS LTDA,  o  objeto
constante no lote 01 do edital. Foi concedido prazo
para  recurso,  não  havendo  manifestação  de
interposição  do  mesmo.  Nada  mais  havendo  a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos adotados por mim pregoeiro e equipe
de apoio para posterior homologação.   

Itacir Rasador
Pregoeiro

Diego Zarpelon
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 087/2018

Aos dezesseis  dias  do  mês  de  julho  de  dois  mil  e
dezoito, às quatorze horas, reuniram-se a Pregoeira e
a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
226/2018,  com a finalidade de  receber  propostas  e
documentos de habilitação, objetivando a contratação
de serviços de transporte escolar,  conforme descrito
no item 01 do Edital,  processando-se essa licitação
nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002,
e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro
de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e  Lei  Complementar  123,  de  14  de
dezembro de 2006.  Participou do certame a empresa
SANTA LUIZA DE TRANSPORTES LTDA., neste
ato representada pela Sra. Rafaela Haefliger, RG nº
4085481771.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  a  empresa  participante
restou credenciada. Foram recebidos os envelopes n.
01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta  de preços,  e  tendo concluído
que  apresenta  condições  positivas  de  classificação,
eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles  vigentes  no  mercado  para  idênticas
condições  de  fornecimento,  segundo  a  pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu pela
abertura  do  momento  de  lances  conforme  planilha
anexa.  Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas  empresas  previsto  na  Lei  Complementar
123/2006, foram declarados vencedores os seguintes
licitantes:  para  o  item  01  -  SANTA  LUIZA DE
TRANSPORTES  LTDA.,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  4,08;  para  o  item 02  -  SANTA
LUIZA DE TRANSPORTES LTDA.,  com o  preço
final  (ou negociado)  de  R$ 3,38;  para  o item 03 -
SANTA LUIZA DE TRANSPORTES LTDA., com o
preço final (ou negociado) de R$ 5,97; para o item 04
- SANTA LUIZA DE TRANSPORTES LTDA., com
o preço final (ou negociado) de R$ 6,09; para o item
05  -  SANTA LUIZA DE TRANSPORTES LTDA.,
com o preço final (ou negociado) de R$6,97; para o
item  06  -  SANTA  LUIZA  DE  TRANSPORTES
LTDA., com o preço final (ou negociado) de R$ 3,94;
para  o  item  07  -  SANTA  LUIZA  DE
TRANSPORTES  LTDA.,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  6,39;  para  o  item 08  -  SANTA
LUIZA DE TRANSPORTES LTDA.,  com o  preço
final  (ou negociado)  de  R$ 7,27;  para  o item 09 -
SANTA LUIZA DE TRANSPORTES LTDA., com o
preço final (ou negociado) de R$ 5,08; para o item 10
- SANTA LUIZA DE TRANSPORTES LTDA., com
o preço final (ou negociado) de R$ 18,27; para o item
11  -  SANTA LUIZA DE TRANSPORTES LTDA.,
com o preço final (ou negociado) de R$ 14,59; para o
item  12  -  SANTA  LUIZA  DE  TRANSPORTES
LTDA.,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
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10,10;  para  o  item  13  -  SANTA  LUIZA  DE
TRANSPORTES  LTDA.,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  9,10.  O  relatório  de  lances
ofertados para cada item encontra-se em anexo, sendo
rubricado  por  todos.  Após  a  fase  das  propostas  e
lances foi aberto o envelope de número 02, referente
a  habilitação.  Foi  habilitada  a  empresa:  SANTA
LUIZA DE TRANSPORTES LTDA.  Adjudica-se  à
empresa  vencedora:  SANTA  LUIZA  DE
TRANSPORTES LTDA.,  os  objetos  constantes  nos
itens  01 ao 13 do edital.  Foi  concedido prazo para
recurso,  não  havendo  manifestação  de  interposição
do  mesmo.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para  análise  dos  documentos  e  procedimentos
adotados por mim pregoeira e equipe de apoio para
posterior homologação.   

Sinara Kirch
Pregoeira

Diego Zarpelon e Fernanda Grolli
Equipe de Apoio

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Alma Nova Sonorização Ltda.
OBJETO:  É  inexigível  a  licitação,  conforme
Processo Administrativo n° 002/2018, com base no
art. 25, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. É objeto
deste  a  contratação  de  banda  para  apresentação
musical  no  Festival  da  Canção  2018  de  Carlos
Barbosa,  com  colocação  de  sonorização  e
iluminação, que realizar-se-á no dia 01 de setembro
de  2018,  bem  como  ensaios  com  os  candidatos
inscritos no Festival. Ensaios necessários para que os
inscritos tenham acompanhamento técnico e suporte
necessário para sua avaliação no evento.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando o nº 007 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “inexibilidade nº 002”.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura do contrato até o
dia 10 de setembro de 2018.
VALOR: R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais).

Carlos Barbosa, 19 de julho de 2018.

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor-presidente da PROARTE – Fundação de

Cultura e Arte

ALMA NOVA SONORIZAÇÃO LTDA
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 165/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Cláudia Adriana da Silva Santana
& Cia Ltda – Me.
OBJETO: Constitui objeto do presente documento a

contratação de empresa para  execução  de obra de
construção de 40 (quarenta)  sepulturas geminadas
(gavetas)  no  Cemitério  Público  Municipal,
compreendendo escavação, serviços de alvenaria e
passeio,  localizado  na  Rua  Júlio  de  Castilhos,
Centro de Carlos Barbosa, RS, com colocação de
mão de obra, material e equipamentos necessários.
Os  serviços  deverão  ser  executados conforme
Projeto,  Orçamento,  e  Memorial  Descritivo,
constantes em anexo a este contrato.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando o nº 165 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “tomada de preços”.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a partir da emissão
da ordem de serviço.
VALOR:  R$  79.527,66  (setenta  e  nove  mil,
quinhentos  e  vinte  e  sete  reais  e  sessenta  e  seis
centavos).

Carlos Barbosa, 20 de julho de 2018.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

CLÁUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA &
CIA LTDA – ME

Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 176/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Empresa  Personalita  Centro  de
Beleza Ltda.
OBJETO: Fica acordado entre as partes a adição de
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) referente
a 02 serviços de hidratação de cabelos, 10 serviços
de retoque de cabelo e maquiagem, 25 serviços de
cabelo e maquiagem, 25 serviços de manicure e 10
serviços  de  retoque  de  maquiagem,  na  forma  da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente  instrumento. Fica  alterada  a  cláusula
segunda  do  presente  contrato,  passando  a  ter  a
seguinte redação:

Ite
m

Descrição
Quantid
ade até

Valor
unitário

Valor total

01
SERVIÇO DE HIDRATAÇÃO 
DE CABELOS

12
R$

95,00
R$ 1.140,00

02
SERVIÇO DE RETOQUE DE 
CABELO E MAQUIAGEM

50
R$

75,00
R$ 3.750,00

03
SERVIÇO DE CABELO E 
MAQUIAGEM

125
R$

170,00
R$

21.250,00

04 SERVIÇO DE MANICURE 125
R$

18,00
R$ 2.250,00

05
SERVIÇO DE RETOQUE DE 
MANICURE

50 R$ 6,00 R$ 300,00

VALOR GLOBAL ATÉ
R$

28.690,00

As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 12 de julho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento

Turístico Indústria e Comércio

EMPRESA PERSONALITA CENTRO DE BELEZA
LTDA.

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 104/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Imagem Sistemas de Informações
Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado por mais 150 (cento e cinquenta)
dias,  ou seja,  de  15  de setembro  de 2018 a  11 de
fevereiro de 2019, na forma da justificativa em anexo
que faz parte integrante do presente instrumento. As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 17 de julho de 2018.

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário Municipal da Fazenda

IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA
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 011/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Britamil – Mineração e Britagem
Ltda.
OBJETO: Fica  alterada a  razão social  da empresa
supracitada,  passando  a  ser  BRITAMIL
MINERAÇÃO  E  BRITAGEM  S.A,  conforme
documentos  em  anexo  que  faz  parte  do  presente
instrumento. As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 17 de julho de 2018.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio

Ambiente

BRITAMIL MINERAÇÃO E BRITAGEM S.A.
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 044/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Encopav Engenharia Ltda.
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  Do
preço – Objeto 01, ficando acordada a adição de R$
3.117,81 (três mil, cento e dezessete reais e oitenta e
um centavos), sendo R$ 2.182,50 (dois mil, cento e
oitenta e dois reais e cinquenta centavos) referentes a
material  e  R$  935,31  (novecentos  e  trinta  e  cinco
reais e trinta e um centavos) referente a mão de obra;
e Objeto 02, ficando acordada a adição de R$ 802,66
(oitocentos e dois reais e sessenta e seis  centavos),
sendo R$ 561,86 (quinhentos e sessenta e um reais e
oitenta  e  seis  centavos)  referentes  a  material  e  R$
240,80 (duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)
referente  a  mão  de  obra,  conforme  a  planilha  em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  Oriundos  da  DESPESA:  6014/60109
(Objeto  01)  e  6014/60193  (Objeto  02). As  demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 13 de julho de 2018.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
Contratado

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 063/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simoni Bioecologieas Eireli.
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  Do
Preço,  ficando  acordada  a  adição  de  R$  4.470,00
(quatro mil,  quatrocentos e setenta reais),  conforme
justificativa e projeto em anexo. As demais cláusulas
e  condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 13 de julho de 2018.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

SIMONI BIOECOLOGIEAS EIRELI
Contratado

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 078/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Vilson Possagnolo Me.
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Primeira  –  Da

Finalidade e Objeto, acrescentando-se o quantitativo
de 250 m² de reposição de calçamento, na forma da
justificativa  anexa,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento. Em função  da  alteração  da
Cláusula Primeira, fica alterada a Cláusula Segunda
-   do  Preço,  aditando-se  o  valor  de  R$  4.400,00
(quatro mil e quatrocentos reais). Totalizando assim
o valor  do contrato em até R$ 22.000,00 (vinte e
dois mil reais). As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 12 de julho de 2018.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

VILSON POSSAGNOLO 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 094/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Imply  Rental  Locação  de
Equipamentos e Serviços Ltda.
OBJETO: Fica  alterado o Item 1.4 do anexo I –
Descrição do Serviço, sendo: 
Inclusão de 1.220 (mil, duzentos e vinte) unidades
de  INGRESSOS  CORPORATIVO  EXCURSÕES
SEXTAS E DOMINGOS; 
Inclusão de 1.230 (mil, duzentos e trinta) unidades
de  INGRESSOS  CORPORATIVO  EXCURSÕES
SÁBADOS;
Em função da alteração do item 1.4 do anexo I, fica
alterada a Cláusula Segunda – do Preço, aditando-se
o  valor  de  R$  637,00  (seiscentos  e  trinta  e  sete
reais),  na forma da justificativa em anexo, que faz
parte integrante do presente instrumento. As demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 13 de julho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico

Indústria e Comércio

IMPLY RENTAL LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

PORTARIAS

EXTRATO DE PORTARIA Nº 404/2018

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
do servidor Rodrigo Ferrari Zeni, investido no cargo
de Médico, matrícula nº 1.458, lotado na Secretaria
Municipal  da  Saúde,  e designação  de  Comissão
Permanente  de  Sindicância  e/ou  Processo

Administrativo, nos termos da Portaria 282, de 04 de
abril  de  2016,  com  a  finalidade  de  apurar
responsabilidades  apontadas  no  Processo
Administrativo nº 4.052, datado de 29 de junho de
2018.

Carlos Barbosa, 02 de julho de 2018.

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

PORTARIA Nº 405/2018

DETERMINA,  o  encerramento  da  Sindicância
Administrativa  Investigatória,  Processo nº  5303,  de
12 de setembro de 2017, nos termos do Art. 158, §4º,
I, da Lei Municipal nº 682/1990, e o apensamento da
presente ao Processo de Sindicância Administrativa
Disciplinar que será aberto em relação aos servidores
Eduardo Pizzoli e Jocelmo dos Santos Soares.
Determina,  outrossim,  o  pagamento  do  conserto
realizado no veículo micro-ônibus de placas III 6589
ao prestador de serviços. 

Carlos Barbosa, 02 de julho de 2018.

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

PORTARIA Nº 416/2018

CONCEDE, os dias 09, 11 e 12 de julho de 2018, à
servidora NILCE DALMAS BRANCHI, matrícula nº
148,  agente  administrativo,  licença  por  motivo  de
falecimento de sua irmã, conforme artigo 111, inciso
III, alínea “b”, da Lei Municipal nº 682, de 1990. 

Carlos Barbosa, 09 de julho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 417/2018

RETIFICA a Portaria nº 393/2018, de 02 de julho de
2018,  que  concede  férias  regulamentares  a
servidores,  excluindo  da  mesma  a  servidora
GILMARA BUENO MACIEL,  matrícula  nº  1.326,
auxiliar de farmácia.

Carlos Barbosa, 09 de julho de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 418/2018

CONCEDE, com efeito retroativo a 08 de julho de
2018, por 120 dias consecutivos, licença maternidade
à servidora KELY WEBER AGUIAR, Professor de
Educação Infantil, matrícula nº 1.497, nos termos do
art.  71, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de
1991. Período da licença maternidade de 08 de julho
a 04 de novembro de 2018.

Carlos Barbosa, 09 de julho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 419/2018

CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois  dias,  11  e  12  de  julho  de  2018,  podendo  ser
prorrogado  por  igual  período  a  critério  da
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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 FUNÇÃO

LEANDRO SILVEIRA MARMITT MÉDICO

MICHELE AVER MOREIRA BUENO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Carlos Barbosa, 10 de julho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 420/2018

AVERBA,  para  fins  de  cômputo  de  tempo  de
contribuição  na  aposentadoria,  o  tempo  de  serviço
prestado  pela  servidora  ELDA  BRUTTOMESSO,
matrícula  nº  764,  conforme  Certidão  do  Instituto
Nacional de Seguro Social:

Atividade  Privada,  com  contribuição  ao  Regime
Geral de Previdência – INSS:
VG Representações Ltda
Período de  01/06/1983  a  31/05/1984 –  total  de  01
ano.
Comércio e Representações Grupeza Ltda
Período de  01/06/1984  a  22/06/1988 –  total  de  04
anos e 22 dias.
Comércio e Representações Grupeza Ltda
Período de  01/07/1988  a  28/10/1988 –  total  de  03
meses e 28 dias.
Combustíveis Egon Georg Ltda
Período de 01/11/1988 a 30/01/1990 – total de 01 ano
e 03 meses.
Estofados Dorigon Ltda
Período de  05/02/1990  a  07/05/1992 –  total  de  02
anos, 03 meses e 03 dias.

Total Geral: 3.243 dias, 
correspondendo a 08 anos, 10 meses e 23 dias.

Carlos Barbosa, 10 de julho de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 421/2018

CONCEDE, a partir desta data, prêmio assiduidade a
servidora ELDA BRUTTOMESSO, matrícula nº 764,
Agente Administrativo, tendo sido investida em cargo
de  provimento  efetivo,  sem interrupção,  em 15  de
julho  de  2002,  em  virtude  de  ter  completado  o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo o
período aquisitivo de 27 de outubro de 2012 a 27 de
outubro  de  2017,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal  nº  682,  de  05  de  junho  de  1990,  tendo
optado a servidora por licença, sendo concedido 03
(três) meses de licença, no período de 10 de julho a
09  de  outubro  de  2018,  conforme  o  processo
administrativo nº 3.803/2018.

Carlos Barbosa, 10 de julho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 422/2018

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  por  120  dias
consecutivos, licença maternidade à servidora JULIA
WELTER, Professor de Educação Infantil, matrícula
nº  1.430,  nos  termos do art.  71,  da  Lei  Federal  nº
8.213,  de 24  de julho  de 1991.  Período da  licença
maternidade  de  11  de  julho  a  07  de  novembro  de

2018.

Carlos Barbosa, 11 de julho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 423/2018

CONCEDE, com efeito retroativo, o dia 28 de junho
de 2018, à servidora TATIANA POSTAL, matrícula
nº 518, Professor – Ciências, licença por motivo de
falecimento de sua avó, conforme artigo 111, inciso
I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 682, de 1990. 

Carlos Barbosa, 11 de julho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 424/2018

ENQUADRA,  a  partir  desta  data,  os  servidores
abaixo  relacionados,  como  beneficiários  de
adicional de insalubridade sobre o padrão 08, classe
A, do quadro de cargos e salários da Lei Municipal
nº 685, de 26 de junho de 1990:

Nome Matrícu
la

Cargo Insalubrida
de

Adriana Barcarolo Fontoura 1.991 Agente de Campo 20%

Clenice Feier 1.990 Agente de Campo 20%

Elsom  Esvane  Pereira  da
Silva

1.993 Agente de Campo 20%

Fernanda Bagatini 1.989 Agente de Campo 20%

Jean Carlo Nodari 1.992 Agente de Campo 20%

Patricia Fernanda Sattler  1.587 Agente de Campo 20%

Thiago Teixeira Aristimuno 1.988 Agente de Campo 20%

Carlos Barbosa, 12 de julho de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 425/2018

REMANEJA, a partir desta data, o servidor ELIAS
JOSE ANDREOLA, motorista,  matrícula nº 1.450,
da Secretaria Municipal da Saúde para a Secretaria
Municipal de Segurança e Trânsito e, 
Cessa, a partir desta data, o pagamento de adicional
de  insalubridade  ao  servidor  ELIAS  JOSE
ANDREOLA, motorista, matrícula nº 1.450, tendo
em vista que o mesmo deixou de executar atividades
insalubres, conforme prevê o artigo 6º, inciso II, da
Lei Municipal nº 2.782 de 01 de junho de 2012. 

Carlos Barbosa, 12 de julho de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 426/2018

CONCEDE, a partir desta data, por 05 (cinco) dias
consecutivos,  à  servidora  MARIA  DE  JESUS
ANDRADE  DE  ARAÚJO,  matrícula  nº  1.477,
monitor  de  creche,  licença  por  motivo  de
falecimento de sua mãe, conforme artigo 111, inciso
III, alínea “b”, da Lei Municipal nº 682, de 1990.
Período da licença: de 13 a 17 de julho de 2018.

Carlos Barbosa, 13 de julho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 427/2018

CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois  dias,  16  e  17  de  julho  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 FUNÇÃO

MARINA MATUELLA DEBENETTI MÉDICO

TATIANE DA SILVA SOUZA TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Carlos Barbosa, 13 de julho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 429/2018

NOMEIA, em substituição, membros para comporem
o Conselho Municipal do Idoso – CMI, as pessoas a
seguir relacionadas: 

Representantes da Secretaria Municipal da Saúde: 
Titular: Aieska Proença Rodrigues, em substituição a
Gabriele Mattana.
Suplente: Estelamaris Diel Dupont, em substituição a
Catiane Canal Dupont.

Carlos Barbosa, 13 de julho de 2018.

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

PORTARIA Nº 430/2018

DESIGNA, servidores  representantes  do  Executivo
Municipal  de  Carlos  Barbosa  para  o
acompanhamento  da  execução  dos  contratos
administrativos abaixo relacionados:

CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

Nº
Contrato

Representante Cargo

179/2015 Andréia Armelin Auditor Tributário

002/2018 José Osmar Chies
Subprefeito  de
Arcoverde

Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Carlos Barbosa, 13 de julho de 2018.

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

PORTARIA Nº 431/2018

DESIGNA, em substituição,  e renova  membros para
comporem  o  Conselho  Municipal da  Juventude  –
CMJ, as pessoas a seguir relacionadas: 

Representantes  das  Entidades  Legalmente
constituídas no município que tenham por finalidade
desenvolver trabalhos com a juventude CEC: 

Titular em renovação: Vanessa Zílio.
Suplente: Eduarda Mesturini Lira, em substituição a
Brenda Schafer.

Carlos Barbosa, 13 de julho de 2018.
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PORTARIA Nº 432/2018

NOMEIA,  em  substituição,  como  membros  para
comporem  o  Conselho  Municipal de  Segurança
Pública, as pessoas a seguir relacionadas: 

Representantes do Conselho Tutelar
Titular:  Renato  Cislaghi,  em  substituição  a  Carla
Franciele Garcia.
Suplente:  Ana  Paula  Radke,  em  substituição  a
Renato Cislaghi.

Carlos Barbosa, 13 de julho de 2018.

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

PORTARIA Nº 433/2018

DESIGNA,  em  substituição,  membros  para
comporem o Conselho Municipal do Meio Ambiente
– COMAM, as pessoas a seguir relacionadas:

Representantes da Secretaria Municipal da Saúde: 
Suplente: Vinícius Fleck Silveira, em substituição a 
Cristiane Rasia Camilo. 

Carlos Barbosa, 13 de julho de 2018.

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

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2018

CONTRATANTE:  Câmara  Municipal  de
Vereadores
CONTRATADO: Roque Stoffel & Cia Ltda.
OBJETO:  O objeto do presente é a contratação de
empresa  objetivando  a  execução  de  serviços
referentes a complementação de 22,35 m² divisórias
existentes, bem como a instalação de 119,22 m² de
divisória  nova  na sede  da  Câmara  Municipal  de
Vereadores  de  Carlos  Barbosa/RS,  situada  na
Avenida  Presidente  Kennedy,  737,  bairro  Aurora,
sala 01,  com o fornecimento de material  e mão de
obra,  conforme  projeto,  planilha  orçamentária  e
memorial descritivo. As divisórias novas deverão ter
a  mesma  coloração  das  divisórias  atualmente
instaladas.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando o nº 001 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA:  15 (quinze)  dias,  a  contar  de  09  de
julho de 2018.
VALOR:  R$ 7.730,00 (sete mil, setecentos e trinta
reais).

Carlos Barbosa, 06 de julho de 2018.

MARIA ROSÁLIA FREITAG COUSSEAU
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

ROQUE STOFFEL & CIA LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 006/2017

CONTRATANTE: Câmara  Municipal  de
Vereadores
CONTRATADA: Jucitur Transportes Ltda Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre  as  partes,  por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 21 de julho de 2018 até
20 de julho de 2019, na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, fica reajustado o valor pago, pela variação
do  IGP-M do  período,  que  corresponde  a  6,92%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá
a  R$  1,60  (um  real  e  sessenta  centavos)  por
quilômetro rodado. As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 18 de julho de 2018.

MARIA ROSALIA FREITAG COUSSEAU
Presidente da Câmara de Vereadores

JUCITUR TRANSPORTES 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 007/2017

CONTRATANTE: Câmara  Municipal  de
Vereadores
CONTRATADA: JPS Locadora & Lazer Ltda Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre  as  partes,  por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 21 de julho de 2018 até
20 de julho de 2019, na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, fica reajustado o valor pago, pela variação
do  IGP-M do  período,  que  corresponde  a  6,92%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá
a  R$  1,60  (um  real  e  sessenta  centavos)  por
quilômetro rodado. As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 18 de julho de 2018.

MARIA ROSALIA FREITAG COUSSEAU
Presidente da Câmara de Vereadores

JPS LOCADORA & LAZER 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 008/2017

CONTRATANTE: Câmara  Municipal  de
Vereadores
CONTRATADA:  M. S. Benelli  Transportes Ltda –
Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 21 de julho de 2018 até 20
de julho de 2019, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função  da  prorrogação  de  prazo  do  contrato,  fica
reajustado o valor pago, pela variação do IGP-M do
período,  que  corresponde  a  6,92%. Desta  forma,  o
novo valor a ser pago corresponderá a R$ 1,60 (um
real e sessenta centavos)  por quilômetro rodado. As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 18 de julho de 2018.

MARIA ROSALIA FREITAG COUSSEAU
Presidente da Câmara de Vereadores

M. S. BENELLI TRANSPORTES 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 009/2017

CONTRATANTE: Câmara  Municipal  de
Vereadores
CONTRATADA: Z Z LOCAÇÕES DE VEÍCULOS
LTDA – EPP.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 21 de julho de 2018 até 20
de julho de 2019, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função  da  prorrogação  de  prazo  do  contrato,  fica
reajustado o valor pago, pela variação do IGP-M do
período,  que  corresponde  a  6,92%. Desta  forma,  o
novo valor a ser pago corresponderá a R$ 1,60 (um
real e sessenta centavos)  por quilômetro rodado. As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 18 de julho de 2018.

MARIA ROSALIA FREITAG COUSSEAU
Presidente da Câmara de Vereadores

Z Z LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA – EPP
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 010/2017

CONTRATANTE: Câmara  Municipal  de

PODER
LEGISLATIVO

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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Vereadores
CONTRATADA:  TRANSPORTES  BISSOLOTTI
LTDA – ME.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência  do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 21 de julho de 2018 até 20
de julho de 2019, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função  da  prorrogação  de  prazo  do  contrato,  fica
reajustado o valor pago, pela variação do IGP-M do
período,  que  corresponde  a  6,92%.  Desta  forma,  o
novo valor a ser pago corresponderá a R$ 1,60 (um
real e sessenta centavos)  por quilômetro rodado. As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 18 de julho de 2018.

MARIA ROSALIA FREITAG COUSSEAU
Presidente da Câmara de Vereadores

TRANSPORTES BISSOLOTTI 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

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