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LEIS

LEI Nº 3.550 DE 20 DE JULHO DE 2018
Altera a Lei nº 2.310, de 16 de dezembro de
2009, que estabelece o Código Tributário
Municipal, e dá outras providências.
O Vice-Prefeito no exercício do cargo de 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:

definidos no caput, não se estendendo
a outras atividades e/ou eventos
simultâneos de qualquer natureza.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 20 de julho de 2018.
59º de Emancipação.
ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.551 DE 20 DE JULHO DE 2018

Art. 1º Cria a Seção IV do Capítulo I do TÍTULO III
da Lei nº 2.310/2009, com a seguinte redação:
“TÍTULO III
…
Capítulo I
…
SEÇÃO IV
DA ISENÇÃO”
Art. 2º Inclui o artigo 116-B na Lei nº 2.310/2009,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 116-B. São isentas do
pagamento da Taxa de Localização as
pessoas
físicas
ou
jurídicas
participantes de feiras e eventos de
caráter eventual ou transitório em que
verificado interesse público, assim
declarado pelo Chefe do Poder
Executivo, ou nos quais o Município
atue como promotor ou co-promotor.
§ 1° A isenção não exime o
interessado de requerer a autorização,
ficando o exercício da atividade
condicionado à concessão do alvará
na forma do artigo 113, §2º.
§ 2° A isenção se refere somente à
Taxa de Localização, não dispensando
as pessoas físicas ou jurídicas da
comprovação de sua regularidade para
funcionamento, bem como do
atendimento das exigências impostas
com base na Legislação Sanitária e o
recolhimento da respectiva taxa,
quando for o caso.
§ 3° A isenção refere-se somente às
pessoas físicas ou jurídicas ligadas
diretamente às feiras ou eventos

Altera a redação dos arts. 1º e 2° da Lei n°
3.138, de 24 de fevereiro de 2015, quanto a
cedência de servidores efetivos ou
temporários para a Fundação.
O Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande
do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Altera a redação dos arts. 1° e 2° da Lei n°
3.138, de 24 de fevereiro de 2015, passando a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1.º É o Poder Executivo
autorizado a cooperar com a
Fundação de Cultura e Arte de Carlos
Barbosa – PROARTE, mediante
cedência de servidores integrantes do
seu quadro de cargos de provimento
efetivo
ou
contratados
temporariamente em casos de
excepcional interesse e necessidade,
para exercerem suas atividades na
Fundação, pelo prazo máximo de 05
(cinco) anos.
Art. 2.º As cedências autorizadas são
de até 07 (sete) servidores
municipais, com carga horária de até
44 (quarenta e quatro) horas
semanais.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 20 de julho de 2018.
59º de Emancipação.
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ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, RS.

ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI Nº 3.552 DE 25 DE JULHO DE 2018
LEI Nº 3.554 DE 25 DE JULHO DE 2018
Autoriza o Município de Carlos Barbosa a
firmar Acordo de Cooperação Técnica com
a União, por intermédio do Ministério da
Justiça e Segurança Pública e a
Superintendência Regional de Polícia
Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul.
O Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande
do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a firmar Acordo de Cooperação Técnica com a União,
por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança
Pública e a Superintendência Regional de Polícia
Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul,
objetivando a cooperação técnica operacional e
científica entre os entes, nos termos definidos no
instrumento que integra a presente lei.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 25 de julho de 2018.
59º de Emancipação.
ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, RS.

Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente, sob regime emergencial
e de excepcional interesse público,
Técnico em Enfermagem.
O Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar,
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, 01 (um) Técnico em
Enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais.
Art. 2º A referida contratação tem como objetivo
substituir aposentadoria de servidora efetiva.
Art. 3º O prazo de contratação se dará a partir da
assinatura do contrato administrativo, pelo prazo de
06 (seis) meses, prorrogáveis por iguais períodos,
devendo ser obrigatoriamente encerrado o contrato
quando houver candidato aprovado em banca válida
de concurso público apto a assumir a vaga.

O Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande
do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica acrescido ao Anexo Único da Lei
Municipal n° 3.490, de 19 de dezembro de 2017, no
mês de novembro, o evento “Etapa do Campeonato
Gaúcho de Drift Trike”, conforme segue:
"ANEXO ÚNICO
EVENTOS 2018
…
NOVEMBRO
…
02 e 03 – Etapa do Campeonato Gaúcho de Drift
Trike/SMELJ;”
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 25 de julho de 2018.
59º de Emancipação.
ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.556 DE 25 DE JULHO DE 2018

§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.

Autoriza o poder executivo a receber, em
cessão de uso, imóvel de propriedade da
Mitra Diocesana de Caxias do Sul, com
sede na localidade de Arcoverde, neste
município.

Altera a redação da Tabela de Vencimentos
da categoria funcional de Orientador
Educacional, constante no art. 29-A da Lei
n° 2.133, de 23 de janeiro de 2008.

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

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

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

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.

LEI Nº 3.553 DE 25 DE JULHO DE 2018

Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Altera a redação da Tabela de Vencimentos da
categoria funcional de Orientador Educacional,
constante no art. 29-A da Lei n° 2.133, de 23 de
janeiro de 2008, passando a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 29-A. …
Nível Classe
A(5%)

Classe
B(5%)

Classe
C(5%)

Classe
D(5%)

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, 25 de julho de 2018.
59º de Emancipação.

Classe
E(5%)

Classe
F(5%)

Classe G(5%)

Nível
2

3,0000

3,1500

3,3075

3,4729

3,6465

3,8288

4,0203

Nível
3

3,2100

3,3705

3,5390

3,7160

3,9018

4,0969

4,3017

Nível
4

3,4347

3,6064

3,7868

3,9761

4,1749

4,3836

4,6028

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Carlos Barbosa, 25 de julho de 2018.
59º de Emancipação.

ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.555 DE 25 DE JULHO DE 2018
Inclui o evento “Etapa do Campeonato
Gaúcho de Drift Trike” na Lei Municipal
n° 3.490, de 19 de dezembro de 2017, que
aprova o Calendário de Eventos do
Município para o ano de 2018.

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 Município autorizado a receber, sob
Cessão de Uso, pelo prazo de 20 (vinte) anos, imóvel
de propriedade da Mitra Diocesana de Caxias do Sul,
com sede na localidade de Arcoverde, neste
município, a seguir descrito:
" ma área de terras, situado na quadra
U
formada entre as ruas Luiza Perazzoli
Giacomelli, Rua Pe. Guilherme Postal,
Av. Pe. Pedro Picolli e Rua projetada
em Arcoverde, neste município, com
área superficial de 1.210,15m² (um mil,
duzentos e dez metros e quinze
decímetros quadrados), tendo ao norte
52m32 com a Av. Pe. Pedro Picolli; ao
sul, em 63m68 com a Rua da Matriz; ao
leste por 40m03 com a área da Mitra
Diocesana de Caxias do Sul; ao oeste,
com 7m71 com a Rua da Matriz. Imóvel
constante na matrícula n.° 22.345, livro
n.° 2, do ofício de registros públicos da
Comarca de Carlos Barbosa"
Art. 2º A presente cessão de uso objetiva a
implantação de melhorias, no que se refere à
urbanização do espaço, em benefício de toda a
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comunidade local.

NOME

Art. 3º Na escritura pública de Cessão de Uso do
imóvel deverá constar, além das cláusulas essenciais,
que o mesmo será inalienável, impenhorável e não
poderá sob qualquer forma ser gravado de ônus reais
durante o prazo de vigência da Cessão de Uso.
Art. 4º Fica igualmente autorizado o Município a
firmar parceria com a Mitra Diocesana de Caxias do
Sul, visando a administração e manutenção de toda a
estrutura física a ser implantada no imóvel descrito,
mediante cláusulas que assegurem a para realização
de eventos promovidos pela municipalidade, bem
como para atividades desenvolvidas pela comunidade
local.
Art. 5º As despesas decorrentes da presente lei
correrão por dotações orçamentárias próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 25 de julho de 2018.
59º de Emancipação.
ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, RS.

EDITAIS
EDITAL Nº 044/2018

INSCRIÇ
ÃO

PONT
OS

CLASSIFICAÇ
ÃO

LINIR ANDERS

001

12,0

7º

SILVANA THUMS HENSEL

014

10,0

8º

MARTA LUKIANETZ

015

10,0

9º

JONAS JOSE VICARI

044

10,0

10º

JULIANA KANOFFRE

047

8,0

11º

SIDICLEIA FERREIRA BERNDT

003

8,0

12º

RAQUEL MARIA GELMINI

030

8,0

13º

MARIA SONILENE SANTIAGO

042

7,5

14º

ESTELA DA SILVA

013

7,0

15º

LEIDIANE PEREIRA DA SILVA

009

5,5

16º

GESSICA CRISTINA DOS SANTOS
DUPONT

002

3,0

17º

MICHELE HOFFMEISTER DE
MELLO

032

2,5

18º

THIAGO TEIXEIRA ARISTIMUÑO

046

2,5

19º

MARIA REGINA GONÇALVES DA
SILVA BENINI

017

2,5

20º

THALVANY KRISTHIAN GODOIS
FELTRIN

038

2,0

21º

CAROLINA PEREIRA RAMOS

048

NP

22º

IEDA MARIA ERTHAL ZANI

004

NP

23º

JOSIANE ALEXANDRE GALVES

006

NP

24º

ANA JULIA HAEFLIGER

005

NP

25º

MICHELE DE SIQUEIRA

037

NP

26º

RAQUEL NARDES DORNELLES

035

NP

27º

NATHALIA PISONI TAUFER

024

NP

28º

DIEGO KREMER

040

NP

29º

TANEA GIEHL MULLER

019

NP

30º

MIRIAM CATIANA MAZUI
ALMEIDA

028

NP

31º

FABIANO CANAL

029

NP

32º

ANGELA CRISTINA LOPES DE
LIMA

020

NP

33º

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do Processo Seletivo Simplificado
III/2018, Edital n° 034/2018, TORNA PÚBLICO o
presente Edital para divulgar o que segue:

NP – NÃO PONTUOU – classificado por apresentar requisitos exigidos para o
cargo.
*NOTAS EMPATADAS

1. RECURSO: não houve recursos após publicação
de resultado preliminar.

NICOLE BACON SALERI
CLEBER BARBOSA COSTA
MIRANDA

2.
RELAÇÃO
FINAL
DE
SELECIONADOS/INSCRITOS: a relação final de
inscritos, Anexo I deste Edital, está divulgada no
Quadro de Publicações Oficiais da Prefeitura de
Carlos Barbosa, bem como, em caráter meramente
informativo,
na
internet,
pelo
site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.

PEDRO JEAN DE CARVALHO
BRITO

NOME

INSCRIÇ
ÃO

PONT
OS

CLASSIFICAÇ
ÃO

034

0,5

1º

043

NP

2º

008

NP

3º

NP – NÃO PONTUOU – classificado por apresentar requisitos exigidos para o
cargo.
*NOTAS EMPATADAS

MÉDICO
NOME

INSCRIÇÃO

NÃO HOUVE INSCRITOS PARA A FUNÇÃO.

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2018.

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

NOME

Carlo Dayan Santarosa,
Secretário Municipal da Administração Substituto.
Fabiana Zarpelon Eltz,
Coordenador de Recursos Humanos.
ANEXO I DO EDITAL Nº 044/2018
RELATÓRIO PRELIMINAR DE
CLASSIFICAÇÃO
INSPETOR DE ALUNOS
NOME

INSTRUTOR DE TECNOLOGIA DIGITAL

INSCRIÇ
ÃO

PONT
OS

CLASSIFICAÇ
ÃO

EBENEZAIDE CORREA BISPO
DIAS

031

29,0

1º

ELIANA THOMAZINI

023

25,0

2º

POLIANA NARA DALA SANTA

011

19,0

3º

LUIZA DELUANA DA SILVA
COSTA

041

16,5

4º

KATRINE LIMA AVILA

039

15,0

5º

JOICI CRAZIELI LENZ MOOJEN

012

13,5

6º

INSCRIÇÃO

NÃO HOUVE INSCRITOS PARA A FUNÇÃO.

PROFESSOR DE HISTÓRIA
NOME

INSCRIÇ
ÃO

PONT
OS

CLASSIFICAÇ
ÃO

JOAO BOSCO EGAS CARLUCHO

018

25,0

1º

SUELEN FLORES MACHADO

045

7,0

2º

EMANUEL SILVEIRA DE SOUZA

007

6,0

3º

PAMELA MECKING DE
MEDEIROS

010

4,0

4º

SONIA MARIA COSTA

027

1,5

5º

SIMONE CRISTINA HERBERT
BASSO

033

NP

6º

LUCILENE DORVALINA COSTA DE
ANDRADE

022

NP

7º

NP – NÃO PONTUOU – classificado por apresentar requisitos exigidos para o
cargo.
*NOTAS EMPATADAS

ANEXO II DO EDITAL Nº 044/2018
RELATÓRIO DE INSCRIÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS

INSCRIÇÃO

MOTIVO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO

016

Não apresentou certificado de, no mínimo, 180 horas, devidamente
comprovadas, de capacitação na área de operação de computadores, redes de computadores, banco de dados ou sistemas operacionais, ministrados por instituição regularmente constituída, ou graduação em curso superior da área.

021

Não apresentou formação concluída em curso superior de graduação 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.

PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 091/2018 – RETIFICADO
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 07 de Agosto de 2018
HORÁRIO: 14 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/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 091 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

ATAS
ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 089/2018
Aos dezenove 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
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA
EVENTOS DE 2018 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:
BELLAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, neste
ato representada pela Sra. Natania Habitzreiter, RG
nº
1109807824. 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, foi declarado vencedor o seguinte
licitante: para o lote 02 - BELLAS PRODUÇÕES E
EVENTOS LTDA
, com o preço final (ou
negociado) de R$ 2.200,00; para o lote 03 - BELLAS
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA , com o preço
final (ou negociado) de R$ 3.500,00. Não houve
proposta válida para o lote 01. O relatório de lances
ofertados para cada item encontra-se em anexo,
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sendo rubricado por todos.Após a fase das propostas
e lances foi aberto o envelope de número 02,
referente a habilitação. A empresa BELLAS
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA restou inabilitada
por apresentar documento do item 07.01.04, letra c
(prova de regularidade com a Fazenda Municipal)
com validade vencida, ficando condicionada a
apresentação de novo documento em cinco dias
úteis.Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes.

procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe
de apoio para posterior homologação.

MARIO JOSÉ DA-FRÉ
Contratada

Renata de Freitas Noronha
Pregoeira

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

Sheila Danieli
Equipe de Apoio

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

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 200/2014

Sinara Kirch
Pregoeira

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 147/2014

Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Serra Monitoramento 24hs Ltda
– Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, a partir de 01 de agosto de 2018 até 31 de
julho de 2019, conforme justificativa em anexo, que
faz parte integrante do presente instrumento. Fica
acordada a negociação entre as partes a manutenção
do valor pago mensalmente do presente contrato. As
demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 06

ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 090/2018
Aos vinte 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 CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ACOLHIMENTO 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: O&F
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, neste ato
representada pelo Sr. Hecton Luiz Ribeiro de
Oliveira, RG nº 8064989141; O.M. ZELADORIA
LTDA EPP, neste ato representada pelo Sr. Ari Alves
dos Santos, RG nº 1006811283; MOVIMENTO
ASSISTENCIAL
BARBOSENSE,
neste
ato
representada pelo Sra. Giovana Cousseau, RG nº
1089312829. A empresa PRESTADORA DE
SERVIÇOS TRIANGULO LTDA-ME, entregou
envelopes porem seu representante não restou
credenciado. Conferidos os documentos apresentados
para tanto, as
demais empresas participantes
restaram credenciadas.Foram recebidos os envelopes
n. 01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas condições
de fornecimento, segundo a pesquisa informativa que
se realizou, a Pregoeira decidiu pela abertura do
momento de lances conforme planilha anexa, foi
desclassificada
a
proposta
da
empresa
PRESTADORA DE SERVIÇOS TRIANGULO
LTDA-ME, visto que a mesma não foi assinada pelo
administrador.Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas empresas previsto na Lei Complementar
123/2006, foi declarada vencedora a seguinte
licitante: para o lote 01 - O.M. ZELADORIA LTDA
EPP, com o preço final (ou negociado) de R$
1.710,00 total do lote. 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: O.M.
ZELADORIA LTDA EPP.Adjudica-se à empresa
vencedora: O.M. ZELADORIA LTDA EPP, 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 pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Posto de Combustíveis Fioi D'noni
Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes e redução de preços praticados pela
Petrobrás, e a manutenção dos preços de aquisição de
combustíveis, visto que há oferta de valores no
mercado local, conforme registro fotográfico, assim
consolidando os valores:
ITE
M
1

2

Carlos Barbosa, 23 de julho de 2018.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SUBPREFEITURA DE SANTO
ANTONIO DE CASTRO
OLEO DIESEL P/CAMINHOES E
MAQUINAS OPERATRIZES DA
SUBPREFEITURA
DE
SANTO
ANTONIO DE CASTRO

UN
D

VALOR UNIT.

LT

R$ 4,69

LT

R$ 3,30

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 20

SERRA MONITORAMENTO 24HS LTDA – ME
Contratada

Carlos Barbosa, 20 de julho de 2018.

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

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

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FIOI D'NONI LTDA
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 159/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Mario José Da Fré.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 11 de agosto de 2018 até
10 de agosto de 2019, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Fica acordada entre as partes a
manutenção do valor pago mensalmente do presente
contrato, de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e
cinquenta reais) mensais. Fica alterada a Cláusula
Primeira: “O aludido imóvel locado tem a finalidade
de instalação, funcionamento e administração da
Clínica das Especialidades”, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As partes renunciam de todo e
qualquer direito de pleitear a qualquer tempo da
contratação reposição dos valores ora negociados,
tendo o valor acordado como justo e suficiente para
remuneração do objeto, sendo este o valor-base para
os futuros reajustamentos e eventuais reequilíbrios
de fatos que vierem a surgir a partir da presente
data. As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 04
Carlos Barbosa, 25 de julho de 2018.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 201/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Auto Posto São Sebastião Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes e redução de preços praticados pela
Petrobrás, e a manutenção dos preços de aquisição de
combustíveis, visto que há oferta de valores no
mercado local, conforme registro fotográfico, assim
consolidando os valores:
ITE
M
1

2

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SUBPREFEITURA DO CINCO
DA BOA VISTA
OLEO DIESEL P/CAMINHOES E
MAQUINAS OPERATRIZES DA
SUBPREFEITURA DO CINCO DA
BOA VISTA

UN
D

VALOR UNIT.

LT

R$ 4,69

LT

R$ 3,30

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 20
Carlos Barbosa, 20 de julho de 2018.
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

5

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

Contratado
AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO 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 206/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Abastecedora de Combustíveis
Bragagnolo Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes de preços praticados pela Petrobrás, e a
manutenção dos preços de aquisição de combustíveis,
visto que há oferta de valores no mercado local,
conforme registro fotográfico, assim consolidando os
valores:
ITE
M
1
2

3

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO
OLEO DIESEL P/CAMINHOES E
MAQUINAS OPERATRIZES PARA
SEDE DO MUNICÍPIO
OLEO DIESEL P/CAMINHOES E
MAQUINAS
OPERATRIZES
E
AMBULANCIA,
COMBUSTIVEL
DO TIPO S10, PARA A SEDE DO
MUNICÍPIO

UN
D

VALOR UNIT.

LT

R$ 4,69

LT

R$ 3,30

LT

R$ 3,42

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 17
Carlos Barbosa, 20 de julho de 2018.
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO 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 111/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Instituto Nacional de Qualificação
e Capacitação – INQC.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de agosto de 2018 até
31 de julho de 2019, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Fica acordada a negociação entre as
partes a manutenção do valor pago mensalmente do
presente contrato. As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03
Carlos Barbosa, 23 de julho de 2018.
CARLO DAYAN SANTAROSA
Secretário Municipal da Administração Substituto
INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E
CAPACITAÇÃO – INQC

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

PORTARIAS
PORTARIA Nº 434/2018
CONCEDE férias regulamentares de 16 de julho a
25 de julho de 2018, ao prefeito municipal
EVANDRO ZIBETTI, matrícula nº 1.371, referente
ao período aquisitivo de 1º de janeiro de 2017 a 31
de dezembro de 2017.
Carlos Barbosa, 16 de julho de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 435/2018
NOMEIA, de 16 de julho a 25 de julho de 2018,
LETICIA LUSANI, matrícula nº 1.094, para exercer
as atribuições do cargo de SECRETÁRIO
MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E
HABITAÇÃO, sem remuneração, em virtude de
férias do titular do cargo.
Carlos Barbosa, 16 de julho de 2018.
ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 436/2018
CONCEDE, a partir desta data, prêmio assiduidade
ao servidor VITOR HUGO MARTINEZ PEREIRA,
matrícula nº 771, Médico Veterinário, tendo sido
investido em cargo de provimento efetivo, sem
interrupção, em 12 de agosto de 2002, em virtude de
ter completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade, sendo o período aquisitivo de 12 de
agosto de 2012 a 12 de agosto de 2017, nos termos
do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de 1990, tendo optado o servidor por licença, sendo
concedido 03 (três) meses de licença, nos seguintes
períodos: de 16 de julho a 15 de agosto de 2018,
devendo retornar ao trabalho em 16 de agosto de
2018; de 15 de julho a 14 de agosto de 2019,
devendo retornar ao trabalho em 15 de agosto de
2019; e de 13 de julho a 12 de agosto de 2020,
devendo retornar ao trabalho em 13 de agosto de
2020, conforme o processo administrativo nº
3043/2018.
Carlos Barbosa, 16 de julho de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 437/2018
ENQUADRA, a partir desta data, a servidora ANA
CARLA MARQUES WEYH, matrícula nº 1.874,
técnico em enfermagem, como beneficiária de
adicional de insalubridade em grau máximo de 30%
(trinta por cento) sobre o padrão 08, classe A, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 16 de julho de 2018.

ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 438/2018
CONCEDE prêmio assiduidade a servidora
BEATRIS TERESINHA MATHIAS, matrícula nº
332, Agente Administrativo, tendo sido investida em
cargo de provimento efetivo, sem interrupção, em 01
de abril de 1993, em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo inicial de 01 de abril de 2013 a
01 de abril de 2018, protelado, com fundamento no
inciso II do art. 92-A, por motivo de 97 (noventa e
sete) dias de licença saúde, passando o mesmo para
01 de abril de 2013 a 07 de julho de 2018, nos termos
do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990, tendo optado a servidora em 01 (um) mês em
licença no período de 16 de julho a 15 de agosto de
2018, devendo retornar ao trabalho em 16 de agosto
de 2018 e pela transformação de 02 (dois) meses em
prêmio assiduidade indenizados (uma parcela), cuja
quitação será efetuada na folha de pagamento do mês
de JULHO de 2018, conforme o processo
administrativo nº 4278/2018.
Carlos Barbosa, 16 de julho de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
EXTRATO DE PORTARIA Nº 439/2018
ASSUNTO:
Instauração
de
Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
dos servidores Eduardo Pizzoli, matrícula nº 1097, e
Jocelmo dos Santos Soares, matrícula nº 281, 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 4175, datado de 05 de julho de
2018.
Carlos Barbosa, 16 de julho de 2018.
ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 440/2018
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, 17 e 18 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

TACIANE DA SILVA RAMOS

MONITOR DE CRECHE

EVA SENAI FERREIRA VIDAL

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Carlos Barbosa, 16 de julho de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 441/2018
NOMEIA, de 17 de julho a 26 de julho de 2018,
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MARCOS SCHNEIDER, matrícula nº 1.870, para
exercer as atribuições do cargo de SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, sem
remuneração, em virtude de férias do titular do cargo.
Carlos Barbosa, 17 de julho de 2018.
ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 442/2018
CONCEDE prêmio assiduidade a servidora GISELE
PERTILE, matrícula nº 998, Médico, tendo sido
investida em cargo de provimento efetivo, sem
interrupção, em 23 de março de 2007, em virtude de
ter completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade, sendo o período aquisitivo inicial de 29
de julho de 2012 a 29 de julho de 2017, protelado,
com fundamento no inciso II do art. 92-A, por motivo
de 146 (cento e quarenta e seis) dias de licença saúde,
passando o mesmo para 29 de julho de 2012 a 22 de
dezembro de 2017, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, tendo
optado a servidora em 03 (três) meses em licença,
sendo 01 (um) mês no período de 17 de julho a 16 de
agosto de 2018, devendo retornar ao trabalho em 17
de agosto de 2018, 01 (um) mês no período de 16 de
julho a 15 de agosto de 2019, devendo retornar ao
trabalho em 16 de agosto de 2019, e, 01 (um) mês no
período de 14 de julho a 13 de agosto de 2020,
devendo retornar ao trabalho em 14 de agosto de
2020, conforme o processo administrativo nº
1640/2018.
Carlos Barbosa, 17 de julho de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 443/2018
CANCELA, a contar de 17 de julho, a convocação
para trabalhar em regime suplementar de trabalho de
20 (vinte) horas semanais, da servidora MARCIA DE
FATIMA CORREA, Professor de Educação Infantil,
matrícula nº 1.773, lotada na Secretaria Municipal da
Educação, EMEFTI Santa Luzia, sendo o dia 16 de
julho de 2018, o último dia trabalhado e, CANCELA,
a contar de 17 de julho, o pagamento de indenização
por exercício em escola de difícil acesso de 50%,
sendo o dia 16 de julho de 2018, o último dia
trabalhado.

Vice-Prefeito no exercício do cargo de
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 449/2018

NOMEIA, a partir desta data, ROBERTO DA-FRÉ,
matrícula nº 1.853, para exercer as atribuições do
DESIGNA, com efeito retroativo a 04 de julho de cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
2018, a servidora BEATRIS TERESINHA FAZENDA, sem remuneração, em substituição ao
MATHIAS, matrícula nº 332, investida no cargo de servidor, JOSE CARLOS CUSTODIO, afastado de
Agente Administrativo, para exercer as funções do suas atividades em virtude do gozo de férias. Período
cargo de TESOUREIRA, sem remuneração, em da substituição: de 18 a 27 de julho de 2018.
substituição a titular do cargo, MARCIA
ONGARATTO CLUNC, afastada de suas atividades
Carlos Barbosa, 18 de julho de 2018.
em virtude de férias. Período da substituição: de 04
a 13 de julho de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
Carlos Barbosa, 17 de julho de 2018.
PORTARIA Nº 450/2018
ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de
CONCEDE prêmio assiduidade a servidora ANA
Prefeito Municipal.
PAULA BACH LAZARON, matrícula nº 766,
Nutricionista, tendo sido investida em cargo de
provimento efetivo, sem interrupção, em 01 de agosto
PORTARIA Nº 446/2018
de 2002, em virtude de ter completado o período
DESIGNA, com efeito retroativo a 16 de julho de aquisitivo para o prêmio assiduidade, nos termos do
2018, MÁRCIA ONGARATTO CLUNC, matrícula art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
nº 309, investida no cargo de tesoureira, para 1990, sendo o período aquisitivo de 01 de novembro
exercer as atividades inerentes ao cargo de de 2012 a 01 de novembro de 2017, tendo optado a
tesoureira junto à Câmara Municipal de Vereadores servidora por 01 (um) mês em licença, no período de
de Carlos Barbosa e à Fundação de Cultura e Arte 19 de julho de 2018 a 18 de agosto de 2018 e 02
de Carlos Barbosa - Proarte, com carga horária de (dois) meses indenizados (uma parcela), cuja
até 08 (oito) horas semanais em cada entidade, sem quitação será efetuada na folha de pagamento do mês
remuneração, em substituição a titular do cargo, de JULHO de 2018, conforme o processo
BEATRIS TERESINHA MATHIAS, afastada de administrativo nº 1.018/2018.
suas atividades em virtude de prêmio assiduidade.
Período da substituição: de 16 de julho a 15 de
Carlos Barbosa, 19 de julho de 2018.
agosto de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Carlos Barbosa, 17 de julho de 2018.
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 445/2018

ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 447/2018
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 08 de julho de 2018, o prazo para
conclusão dos trabalhos do Processo Administrativo
Especial, instaurado pela Portaria nº 347, de 07 de
junho de 2018, em função do grande número de
processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante, bem como inúmeros trâmites
processuais de diferentes espécies.

PORTARIA Nº 451/2018
ALTERA, com efeito retroativo a 07 de junho de
2018, a Portaria nº 884, de 11 de setembro de 2017,
que concede prêmio assiduidade em licença à
servidora ANDRÉIA ARMELIN, matrícula nº 660,
Auditor tributário, a pedido da servidora, sendo que o
período da licença de 02 de julho de 2018 a 01
agosto de 2018, passa para o período de 25 de
novembro de 2019 a 24 de dezembro de 2019,
conforme Processo Administrativo nº 4.169/2017,
sendo que os demais termos da Portaria 884/2017
permanecem inalterados.
Carlos Barbosa, 18 de julho de 2018.

Carlos Barbosa, 18 de julho de 2018.
Carlos Barbosa, 17 de julho de 2018.
ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de
Prefeito Municipal.

ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 448/2018

PORTARIA Nº 444/2018
ALTERA, a contar de 17 de julho de 2018, a carga
horária semanal de trabalho da função gratificada de
vice-direção, exercida pela servidora MARCIA DE
FATIMA CORREA, matrícula n° 1.773, na EMEFTI
Santa Luzia, passando de 40 horas semanais para 20
horas semanais, alterando também o valor da função
gratificada de vice-direção, passando de R$ 928,81
(novecentos e vinte e oito reais e oitenta e um
centavos) para 464,41 (quatrocentos e sessenta e
quatro reais e quarenta e um centavos) de acordo com
a Lei Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro de 2008.
Carlos Barbosa, 17 de julho de 2018.
ROBERTO DA-FRÉ,

DESIGNA, em substituição, membros para
comporem o Conselho Municipal Antidrogas –
COMAD, as pessoas abaixo relacionadas:
Representantes da Secretaria Municipal da
Assistência Social e Habitação:
Titular: Janaina Bueno dos Santos, em substituição
de Margarida R. Rodrigues Capoani
Suplente: Jéssica Dalcin Andreoli, em substituição
de Soraia Chesini
Carlos Barbosa, 18 de julho de 2018.
ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, RS.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 452/2018
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia de 18 de julho de 2018, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Investigatória, instaurada pela
Portaria nº 368, de 18 de junho de 2018, em função
do grande número de processos que tramitam junto a
Comissão Sindicante, bem como inúmeros trâmites
processuais de diferentes espécies.
Carlos Barbosa, 20 de julho de 2018.
ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 453/2018
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
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contar do dia de 21 de julho de 2018, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Investigatória, instaurada pela
Portaria nº 369, de 21 de junho de 2018, em função
do grande número de processos que tramitam junto a
Comissão Sindicante, bem como inúmeros trâmites
processuais de diferentes espécies.
Carlos Barbosa, 20 de julho de 2018.
ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, RS.

CONSELHOS MUNICIPAIS
ATA Nº 04/2018 – CMTT
Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezoito,
às oito horas e trinta minutos, junto à Sala de
Reuniões, localizada na Câmara de Vereadores,
reuniram-se os seguintes membros do Conselho
Municipal de Trânsito e Transportes – Sinara Kirch,
Grandemelo Rodrigues dos Santos, Eduardo Carniel,
Andressa F. Perera, Jusinei Foppa, Vanderlei
Possamai, Karin Docena, para deliberar a seguinte
pauta: 1. Possíveis alterações no trânsito do
município, com o engenheiro de tráfego Rui Voldinei
Pires; 2. Assuntos gerais. Dando início a reunião o
presidente Eduardo, deu as boas vindas a todos a
agradeceu a presença dos mesmos, saudando a
presença do engenheiro de tráfego Sr. Rui, pedindo
para que o mesmo, apresente hoje algumas das
sugestões de alterações e as possíveis evoluções que
já estamos tendo no trânsito. Passou assim a palavra
ao secretário Grandemelo, bem como, ao engenheiro
Sr. Rui Voldinei Pires. O secretário fez uma breve
explanação sobre os trabalhos realizados, pelo
engenheiro, bem como as demandas que a secretaria
já obteve sobre as vias municipais. Grandemelo,
passou a palavra para o Sr. Rui, para que apresentasse
a sua proposta, bem como, as ações que serão
possíveis trabalhar. Durante a sua explanação o
engenheiro fez uma apresentação sobre as
capacitações que foram aplicadas aos servidores
municipais, de diversas secretarias. Rui, colocou
sobre o trabalho realizado com outras entidades, e de
como é necessário estudar as melhores formas de
trabalhar. Os conselheiros debateram sobre os
assuntos abordados e do que seria possível utilizar,
para melhorar a nossa cidade e para a realização das
mudanças necessárias. Rui, inclusive falou sobre as
melhorias que houve inclusive na parte de
sinalização, como as novas tintas adquiridas, que são
mais resistentes ao tempo. Após, o Sr. Rui apresentou
sugestões de alterações nas vias, mostrando um
exemplo na Av. 25 de Setembro, próximo a
Superintendência do Sicredi. E durante todo o
período de treinamentos, os responsáveis entraram
em contato com o Sicredi, que tem o escritório de um
lado da via e o estacionamento em outro, então neste
caso, a própria empresa solicitou uma alternativa
sobre como fazer, para garantir a segurança do local,
tanto para os colaboradores da empresa, quanto para
os cidadãos comuns. O engenheiro então, falou sobre
algumas resoluções de trânsito que estão ativas, e que
neste caso o Sicredi, será parceiro para o
desenvolvimento da obra. Após o engenheiro,
mostrou como ficaria o trânsito, próximo a escola
São Roque, e quais os ajustes que seriam feitos. E
apresentou também as mudanças necessárias próximo
a Santa Clara, na Estrada José Chies, que neste caso
também seria interessante fazer uma parceria com a
empresa, a fim de diminuir os custos, já que
auxiliaria o fluxo de veículos diante da empresa. E
outro ponto, seria no cruzamento da Estrada José
Chies, com a Buarque de Macedo, onde seria muito

interessantes alterações na via. Rui, abriu espaço
para dúvidas e ou questionamentos e em seguida
passou para a próxima via ainda no trevo da Santa
Clara, na Estrada José Chies, que teria menos custo
para melhorias e mudanças. Após o engenheiro,
falou sobre as mudanças que já foram feitas na
cidade. Bem como, as alterações feitas na rotatória
do Supermercado da Santa Clara, também falou
sobre as vias centrais, e as alterações que seriam
feitas ou sugeridas ao prefeito, para serem
estudadas. A sinalização da área azul, também foi
acompanhada pelo engenheiro, bem como o estudo
de impacto e vizinhança. Aberto espaço para
discussão, os conselheiros falaram sobre alguns
pontos. Nada mais havendo a constar encerro a
presente ata que será assinada pelos presentes.
T: Grandemelo R. dos Santos | S: Sinara Kirch
Rep. da Sec. de Segurança e Trânsito
T: Anna Letícia Giacomelli | S: Viviane Neis
Rep. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
AUSENTE
T: Giovani Da Rolt | S: Antônio Gelmini
Rep. da Sec. de Planejamento, Serviços e Vias
Urbanas
AUSENTE
T: Jusinei Foppa | S: Elda Bruttomesso
Rep. da Diretoria Jurídica
T: Andressa F. Perera | S: Ana Carolina S. Loss
Rep. da Sec. da Educação
T: William F. Pilatti | S: Vanderlei Possamai
Rep. da Ass. do Comércio, Indústria e Serviços –
ACI
T: Alef Assolini | S: Denir Gedoz
Rep. da Câmara de Vereadores
AUSENTE
T: Karin Docena | S: Aline F. A. Cousseau
Rep. do Dep. Estadual de Trânsito – Detran
T: Eduardo Carniel | S: André Weber
Rep. do Corpo de Bombeiros Voluntários

cofinanciamento federal, a fim de receber o repasse,
pois alterou-se o número de jovens que devem estar
em Medidas Socioeducativas, baixando a quantidade
necessária, sendo assim há a possibilidade de o
município poder receber um valor de repasse. Hoje
no município temos 6 casos de jovens em Liberdade
Assistida, onde as conselheiras sugeriram analisar a
melhor forma de trabalhar com estes casos, pois
temos situações mais graves a serem acompanhadas
mais de perto pelos profissionais. Sendo assim o
conselho aprovou por unanimidade a inscrição da
SMASH para firmar o Termo de Aceite no MDS. Na
sequência a Neli falou sobre o Co-Financiamento do
governo estadual FEAS, que repassará um valor de
R$6.576,00 ao município, o valor é maior que o do
último ano, porém o conselho também precisa
aprovar os objetivos que serão trabalhados para
encaminhar para ao governo do estado. A presidente
explicou que neste ano, a secretária Jéssica mudou a
forma de solicitação, não separando mais os itens do
CRAS e CREAS realizando assim um pedido global.
O conselho aprovou por unanimidade o CoFinanciamento do Governo Estadual FEAS. A
presidente Neli, também falou sobre o projeto da
Minha Casa Minha Vida, sobre as adequações que
ocorreram no projeto, e dos novos procedimentos a
partir de agora, a fim de abranger um maior número
possível de pessoas, para que consigam sua casa
própria. Nada mais havendo a constar encerro a
presente ata que será assinada por todos os presentes.
T – Neli Isabel Thums Gedoz / S –
Sec. Municipal de Assistência Social e Habitação
T – Tatiana Postal / S – Ana Carolina S. Loss
Secretaria Municipal de Educação
T – Renata Piccoli Perera / S – Reginara Aléssio
Secretaria Municipal da Fazenda
T – Rocheli M. Rizzardo / S – Clarisse F. Lagunaz
Secretaria Municipal da Saúde
T – Nice Audibert Taufer / S – Leonice T. F. Gelmini
Entidades ou Associações Comunitárias
AUSENTE
T – Eliane Volpatto / S – Marilva Z. Bortolotto
Representantes dos Assistentes Sociais

T: Fabiano José Taufer | S: Rafael Pedroni
Rep. do Conselho M. de Desenvolvimento –
COMUDE
AUSENTE

T – Solange Heckler / S – Araceli Bellaver
Representantes do Serviço de Proteção Social Básica

ATA Nº 07/2018 – CMAS

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

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezoito,
às oito horas da manhã, reuniu-se o Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS, em
reunião ordinária, junto à Sala de Reuniões,
localizada na Câmara de Vereadores, para deliberar
sobre a seguinte pauta: 1. Apreciação e aprovação,
do Termo de Aceite para o Ministério do
Desenvolvimento Social, para firmar com a União o
cofinanciamento federal, há adolescentes em
Medida Socioeducativa e Liberdade Assistida L.A.,
e Prestação de Serviço a Comunidade PSC; 2. CoFinanciamento do Governo Estadual FEAS; 3.
Assuntos gerais. Dando início a reunião a presidente
deu as boas vindas a todos os presentes e agradeceu
a presença de todas e passou para o item 1 da pauta,
explicando para as conselheiras as mudanças que
ocorreram nos cadastros do MDS, que a secretaria
de Assistência Social se inscreveu para podermos
receber o repasse de recursos do MDS para
trabalhar com os adolescentes. Então, neste
momento o conselho precisa aprovar a inscrição da
SMASH no MDS, para firmar o termo de aceite do

ATA Nº 04/2018 – COMDIM
Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e
dezoito às oito horas e trinta minutos reuniram-se os
membros do COMDIM, na Sala de Reuniões,
localizada na Câmara de Vereadores para abordar os
seguintes assuntos: 1. Relatório das palestras. 2.
Assuntos gerais. Dando início a reunião a presidente
Verônica deu as boas vindas a todos os presentes e
agradeceu a presença de todos. Iniciamos falando
sobre as palestras “COMDIM, vai à escola”, que
foram realizadas neste ano de 2018 nas escolas
municipais, estaduais e particulares do município e
quais os pareceres que tivemos das mesmas através
dos professores, direção e também de alguns alunos.
As conselheiras citaram que algumas diretoras, estão
querendo muito que o conselho apresente para este
mesmo projeto para os pais, a fim de buscar mais
integração da família com a vida dos jovens. As
conselheiras sugeriram fazer as reuniões com os pais
somente em 2019, para assim poder organizar melhor
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as informações e ver de que forma é possível abordar
determinados assuntos com os pais. Após as
conselheiras falaram sobre o dia em que o COMDIM
esteve na Câmara de Vereadores, as conselheiras
sugeriram aos edis, que os conselhos no geral
tivessem um fundo, a fim de poderem arrecadar
recursos, e assim poder desenvolver as ações e
projetos, que são lançadas pelos conselhos. As
conselheiras sugeriram mandar um ofício ao
secretário Fabiano Taufer, para conversar com ele,
uma sugestão de data foi 25/07 (manhã ou a tarde) e
posteriormente um ofício ao Prefeito. Para a
conferência do COMDICA, a presidente Verônica e a
conselheira Viviane representarão o COMDIM. A
conselheira Regiane, falou sobre o ofício que
recebemos da Promotoria. E a Regiane, sugeriu fazer
uma reunião com o Dr. João Paulo, do MP, para
falarmos do arquivamento do processo. A próxima
reunião fica agendada para o dia 22 de agosto às
08hs30min. Nada mais havendo a constar encerro a
presente ata que será assinada pelos presentes.
T – Neli Thums Gedoz | S – Fernanda Z. Tramontina
AUSENTE
Rep. da Sec. Municipal de Assistência Social e
Habitação
T – Andressa P. Falcão | S – Ana Carolina S. Loss
AUSENTE
Rep. da Sec. Municipal de Educação
T – Viviane G. Ardanaz | S – Catiane Canal Dupont
Rep. da Sec. Municipal de Saúde
T – Rafael T. Pedroni | S – Eduardo Pizzoli
Rep. da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude
T – Clediane Z. Rotava | S – Katia Colombo
Rep. da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
T – Regiane C. Casagrande | S – Luciano Baroni
Rep. das Instituições da Área da Segurança Pública –
Delegacia
T – Arieli Cristina Paiz | S – Pricila L. Bagatini
AUSENTE
Rep. dos Sindicatos de Trabalhadores com atuação no
Município
T – Neiva M. T. Zimmer | S – Rosa Maria Spessatto
Rep. dos Sindicatos de Trabalhadores com atuação no
Município
T – Marisa K. Zanatta | S – Patrícia Dotta
AUSENTE
Rep. da Associação do Comércio, Indústria e
Serviços – ACI
T – Verônica B. Simões | S – Jandir Luiz Pedroni
Rep. da Emater/Ascar
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