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LEIS

LEI Nº 3.552 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.

LEI Nº 3.553 DE 25 DE JULHO DE 2018

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.

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 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%)

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 3.554 DE 25 DE JULHO DE 2018

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. 

§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  no  caput deste  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.
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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.

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. 

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

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.

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 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:

"Uma área de terras, situado na quadra
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
comunidade local.

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 046/2018

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

Carlos Barbosa, 31 de julho de 2018.

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal. 

Carlo Dayan Santarosa, 
Secretário Municipal da Administração Substituto.

Fabiana Zarpelon Eltz,
Coordenador de Recursos Humanos.

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

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 098/2018

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 09 de Agosto de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição de Pó de Brita e Brita (Grani-
lha).

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 098 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

ATAS

ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 088/2018

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e
dezoito, às nove 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 Material Elétrico 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:  ANGRA
COMÉRCIO  DE  MATERIAL  ELÉTRICO  LTDA.
neste ato representada pelo Sr. Paulo Roberto Grings,
RG nº  1000467091; GABRIEL BRUGALLI - ME,
neste ato representada pelo Sr. Gabriel Brugalli, RG
nº 6065639401; HENRIQUE LUIS LERMEN, neste
ato representada pelo Sr. Henrique Luis Lermen, RG
nº 5067769132; ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE
MATERIAIS  ELÉTRICOS LTDA -  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Adriano  Rocha,  RG  nº
1049918947;  DFER  DISTRIBUIDORA  DE
FERRAGENS EIRELLI, sem que seu representante
estivesse  presente.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas  participantes
restaram credenciadas. Foram recebidos os envelopes
n. 01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta  de preços,  e  tendo concluído
que  apresenta  condições  positivas  de  classificação,
eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles  vigentes  no  mercado  para  idênticas
condições  de  fornecimento,  segundo  a  pesquisa
informativa que se realizou, 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

http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/editais-de-pss-e-sp-validos/120
http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/editais-de-pss-e-sp-validos/120
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
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pequenas  empresas  previsto  na  Lei  Complementar
123/2006, foram declarados vencedores os seguintes
licitantes:  para  o  item  01  -  ELÉTRICA  LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
- ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 79,65;
para  o  item  02  -  DFER  DISTRIBUIDORA  DE
FERRAGENS  EIRELLI,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  118,65;  para  o  item 03 -  DFER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELLI, com
o preço final  (ou negociado)  de R$ 222,00;  para  o
item  04  -  DFER  DISTRIBUIDORA  DE
FERRAGENS  EIRELLI,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  77,90;  para  o  item 05  -  DFER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELLI, com
o preço final (ou negociado) de R$ 77,90; para o item
06  -  DFER  DISTRIBUIDORA DE  FERRAGENS
EIRELLI,  com o preço final  (ou negociado)  de R$
55,10;para o item 07 - HENRIQUE LUIS LERMEN,
com o preço final (ou negociado) de R$ 60,50; para o
item 08 - HENRIQUE LUIS LERMEN, com o preço
final (ou negociado) de R$ 15,00; para o item 09 -
ELÉTRICA  LUZ  COMERCIAL  DE  MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA -  ME,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  13,94;  para  o  item  10  -
HENRIQUE LUIS LERMEN, com o preço final (ou
negociado) de R$ 19,00; para o item 11 - ELÉTRICA
LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS  ELÉTRICOS
LTDA - ME, com o preço final (ou negociado) de R$
9,35; para o item 12 - HENRIQUE LUIS LERMEN,
com o preço final (ou negociado) de R$ 39,00; para o
item  13  -  DFER  DISTRIBUIDORA  DE
FERRAGENS  EIRELLI,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 18,48; para o item 14 - ELÉTRICA
LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS  ELÉTRICOS
LTDA - ME, com o preço final (ou negociado) de R$
202,50;  para  o  item  15  -  HENRIQUE  LUIS
LERMEN, com o preço final (ou negociado) de R$
2,10;  para  o  item  16  -  ELÉTRICA  LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
-  ME,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
730,00;  para  o  item  17  -  ELÉTRICA  LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
-  ME,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
940,77.  No  item  9  a  empresa  DFER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELLI não
apresentou proposta em consonância com o edital, da
mesma forma para o item 10 a empresa ELÉTRICA
LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS  ELÉTRICOS
LTDA – ME e GABRIEL BRUGALLI – ME e para o
item 13 a empresa ELÉTRICA LUZ COMERCIAL
DE  MATERIAIS  ELÉTRICOS  LTDA  –  ME.  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 habilitada
as  empresas:  ELÉTRICA LUZ  COMERCIAL  DE
MATERIAIS  ELÉTRICOS  LTDA  –  ME  e
HENRIQUE  LUIS  LERMEN.  A  empresa  DFER
DISTRIBUIDORA  DE  FERRAGENS  EIRELLI
apresentou documento vencido estando em desacordo
com o  item 07.01.04,  alínea  ‘d’ do  edital.  Abre-se
prazo para manifestação da empresa conforme o item
07.02  do  referido  edital.  Foi  concedido  prazo  para
recurso.  A  empresa  ANGRA  COMÉRCIO  DE
MATERIAL ELÉTRICO LTDA representada pelo Sr.
Paulo Roberto Grings ausentou-se do certame na fase
de  lances  e  apresentou  desejo  de  interpor  recurso
contra a decisão do pregoeiro em relação aos itens 9,
10 e 13 aduzindo a não observação do item 05.04 do
edital.  Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeira, 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 II DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 088/2018

Aos trinta e um 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 com a finalidade de
dar andamento ao certame, que tem por objetivo a
Aquisição  de  Material  Elétrico  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.O Pregoeiro informa que
recebeu, nesta data a prova de regularidade quanto
ao  item 07.01.04,  alínea ‘d’ do edital,  da licitante
DFER  DISTRIBUIDORA  DE  FERRAGENS
EIRELLI, restando a mesma habilitada a prosseguir
no  certame.Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada  pelo  Pregoeira  e  equipe  de  apoio  e
licitantes.

Itacir Rasador
Pregoeiro

Fernanda Grolli
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 092/2018

Aos vinte e seis 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
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ESCOVAS 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: JWS PNEUS LTDA, neste ato
representada  pelo  Sr.  Jair  Werner,  RG  nº
2021494501;e  MODELO PNEUS LTDA, neste ato
representada  pelo  Sr.  Orestes  Spadari,  RG  nº
6006710088.  Conferidos  os  documentos
apresentados para  tanto,  as  empresas  participantes
restaram credenciadas. As empresas PIPPI PNEUS
LTDA e VLK STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS
não  tiveram  representantes.  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 –
JWS  PNEUS  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  188,90;  para  o  item 02  -  JWS
PNEUS LTDA, com o preço final (ou negociado) de
R$  459,90;  para  o  item  03  -  VLK
STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS, com o preço
final (ou negociado) de R$ 21,90; para o item 04 -

VLK  STRAZZABOSCO  TRATORPEÇAS,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 27,98. 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:  JWS  PNEUS  LTDA  e  VLK
STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS. Adjudica-se as
empresas  vencedoras:  JWS  PNEUS  LTDA,  os
objetos constantes nos itens 01 e 02 do edital; VLK
STRAZZABOSCO  TRATORPEÇAS,  os  objetos
constantes nos itens 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.  

Leticia Lando de Almeida
Pregoeira

Sheila Danieli
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 093/2018

Aos trinta 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇO  DE  MONITORAMENTO  24  HORAS
NAS  ESCOLAS  PÚBLICAS  MUNICIPAIS
conforme descrito no lote 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: A.  BATISTA
MONITORAMENTOS,  SEGURANÇA  E
VIGILÂNCIA  LTDA-ME,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Adilar  Batista,  RG  nº  3071494615.
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,  o Pregoeiro
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme  planilha  anexa.  O  pregoeiro  realizou
diligência a fins de sanar questionamento a cerca do
objeto  do  edital  com  a  Secretaria  Municipal  da
Educação, onde o Secretário confirma que o serviço é
somente  monitoramento  via  alarme,  não  sendo
necessário o uso de internet como consta no certame.
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  -  A.  BATISTA  MONITORAMENTOS,
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME,  com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  2.085,00;  O
relatório de lances ofertado 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.  A empresa  A.
BATISTA MONITORAMENTOS, SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA  LTDA-ME  restou  inabilitada  por
apresentar  documento  do  item  07.01.04,  letra  (a)
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(prova de regularidade com a Fazenda Federal) com
validade  vencida,  ficando  condicionada  a
apresentação de novo documento em cinco dias úteis.
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 licitante. 

Gerson Rauber
Pregoeiro

Sheila Danieli
Equipe de Apoio

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 166/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Empresa  Santa  Luiza  de
Transportes Ltda.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  licitação  é  a
contratação de serviços  de terceiros para  realização
de transporte escolar para os alunos que frequentam
as instituições da rede de ensino infantil, fundamental
e médio, conforme roteiros constantes na tabela, que
pode ser visualizada na íntegra através do link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/index?secao=contrato 

VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 31 de julho de
2018 a 30 de julho de 2019.
VALOR: R$  5.347,29  (cinco  mil,  trezentos  e
quarenta e sete reais e vinte e nove centavos) por dia.

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2018.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

LEOCI JOSÉ HAEFLIGER
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 157/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O & F Comércio e Serviços Ltda –
Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência  do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses,  a partir  de  01 de agosto de 2018 até  31 de
julho de 2019, conforme justificativa em anexo, que
faz  parte  integrante  do  presente  instrumento.  Em
função da prorrogação do contrato, será reajustado o
valor pago mensalmente, pela variação do IGP-M do
período,  que  corresponde  a  6,92%. Desta  forma,  o
novo valor a ser pago corresponderá a  R$ 3.547,06
(três  mil,  quinhentos  e  quarenta  e  sete  reais  e  seis
centavos) mensais. As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05

Carlos Barbosa, 31 de julho de 2018.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social e

Habitação

O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 113/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  A.  Batista  Monitoramentos,
Segurança e Vigilância Ltda – Me.
OBJETO: O prazo do contrato será prorrogado por
mais 12 (doze) meses, ou seja, de 02 de Agosto de
2018  a  01  de  Agosto  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, sendo o valor de
R$ 8.914,72 (oito mil, novecentos e quatorze reais e
setenta  e  dois  centavos)  mensais. As  demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05

Carlos Barbosa, 31 de julho de 2018.

CARLO DAYAN SANTAROSA
Secretário Municipal da Administração – Substituto

A BATISTA MONITORAMENTOS, SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA LTDA – ME

Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 112/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Edison  Antonio  Draghetti
Futebol – Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre  as  partes,  por 12 (doze)
meses, a partir de 03 de agosto de 2018 até 02 de
agosto  de  2019,  conforme  justificativa  em anexo,
que  faz  parte  integrante  do  presente  instrumento.
Em função  da  prorrogação  de  prazo  do  contrato,
será  reajustado  o  valor,  pelo  índice  do  IGPM
negociado entre as partes de 5,5%. Desta forma, o
novo valor  a  ser  pago corresponderá a R$ 153,66
(cento  e  cinquenta  e  três  reais  e  sessenta  e  seis
centavos) por treino. As partes renunciam de todo e
qualquer  direito  de  pleitear  a  qualquer  tempo  da
contratação  reposição  dos  valores  ora  negociados,
tendo o valor acordado como justo e suficiente para
remuneração do objeto, sendo este o valor-base para
os futuros reajustamentos e eventuais reequilíbrios
de  fatos  que  vierem a  surgir  a  partir  da  presente
data. As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 31 de julho de 2018.

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal dos Esportes, Lazer e

Juventude

EDISON ANTONIO DRAGHETTI FUTEBOL – ME
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 134/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Escola  de  Educação  Infantil
Sapinho Colorido Ltda Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, a partir  de 02 de agosto de 2018 até 01 de
agosto de 2019, conforme justificativa em anexo, que
faz  parte  integrante  do  presente  instrumento. Em
função  da  prorrogação  de  prazo  do  contrato,  será
reajustado o valor,  pelo índice do IGPM negociado
entre as partes de 3,88%. Desta forma, o novo valor a
ser  pago  corresponderá  a  R$  680,00  (seiscentos  e
oitenta reais) por vaga, perfazendo um valor total de
até  R$  12.240,00  (doze  mil,  duzentos  e  quarenta
reais)  por  mês. As  partes  renunciam  de  todo  e
qualquer  direito  de  pleitear  a  qualquer  tempo  da
contratação  reposição  dos  valores  ora  negociados,
tendo o valor acordado como justo e suficiente para
remuneração do objeto, sendo este o valor-base para
os futuros reajustamentos e eventuais reequilíbrios de
fatos que vierem a surgir a partir da presente data. As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 31 de julho de 2018.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SAPINHO
COLORIDO LTDA ME

Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

PORTARIAS

PORTARIA Nº 454/2018

NOMEIA,  de 23 de julho a 01 de agosto de 2018,
CARLO DAYAN SANTAROSA, matrícula nº 1.873,
para  exercer  as  atribuições  do  cargo  de
SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DA
ADMINISTRAÇÃO,  sem remuneração,  em virtude
de férias do titular do cargo.

Carlos Barbosa, 23 de julho de 2018.

ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de 

Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 455/2018

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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ENQUADRA,  a  partir  desta  data,  o  servidor
MATHEUS  ANTONIO  BRUSCHI,  matrícula  nº
1.861,  médico,  como  beneficiário  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, 23 de julho de 2018.

ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de 

Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 456/2018

CONCEDE  prêmio  assiduidade  ao  servidor
AGOSTINHO MONTEBLANCO FILHO, matrícula
nº  507,  Médico  Pediatra,  tendo  sido  investido  em
cargo de provimento efetivo, sem interrupção, em 05
de janeiro de 1998,  em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo o
período aquisitivo inicial de 05 de fevereiro de 2013
a  05  de  fevereiro  de  2018,  protelado,  com
fundamento no inciso I do art. 92-A, por motivo de
01 (uma) falta injustificada, passando o mesmo para
05 de fevereiro de 2013 a 05 de março de 2018, nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de
junho  de  1990,  tendo  optado  o  servidor  pela
transformação  de  03  (três)  meses  em  licença,  nos
seguintes períodos: de 23 de julho a 22 de agosto de
2018, devendo retornar ao trabalho em 23 de agosto
de 2018, 17 de dezembro de 2018 a 16 de janeiro de
2019, devendo retornar ao trabalho em 17 de janeiro
de  2019,  e,  15  de  julho  a  14  de  agosto  de  2019,
devendo  retornar  ao  trabalho  em 15  de  agosto  de
2019,  conforme  o  processo  administrativo  nº
4.003/2018.

Carlos Barbosa, 23 de julho de 2018.

CARLO DAYAN SANTAROSA,
Secretário Municipal da Administração Substituto.

PORTARIA Nº 457/2018

ENQUADRA, a partir desta data, a servidora ALINE
MIGOT,  matrícula  nº  1.945,  auxiliar  de  farmácia,
como beneficiária de adicional de insalubridade em
grau médio de 20% (vinte 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, 24 de julho de 2018.

ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de 

Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 458/2018

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar  do  dia  27  de  julho  de  2018,  o  prazo  para
conclusão dos trabalhos do Processo Administrativo
Especial,  instaurado pela  Portaria  nº  358,  de  26 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, 24 de julho de 2018.

ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do

Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 459/2018

CONVOCA,  os  candidatos  relacionados  no  anexo

desta  portaria,  integrantes  da  relação  final  de
homologados para a função de Professor Educação
Infantil  do  Concurso  Público  e  Processo  Seletivo
Público 2015 (Edital de Homologação nº 043/2015),
para  comparecer  na  Coordenadoria  de  Recursos
Humanos,  localizada na Prefeitura Municipal,  Rua
Assis Brasil, 11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS,
no prazo de dois dias, 26 e 27 de julho de 2018,
podendo ser prorrogado por igual período a critério
da Administração Pública, para manifestar interesse
em contratação  administrativa  para  atender
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público  para  PROFESSOR  EDUCAÇÃO
INFANTIL, de acordo com a Lei Municipal nº 682,
de  05  de  junho  de  1990. Para  tanto,  devem
preencher MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE
VAGA na  Coordenadoria  de  Recursos  Humanos
desta Prefeitura, no horário de expediente externo,
das  8  horas  às  12  horas  e  das  13h30min  às
17h30min (fone 54.3461.8815). Dos candidatos que
apresentarem  manifestação  de  interesse  da  vaga,
serão  admitidos  os  que  estiverem  melhor
classificados,  de  acordo  com o  número  de  vagas
temporárias existentes.

Carlos Barbosa, 25 de julho de 2018.

CARLO DAYAN SANTAROSA,
Secretário Municipal da Administração Substituto.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 460/2018

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
do servidor Jairo Luiz Sauthier, investido no cargo
de Operador de Máquinas, matrícula nº 387, lotado
na  Secretaria  Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente,  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 4.417, datado de 17
de julho de 2018.

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2018.

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

EXTRATO DE PORTARIA Nº 461/2018

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativa
Disciplinar,  para  investigar  conduta  da  servidora
Juliane Luzia Seben, investida no cargo de Agente
Comunitária de Saúde, matrícula nº 1752, lotada 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 4.516, datado de 23 de julho de
2018.

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2018.

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

EXTRATO DE PORTARIA Nº 462/2018

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativa
Disciplinar,  para  investigar  conduta  do servidor
Agostinho  Monteblanco  Filho,  investido  no  cargo
de  Médico Pediatra,  matrícula  nº  507,  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  4.518,  datado de  23  de  julho de
2018.

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2018.

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

CONSELHOS MUNICIPAIS

ATA Nº 06/2018 – CMS

Aos  dezoito  dias  do  mês  de  julho  de  dois  mil  e
dezoito, às 18 horas na Sala de reuniões da Câmara
de Vereadores, reuniram-se os membros do Conselho
Municipal da Saúde – CMS, para deliberar sobre a
respectiva  pauta:  1.  Correspondências  recebidas.  2.
Visita do representante do Hospital Beneficente São
Roque,  para  falar  sobre  o  Centro  Obstétrico;  3.
Aprovação do  Relatório anual  de  Gestão  da  Saúde
Municipal 2017; 4. Assuntos gerais. Dando início a
reunião  o  conselheiro  Ribeiro  fez  a  abertura  da
reunião,  pois  a  presidente  Elenice,  tinha  um
compromisso pessoal e não pode comparecer, sendo
assim deu as boas vindas aos presentes agradecendo
a  presença  dos  mesmos.  Passou  a  palavra  para  a
representante do HBSR, Dra. Neusa Furlan que veio
para trazer dados e informações sobre a reforma do
Centro  Obstétrico  do  Hospital,  que  está  em
andamento. Dra. Neusa, iniciou falando sobre como
está o andamento da reforma do Centro Obstétrico,
que no momento não há uma estimativa de entrega da
obra, pois com a greve dos caminhoneiros, houve um
atraso para a chegada de alguns materiais, porém já
foram adquiridos os equipamentos necessários para a
adequação  do  Centro  Obstétrico   como:  berços
aquecidos,  berços  de  transporte  para  caso  uma
criança  que  tenha  indicação  de  UTI,  possa  ter  um
transporte especial. Os mobiliários também já foram
comprados  e  a  reforma  está  sendo  executada  pela
Kafer Construtora, como a reforma é muito grande, a
administração  do  hospital  acredita  que  não
conseguirão entregar na data prevista, pois eram 90
dias,  mas  devido  a  greve  dos  caminhoneiros  este
prazo poderá se estender um pouco. E após o início
da  reforma,  também  foram  avaliadas  outras
demandas  para  a  reforma  que  acabou  precisando
rever os prazos e as adequações necessárias para dar
andamento  no  processo,  pois  teve  uma  parte
estrutural que precisou ser alterada, sendo que ficou
algumas salas de bloco cirúrgico e uma sala de parto
que já estava adequada, o restante teve que passar por
todo o processo de adequação. Junto com a reforma,
também foram feitas melhorias no centro cirúrgico,
para aproveitar o momento, porque a área era muito
antiga, a Dra. Neusa ainda citou o exemplo do piso,
que também precisou ser todo adequado, mas em si a
obra  está  dentro  do  previsto  pela  construtora.  Os
conselheiros  questionaram  sobre  uma  data  de
término.  Dra.  Neusa  explicou  que  não  temos  nada
fechado, até porque alguns dependem exclusivamente
da  construtora,  devido  a  algumas  adequações  de
medidas,  como  por  exemplo  os  aparelhos  de  ar-
condicionado. Outras áreas já estão prontas, como os
vestiários e lembrou novamente toda a área de pisos
que terá que ser retirada e recolocada. O conselheiro
Ribeiro questionou sobre quem teria dado o prazo de
90  dias.  A  conselheira  Dra.  Neusa,  falou  que  a
previsão era do HBSR, que era um desejo da direção
do hospital, não sendo prazo da vigilância ou da 5ª
CRS e  com a  greve  que  ocorreu  em maio  e  estes
outros  contratempos  que  não  foram previstos  pela
construtora, o prazo de entrega precisou ser alterado.
E ainda tem as adequações das salas de parto, que
não  podem ter  acesso  com outras  salas,  como por
exemplo  o  centro  cirúrgico,  todos  os  fluxos  de
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entradas  e  saídas  devem  ser  separados.  Os
conselheiros pediram se isso levaria ainda uns 3 a 4
meses,  porém a Dra.,  preferiu não falar  em prazos,
pois  estamos  trabalhando  dentro  dos  prazos  da
construtora,  onde  já  houve  ajustes  de  valores
também,  e  lembrando  que  podem  ainda  haver
contratempos, uma das intenções seria entregar a obra
para  o  feriado  de  setembro  ou  início  de  outubro.
Ribeiro, questionou como está a questão SUS. Neusa
falou, que no momento que houver demanda, porque
necessitamos ter uma demanda mínima para o SUS,
mas  neste  primeiro  momento  funcionará  com  os
convênios, como já vinha ocorrendo e o SUS, segue
com a meta que já está definida, que é trazê-lo para
Carlos  Barbosa,  essa  é  uma  intenção  do  HBSR,
porém hoje o problema são as exigências que temos
em  números  a  serem  apresentados,  porque
precisamos ter um nº x, de atendimentos. E hoje não
se  tem  essa  demanda,  pois  a  grande  maioria  tem
plano  de  saúde,  então  o  município  sozinho  não
manteria a filantropia. O conselheiro Ribeiro colocou
que muitos sabem que o parto SUS, não ocorre aqui e
é por isso que se tem plano de saúde. A representante
do hospital, então, citou que muita gente teria plano
de saúde, porém os mesmos não tem por que o parto
SUS de Carlos Barbosa, funciona maravilhosamente
bem e que hoje não temos problemas com pacientes
parto SUS, pois os mesmos têm fluxo aberto, dentro
do  hospital  com  toda  a  estrutura  que  temos  hoje.
Ribeiro, ainda questionou o porque então ter o parto
aqui? E a Dra. Neusa, falou porque as pessoas não
querem que  seus  filhos  nasçam fora  da  cidade  e  a
intenção do hospital, da administração é que os partos
venham para  a  cidade.  Se  vai  ocorrer  e  quando,  a
gente não sabe, mas que há um fluxo determinado por
leis,  isso  tem  e  isso  determina  que  se  tenha  um
número mínimo, e o hospital depende apenas disto.
Precisa  haver  um mínimo de  partos  para  a  criança
nascer  aqui,  não  é  opção  do  HBSR  é  do  próprio
Ministério da Saúde ou da 5ª CRS, sabe-se lá de onde
vieram essas leis, porque até então funcionava tudo
bem e de repente nos deparamos com esta situação
que não tem explicação. Dra. Neusa, ainda citou que
as pessoas nasciam aqui há 50 anos e nasciam bem, e
de repente aquela sala de parto que estava adequada,
não pode ser mais usada porque agora a mãe tem que
ser preparada encostada e não pode mais atravessar o
corredor. Então, são coisas que vem de cima e não
temos  o  que  fazer.  O  que  sabemos  é  que  vamos
trabalhar com o parto humanizado, o parto vaginal e
queremos muito que isso aconteça, das prerrogativas
e  das  reformas,  assim  que  der  o  hospital  fará  o
necessário.  Já  temos escala médica disponível,  pois
esta  também era  uma  dificuldade  que  tínhamos.  E
inclusive  falou  sobre  2  partos  de  urgência  que
ocorreram  neste  período  de  reforma,  e  que  as
pacientes,  foram  bem  atendidas  e  tiveram  todo  o
suporte necessário, pois não existe uma lei que diga
que precisamos adequar a situação a lei,  temos que
adequar  o  paciente  a  situação,  não  existe  lei  que
ultrapasse a condição de vida, então, independente de
poder ou não o hospital faz aqui. As leis discutiremos
posteriormente.  O  conselheiro  Ribeiro,  falou  sobre
uma  demanda  que  está  sendo  discutida  sobre  os
partos  SUS e  após  o  debate  entre  os  conselheiros,
Ribeiro apenas citou sobre a aprovação da filantropia,
que futuramente deverá ser questionado por todos e
pela comunidade. Após os conselheiros agradeceram
as  explanações  da  representante  do  HBSR,  Dra.
Neusa  e  na  sequência  passamos  para  o  item 2,  da
pauta  sobre  a  apresentação  do  Relatório  Anual  de
Gestão da Saúde, que nada mais é do que a copilação
dos dados de todos os Relatórios Quadrimestrais, que
são averiguados pelo CMS, no ano de 2017 todos os
relatórios foram aprovados, sendo assim o Relatório
Anual de Gestão da Saúde também foi aprovado por
unanimidade pelos presentes. Passamos para o item
3.,  da pauta dos assuntos gerais onde a conselheira

Sônia  explanou  sobre  as  vacinas,  principalmente
após os casos de sarampo, que foram divulgados na
mídia e acabaram movimentando a internet e redes
sociais. A mesma passou algumas orientações sobre
a vacinação, de como será feito o procedimento para
a realização da mesma,  informou que haverá  uma
campanha  para  as  crianças  e  que  ainda  será
divulgado, maiores orientações. Após o conselheiro
Elton, representante da SMS, falou também sobre o
Hospital.  Ribeiro,  apenas  pediu  para  que  a  SMS,
verifique  as  informações  sobre  o  transporte  das
pacientes  de  táxi,  se  houve  algum  erro  e  se  a
normativa  está  correta.  Elton,  reforçou  o  convite
para a inauguração da Clínica da Visão, que será no
dia 26 de julho às 15 horas, a sala será ao lado da
atual  sala  de  vacinas  em  frente  a  SMS.  E  após
explicou  como  será  feito  o  procedimento  de
consultas,  marcação  de  agendamentos  e  outros.
Nada mais havendo a constar encerro a presente ata,
que será assinada pelos presentes.

T – Letícia Lusani / S – Elton M. V. Lima
Secretaria Municipal de Saúde

T – Priscila Lucia Bagatini / S – Sandra Cohsul
Secretaria Municipal da Fazenda

T – Elda Brutomesso / S – Daniel F. Scottá
Secretaria Municipal da Administração

T – José C. Ribeiro / S – Samantha B. Car
Representantes dos Dentistas

T – Elenice Bertoldo / S – Luciane Rippel
Representantes dos Profissionais Psicólogas

T – Sonia Giacobbo / S – Cristiane Rasie Camilo
Representantes dos Profissionais do SUS

T – Jose V. G. Gabryszeski / S – Jandir L.Pedroni
Representantes da Emater

AUSENTE

T – Catia Argenta / S – Neusa Furlan
Representantes do Hospital B. São Roque

T – Neusa T. Dalmina / S – Vilson Cichelero
Rep. do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

T – Ildo Spessatto / S – Theresinha Cislaghi
Representantes da Pastoral da Saúde

AUSENTE

T – Adelino P. Cichelero / S – Cleusa A. T. da Silva
Representantes da Pastoral da Criança

AUSENTE

T – Teresinha Sauthier / S – José A. Toniazzi
Representantes da APAE

AUSENTE

T – Clarisa M. T. Trombini / S – Alexandre
Mocellin

Representantes da ATF

T – Angela I. Cavagni / S – Juarez Groth
Representantes do MAB

T – Jair Vortmann / S – Ivanir Kominkiewicz
Rep. da Associação de Moradores do B. Ponte Seca

T – Rosa Maria Bellaver / S – Denice S. Saleri 
Rep. da Associação de Moradores do Bairro

Planalto

T – Otávio Flach / S – José Darci Freitag
Rep. dos AA – Alcoólicos Anônimos

AUSENTE

T – Abel Batista Lopes / S – Jones A. Schacker
Rep. do Corpo de Bombeiros Voluntários de C.

Barbosa

ATA Nº 09/2018 – COMAD

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e
dezoito, às treze horas e trinta minutos, reuniu-se em
reunião ordinária, o Conselho Municipal Antidrogas
– COMAD, junto à Sala de reuniões do CREAS, para
deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Apresentação dos
novos  membros  do  conselho;  2.  Relatório  da  II
Semana Municipal de Prevenção e Atenção ao uso de
Álcool e outras Drogas. 3. Eleição da nova diretoria
do  COMAD;  4.  Assuntos  gerais.  Dando  início  a
reunião  a  atual  presidente  Margarida,  agradeceu  a
presença  de  todos,  agradeceu  ao  conselheiro
Eduardo,  por  ter  auxiliado  na  entrega  das
correspondências de agradecimento, do envolvimento
das  entidades,  profissionais,  das  empresas  que
auxiliaram com brindes, e afins e passou para o item
2., da pauta falando sobre o relatório das atividades
da II Semana Municipal de Prevenção e Atenção ao
uso  de  Álcool  e  outras  Drogas,  que  foi  elaborado
com  os  dados  dos  eventos  que  ocorreram  neste
período, a presidente colocou que os eventos foram
muito  produtivos  e  que  devem gerar  um resultado
bem positivo, o relatório segue para conhecimento de
todos,  também  será  apresentado  para  o  prefeito
Evandro  Zibetti.  Relatório  Semana  Municipal  de
Prevenção  e  Atenção  ao  uso  de  Álcool  e  outras
Drogas  –  25/06/2018  à  29/06/2018 –  Abertura –
Horário: 09hs – Palestra: Dependência Química e
Saúde  –  Público  Presente:  alunos  da  escola  Elisa
Tramontina  |  escola  São  Roque  |  convidados  |
profissionais  da  saúde  e  da  assistência  social  |
membros  de  conselhos  municipais  |  membros  da
comunidade.  Profissional:  Psiquiatra Dra.  Cristina
Pont Ferreira – Local:  Auditório da Tramontina –
Orquestra  Municipal  de  Carlos  Barbosa  –  Falas:
Prefeito  Evandro  Zibetti  e  Presidente  do  COMAD
Margarida R. R. Capoani – Total de participantes:
100 pessoas. Programa Educação para o Cotidiano|
Drogas – Público: crianças e adolescentes do 6º ao
9º  ano  –  Turno:  manhã|tarde  –  Profissional:
Psicóloga Iria Cichelero – Local: E.M.E.F. Prefeito
José  Chies  |  E.M.E.F.  Santa  Luzia  |  E.M.E.F.
Aparecida  –  Total  de  participantes:  250
adolescentes.  Falando sobre Drogas: Um encontro
com Jovens – Público: crianças e adolescentes do 7º
ao 9º ano – Turno: manhã – Profissionais: Psicóloga
Patrícia Dotta e Conselho Tutelar – Local: E.E.E.F.
Carlos  Barbosa  |  E.E.E.F.  Dom  Vital  |  E.E.E.F.
Cardeal  Arco  Verde  –  Total  de  participantes:  200
adolescentes. Roda de Conversa – Público: crianças
e  adolescentes  do  Projeto  Bom  de  Bola-Bom  de
Escola  –  Turno:  manhã|tarde  –  Profissional:
Assistente Social Marilva Zanela (Branca) – Local:
Cinco  da  Boa  Vista|Arco  Verde|Clube  Serrano  –
Total  de  participantes:  56  crianças|adolescentes.
Conversando  sobre  Drogas –  Público:  crianças  e
adolescentes  que  frequentam  o  CEC  –  Turno:
manhã|tarde  –  Profissional:  Psicóloga  Iria
Cichelero  –  Local:  CEC –  Total  de  participantes:
420 crianças|adolescentes. Falando sobre Drogas –
Público:  profissionais  da  rede  de  atendimento  e
comunidade  –  Profissional:  Delegado  Clóvis
Rodrigues de Souza – Horário: 14hs – Local: Centro
Municipal  de  Saúde  –  Total  de  participantes:  60
pessoas.  Pedágio  Informativo –  Público:
comunidade em geral – Datas: 26 e 28 de junho de
2018  –  Horário:  das  17hs  às  18hs  –  Local:
Supermercado  Santa  Clara  –  Participação:
Bombeiros  Mirins  e  membros  do  COMAD  –
Entregue:  250  plantas  e  750  folders.  Roda  de
Conversa – Público: integrantes do Grupo Reflexivo
com Autores  de  Agressão  –  Horário:  11h30min.  -
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Profissional:  Psicóloga  Mariele  Merzoni  –  Local:
Fórum  –  Total  de  participantes:  06  pessoas.
Orientações|Proibição de venda de bebida alcoólica
para  menores  (ECA) –  Público:  expositores  e
diretoria  do  Festiqueijo  –  Horário:  18hs  –
Profissional:  Juíza  de  Direito  Dra.  Cristina
Margarete  Junqueira e  conselheiros  do COMAD –
Local:  Sala de reuniões do Gabinete do Prefeito –
Total  de  participantes:  18  pessoas.  Orientações|
Proibição  de  venda  de  bebida  alcoólica  para
menores  (ECA)  – Público:  diretoria  do  CTG  –
Horário:  20hs  –  Local:  CTG  Trilha  Serrana  –
Profissionais:  Representantes  da  OAB  advogadas
Dra.  Kátia  Colombo  e  Dra.  Valéria  Osmarim  e
Conselheira  Tutelar  Maria  Cristina  –  Total  de
participantes:  60  pessoas.  Grupo  de  Familiares
Dependentes  Químicos  –  Horário:  13hs30min.  -
Profissional: estagiária de Psicologia Sheila Girardi
Capitani – Público: familiares em acompanhamento
no  CEMAPS  –  Local:  CEMAPS  –  Total  de
participantes:  06  pessoas.  Reunião  Aberta  A.A.|
ALANON –  Horário:  20hs  –  Público:  integrantes
dos  Alcoólicos  Anônimos  e  comunidade  –  Local:
Auditório  da  Casa  Paroquial  –  Total  de
par5ticipantes:  60  pessoas.  Roda  de  Conversa –
Público:  adolescentes|CTG  –  Horário:  20hs  –
Profissional:  Assistente  Social  Marilva  Zanela
(Branca) – Local: CTG – Total de participantes: 28
adolescentes.  Álcool  na  3ª  idade  e  no  Ambiente
Familiar –  Público:  Idosos  –  Horário:  14hs  –
Profissionais:  Enfermeiro  Silmar  Guerini  e  a
Psicologa  Giovana  Brugnera  do  HBSR  –  Local:
Centro de Convivência – Total de participantes: 40
idosos.  Exibição e debate do filme: Bicho de Sete
Cabeças –  Público:  participantes  do  Serviço  de
Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  e  seus
familiares|CRAS  –  Horário:  14hs  –  Profissionais:
Assistentes  Sociais  Carina  Glaeser  Kranz  e  Maria
Ângela Stallivieri e psicóloga Carine Metz – Total de
participantes:  12  pessoas.  No  total  do  evento,
contamos  com  a  participação  de  mais  de  1.316
pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos
e idosos e mais a entrega de 750 folders e mais 250
mudas  de  plantas.  Após  a  presidente  Margarida
passou algumas orientações, citando o exemplo das
reuniões do A.A. que ocorrem mensalmente e sendo
que 1 vez ao mês a reunião é aberta ao público, e que
o COMAD pode pensar em como ajudar a divulgar o
trabalho  realizado  e  colocou  que  o  próprio  grupo
sugeriu que o conselho participasse mais, com outras
sugestões de pauta. Margarida, também falou sobre o
trabalho  de  fiscalização  realizado  pela  PRF,  neste
período do Festiqueijo, que realmente foi efetivo e os
conselheiros  debateram,  sobre  como  foi  e  o  que
realmente deveria ser feito em relação a fiscalização,
pois em muitos locais não ocorre esse controle. Em
todos os eventos que reuniram crianças, adolescentes
e jovens foi colocado o quanto foi proveitoso e o que
podemos  fazer  para  seguir  com  este  trabalho,  e
evoluí-lo  cada  vez  mais.  Ao  final  a  presidente
colocou  que  o  evento  superou  as  expectativas  do
conselho  e  por  termos  outros  eventos  menores
ocorrendo  paralelo  a  toda  a  programação,
conseguimos  movimentar  vários  eixos  de  trabalho.
Margarida, citou que apesar deste ponto positivo que
as atividades proporcionaram, a imprensa tanto local,
quanto a assessoria  de imprensa do município,  não
aproveitaram  para  divulgar  essas  ações.  Os
conselheiros  assim,  questionaram  se  ambas  foram
informadas  e  ou  convidadas  para  os  eventos,  e  a
presidente informou que sim, sempre foi passado as
informações das atividades e palestras inclusive com
fotos  e  dados  para  a  divulgação,  porém  nada  foi
divulgado.  Sendo  assim,  a  presidente  sugeriu  falar
novamente com o prefeito sobre estas questões, para
buscar melhor este relacionamento, pois hoje na sua
visão não estamos tendo apoio da administração para
as  atividades  que  devem  ser  promovidas  e

desenvolvidas,  inclusive  Margarida  salientou  que
não acha correto os conselheiros terem que tirarem
dos  seus  próprios  bolsos  valores,  para  pagar  por
brindes ou materiais que venham a ser necessários
para  um  evento,  e  isso  também  se  reflete  na
dificuldade dos conselheiros poderem participar de
capacitações.  Os  conselheiros,  após  falaram sobre
as  festas  que  estão  ocorrendo,  citando  o  caso  da
última festa que ocorreu no Serrano, onde ocorreu
briga,  e  ainda  teve  atendimentos  do  CT.  Após  a
presidente Margarida, comunicou aos presentes que
está  saindo  do  COMAD,  a  fim  ela  já  havia
informado que ficaria somente até o fim da Semana
de Prevenção e em seu lugar como representantes da
SMASH assumem Janaina Bueno como titular e a
secretaria  Jéssica  Dalcin  Andrioli  como  suplente.
Sendo  assim,  foi  colocado  que  para  a  próxima
reunião  ocorrerá  o  processo  de  eleição  do
presidente,  vice-presidente  e  secretária,  pois  hoje
não estamos com todo o grupo composto, faltando
os  integrantes  da  SMS  que  estão  de  férias,  e
novamente  os  representantes  da  Câmara  de
Vereadores. E aproveitou para solicitar que todos os
contatos  dos  conselheiros  sejam  revistos  e
atualizados. Aproveitando o momento a presidente
Margarida,  informou  aos  presentes  que  o  CEC já
manifestou interesse em desenvolver uma atividade
teatral  para a Semana Municipal  de Prevenção de
2019 e sugeriu que o evento fosse aberto para todas
as  escolas  do  município.  Margarida  reforçou  a
informação sobre o Fundo Municipal do COMAD,
que já está previsto em lei e que também está em lei
Federal, onde os recursos do mesmo poderiam ser
destinados para capacitação dos conselheiros, para
confecção  de  materiais  para  o  conselho,  entre
outros.  O  conselheiro  Marcos,  também  salientou
que agora seria interessante rever os representantes
da  SME,  pois  antes  ele  a  e  conselheira  Tatiana
estavam em escolas separadas, porém o conselheiro
agora está trabalhando na mesma escola que a sua
suplente, o que pode futuramente vir  a atrapalhar,
pois quando houver alguma atividade na escola em
que  seja  necessário  a  participação  de  ambos,  os
mesmos  não  estarão  presentes  na  reunião  do
COMAD.  Margarida,  fez  a  leitura  do  convite  do
A.A.,  para  as  comemorações  do  28  anos  da
entidade, bem como as comemorações dos 24 anos
de AL-ANON, que ocorrerá no dia 06 de outubro de
2018,  e  mais  próximo  da  data  reforçaremos  o
convite. A presidente também fez a leitura do ofício
nº 002/2018 do COMDICA, que convida o conselho
para a VII Conferência Municipal  dos Direitos da
Criança  e  do  Adolescente  e  que  solicita  a
participação  de  membros  do  COMAD  como
delegados para a conferência, que ocorre no dia 30
de agosto, os conselheiros que se indicaram foram
Valdir  Weber  como  delegado  titular  e  Renato
Cislaghi  como  delegado  suplente.  Margarida
informou sobre o recebimento do documento do MP
para arquivamento sem remessa ao CSMP,  o qual
fez a leitura aos presentes. Após a presidente falou
sobre  as  atas  do  COMAD,  que  por  sua  vez  não
constam  no  DO,  e  que  lamentou  o  fato,  a
conselheira  Jaqueline  explicou  as  questões  e
motivos  e  salientou  que  publicará  todas  as  atas.
Margarida,  falou  sobre  a  Politica  Municipal  de
Prevenção do Uso de Álcool e outras Drogas, que a
mesma já  estava fazendo um levantamento,  desde
legislação até ações que poderiam ser trabalhadas e
colocadas em prática, porém todas dependeriam do
auxílio de todas as secretarias e órgãos competentes,
ela  explanou aos  conselheiros  presentes  que falou
com  todos  os  secretários,  COMDICA,  e
BOMBEIROS, sendo que teve um respaldo positivo
do COMDICA que auxiliou na contratação de uma
profissional par a atuar com os jovens no CEC, a
psicóloga  Iria  Cichelero.  O  Conselho  Tutelar,
passou a se envolver mais em projetos e que após

isso apenas a SMS enviou uma lista de atividades que
infelizmente  acabou  não  sendo  cumprida,  e  em
reunião com o prefeito, a presidente expôs isto a ele.
E finalizando, Margarida falou sobre a atualização da
lei do COMAD, que deverá ser revista pelo conselho
a fim de aprimorar e melhorar o nosso trabalho. Nada
mais  havendo a  constar  encerro a  presente  ata  que
será assinada por todos os presentes.

T: Jaqueline Camillo | S: Vera R. P. dos S. Martins
Rep. do Gabinete do Prefeito 

T: Clarice F. Lagunaz | S: Catiane Canal Dupont
Rep. da Secretaria Municipal de Saúde

T: Tatiana Postal | S: Marcos Cerutti
Rep. da Secretaria Municipal da Educação

T: Eduardo Z. Cappellari | S: Rafael T. Pedroni
Rep. da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude

T: Margarida R. R. Capoani | S: Soraia Chesini
Rep. da Secretaria de Assistência Social e Habitação 

T: Renato Cislaghi | S: Edivan Carniel
Rep. dos Conselho Tutelar

T: Regiane C. Casagrande | S: Enio F. Vignatti
Rep. das Entidades de Segurança Pública

AUSENTE

T: Camila Gulden | S: Damires Scottá
Rep. do Conselho da Juventude

AUSENTE

T: Valdir Weber | S: Carine Metz
Rep. da ACI

T: Valmor da Rocha | S: Alef Assolini
Rep. da Câmara Municipal de Vereadores

AUSENTE

PODER
LEGISLATIVO
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