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PODER EXECUTIVO

VI – as disposições relativas às despesas do
Município com pessoal e encargos sociais;
VII – as disposições sobre alterações na legislação
tributária;
VIII – as disposições gerais.
§ 1º As diretrizes orçamentárias têm entre suas
finalidades:
I – orientar a elaboração e a execução da Lei
Orçamentária Anual para o alcance dos objetivos e
das metas do Plano Plurianual – PPA;
II – ampliar a capacidade do Município de garantir o
provimento de bens e serviços à população;

LEIS
LEI Nº 3.577 DE 09 DE OUTUBRO DE 2018
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
o exercício financeiro de 2019.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao
disposto no art. 165, § 2.º, da Constituição Federal,
no art. 69, inciso III da Lei Orgânica do Município, e
na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
as diretrizes gerais para elaboração do orçamento do
Município, relativas ao exercício de 2019,
compreendendo:
I – as metas e riscos fiscais;
II – as prioridades e metas da administração
municipal extraídas do Plano Plurianual para
2018/2021;

§ 2º A elaboração, fiscalização e controle da lei
orçamentária Anual para o exercício de 2019, bem
como a aprovação e execução do orçamento fiscal e
da seguridade social do Município, além de serem
orientados para viabilizar o alcance dos objetivos
declarados no PPA, devem:
I – priorizar o equilíbrio entre receitas e despesas;
II – evidenciar a transparência da gestão fiscal,
observando-se o princípio da publicidade e
permitindo amplo acesso da sociedade aos dados do
orçamento, inclusive por meio eletrônico;
III – atingir as metas relativas a receitas, despesas,
resultados primário e nominal e montante da dívida
pública estabelecidos no Anexo I – Metas Fiscais
desta Lei.
CAPÍTULO II
DAS METAS E RISCOS FISCAIS
Art. 2º As metas fiscais de receitas, despesas,
resultado primário, nominal e montante da dívida
pública para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, de
que trata o art. 4o da Lei Complementar n° 101/2000,
são as identificadas no ANEXO I, composto dos
seguintes demonstrativos:
I – das metas fiscais anuais de acordo com o art. 4 o, §
1o, da LC nº 101/2000, acompanhado da memória e
metodologia de cálculo;

III – a organização e estrutura do orçamento;
IV – as diretrizes para elaboração e execução do
orçamento e suas alterações;
V – as disposições relativas à dívida pública
municipal;

II – da avaliação do cumprimento das metas fiscais
relativas ao ano de 2017;
III – das metas fiscais previstas para 2019, 2020 e
2021, comparadas com as fixadas nos exercícios de
2016, 2017 e 2018;
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IV – da evolução do patrimônio líquido, conforme o
art. 4o, § 2o, inciso III, da LC nº 101/2000;

Executivo poderá reduzir as dotações destinadas
para investimentos, desde que não comprometidas.

V – da origem e aplicação dos recursos obtidos com a
alienação de ativos, em cumprimento ao disposto no
art. 4o, § 2o, inciso III, da LC nº 101/2000;

CAPÍTULO III

VI – da avaliação da situação financeira e atuarial do
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais, de acordo com o art. 4 o, § 2o,
inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000;
VII – da estimativa e compensação da renúncia de
receita, conforme art. 4o, § 2o, inciso V, da LC nº
101/2000;
VIII – da margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado, conforme art. 4 o, §
2o, inciso V, da Lei Complementar nº 101/2000.
§ 1o As metas fiscais estabelecidas no Anexo I desta
Lei
poderão
ser
ajustadas
quando
do
encaminhamento do projeto de lei orçamentária
anual, se verificadas alterações no comportamento
das variáveis macroeconômicas utilizadas nas
estimativas das receitas e despesas.
§ 2º Na hipótese prevista pelo § 1º, o demonstrativo
de que trata o inciso I do Caput deverá ser re
elaborado e encaminhado com o projeto de lei
orçamentária anual, acompanhado da memória e
metodologia de cálculo devidamente atualizadas.
§ 3o Durante o exercício de 2019, a meta resultado
primário prevista no demonstrativo referido no inciso
I do caput, poderá ser reduzida até o montante que
corresponder à frustração da arrecadação das receitas
que são objeto de transferência constitucional, com
base nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal.

DAS
METAS
E
PRIORIDADES
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL
§2º Cada atividade, projeto ou operação especial
EXTRAÍDAS DO PLANO PLURIANUAL
identificará a função e a subfunção às quais se
vinculam, de acordo com a Portaria MOG nº 42/1999
Art. 4º As metas e prioridades para o exercício e suas atualizações.
financeiro de 2019 estão estruturadas de acordo com
o Plano Plurianual para 2018/2021 – Lei no, de §3º A classificação das unidades orçamentárias
3.433, de 15 de agosto de 2017 e suas alterações, atenderá, no que couber, ao disposto no art. 14 da Lei
especificadas no Anexo III, integrante desta Lei, as Federal nº 4.320/64.
quais terão precedência na alocação de recursos na
Lei Orçamentária.
§4º As operações especiais relacionadas ao
pagamento de encargos gerais do Município, serão
§ 1º Os valores constantes no Anexo de que trata consignadas em unidade orçamentária da Secretaria
este artigo possuem caráter indicativo e não da Fazenda.
normativo, devendo servir de referência para o
planejamento, podendo ser atualizados pela lei Art. 6º Independentemente do grupo de natureza de
orçamentária ou através de créditos adicionais.
despesa em que for classificado, todo e qualquer
crédito orçamentário deve ser consignado
§ 2º As metas e prioridades de que trata o caput diretamente à unidade orçamentária à qual pertencem
deste artigo, bem como as respectivas ações as ações correspondentes, vedando-se a consignação
planejadas para o seu atingimento, poderão ser de crédito a título de transferência a unidades
alteradas, se durante o período decorrido entre a orçamentárias integrantes dos Orçamentos Fiscal e da
apresentação desta Lei e a elaboração da proposta Seguridade Social.
orçamentária para 2019 surgirem novas demandas
ou situações em que haja necessidade da Parágrafo único. As operações entre órgãos, fundos e
intervenção do Poder Público, ou em decorrência de entidades previstas nos Orçamentos Fiscal e da
créditos adicionais ocorridos.
Seguridade Social serão executadas obrigatoriamente
por meio de empenho, liquidação e pagamento, nos
§ 3º Na hipótese prevista no §2 o, as alterações do termos da Lei Federal nº 4.320/64.
Anexo de Metas e Prioridades serão evidenciadas
em demonstrativo específico, a ser encaminhado Art. 7º Os orçamentos fiscal e da seguridade social
com a proposta orçamentária para o próximo discriminarão a despesa por elementos de despesa, na
exercício.
forma do art. 15, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.
CAPÍTULO IV

§ 4o Para os fins do disposto no § 3º, considera-se
frustração de arrecadação, a diferença a menor que
for observada entre os valores que forem arrecadados
em cada mês, em comparação com igual mês do ano
anterior.

identificará as ações necessárias para atingir os seus
objetivos, sob a forma de atividades, projetos ou
operações especiais, especificando os respectivos
valores, bem como os órgãos e as unidades
orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

DA ESTRUTURA
ORÇAMENTO

E

ORGANIZAÇÃO

DO

Art. 8º O Projeto de Lei Orçamentária Anual será
encaminhado ao Poder Legislativo, conforme
estabelecido no § 5º do art. 165 da Constituição
Federal, na Lei Orgânica do Município e no art. 2º,
da Lei Federal nº 4.320/64, e será composto de:

Art. 5º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - texto da Lei;

§ 5o Nas hipóteses de revisão dos valores das metas
fiscais de que trata este artigo, e para efeitos de
avaliação na audiência pública prevista no art. 9 o, §
4o, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas
realizadas serão comparadas com as metas ajustadas.
Art. 3º Estão discriminados, no Anexo II, que integra
esta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os
riscos orçamentários e os passivos contingentes
capazes de afetar as contas públicas, em cumprimento
ao art. 4o, § 3o, da LC nº 101/2000.
§ 1º Consideram-se passivos contingentes e outros
riscos fiscais possíveis obrigações a serem cumpridas
em 2019, cuja existência será confirmada somente
pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros
que não estejam totalmente sob controle do
Município.
§ 2º Também são passivos contingentes, obrigações
decorrentes de eventos passados, cuja liquidação em
2019 seja improvável ou cujo valor não possa ser
tecnicamente estimado.

I – Programa: instrumento de organização da ação
governamental visando à concretização dos
objetivos pretendidos, mensurados por indicadores,
conforme estabelecido no plano plurianual;
II – Atividade: instrumento de programação para
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um
conjunto de operações que se realizam de modo
contínuo e permanente, das quais resulta um
produto necessário à manutenção da ação de
governo;
III – Projeto: instrumento de programação para
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um
conjunto de operações, limitadas no tempo, das
quais resulta um produto que concorre para a
expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
IV – Operação Especial: despesas que não
contribuem para a manutenção das ações de
governo, das quais não resulta um produto, e não
geram contraprestação direta sob a forma de bens ou
serviços;

§ 3º Caso se concretizem, os riscos fiscais serão
atendidos com recursos da Reserva de Contingência
e, sendo esta insuficiente, serão indicados, também, o
excesso de arrecadação e o superávit financeiro do
exercício anterior, se houver, obedecida a fonte de
recursos correspondente.

V – Órgão Orçamentário: o maior nível da
classificação institucional, que tem por finalidade
agrupar unidades orçamentárias;

§ 4º Sendo esses recursos insuficientes, o Poder

§ 1º Na Lei de Orçamento, cada programa

VI – Unidade Orçamentária: o menor nível da
classificação institucional.

II - consolidação dos quadros orçamentários.
§ 1º Integrarão a consolidação dos quadros
orçamentários a que se refere o inciso II, incluindo os
complementos referenciados no art. 22, inciso III, da
Lei Federal nº 4.320/64, os seguintes quadros:
I – demonstrativo da evolução da receita, por origem
de arrecadação, em atendimento ao disposto no art.
12 da LC nº 101/2000;
II – demonstrativo da estimativa e compensação da
renúncia de receita e da margem de expansão das
despesas obrigatórias de caráter continuado, de
acordo com o art. 5º, inciso II, da LC nº 101/2000;
III – demonstrativo das receitas por origem e das
despesas por grupo de natureza de despesa dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, conforme
art. 165, § 5º, III, da Constituição Federal;
IV – declaração de compatibilidade da programação
do orçamento com as metas fiscais estabelecidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com o art.
5º, inciso I, da LC nº 101/2000;
V – demonstrativo da fixação da despesa com pessoal
e encargos sociais, para os Poderes Executivo e
Legislativo, confrontando a sua totalização com a
receita corrente líquida prevista, nos termos dos
artigos 19 e 20 da LC nº 101/2000, acompanhado da
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memória de cálculo;
VI – demonstrativo da previsão das aplicações de
recursos na Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino (MDE) e do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB);
VII – demonstrativo da previsão da aplicação anual
do Município em Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), conforme a Lei Complementar nº 141, de 13
de janeiro de 2012;
VIII – demonstrativo do cálculo do limite máximo de
despesa para a Câmara Municipal, conforme o artigo
29-A da Constituição Federal, de acordo com a
metodologia prevista no §2º do art. 13 desta Lei.
Art. 9º A mensagem que encaminhar o projeto de lei
orçamentária anual conterá:
I – memória de cálculo da receita e premissas
utilizadas;
II – demonstrativo da dívida fundada, assim como da
evolução do estoque da dívida pública, dos últimos
três anos, a situação provável no final de 2018 e a
previsão para o exercício de 2019;
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legislação tributária, incentivos e benefícios fiscais
autorizados, a inflação do período, o crescimento
econômico, a ampliação da base de cálculo dos
tributos, a sua evolução nos últimos três exercícios e
a projeção para os dois anos seguintes ao exercício
de 2019.
§ 1º Até 30 dias antes do encaminhamento da
Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o
Poder Executivo Municipal colocará à disposição da
Câmara Municipal os estudos e as estimativas de
receitas para o exercício de 2019, inclusive da
receita corrente líquida, e as respectivas memórias
de cálculo.
§ 2º Para fins do limite das despesas do Poder
Legislativo, nos termos do art. 29-A da Constituição
Federal e da metodologia de cálculo estabelecida
pela Instrução Normativa nº 12/2017 do Tribunal de
Contas do Estado, considerar-se-á a receita
arrecadada até o último mês anterior ao prazo para a
entrega da proposta orçamentária, acrescida da
tendência de arrecadação até o final do exercício.
Art.14. Constarão no projeto de lei orçamentária
reservas de contingência, desdobradas para atender
às seguintes finalidades:

III – relação dos precatórios a serem cumpridos em
2019.

I – atender, no executivo, passivos contingentes e
outros riscos e eventos fiscais imprevistos
relacionados no Anexo de que trata o art. 3º desta
lei;

CAPÍTULO V

II – cobertura de créditos adicionais do executivo.

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E SUAS
ALTERAÇÕES
Seção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 10. Os orçamentos fiscal e da seguridade social
compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem
como das despesas do Poder Legislativo e do Poder
Executivo, neste abrangidos seus respectivos fundos,
órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público.
Parágrafo único. Os órgãos da Administração Indireta
e o Poder Legislativo encaminharão à Secretaria da
Fazenda, até 15 de outubro de 2018, suas respectivas
propostas orçamentárias, para fins de consolidação do
Projeto de Lei Orçamentária de 2019, observadas as
disposições desta Lei.
Art. 11. A elaboração e a aprovação do Orçamento
para o exercício de 2019 e a sua execução
obedecerão, entre outros, ao princípio da publicidade,
promovendo-se a transparência da gestão fiscal e
permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as
informações relativas a cada uma dessas etapas.
Art. 12. Os Fundos Municipais terão suas Receitas
vinculadas a Despesas relacionadas com seus
objetivos.

§ 1º A reserva de contingência, de que trata o inciso
I do caput, será fixada em, no mínimo, R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), e sua utilização
dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua
conta.
§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que as
reservas de contingência constituídas na forma dos
incisos I do caput não precisarão ser utilizadas para
sua finalidade, no todo ou em parte, o Chefe do
Executivo poderá utilizar seu saldo para dar
cobertura a outros créditos adicionais, legalmente
autorizados na forma dos artigos 41, 42 e 43 da Lei
Federal nº 4.320/1964.

declaração do ordenador da despesa de que trata o
art. 16, I e II, da LC nº 101/2000, quando for o caso,
deverão ser inseridos no processo que abriga os autos
da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no art. 16, §
3º, da LC nº 101/2000, serão consideradas despesas
irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão
ou aperfeiçoamento da ação governamental que
acarrete aumento da despesa, cujo montante no
exercício financeiro de 2019, em cada evento, não
exceda aos valores limites para dispensa de licitação
fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº
8.666/93, conforme o caso.
Art. 17. A compensação de que trata o art. 17, § 2º,
da LC n° 101/2000, quando da criação ou aumento de
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, poderá
ser realizada a partir do aproveitamento da margem
líquida de expansão prevista no inciso V do § 2º do
art. 4º, da referida Lei, desde que observados:
I – o limite das respectivas dotações constantes da
Lei Orçamentária de 2019 e de créditos adicionais;
II – os limites estabelecidos nos arts. 20, inciso III, e
22, parágrafo único, da LC nº 101/2000, no caso da
geração de despesas com pessoal e respectivos
encargos;
III – o valor da margem líquida de expansão
constante no demonstrativo de que trata o art. 2º,
VIII, dessa Lei.
Art. 18. As metas fiscais estabelecidas no
demonstrativo de que trata o inciso I do art. 2º serão
desdobradas em metas quadrimestrais para fins de
avaliação em audiência pública na Câmara Municipal
até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro,
de modo a acompanhar o cumprimento dos seus
objetivos, corrigir desvios, avaliar os gastos e
também o cumprimento das metas físicas
estabelecidas.
Art. 19. Compete ao Poder Legislativo Municipal,
mediante prévio agendamento com o Poder
Executivo, convocar e coordenar a realização das
audiências públicas referidas no art.18 desta lei.
Seção II

III – A reserva de contingência da Unidade Gestora
do Regime Próprio de Previdência Social que será
constituída dos recursos que corresponderão à
previsão de seu superávit orçamentário e somente
poderá ser utilizada para a cobertura de créditos
adicionais do próprio regime.
Art. 15. Observado o disposto no art. 45 da Lei
Complementar nº 101, de 2000, somente serão
incluídos novos projetos na Lei Orçamentária de
2019 se:
I – tiverem sido adequada e suficientemente
contempladas as despesas para conservação do
patrimônio público e para os projetos em
andamento, constantes do Anexo IV desta Lei;
II – a ação estiver compatível com o Plano
Plurianual.

Parágrafo único. A administração dos Fundos
Municipais será efetivada pelo Chefe do Poder
Executivo, podendo, por ato formal deste, e
observada a respectiva legislação pertinente, ser
delegada a Secretários, servidores municipais ou
comissão de servidores.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica às despesas programadas com recursos de
transferências voluntárias e operações de crédito,
cuja execução fica limitada à respectiva
disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 13. Os estudos para definição do Orçamento da
Receita deverão observar os efeitos da alteração da

Art. 16. Os procedimentos administrativos de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro e

Das Diretrizes Específicas
Seguridade Social

do

Orçamento

da

Art. 20. O Orçamento da Seguridade Social
compreenderá as dotações destinadas a atender às
ações de saúde, previdência e assistência social, e
contará, entre outros, com recursos provenientes:
I – do produto da arrecadação de impostos e
transferências constitucionais vinculados às ações e
serviços públicos de saúde, nos termos da Lei
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
II – das contribuições para o Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Municipais, que
será utilizada para despesas com encargos
previdenciários do Município;
III – do Orçamento Fiscal;
IV –das demais receitas cujas despesas integram,
exclusivamente, o orçamento referido no caput deste
artigo.
Parágrafo único. O orçamento da seguridade social
será evidenciado na forma do demonstrativo previsto
no art. 8º, § 1º, inciso III, desta Lei.
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do mecanismo da limitação de empenho e
movimentação financeira, será considerado ainda o
resultado financeiro apurado no Balanço
Patrimonial do exercício de 2018, observada a
vinculação de recursos.

crédito, alienação de bens e outros recursos
vinculados, só serão movimentados, se ocorrer ou
estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa,
respeitado, ainda, o montante ingressado ou
garantido.

Art. 21. O Chefe do Poder Executivo Municipal
estabelecerá, através de Decreto, em até 30 dias após
a publicação da Lei Orçamentária Anual, o
desdobramento da receita prevista em metas
bimestrais de arrecadação, a programação financeira
das receitas e despesas e o cronograma de execução
mensal para todas as Unidades Orçamentárias,
considerando, nestas, eventuais déficits financeiros
apurados nos Balanços Patrimoniais do exercício
anterior, de forma a restabelecer equilíbrio.

§ 2º Não serão objeto de limitação de empenho:

§ 1º No caso dos recursos de transferências
voluntárias e de operações de crédito, considerar-se-á
garantido o ingresso no fluxo de caixa, a partir da
assinatura do respectivo convênio, contrato ou
instrumento congênere, bem como na assinatura dos
correspondentes aditamentos de valor, não se
confundindo com as liberações financeiras de
recursos, que devem obedecer ao cronograma de
desembolso previsto nos respectivos instrumentos.

§ 1º O ato referido no caput deste artigo e os que o
modificarem conterá:

III – as despesas fixas e obrigatórias com pessoal e
encargos sociais; e

I – metas quadrimestrais para o resultado primário,
que servirão de parâmetro para a avaliação de que
trata o art. 9º, § 4º da LC nº 101/2000;

IV – as despesas financiadas com recursos de
Transferências Voluntárias da União e do Estado,
Operações de Crédito e Alienação de bens,
observado o disposto no art. 24 desta Lei.

Seção III
Das Disposições sobre a Programação e Execução
Orçamentária e Financeira

II – metas bimestrais de realização de receitas
primárias, em atendimento ao disposto no art. 13 da
LC nº 101/2000, discriminadas, no mínimo, por
origem, identificando-se separadamente, quando
cabível, as medidas de combate à evasão e à
sonegação fiscal e da cobrança da dívida ativa;
III – cronograma de desembolso mensal de despesas,
por órgão e unidade orçamentária.
§ 2º Excetuadas as despesas com pessoal e encargos
sociais, precatórios e sentenças judiciais, o
cronograma de desembolso do Poder Legislativo terá,
como referencial, o repasse previsto no art. 168 da
Constituição Federal, na forma de duodécimos.
Art. 22. Na execução do orçamento, verificado que o
comportamento da receita ordinária poderá afetar o
cumprimento das metas de resultados primário e
nominal, e observado o disposto no § 2º do art. 2º
desta Lei, os Poderes Executivo e Legislativo, de
forma proporcional às suas dotações, adotarão o
mecanismo da limitação de empenhos e
movimentação financeira nos montantes necessários,
observadas as respectivas fontes de recursos, nas
seguintes despesas:
I – contrapartida para projetos ou atividades
vinculados a recursos oriundos de fontes
extraordinárias, como transferências voluntárias,
operações de crédito, alienação de ativos, desde que
ainda não comprometidos;
II – obras em geral, cuja fase ou etapa ainda não
esteja iniciada;
III – aquisição de combustíveis e derivados, destinada
à frota de veículos, exceto dos setores de educação de
saúde;
IV – dotação para material de consumo e outros
serviços de terceiros das diversas atividades;

I – despesas relacionadas com vinculações
constitucionais e legais, nos termos do § 2º do art.
9º da LC nº 101/2000 e do art. 28 da Lei
Complementar Federal n.º 141, de 13 de janeiro de
2012;
II – as despesas com o pagamento de precatórios e
sentenças judiciais de pequeno valor;

§ 3º Na hipótese de ocorrência do disposto no caput
deste artigo, o Poder Executivo comunicará à
Câmara Municipal o montante que lhe caberá tornar
indisponível para empenho e movimentação
financeira.
§ 4º Os Chefes do Poder Executivo e do Poder
Legislativo deverão divulgar, em ato próprio, os
ajustes processados, que será discriminado por
órgão.
§ 5º Ocorrendo o restabelecimento da receita
prevista, a recomposição se fará obedecendo ao
disposto no art. 9º, § 1º, da LC nº 101/2000.
§ 6º Na ocorrência de calamidade pública,
reconhecida na forma da lei, serão dispensadas a
obtenção dos resultados fiscais programados e a
limitação de empenho enquanto perdurar essa
situação, nos termos do art. 65 da LC nº 101/2000.
Art. 23. O repasse financeiro da cota destinada ao
atendimento das despesas do Poder Legislativo,
obedecida a programação financeira, será repassado
até o dia 20 de cada mês, mediante depósito em
conta bancária específica, indicada pela Mesa
Diretora da Câmara Municipal.
§ 1º Os rendimentos das aplicações financeiras e
outros ingressos orçamentários que venham a ser
arrecadadas através do Poder Legislativo, serão
contabilizados como receita pelo Poder Executivo,
tendo como contrapartida o repasse referido no
caput deste artigo.
§ 2º Ao final do exercício financeiro de 2019, o
saldo de recursos financeiros porventura existentes
na Câmara, será devolvido ao Poder Executivo, livre
de quaisquer vinculações, deduzidos os valores
correspondentes ao saldo das obrigações a pagar,
nelas incluídos os restos a pagar do Poder
Legislativo.

V – diárias de viagem;
VI – festividades, homenagens, recepções e demais
eventos da mesma natureza;
VII – despesas com publicidade institucional;
VIII – horas extras.
§ 1º Na avaliação do cumprimento das metas
bimestrais de arrecadação para implementação ou não

§ 3º O eventual saldo de recursos financeiros que
não for devolvido no prazo estabelecido no
parágrafo anterior, será devidamente registrado na
contabilidade e considerado como antecipação de
repasse do exercício financeiro de 2020.
Art. 24. Os projetos, atividades e operações
especiais previstos na Lei Orçamentária, ou em seus
créditos adicionais, que dependam de recursos
oriundos de transferências voluntárias, operações de

§ 2º A execução das Receitas e das Despesas
identificará com codificação adequada cada uma das
fontes de recursos, de forma a permitir o adequado
controle da execução dos recursos mencionados no
caput deste artigo.
Art. 25. A despesa não poderá ser realizada se não
houver comprovada e suficiente disponibilidade de
dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada a
adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua
realização sem observar a referida disponibilidade.
§ 1º A contabilidade registrará todos os atos e os
fatos relativos à gestão orçamentário-financeira,
independentemente de sua legalidade, sem prejuízo
das responsabilidades e demais consequências
advindas da inobservância do disposto no caput deste
artigo.
§ 2º A realização de atos de gestão orçamentária,
financeira e patrimonial, após 31 de dezembro de
2019, relativos ao exercício findo, não será
permitida, exceto ajustes para fins de elaboração das
demonstrações contábeis, os quais deverão ocorrer
até o trigésimo dia de seu encerramento.
Art. 26. Para efeito do disposto no § 1º do art. 1º e do
art. 42 da LC nº 101/2000, considera-se contraída a
obrigação, e exigível o empenho da despesa
correspondente, no momento da formalização do
contrato administrativo ou instrumento congênere.
Parágrafo único. No caso de despesas relativas às
obras e prestação de serviços, consideram-se
compromissadas apenas as prestações cujos
pagamentos devam ser realizados no exercício
financeiro, observado o cronograma pactuado.
Seção IV
Das Diretrizes sobre Alterações da Lei Orçamentária
Art. 27. A abertura de créditos suplementares e
especiais dependerá da existência de recursos
disponíveis para a despesa, nos termos da Lei Federal
nº 4.320/64.
§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que
trata o art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/64, será
realizada por fonte de recursos para fins de abertura
de créditos adicionais, conforme exigência contida
no art. 8º, parágrafo único, da LC nº 101/2000.
§ 2º Considera-se superávit financeiro do exercício
anterior, para fins do § 2º do art. 43 da Lei Federal nº
4.320/64, os recursos que forem disponibilizados a
partir do cancelamento de restos a pagar durante o
exercício de 2019, obedecida a fonte de recursos
correspondente.
§ 3º Os projetos de lei relativos a créditos
suplementares ou especiais solicitados pelo Poder
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Legislativo, com indicação de recursos de redução de
dotações do próprio poder, serão encaminhados à
Câmara Municipal no prazo de até 15 dias, a contar
do recebimento da solicitação.
§ 4º As solicitações de que trata o §3º serão
acompanhadas da exposição de motivos.
Art. 28. No âmbito do Poder Legislativo, a abertura
de créditos suplementares autorizados na Lei
Orçamentária de 2019, com indicação de recursos
compensatórios do próprio órgão, nos termos do art.
43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964,
proceder-se-á por ato do Presidente da Câmara dos
Vereadores.
Art. 29. A reabertura dos créditos especiais e
extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º,
da Constituição Federal, será efetivada, quando
necessária, até 31 de dezembro de 2019.
Art. 30. O Poder Executivo poderá, mediante
Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar,
total ou parcialmente, as dotações orçamentárias
aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em créditos
adicionais,
em
decorrência
da
extinção,
transformação, transferência, incorporação ou
desmembramento de órgãos e entidades, bem como
de alterações de suas competências ou atribuições,
mantida a estrutura programática, expressa por
categoria de programação, conforme definida no art.
6º desta Lei.
Parágrafo único. A transposição, transferência ou
remanejamento não poderá resultar em alteração dos
valores das programações aprovadas na Lei
Orçamentária ou em créditos adicionais, podendo
haver, excepcionalmente, ajuste na classificação
funcional.
Art. 31. As fontes de recursos e as modalidades de
aplicação da despesa, aprovadas na lei orçamentária,
e em seus créditos adicionais, poderão ser
modificadas, para atender às necessidades de
execução, por meio de decreto do Poder Executivo,
desde que verificada a inviabilidade técnica,
operacional ou econômica da execução do crédito,
através da fonte de recursos e/ou modalidade prevista
na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.
Parágrafo único. O disposto no caput também se
aplica no caso da necessidade de alterações de
codificações ou denominações das classificações
orçamentárias, desde que constatado erro de ordem
técnica ou legal, ou para adequação à classificação
vigente, desde que não impliquem em mudança de
valores e de finalidade da programação.
Seção V
Da Destinação de Recursos Públicos a Pessoas
Físicas e Jurídicas
Subseção I
Das Subvenções Econômicas
Art. 32. A destinação de recursos para equalização de
encargos financeiros ou de preços, o pagamento de
bonificações a produtores rurais e a ajuda financeira,
a qualquer título, a entidades privadas com fins
lucrativos, poderá ocorrer desde que atendido o
disposto nos artigos 26, 27 e 28 da Lei Complementar
no 101/2000.
§ 1o Em atendimento ao disposto no art. 19 da Lei
Federal no 4.320/1964, a destinação de recursos às
entidades privadas com fins lucrativos de que trata o
caput somente poderá ocorrer por meio de
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subvenções econômicas, sendo vedada a
transferência a título de contribuições ou auxílios
para despesas de capital.
Art. 33. No caso das pessoas físicas, a ajuda
financeira referida art. 26 da Lei Complementar nº
101/2000 será efetivada exclusivamente por meio de
programas instituídos nas áreas de assistência
social, agricultura e política habitacional, nos
termos da legislação específica.
Subseção II
Das Subvenções Sociais
Art. 34. A transferência de recursos a título de
subvenções sociais, nos termos dos arts. 12, § 3º, I,
16 e 17 da Lei Federal no 4.320/1964, atenderá às
entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam
atividades de natureza continuada nas áreas de
assistência social, saúde, educação, cultura,
segurança e defesa civil.
Subseção III
Das Contribuições Correntes e de Capital
Art. 35. A transferência de recursos a título de
contribuição corrente identificada na Lei
Orçamentária de 2019, somente será destinada a
entidades sem fins lucrativos que sejam
selecionadas para execução, em parceria com a
Administração Pública Municipal, de atividades ou
projetos que contribuam diretamente para o alcance
de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano
Plurianual.
Parágrafo único. A transferência prevista no caput
do artigo dependerá da formalização do ajuste,
observadas as exigências legais aplicáveis à espécie.
Art. 36. A alocação de recursos para entidades
privadas sem fins lucrativos, a título de
contribuições de capital, fica condicionada à
autorização em lei especial anterior de que trata o
art. 12, § 6o, da Lei Federal no 4.320/1964.
Subseção IV
Dos Auxílios
Art. 37. A transferência de recursos a título de
auxílios, previstos no art. 12, § 6 o, da Lei Federal no
4.320/1964, somente poderá ser realizada para
entidades privadas sem fins lucrativos que sejam:
I – de atendimento direto e gratuito ao público e
voltadas para a educação;
II – para o desenvolvimento de programas voltados
a manutenção e preservação do Meio Ambiente;
III – voltadas a ações de saúde e de atendimento
direto e gratuito ao público, prestadas por entidades
sem fins lucrativos que sejam certificadas como
entidades beneficentes de assistência social na área
de saúde;
IV – qualificadas como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - OSCIP, com termo de
parceria firmada com o Poder Público Municipal, de
acordo com a Lei Federal n o 9.790/1999, e que
participem da execução de programas constantes no
plano plurianual, devendo a destinação de recursos
guardar conformidade com os objetivos sociais da
entidade;
V – qualificadas como Organizações Sociais – OS,
com contrato de gestão celebrado com o Poder
Público Municipal, de acordo com a Lei Federal n o
9.637/1998, para fomento e execução de atividades
dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao

desenvolvimento tecnológico, à proteção e
preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, de
acordo com o programa de trabalho proposto, as
metas a serem atingidas e os prazos de execução
previstos;
VI – qualificadas para o desenvolvimento de
atividades esportivas que contribuam para a
formação e capacitação de atletas;
VII – destinada a atender, assegurar e a promover o
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais
por pessoa com deficiência, visando à sua
habilitação, reabilitação e integração social e
cidadania, nos termos da Lei no 13.146/2015;
VIII – constituídas sob a forma de associações ou
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas
físicas em situação de risco social;
IX – voltadas ao atendimento direto e gratuito ao
público na área de assistência social que:
a) se destinem a pessoas idosas, crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social,
risco pessoal e social;
b) sejam voltadas ao atendimento de pessoas em
situação de vulnerabilidade social, violação de direito
ou diretamente alcançadas por programas e ações de
combate à pobreza e geração de trabalho e renda.
§ 1º No caso do inciso I, a transferência de recursos
públicos deve ser obrigatoriamente justificada e
vinculada ao plano de expansão da oferta pública na
respectiva etapa e modalidade de educação.
§ 2º No caso do inciso IV, as transferências serão
efetuadas por meio de termo de parceria, caso em que
deverá ser observada a legislação específica
pertinente a essas entidades e processo seletivo de
ampla divulgação.
Subseção V
Das Disposições Gerais para Destinação de Recursos
Públicos para Pessoas Jurídicas
Art. 38. Sem prejuízo das demais disposições
contidas nesta seção, a transferência de recursos
prevista na Lei Federal no 4.320/1964, a entidade
privada sem fins lucrativos, atenderá o disposto no
Decreto nº 3.256, de 27 de março de 2018 e suas
alterações ou outro que venha substituí-lo.
Art. 39. É necessária a contrapartida para as
transferências previstas na forma de subvenções,
auxílios e contribuições, que poderá ser atendida por
meio de recursos financeiros ou de bens ou serviços
economicamente mensuráveis, cuja expressão
monetária será obrigatoriamente identificada no
termo de colaboração ou de fomento.
Art. 40. As entidades privadas beneficiadas com
recursos públicos municipais, a qualquer título,
sujeitar-se-ão à fiscalização da Administração
Pública e dos conselhos de políticas públicas
setoriais, com a finalidade de verificar o
cumprimento de metas e objetivos para os quais
receberam os recursos.
Parágrafo único. Enquanto vigentes os respectivos
convênios, termos de parceria, contratos ou
instrumentos congêneres, o Poder Executivo deverá
divulgar e manter atualizadas na internet relação das
entidades privadas beneficiadas com recursos de
subvenções, contribuições e auxílios.
Art. 41. Não serão consideradas subvenções, auxílios
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ou contribuições, o rateio das despesas decorrentes da
participação do Município em Consórcios Públicos
instituído nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005.
Art. 42. As transferências de recursos de que trata
esta Seção serão feitas por intermédio de instituição
financeira oficial determinada pela Administração
Pública, devendo a nota de empenho ser emitida até a
data da assinatura do respectivo convênio, termo de
parceria, ajuste ou instrumento congênere, observado
o princípio da competência da despesa, previsto no
art. 50, inciso II, da Lei Complementar no 101/2000.

trabalhadores nos lucros.
§ 2º Através de lei específica, poderá ser concedido
subsídio para o pagamento dos empréstimos e
financiamentos de que trata o caput deste artigo.
§ 3º As prorrogações e composições de dívidas
decorrentes de empréstimos, financiamentos e
refinanciamentos concedidos com recursos do
Município dependem de autorização expressa em lei
específica.

II – criar e extinguir cargos públicos e alterar a
estrutura de carreiras;
III – prover cargos efetivos, mediante concurso
público, bem como efetuar contratações por tempo
determinado para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, respeitada a
legislação municipal vigente;
IV – prover cargos em comissão, funções gratificadas
e gratificações especiais;

CAPÍTULO VI
Art. 43. Toda movimentação de recursos relativos às
subvenções, contribuições e auxílios de que trata esta
Seção, por parte das entidades beneficiárias, somente
será realizada observando-se os seguintes preceitos:
I – depósito e movimentação em conta bancária
específica de cada projeto;
II – desembolsos mediante documento bancário, por
meio do qual se faça crédito na conta bancária de
titularidade do fornecedor ou prestador de serviços.
§ 1º. Em sendo formalmente demonstrada a
impossibilidade de pagamento de fornecedores ou
prestadores de serviços mediante transferência
bancária, o convênio, o termo de parceria, o ajuste ou
instrumento congênere poderá admitir a realização de
pagamento em cheque, desde que a relação de tais
pagamentos conste no plano de trabalho e os recibos
ou documentos fiscais pertinentes identifiquem
adequadamente os credores.
§ 2º. Não será aprovada a prestação de contas que
estiver em desacordo com os incisos I e II do artigo
43, devendo ser restituído os recursos.
Seção VI
Dos
Empréstimos,
Refinanciamentos

Financiamentos

e

Art. 44. Observado o disposto no art. 27 da LC nº
101/2000, a concessão de empréstimos e
financiamentos destinados a pessoas físicas e
jurídicas fica condicionada ao pagamento de juros ou
ao custo de captação e também às seguintes
exigências:
I – concessão através de fundo rotativo ou programa
governamental específico;
II – pré-seleção e aprovação dos beneficiários pelo
Poder Público;

V – melhorar a qualidade do serviço público
mediante a valorização do servidor municipal,
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA reconhecendo a função social do seu trabalho;
PÚBLICA MUNICIPAL
VI – proporcionar o desenvolvimento profissional de
Art. 45. A lei orçamentária anual garantirá recursos servidores municipais, mediante a realização de
para pagamento da dívida pública municipal, nos programas de treinamento;
termos dos compromissos firmados, inclusive com a
previdência social.
VII – proporcionar o desenvolvimento pessoal dos
servidores municipais, mediante a realização de
Art. 46. O projeto de Lei Orçamentária somente programas informativos, educativos e culturais;
poderá incluir, na composição da receita total do
Município, recursos provenientes de operações de VIII – melhorar as condições de trabalho,
crédito já contratadas ou autorizadas pelo Ministério equipamentos e infraestrutura, especialmente no que
da Fazenda, respeitados os limites estabelecidos no concerne à saúde, alimentação, transporte, segurança
artigo 167, inciso III, da Constituição Federal e em no trabalho e justa remuneração.
Resolução do Senado Federal.
§ 1º No caso dos incisos I, II, III e IV além dos
CAPÍTULO VII
requisitos estabelecidos no caput deste artigo, os
projetos de lei deverão demonstrar, em sua exposição
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS de motivos, para os efeitos dos artigos 16 e 17 da LC
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
nº 101/2000, as seguintes informações:
Art. 47. No exercício de 2019, as despesas globais
com pessoal e encargos sociais do Município, dos
Poderes Executivo e Legislativo, compreendidas as
entidades mencionadas no art. 10 dessa Lei, deverão
obedecer às disposições da LC nº 101/2000.

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que devam entrar em vigor e nos dois
subsequentes, especificando-se os valores a serem
acrescidos e o seu acréscimo percentual em relação à
Receita Corrente Líquida estimada;

§ 1º Os Poderes Executivo e Legislativo terão como
base de projeção de suas propostas orçamentárias,
relativo a pessoal e encargos sociais, a despesa com
a folha de pagamento do mês de setembro de 2018,
compatibilizada com as despesas apresentadas até
esse mês e os eventuais acréscimos legais, inclusive
a revisão geral anual da remuneração dos servidores
públicos, o crescimento vegetativo, e o disposto no
art. 50 desta Lei.

II – declaração do ordenador de despesas de que há
adequação
orçamentária
e
financeira
e
compatibilidade com esta Lei e com o Plano
Plurianual.

§ 2º A revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos municipais e do subsídio de que
trata o § 4º do art. 39 da Constituição Federal,
levará em conta, tanto quanto possível, a variação
do poder aquisitivo da moeda nacional, segundo
índices oficiais.

III – formalização de contrato;
IV – assunção, pelo mutuário, dos encargos
financeiros, eventuais comissões, taxas e outras
despesas cobradas pelo agente financeiro, quando for
o caso.
§ 1º No caso das pessoas jurídicas, serão
consideradas como prioritárias, para a concessão de
empréstimos ou financiamentos, as empresas que:
I – desenvolvam projetos de responsabilidade
socioambiental;
II – integrem as cadeias produtivas locais;
III – empreguem pessoas com deficiência em
proporção superior à exigida no art. 110 da Lei
Federal no 8.213/1991;
IV

–

adotem

políticas

de

participação

dos

Art. 48. Para fins dos limites previstos no art. 19,
inciso III, alíneas “a” e “b” da LC nº 101/2000, o
cálculo das despesas com pessoal dos poderes
executivo e legislativo deverá observar as
prescrições da Instrução Normativa nº 12/2017 do
Tribunal de Contas do Estado, ou a norma que lhe
for superveniente.

§ 2º No caso de provimento de cargos, salvo quando
ocorrer no exercício de sua da sua criação, a
estimativa do impacto orçamentário e financeiro
deverá instruir o expediente administrativo
correspondente, junto com a declaração do ordenador
da despesa, de que o aumento tem adequação com a
lei orçamentária anual, exigência essa a ser cumprida
nos demais atos de contratação.
§ 3º No caso de aumento de despesas com pessoal do
Poder Legislativo, deverão ser obedecidos,
adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A
da Constituição Federal.
§ 4º Ficam dispensados, da estimativa de impacto
orçamentário e financeiro, atos de concessão de
vantagens já previstas na legislação pertinente, de
caráter meramente declaratório.

Art. 49. O aumento da despesa com pessoal, em
decorrência de quaisquer das medidas relacionadas
no artigo 169, § 1º, da Constituição Federal, desde
que observada a legislação vigente, respeitados os
limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo
único, da LC nº 101/2000, e cumpridas as
exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido
diploma legal, fica autorizado para:

Art. 50. Quando a despesa com pessoal houver
ultrapassado 51,3% (cinquenta e um inteiros e três
décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete
décimos por cento) da Receita Corrente Líquida,
respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, a
contratação de horas-extras somente poderá ocorrer
quando destinada ao atendimento de situações
emergenciais, de risco ou prejuízo para a população,
tais como:

I – conceder vantagens e aumentar a remuneração
de servidores;

I – as situações de emergência ou de calamidade
pública;
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II – as situações de risco iminente à segurança de
pessoas ou bens;
III – a relação custo-benefício se revelar mais
favorável em relação a outra opção possível.
Parágrafo único. A autorização para a realização de
serviço extraordinário, no âmbito do Poder
Executivo, nas condições estabelecidas neste artigo, é
de exclusiva competência do Chefe do Poder
Executivo.
CAPÍTULO VIII
DAS
ALTERAÇÕES
TRIBUTÁRIA

§ 1º A concessão ou ampliação de incentivo fiscal
de natureza tributária ou não tributária, não
considerado na estimativa da receita orçamentária,
dependerá da realização do estudo do impacto
orçamentário e financeiro e somente entrará em
vigor se adotadas, conjunta ou isoladamente, as
seguintes medidas de compensação:

recursos abaixo dos limites constitucionais mínimos
previstos para os gastos com a manutenção e
desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços
públicos de saúde;

a) aumento de receita proveniente de elevação de
alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição;

III – as emendas que reduzam o montante de dotações
suportadas por recursos oriundos de transferências
legais ou voluntárias da União e do Estado, alienação
de bens e operações de crédito.

b) cancelamento, durante o período em que vigorar
o benefício, de despesas em valor equivalente.
NA

LEGISLAÇÃO

Art. 51. As receitas serão estimadas e discriminadas:
I – considerando a legislação tributária vigente até a
data do envio do projeto de lei orçamentária à
Câmara Municipal;
II – considerando, se for o caso, os efeitos das
alterações na legislação tributária, resultantes de
projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até
a data de apresentação da proposta orçamentária de
2019, especialmente sobre:
a) atualização da planta genérica de valores do
Município;
b) revisão, atualização ou adequação da legislação
sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, suas
alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento,
descontos e isenções, inclusive com relação à
progressividade desse imposto;

§ 2º Poderá ser considerado como aumento
permanente de receita, para efeito do disposto neste
artigo, o acréscimo que for observado na
arrecadação dos tributos que são objeto de
transferência constitucional, com base nos artigos
158 e 159 da Constituição Federal.
§ 3º Não se sujeita às regras do §1º a homologação
de pedidos de isenção, remissão ou anistia
apresentados com base na legislação municipal
preexistente.
Art. 54. Conforme permissivo do art. 172, inciso III,
da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional, e o inciso II, do §3º do
art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000, os
créditos tributários lançados e não arrecadados,
inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança
sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser
cancelados, mediante autorização em lei, não se
constituindo como renúncia de receita.
CAPÍTULO IX

c) revisão da legislação sobre o uso do solo, com
redefinição dos limites da zona urbana municipal;
d) revisão da legislação referente ao Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza;
e) revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre
Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre Imóveis;
f) instituição de novas taxas pela prestação de
serviços públicos e pelo exercício do poder de
polícia;
g) revisão das isenções tributárias, para atender ao
interesse público e à justiça social;
h) revisão das contribuições sociais, destinadas à
seguridade social, cuja necessidade tenha sido
evidenciada através de cálculo atuarial;
i) demais incentivos e benefícios fiscais.
Art. 52. Caso não sejam aprovadas as modificações
referidas no inciso II do art. 51, ou essas o sejam
parcialmente, de forma a impedir a integralização dos
recursos estimados, o Poder Executivo providenciará,
conforme o caso, os ajustes necessários na
programação da despesa, mediante Decreto.
Art. 53. O Executivo Municipal, autorizado em lei,
poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de
natureza tributária ou não tributária com vistas a
estimular o crescimento econômico, a geração de
emprego e renda, ou beneficiar contribuintes
integrantes de classes menos favorecidas, conceder
remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida
ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos
cálculos do orçamento da receita.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 55. Para fins de atendimento ao disposto no art.
62 da LC nº 101/2000, fica o Poder Executivo
autorizado a firmar convênios, ajustes e/ou
contratos, para o custeio de despesas de
competência da União e/ou Estado, exclusivamente
para o atendimento de programas de segurança
pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária,
tributária e ambiental, educação, cultura, saúde,
assistência social, agricultura, meio ambiente,
alistamento militar ou a execução de projetos
específicos de desenvolvimento econômico-social.
Parágrafo único. A Lei Orçamentária anual, ou seus
créditos adicionais, deverão contemplar recursos
orçamentários suficientes para o atendimento das
despesas de que trata o caput deste artigo.
Art. 56. As emendas ao projeto de lei orçamentária
ou aos projetos de lei que a modifiquem deverão ser
compatíveis com os programas e objetivos da Lei nº
3.433, de 15 de agosto de 2017 – Plano Plurianual
2018/2021 e com as diretrizes, disposições,
prioridades e metas desta Lei.
§ 1º Não serão admitidas, com a ressalva do inciso
III do § 3º do art. 166 da Constituição Federal, as
emendas que incidam sobre:
a) pessoal e encargos sociais;

II – as emendas que não preservem as dotações
destinadas ao pagamento de sentenças judiciais;

§ 3º Para fins do disposto no art. 166, § 8º,
Constituição Federal, serão levados à reserva
contingência referida no inciso I do art. 14
recursos que, em decorrência de veto, emenda
rejeição do projeto da Lei Orçamentária Anual
2019, ficarem sem despesas correspondentes.

Art. 57. Por meio da Secretaria Municipal da
Fazenda, o Poder Executivo deverá atender às
solicitações encaminhadas pela Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da
Câmara Municipal, relativas a informações
quantitativas e qualitativas complementares julgadas
necessárias à análise da proposta orçamentária.
Art. 58. Em consonância com o que dispõe o § 5º do
art. 166 da Constituição Federal e o art. 87-A da Lei
Orgânica Municipal, poderá o Prefeito enviar
Mensagem à Câmara Municipal para propor
modificações aos projetos de lei orçamentária
enquanto não estiver concluída a votação da parte
cuja alteração é proposta.
Art. 59. Se o projeto de lei orçamentária não for
aprovado até 31 de dezembro de 2018, sua
programação poderá ser executada até a publicação
da lei orçamentária respectiva, mediante a utilização
mensal de um valor básico correspondente a um doze
avos das dotações para despesas correntes de
atividades e um treze avos quando se tratar de
despesas com pessoal e encargos sociais, constantes
na proposta orçamentária.
§ 1º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as
despesas correntes nas áreas da saúde, educação e
assistência social, bem como aquelas relativas ao
serviço da dívida, amortização, precatórios judiciais e
despesas à conta de recursos legalmente vinculados à
educação, saúde e assistência social, que serão
executadas segundo suas necessidades específicas e a
efetiva disponibilidade de recursos.
§ 2º Não será interrompido o processamento de
despesas com obras em andamento.
§ 3º Enquanto não aprovada a Lei Orçamentária de
2019, os valores consignados no respectivo Projeto
de Lei poderão ser utilizados para demonstrar,
quando exigível, a previsão orçamentária nos
procedimentos referentes à fase interna da licitação.
Art. 60. As ações e programas constantes desta Lei,
altera as ações e programas do exercício de 2019,
aprovados na Lei Municipal n.º 3.433, de 15 de
agosto de 2017 – Plano Plurianual 2018/2021.
Art. 61. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

b) serviço da dívida.
§ 2º Para fins do disposto no § 3º, inciso I, do art.
166
da
Constituição,
serão
consideradas
incompatíveis com esta lei:
I – as emendas que acarretem a aplicação de

da
de
os
ou
de

Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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estímulo à expedição de notas fiscais de ISSQN
eletronicamente, estabelece sorteios e premiação e
dá outras providências.”

DECRETOS
DECRETO Nº 3.330 DE 21 DE SETEMBRO DE
2018
Abre
crédito
suplementar
no
Orçamento de 2018, Lei nº 3.475/17 de
15 de dezembro de 2017.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964;
Decreta:
Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2018, Lei nº 3.475 de 15 de dezembro de 2017, no
montante de R$ 561.778,72 (Quinhentos e sessenta e
um mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e
dois centavos) nas seguintes rubricas:
D
es
p.
52
11
55
02
55
04
55
08
55
60
70
65

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

Categoria

05.02.12.365.0051.
2520
05.05.12.361.0059.
2507
05.05.12.365.0059.
2512
05.05.12.361.0058.
2534
05.05.28.272.0000.
3102
07.01.20.606.0072.
2872

3.3.3.9.0.
39
3.3.3.9.0.
30
3.3.3.9.0.
30
3.3.3.9.0.
39
3.3.1.9.1.
13
3.4.4.9.0.
52

Re
cur
so
20
22
60
22
60
12
70
1
31
01

Descrição

Valor

OUTROS SERVICOS
TERC.-P.JURÍDICA
MATERIAL
DE
CONSUMO
MATERIAL
DE
CONSUMO
OUTROS SERVICOS
TERC.-P.JURÍDICA
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
EQUIPAMENTOS
E
MAT. PERMANENTE
TOTAL

32.40
0,00
20.00
0,00
32.32
0,00
178.0
58,72
120.0
00,00
179.0
00,00
561.7
78,72

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto parte com o excesso de arrecadação dos
recursos
1270/SEE-TRANSP.ESCOLAR,
no
montante de R$ 178.058,72, 2260/FNDE/PNAE, no
montante de R$ 52.320,00 e 3101/ALIENACAOLIVRE, no montante de R$ 179.000,00 e parte com a
redução das seguintes rubricas:
De
sp.
50
13

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
05.01.12.361.0
000.3102

53
04

05.03.12.361.0
053.2535

Cate
goria
3.3.1.
9.1.1
3
3.3.3.
9.0.3
9

Recu
rso
20
20

Descrição

Valor

OBRIGAÇÕES
PATRONAIS

120.000,00

OUTROS SERVIÇOS 32.400,00
TERC.-P.JURÍDICA
TOTAL

152.400,00

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 21 de setembro de 2018.
Evandro Zibetti
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 3.332 DE 25 DE SETEMBRO DE
2018
Regulamenta a forma do sorteio e
divulgação dos números distribuídos a
tomadores e prestadores de serviços
participantes do sorteio e premiação
prevista na Lei Municipal nº 3.456, de
26 de outubro de 2017 que institui o
Programa “Minha Nota-e” e revoga o
Decreto nº 3.328, de 18 de setembro de
2018.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal e conforme Lei Municipal nº 3.456, de 26
de outubro de 2017 que “Institui no Município de
Carlos Barbosa o Programa “Minha Nota-e” de

Decreta:
Art. 1º Regulamenta a forma como serão
processados o sorteio e a premiação previstos na Lei
Municipal nº 3.456, de 26 de outubro de 2017.
Art. 2º Os números distribuídos segundo a Lei
Municipal nº 3.456, de 26 de outubro de 2017 e o
Decreto 3.215, de 21 de novembro de 2017 são os
constantes nos anexos ao presente e correspondem a
6.254 números de prestadores e 41.160 números de
tomadores de serviços.
I – Os números dos certificados para participação no
sorteio serão gerados nesta data, primeiramente a
relação de prestadores de serviço e em seguida a dos
tomadores de serviço.
II – Os números gerados serão publicados no Portal
da Transparência do Município para consulta
pública.
Art. 3º Os sorteios dos prêmios serão realizados na
data de 25 de setembro de 2018, de forma
eletrônica, utilizando a plataforma gratuita da rede
mundial de computadores, constante no link
www.sorteador.com.br, durante a programação do
Dia da Emancipação do Município.
I – Serão sorteados, inicialmente, os prêmios
destinados aos prestadores de serviços e, em
seguida, aos tomadores de serviços;
II – Os números sorteados serão dispostos em
sequência horizontal, sendo que o primeiro número
à esquerda da tela corresponderá ao 5º (quinto)
prêmio e os demais, na sequência indicará o número
vencedor do 4º (quarto) prêmio, seguido do 3º
(terceiro) prêmio, seguido do 2º (segundo) prêmio
até demonstrar o 1º (primeiro) prêmio à direita da
tela.
III – Em caso de impossibilidade de realizar o
sorteio no dia 25 de setembro, serão convocadas a
imprensa e as demais instituições em ato público,
realizando o sorteio em local e data agendada com 3
dias de antecedência, visando à lisura, à publicidade
e à transparência do ato.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em
contrário, em especial os Decretos. nºs 3.328, de 18
de setembro de 2018 e 3.331, de 24 de setembro de
2018.

Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2018, Lei nº 3.475 de 15 de dezembro de 2017, no
montante de R$ 694.690,00 (Seiscentos e noventa e
quatro mil, seiscentos e noventa reais) nas seguintes
rubricas:
De
sp.

Or.Un.F.Sf.
P/A

Prog.

Categ
oria

Rec
urs
o
1

20
02
20
03
30
50

02.01.04.122.0020.22
01
02.01.04.122.0020.22
01
03.01.04.122.0030.29
01

3.3.3.9
.0.14
3.3.3.9
.0.30
3.3.1.9
.0.92

42
08
44
03
50
50

04.02.04.125.0041.24
03
04.04.04.122.0044.29
01
05.01.12.361.0050.29
01

3.3.3.9
.0.93
3.3.1.9
.0.94
3.3.1.9
.0.92

1

52
63
53
09
53
11
55
60
55
80
70
08
70
14

05.02.12.365.0051.25
14
05.03.12.361.0053.29
01
05.03.12.361.0054.15
68
05.05.28.272.0000.31
02
05.05.12.361.0053.25
35
07.01.20.606.0070.28
01
07.01.20.606.0070.28
01

3.3.1.9
.0.94
3.3.1.9
.0.94
3.4.4.9
.0.51
3.3.1.9
.1.13
3.3.3.9
.0.30
3.3.3.9
.0.30
3.3.3.9
.0.39

31

90
04
90
05
90
40

09.01.10.301.0090.29
01
09.01.10.301.0090.29
01
09.01.10.301.0090.29
01

3.3.1.9
.0.94
3.3.3.9
.0.14
3.3.1.9
.0.92

40

90
50
92
05
92
83

09.01.10.301.0090.29
02
09.02.10.302.0091.29
01
09.02.10.302.0091.29
21

3.3.3.9
.0.30
3.3.3.9
.0.14
3.3.3.9
.0.39

40

93
61

09.03.10.303.0092.29
20

3.3.3.9
.0.32

40

95
52

09.05.10.301.0096.29
09

3.3.3.9
.0.39

40

10
24
5
10
30
0
10
38
0
11
01
0
12
00
6
12
05
2
13
00
2

10.03.08.244.0101.29
01

3.3.1.9
.0.11

213
0

10.02.08.244.0102.29
01

3.3.1.9
.0.05

1

10.03.08.244.0102.29
01

3.3.1.9
.0.11

214
5

11.01.23.695.0111.29
01

3.3.1.9
.0.05

1

12.01.27.812.0120.21
12

3.3.3.9
.0.39

1

12.01.27.812.0122.21
20

3.3.3.9
.0.30

1

13.01.06.181.0132.29
01

3.3.1.9
.0.16

1

13
21
5

13.02.15.452.0133.26
21

3.3.3.9
.0.39

1

1
1

1
20

31
20
1
399
0
1
1

40
40

40
40

Descrição

Valor

DIÁRIAS
PESSOAL CIVIL
MATERIAL
DE
CONSUMO
DESPESAS
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS
DESPESAS
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS
OBRAS
E
INSTALAÇÕES
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
MATERIAL
DE
CONSUMO
MATERIAL
DE
CONSUMO
OUTROS
SERVIÇOS TERC.P.JURÍDICA
INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS
DIÁRIAS
PESSOAL CIVIL
DESPESAS
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
MATERIAL
DE
CONSUMO
DIÁRIAS
PESSOAL CIVIL
OUTROS
SERVIÇOS TERC.P.JURÍDICA
MATERIAL
DE
DISTRIB.
GRATUITA
OUTROS
SERVIÇOS TERC.P.JURÍDICA
VENC.
VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL
OUTROS BENEF.
PREVIDENCIÁRIO
S
VENC.
VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL
OUTROS BENEF.
PREVIDENCIÁRIO
S
OUTROS
SERVIÇOS TERC.P.JURÍDICA
MATERIAL
DE
CONSUMO

1.000,
00
300,00

OUTRAS
DESPESAS
VARIÁVEISP.CIVIL
OUTROS
SERVIÇOS TERC.P.JURÍDICA
TOTAL

2.000,
00

38.000
,00
18.000
,00
12.000
,00
35.000
,00
22.000
,00
37.000
,00
155.00
0,00
100.00
0,00
1.000,
00
1.500,
00
5.490,
00
1.500,
00
500,00
72.000
,00
5.000,
00
3.800,
00
9.500,
00
100.00
0,00
34.000
,00
10.000
,00
6.500,
00
12.500
,00
1.000,
00
5.000,
00
5.000,
00

100,00
694.69
0,00

Carlos Barbosa, 25 de setembro de 2018.
Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
DECRETO Nº 3.333 DE 26 DE SETEMBRO DE
2018
Abre
crédito
suplementar
no
Orçamento de 2018, Lei nº 3.475/17
de 15 de dezembro de 2017.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de
1964;
Decreta:

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

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

Categ
oria

20
08
22
02
22
25
22
28
30
01
40
09
44
01
50
01
52
01
52
31

02.01.04.122.0
020.2201
02.02.04.122.0
021.2205
02.02.04.122.0
021.1009
02.02.04.122.0
021.1009
03.01.04.122.0
030.2901
04.01.28.846.0
000.3104
04.04.04.122.0
044.2901
05.01.12.361.0
050.2901
05.02.12.365.0
051.2514
05.02.12.365.0
051.2515

3.4.4.
9.0.52
3.3.3.
9.0.30
3.3.3.
9.0.30
3.3.3.
9.0.32
3.3.1.
9.0.11
3.4.5.
9.0.91
3.3.1.
9.0.11
3.3.1.
9.0.11
3.3.1.
9.0.11
3.3.1.
9.0.11

Rec
urs
o
1
1
1
1
1
1
1
20
20
20

Descrição

Valor

EQUIPAMENTOS
E
MAT. PERMANENTE
MATERIAL
DE
CONSUMO
MATERIAL
DE
CONSUMO
MATERIAL
DE
DISTRIB. GRATUITA
VENC.
VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL
SENTENCAS
JUDICIAIS
VENC.
VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL
VENC.
VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL
VENC.
VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL
VENC.
VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL

1.000,00
100,00
100,00
100,00
38.000,00
18.000,00
112.000,00
22.000,00
69.000,00
13.000,00
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52
61
53
00
55
85
60
14
70
21
70
28
70
41
70
47
72
10
72
15
72
21
72
82
78
06
90
01
92
65
97
35
10
24
6
10
30
1
10
37
2
110
00
12
00
4
12
01
2
13
00
1
13
21
0

05.02.12.365.0
051.2514
05.03.12.361.0
053.2901
05.05.12.361.0
053.2535
06.01.26.782.0
064.1607
07.01.20.606.0
070.2801
07.01.20.605.0
070.2708
07.01.20.606.0
072.2872
07.01.20.606.0
072.2872
07.02.18.541.0
071.2875
07.02.18.541.0
071.2875
07.02.18.541.0
071.2875
07.02.18.541.0
071.2116
07.08.20.606.0
078.2715
09.01.10.301.0
090.2901
09.02.10.302.0
091.2918
09.07.10.302.0
095.2921
10.03.08.244.0
101.1024

3.3.1.
9.0.11
3.3.1.
9.0.11
3.4.4.
9.0.52
3.4.4.
9.0.51
3.4.4.
9.0.52
3.3.3.
9.0.30
3.3.3.
9.0.32
3.4.4.
9.0.51
3.3.3.
9.0.30
3.3.3.
9.0.39
3.4.4.
9.0.52
3.3.3.
9.0.39
3.3.3.
9.0.30
3.3.1.
9.0.11
3.3.3.
9.0.39
3.3.3.
9.0.39
3.3.3.
9.0.30

31

10.02.08.244.0
102.2901

3.3.1.
9.0.11

1

VENC.
VANTAGENS 6.500,00
FIXAS- P.CIVIL

10.03.08.241.0
102.1030

3.3.3.
9.0.39

214
5

OUTROS
SERVIÇOS 12.500,00
TERC.-P.JURÍDICA

11.01.23.695.0
111.2901
12.01.27.812.0
120.2112

3.3.1.
9.0.11
3.3.3.
9.0.30

1

VENC.
VANTAGENS 1.000,00
FIXAS- P.CIVIL
MATERIAL
DE 5.000,00
CONSUMO

12.01.27.812.0
122.1219

3.3.3.
9.0.30

1

MATERIAL
CONSUMO

13.01.06.181.0
132.2901

3.3.1.
9.0.11

1

VENC.
VANTAGENS 2.000,00
FIXAS- P.CIVIL

13.02.15.452.0
133.2621

3.3.3.
9.0.30

1

MATERIAL
CONSUMO

31
399
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
40
1
213
0

1

VENC.
VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL
VENC.
VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL
EQUIPAMENTOS
E
MAT. PERMANENTE
OBRAS
E
INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS
E
MAT. PERMANENTE
MATERIAL
DE
CONSUMO
MATERIAL
DE
DISTRIB. GRATUITA
OBRAS
E
INSTALAÇÕES
MATERIAL
DE
CONSUMO
OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA
EQUIPAMENTOS
E
MAT. PERMANENTE
OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA
MATERIAL
DE
CONSUMO
VENC.
VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL
OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-P.
OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA
MATERIAL
DE
CONSUMO

22.000,00
37.000,00

Ó
r
g
ã
o

S
U
F u
n
. b
.
f.

14
20
1

1
4

2

1.000,00
190.000,00
1.000,00

9
9

9
9
9

P
r
o
g
.
9
9
9
9

P
r
o
j
.
3
3
9
9

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 014/2018

Categ
oria

R
e
c
.

Descrição

9.9.9.
9.99.9
9

4
0
0

Reserva de
Contingência

R$

40.
000
,00

2.000,00

500,00

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

500,00

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018

1.000,00

1.000,00
450,00

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL

Digitando o nº 014 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Concorrência.

73.500,00
31.500,00
17.300,00
10.000,00

DE 100,00

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 119/2018
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 19 de Outubro de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Caminhão com Caçamba
Basculante
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao

Digitando o nº 119 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

Digitando o nº 015 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Concorrência.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 120/2018

TOMADA DE PREÇOS

694.690,00

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 3.334 DE 1º DE OUTUBRO DE
2018

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

Carlos Barbosa, 26 de setembro de 2018.

Abre crédito adicional suplementar no
Orçamento de 2018, Lei nº 3.475 de 15
de dezembro de 2017.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei Nacional nº 4.320, de 17 de
março de 1.964, e pela Lei Municipal nº 3.475, de 15
de dezembro de 2.017, DECRETA:
Art. 1.º Fica autorizada a abertura de crédito
adicional suplementar no Orçamento de 2018, Lei nº
3.475, de 15 de dezembro de 2017, no montante de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na rubrica abaixo
elencada, do Instituto de Previdência Municipal –
IPRAM:

1
4

S
U
u
n F
b
. .
f.

P
r
o
g.

P
r
o
j.

8
4
5

0
0
0
0

3
3
0
1

1

2
8

Cate
goria

3.3.2
0.01.
01

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 015/2018
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 09 de Novembro de 2018
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de
Materiais e Medicamentos Ambulatoriais.

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 23 de Outubro de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para
Confecção de Alimentação Escolar

Ó
r
g
ã
o

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

150,00

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

D
e
s
p
.
1
4
0
1
5

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 08 de Novembro de 2018
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de
Medicamentos, Materiais e Higiene e Insumos.

390,00

DE 5.000,00

TOTAL

D
es
p.

R
e
c
.

Descrição

4
0
0

Compensação
Previdenciária Aposentadoria entre
RPPS X RGPS

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

R$

40.
000
,00

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 007/2018
TIPO: Menor Preço Global por Objeto
DATA: 25 de Outubro de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Serviço de
Pavimentação de Passeio e Construção de Muro de
Arrimo em Blocos de Alvenaria e Pedra de Grês.
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

Digitando o nº 120 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Digitando o nº 119 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 013/2018
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 07 de Novembro de 2018
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de
Medicamentos e Alimentos via Ordem Judicial.
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 013 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Concorrência.

ATAS
ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 006/2018
Ata de licitação modalidade Chamamento Público
número seis do ano de dois mil e dezoito, realizada
às nove horas do dia cinco de outubro de dois mil e
dezoito, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em Carlos
Barbosa, que tem como objeto a seleção de parceiro
para execução de serviços de terraplanagem, drenagem e construção de muros com fornecimento de
materiais para os novos terrenos do Cemitério Público Municipal, localizado na Rua Júlio de Castilhos,
s/nº. Presentes os membros da Comissão Julgadora
de Licitações: Raquel dos Santos De Zorzi, Ana Pau-
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la Hoenig e Daniel Augusto Schultz. Reuniu-se esta
Comissão para andamento do Certame. Com base no
Parecer Técnico solicitado à Secretaria de Projetos
Públicos, onde constam que as propostas contemplam todos os itens do edital, restam classificadas as
empresas
Tramontina
Eletrik
S.A.,
CNPJ
88.674.080/0001-01, para o objeto 01 e Tramontina
S/A Cutelaria, CNPJ 90.050.238/0001-14, para o objeto 02. Encaminha-se o Processo para Assessoria Jurídica. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Comissão de Licitações.
ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO
Nº 115/2018
Aos quatro dias do mês de outubro 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 Folha A4 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:
TB
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME, neste ato representada pelo Sr. Edilar
Bortoncello, RG nº 6026462439. 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 licitante informou que
não atinge o valor orçado no edital para o item 01,
restando este frustrado.Nada mais havendo a constar,
foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitante.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para análise dos documentos e procedimentos
adotados por mim pregoeiro e equipe de apoio.
Gerson Josemar Rauber
Pregoeiro
Diego Zarpelon
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO
Nº 116/2018
Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e
dezoito, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
226/2018, com a finalidade de receber propostas e
documentos
de
habilitação,
objetivando
a
AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PRODUTOS DE
ALIMENTOS E HIGIENE 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: WILMA L.M. BASEGGIO & CIA LTDA
EPP, neste ato representada pelo Sr. Telmo Baseggio,
RG nº 2005918046; IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, neste ato representada pela Sra. Marta Elena
Baldasso Rinaldi, RG nº 2030413691.
Conferidos os documentos apresentados para tanto,

as
empresas
participantes
restaram VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 15 de
credenciadas.Foram recebidos os envelopes n. 01 e outubro de 2018 até 14 de outubro de 2019.
02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2018.
que apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
EVANDRO ZIBETTI
aqueles vigentes no mercado para idênticas
Prefeito Municipal
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu pela
CARLO DAYAN SANTAROSA
abertura do momento de lances conforme planilha
Diretor-Presidente da PROARTE
anexa.Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
FÁBIO FIOROTTO
pequenas empresas previsto na Lei Complementar
Secretário Municipal da Administração
123/2006, foram declarados vencedores os seguintes
licitantes: para o item 01 - WILMA L.M.
FABIANO JOSÉ TAUFER
BASEGGIO & CIA LTDA EPP, com o preço final
Secretário Municipal de Educação
(ou negociado) de R$ 114,00; para o item 02 –
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
FELIPE BORSOI
final (ou negociado) de R$ 158,00; para o item 03 Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
WILMA L.M. BASEGGIO & CIA LTDA EPP, com
o preço final (ou negociado) de R$ 224,00; para o
ANTÔNIO GELMINI
item 04 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA,
Sec. Mun. de Planej. Serviços e Vias Urbanas
com o preço final (ou negociado) de R$ 249,00. O
relatório de lances ofertados para cada item
LETÍCIA LUSANI
encontra-se em anexo, sendo rubricado por
Secretária Municipal da Saúde
todos.Após a fase das propostas e lances foi aberto
o envelope de número 02, referente a habilitação.
JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Foram habilitadas as empresas: WILMA L.M.
Sec. Mun. de Assistência Social e Habitação
BASEGGIO & CIA LTDA EPP e IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA.Adjudica-se à empresa
JENECI MOCELLIN
vencedora: WILMA L.M. BASEGGIO & CIA Sec. Mun. de Desenvolvimento Turístico, Indústria e
LTDA EPP, o objeto constante nos itens 01 e 03 do
Comércio
edital; IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, o
objeto constante nos itens 02 e 04 do edital.Foi
MARCOS SCHNEIDER
concedido prazo para recurso, não havendo
Sec. Mun. de Esportes, Lazer e Juventude
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira,
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito
equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se à
Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos
ÁVATO TECNOLOGIA LTDA
documentos e procedimentos adotados por mim
Contratado
pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.
SANDRA COHSUL
Agente Administrativa
Letícia Lando de Almeida
Pregoeira
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Sheila Danieli
Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138
Equipe de Apoio
ADITIVOS CONTRATUAIS

CONTRATOS

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 223/2014

EXTRATO DO CONTRATO Nº 188/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa e
Fundação de Cultura e Arte de Carlos Barbosa –
Proarte
CONTRATADA: Ávato Tecnologia Ltda.
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa para fornecimento de serviço de
interligação de rede lógica MPLS e internet, para
todas as secretarias e órgãos municipais localizados
fora do prédio da sede, na área urbana do município
e na área rural, exceto a Subprefeitura e Posto de
Saúde da localidade do Forromeco. Este serviço
visa o fornecimento de serviços de rede interna,
como acesso ao servidor de arquivos, todos sistemas
de gestão do município, telefonia, comunicação dos
relógios pontos, internet, possibilitando o
gerenciamento centralizado dos computadores,
cópia de segurança dos dados.
O contrato pode ser visualizado na íntegra através
do link:

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

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica de Diagnóstico por
Imagem São Lucas Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 13 de outubro de 2018 até
12 de outubro de 2019, na forma da justificativa
anexa 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 8,00%. Desta
forma, o novo valor a ser pago corresponderá a:
Ite
m

Descrição

Quant.
mês – até

Valor
unitári
o

Valor
Mensal de
Até

01

SERVIÇO AMBULATORIAL
EXAME DE DENSITOMETRIA
ÓSSEA

12

R$
180,03

R$ 2.160,36

As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 04
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Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2018.
LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESA: 10430/104104 - RECURSOS: 1 LIVRE

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SÃO
LUCAS LTDA
Contratada

As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

Carlos Barbosa, 08 de outubro de 2018.
JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Sec. Mun. de Assistência Social e Habitação

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

IVS TERRAPLANAGEM LTDA – ME
Contratada

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 224/2014

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica Nossa Senhora de Lourdes
Ltda – Epp.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 13 de outubro de 2018 até
12 de outubro de 2019, na forma da justificativa
anexa 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 6,00%. Desta
forma, o novo valor a ser pago corresponderá a:
Ite
m

Ite
m
Edi
tal

Descrição

01

16

SERVIÇO AMBULATORIAL
EXAME DE
ELETRONEUROMIOGRAFI
A

Quant.
mês –
até

Valor
unitário

Valor
Mensal
de Até

R$
273,30

R$
1.913,10

07

As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 04
Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2018.
LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
CLÍNICA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA
– EPP
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 020/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: IVS Terraplanagem Ltda – Me.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – da
Finalidade e Objeto, aditando em até 18 horas de
serviço de máquinas escavadeira hidráulica e 14
horas de serviço de máquinas escavadeira hidráulica
com rompedor, na forma da justificativa anexa, que
faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da alteração da Cláusula Primeira, fica
alterada a Cláusula Segunda – do Preço, aditando-se
o valor de até R$ 8.631,00 (oito mil, seiscentos e
trinta e um reais) totalizando assim o valor do
contrato em R$ 44.833,50 (quarenta e quatro mil,
oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).
As despesas resultantes correrão por conta da

de 7,791kg. Eixo oscilante reforçado para serviços
pesados e pneus dianteiros 12 x 16,5, 10 lonas. Eixo
traseiro equipado com freios blindados e disco em
banho de óleo, auto ajustável e livre de reposição de
fluido, reservatórios do óleo hidráulico e óleo diesel
externos ao chassi, bomba hidráulica de engrenagens
montada na saída de potência da transmissão, com
vazão de 108 l/min, capacidade do tanque de óleo
diesel de 159 litros, freio de estacionamento acoplado
a transmissão aplicado por mola e com liberação
hidráulica com acionamento por botão no console.
Eixo traseiro com redutores planetários externos aos
aros e pneus traseiros 17.5 x 12 lonas, licenciada e
emplacada, na forma da justificativa em anexo, que
faz parte integrante do presente instrumento. As
demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2018.

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

FELIPE BORSOI
Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 167/2018

J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A
Contratada

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Terraplanagem e Pavimentação
Alves Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado a vigência do contrato
por 30 (trinta) dias, ou seja, de 12 de outubro de
2018 a 10 de novembro de 2018, na forma da
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 01

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2018.
RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALVES
LTDA
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 168/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: J. Malucelli Equipamentos S/A.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – DA
FINALIDADE E OBJETO, passando a vigorar com
a seguinte redação:
Retroescavadeira nova, de fabricação nacional, 0
km, marca CASE, modelo 580N (4x4), ano de
fabricação 2018, com as seguintes características:
equipada com motor diesel marca FPT/CASE
F4GE9454K*J606, 4 cilindros, turbo alimentado,
potência de 85hp, tração nas quatro rodas (4 x 4),
chassi monobloco em caixa soldada, protetor de
cardam, com cabine fechada, ar condicionado
original de fábrica, com parabrisa-frontal e
limpador, conjunto e braço do sistema retro com
ângulo de recolhimento negativo da lança, faróis de
iluminação e luzes de freio, setas direcionais,
caçamba de carregadeira com capacidade de 0,96m³,
caçamba da retro com capacidade 0,24m³ e largura
de corte de 30'(polegadas) e com peso operacional

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

PORTARIAS
PORTARIA Nº 652/2018
CONCEDE à servidora CARINA GLAESER
KRANZ, assistente social, matrícula nº 1.301,
promoção para a Classe C do Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais, referente ao período
aquisitivo de 13 de setembro de 2014 a 13 de
setembro de 2018, por haver completado o tempo de
exercício exigido no art. 15, inciso II, atendidos aos
requisitos previstos no art. 16, ambos da Lei
Municipal nº 685, de 1990, com vigência da
promoção a partir do mês de OUTUBRO de 2018.
Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 653/2018
CONCEDE ao servidor CLOVIS DEMARCHI,
auxiliar de topógrafo, matrícula nº 211, promoção
para a Classe G do Plano de Carreira dos Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
inicial de 25 de julho de 2013 a 25 de julho de 2018,
tendo sido protelado por motivo de 28 (vinte e oito)
atrasos e/ou saídas antecipadas, passando o período
para 25 de julho de 2013 a 25 de setembro de 2018,
por haver completado o tempo de exercício exigido
no art. 15, inciso VI, atendidos aos requisitos
previstos no art. 16 e art. 17, inciso IV da Lei
Municipal nº 685, de 1990, com vigência da
promoção a partir do mês de OUTUBRO DE 2018.
Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
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PORTARIA Nº 654/2018
CONCEDE ao servidor EDGAR PIACENTINI,
motorista, matrícula nº 490, promoção para a Classe
F do Plano de Carreira dos Servidores Públicos
Municipais, referente ao período aquisitivo de 30 de
setembro de 2013 a 30 de setembro de 2018, por
haver completado o tempo de exercício exigido no
art. 15, inciso V, atendidos aos requisitos previstos no
art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990, com
vigência da promoção a partir do mês de OUTUBRO
de 2018.
Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 655/2018
CONCEDE à servidora FERNANDA ATUATTI,
auxiliar geral, matrícula nº 1.231, promoção para a
Classe C do Plano de Carreira dos Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
inicial de 22 de maio de 2014 a 22 de maio de 2018,
tendo sido protelado por motivo de 114 (cento e
quatorze) dias de licença saúde, passando o período
para 22 de maio de 2014 a 12 de setembro de 2018,
por haver completado o tempo de exercício exigido
no art. 15, inciso II, atendidos aos requisitos previstos
no art. 16 e art. 17, inciso II da Lei Municipal nº 685,
de 1990, com vigência da promoção a partir do mês
de OUTUBRO DE 2018.
Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 656/2018
CONCEDE à servidora RAQUEL FERRANTI,
agente comunitário de saúde, matrícula nº 1.273,
promoção para a Classe C do Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais, referente ao período
aquisitivo de 06 de setembro de 2014 a 06 de
setembro de 2018, por haver completado o tempo de
exercício exigido no art. 15, inciso II, atendidos aos
requisitos previstos no art. 16, ambos da Lei
Municipal nº 685, de 1990, com vigência da
promoção a partir do mês de OUTUBRO de 2018.

CONCEDE à servidora SOELI APARECIDA
CHIES PEDRUZZI, agente comunitário de saúde,
matrícula nº 1.272, promoção para a Classe C do
Plano de Carreira dos Servidores Públicos
Municipais, referente ao período aquisitivo inicial
de 16 de maio de 2014 a 16 de maio de 2018, tendo
sido protelado por motivo de 122 (cento e vinte de
dois) dias de licença saúde, passando o período para
16 de maio de 2014 a 13 de setembro de 2018, por
haver completado o tempo de exercício exigido no
art. 15, inciso II, atendidos aos requisitos previstos
no art. 16 e art. 17, inciso II da Lei Municipal nº
685, de 1990, com vigência da promoção a partir do
mês de OUTUBRO DE 2018.

CONCEDE à servidora SORAIA CAUDURO
CHESINI, agente administrativo, matrícula nº 1.759,
promoção para a Classe B do Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais, referente ao período
aquisitivo de 10 de setembro de 2015 a 10 de
setembro de 2018, por haver completado o tempo de
exercício exigido no art. 15, inciso I, atendidos aos
requisitos previstos no art. 16, ambos da Lei
Municipal nº 685, de 1990, com vigência da
promoção a partir do mês de OUTUBRO de 2018.
Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
PORTARIA Nº 663/2018
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

CONCEDE ao servidor JORNEI DOUGLAS
GONÇALVES, agente administrativo, matrícula nº
1.762, promoção para a Classe B do Plano de
PORTARIA Nº 659/2018
Carreira dos Servidores Públicos Municipais,
CONCEDE à servidora LETICIA FOPPA referente ao período aquisitivo de 14 de setembro de
SANDOVAL, agente administrativo, matrícula nº 2015 a 14 de setembro de 2018, por haver
1.758, promoção para a Classe B do Plano de completado o tempo de exercício exigido no art. 15,
Carreira dos Servidores Públicos Municipais, inciso I, atendidos aos requisitos previstos no art. 16,
referente ao período aquisitivo de 1º de setembro de ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990, com
2015 a 1º de setembro de 2018, por haver vigência da promoção a partir do mês de OUTUBRO
completado o tempo de exercício exigido no art. 15, de 2018.
inciso I, atendidos aos requisitos previstos no art.
16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990, com
Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
vigência da promoção a partir do mês de
OUTUBRO de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
PORTARIA Nº 664/2018
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
CONCEDE ao servidor RALF HAGEMANN
ZILLMER, inspetor de alunos, matrícula nº 1.764,
promoção para a Classe B do Plano de Carreira dos
PORTARIA Nº 660/2018
Servidores Públicos Municipais, referente ao período
CONCEDE à servidora REGINARA CRISTINA aquisitivo de 21 de setembro de 2015 a 21 de
ALESSIO, agente administrativo, matrícula nº setembro de 2018, por haver completado o tempo de
1.124, promoção para a Classe B do Plano de exercício exigido no art. 15, inciso I, atendidos aos
Carreira dos Servidores Públicos Municipais, requisitos previstos no art. 16, ambos da Lei
referente ao período aquisitivo de 1º de setembro de Municipal nº 685, de 1990, com vigência da
2015 a 1º de setembro de 2018, por haver promoção a partir do mês de OUTUBRO de 2018.
completado o tempo de exercício exigido no art. 15,
inciso I, atendidos aos requisitos previstos no art.
Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990, com
vigência da promoção a partir do mês de
FÁBIO FIOROTTO,
OUTUBRO de 2018.
Secretário Municipal da Administração.

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.

PORTARIA Nº 665/2018

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

CONCEDE prêmio assiduidade a servidora SUSANA
CRISTINA CICHELERO BALDASSO, matrícula nº
156, Professor Séries Iniciais, tendo sido investida
em cargo de provimento efetivo, sem interrupção, em
07 de março de 1988, em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de
junho de 1990, sendo o período aquisitivo de 07 de
março de 2013 a 07 de março de 2018, tendo optado
a servidora por 03 (três) meses em licença, no
período de 29 de setembro a 28 de dezembro de
2018, devendo retornar ao trabalho em 29 de
dezembro de 2018, conforme o processo
administrativo nº 2489/2018.

PORTARIA Nº 657/2018
PORTARIA Nº 661/2018
CONCEDE à servidora ROSANGELA ANGELICA
DE OLIVEIRA, técnico em enfermagem, matrícula
nº 734, promoção para a Classe D do Plano de
Carreira dos Servidores Públicos Municipais,
referente ao período aquisitivo de 18 de setembro de
2013 a 18 de setembro de 2018, por haver
completado o tempo de exercício exigido no art. 15,
inciso III, atendidos aos requisitos previstos no art.
16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990, com
vigência da promoção a partir do mês de OUTUBRO
de 2018.

CONCEDE ao servidor PAULO ZANUZ, operário,
matrícula nº 1.608, promoção para a Classe B do
Plano de Carreira dos Servidores Públicos
Municipais, referente ao período aquisitivo de 08 de
setembro de 2015 a 08 de setembro de 2018, por
haver completado o tempo de exercício exigido no
art. 15, inciso I, atendidos aos requisitos previstos
no art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990,
com vigência da promoção a partir do mês de
OUTUBRO de 2018.

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 658/2018

PORTARIA Nº 662/2018

Carlos Barbosa, 01 de outubro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 666/2018
CONCEDE

prêmio

assiduidade

a

servidora
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ANDREIA MARIA DOTTA, matrícula nº 1485,
Professor Séries Iniciais, tendo sido investida em
cargo de provimento efetivo, sem interrupção, em 06
de março de 2013, em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo o
período aquisitivo inicial de 06 de março de 2013 a
06 de março de 2018, protelado, com fundamento no
inciso II do art. 92-A, por motivo de 113 (cento e
treze) dias de licença saúde, passando o mesmo para
06 de março de 2013 a 27 de junho de 2018, 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 no período de 01 de outubro a 31
de dezembro de 2018, devendo retornar ao trabalho
em 01 de janeiro de 2019, conforme o processo
administrativo nº 4761/2018.
Carlos Barbosa, 01 de outubro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 667/2018
CONCEDE, à servidora PRISCILA OLIVEIRA DOS
SANTOS BERTE, matrícula nº 840, Professor de
Educação Infantil, promoção para a Classe B do
Plano de Carreira do Magistério, referente ao período
aquisitivo de 01 de abril de 2013 a 01 de abril de
2018, tendo sido protelado por 170 (cento e setenta)
dias de licença saúde, passando o período para 01 de
abril de 2013 a 18 de setembro de 2018 por haver
completado os critérios de tempo e de merecimento
exigidos no art. 10, inciso II, e aos requisitos
previstos nos artigos 11, 12 e 13 e seus incisos da Lei
Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro de 2008, com
vigência da promoção a partir do mês de OUTUBRO
de 2018.
Carlos Barbosa, 01 de outubro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 01 de outubro de 2018, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº 546, de 31 de agosto 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, 01 de outubro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 669/2018
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia de 01 de outubro de 2018, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Investigatória, instaurada pela
Portaria nº 542, de 31 de agosto 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, 01 de outubro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 670/2018

Matrícula

Valor

Escola

2007

R$ 533,21

EMEFTI Santa Luzia

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 671/2018
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 01 de outubro de 2018, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº 548, de 31 de agosto 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, 01 de outubro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 672/2018
CONCEDE, a partir do mês de OUTUBRO de
2018,
ao
servidor
JORNEI
DOUGLAS
GONÇALVES, agente administrativo, matrícula
1.762, o 1º adicional por tempo de serviço, referente
ao período aquisitivo inicial de 14/09/2015 a
14/09/2018, o qual foi protelado por motivo de 01
(uma) falta injustificada, de acordo com o art. 84A,
inciso IV, da Lei Municipal nº 682, de 1990,
passando o período aquisitivo para 14/09/2015 a
14/10/2018.
Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.

Carlos Barbosa, 01 de outubro de 2018.

Servidor
Cleber Barbosa Costa
Miranda

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

PORTARIA Nº 668/2018
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia de 28 de setembro de 2018, o prazo
para conclusão dos trabalhos da Sindicância
Administrativa Investigatória, instaurada pela
Portaria nº 526, de 28 de agosto de 2018, em função
do grande número de processos que tramitam junto a
Comissão Sindicante, bem como inúmeros trâmites
processuais de diferentes espécies.

jornada diária de trabalho que cumprir em escola
considerada de difícil acesso, nos termos dos artigos
28, 35 e 36, ambos da Lei Municipal nº 2.133, de 28
de janeiro de 2008, ao seguinte Instrutor de
Tecnologia Digital:

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 675/2018
CONCEDE, a partir do mês de OUTUBRO de 2018,
adicional por tempo de serviço, de acordo com o art.
84 da Lei Municipal nº 682, de 1990, aos seguintes
servidores:
SERVIDOR

Médico psiquiatra 680

6º

Iracema Simon Dallelaste

Monitor de creche 680

10º

Roque Baldasso

Operador de
111
máquinas
Monitor de creche 543

11º

Roslei Janete Janke
Hammes

Médico

ADICI
ONAL
1.022 3º

MAT.

Antonio Marco Cavalheiro
de Araújo
Cristina Pont Ferreira

7º

PERÍODO
AQUISITIVO
21/10/2015 a
21/10/2018
10/10/2015 a
10/10/2018
03/10/2015 a
03/10/2018
07/10/2015 a
07/10/2018
23/10/2015 a
23/10/2018

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 676/2018
CESSA, a partir desta data, o pagamento de
gratificação pelo exercício de atividade de natureza
especial de Comissão Permanente de Sindicâncias e
Processos Administrativos, a servidora LUCIMARA
KURMANN, Agente Administrativo, matrícula n.º
1.119.
Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 673/2018
CONSIDERANDO que a servidora IVANIA
ANDREA KOLLING, procurador, matrícula 1.767,
foi admitida através de contrato administrativo de
serviço temporário, no período de 05/10/2015 a
31/05/2017, totalizando 604 dias de serviço público
prestado ao Município, Considerando que a
servidora foi nomeada em caráter efetivo no
Município em 01/06/2017, data em que foram
lançados para fins de contagem de período para
adicional de tempo de serviço os referidos 604 dias,
com fundamento no § 1º do art. 84 da Lei n° 682, de
05 de junho de 1990, Concede, a partir do mês de
OUTUBRO de 2018, o 1º adicional por tempo de
serviço, à servidora IVANIA ANDREA KOLLING,
procurador, matrícula 1.767, com fundamento no
art. 84 da Lei n° 682, de 05 de junho de 1990,
ficando o período aquisitivo para o adicional de
05/10/2015 a 05/10/2018.

CARGO

PORTARIA Nº 677/2018
REMANEJA, a partir desta data, a servidora
LUCIMARA KURMANN, matrícula n.º 1.119,
Agente Administrativo, da Secretaria Municipal da
Administração para a Secretaria Municipal da
Fazenda.
Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 678/2018
CONCEDE, a partir desta data, o pagamento de
gratificação pelo exercício de atividade de natureza
especial, aos servidores a seguir relacionados:

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.

Servidor

Mat.*

Gratificação Especial

Valor
R$

Secretaria
Municipal

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

Lucimara
Kurmann

1.119

Suporte ao Cadastro
Tributário e Arrecadação

R$
1.426,9
4

Fazenda

Renata de
Freitas
Noronha

1.840

Suporte ao Cadastro
Tributário e Arrecadação

R$
1.426,9
4

Fazenda

PORTARIA Nº 674/2018
CONCEDE, a partir desta data, indenização pelo
exercício em escola de difícil acesso, proporcional à

*Mat. Matrícula

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
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PORTARIA Nº 682/2018
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 679/2018
CONVOCA o professor abaixo relacionado para
trabalhar em Regime Suplementar de Trabalho,
conforme §§ 3º e 4º do artigo 24, da Lei Municipal
2.133, de 23 de janeiro de 2008, e concede
indenização por exercício em escola de difícil acesso,
de acordo com a Lei Municipal nº 2.133, de 23 de
janeiro de 2008. Período da convocação: 1º de
outubro a 21 de dezembro de 2018.
Nome

*M **R.
at.
T.

Adriane Tieppo 138
Atuatti

25h

*Mat. - Matrícula
***D.A. - Difícil Acesso

E.M.E.F.T.I

***D
.A.

Santa Luzia

50% Substituir a professora
Andreia Maria Dotta,
afastada em virtude de
prêmio assiduidade.

Justificativa

**R.T. - Regime de Trabalho

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 680/2018
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, 02 e 03 de outubro 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.

MARIA REGINA GONÇALVES DA
SILVA

MONITOR DE CRECHE

PAULA SIQUEIRA PRADO

MONITOR DE CRECHE

EDUARDA RIPPEL VIEIRA

MONITOR DE CRECHE

THALIA RUCKS

MONITOR DE CRECHE

HELLEN RODRIGUES

MONITOR DE CRECHE

POLIANA NARA DALA SANTA

INSPETOR DE ALUNOS

Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 683/2018

CIRURGIÃO DENTISTA

Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2018.

ELIANA THOMAZINI

INSPETOR DE ALUNOS

DESIGNA, a partir desta data, os servidores abaixo
relacionados para comporem Comissão para
elaboração do processo licitatório da Coleta de Lixo,
sob a coordenação do primeiro, com atribuições de
realizar todos os procedimentos inerentes à licitação e
outros que se fizerem necessários:

-

MONITOR DE CRECHE

TÉCNICO EM ENFERMAGEM SAMU

PORTARIA Nº 681/2018

-

CANDIDA LEONILDA
GIACOMELLI

KEITY TAMINSKI

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

-

FUNÇÃO

ARGEU DA SILVA

FUNÇÃO

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2018.

-

NOME

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 10 de julho
de 2018, a conclusão do estágio probatório,
declarando estável no serviço público, o servidor
MATHEUS DELAZZARI, matrícula nº 1.568,
investido no cargo efetivo de Técnico em
Informática, em 10 de julho de 2015, tendo sido
avaliado entre julho de 2015 a julho de 2018,
conforme o disposto na Lei Municipal nº 3.179 de
08 de junho de 2015 e Decreto nº 2.920, de 14 de
julho de 2015, nos termos do art. 41, § 4º, da
Constituição Federal.

NOME

-

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, 03 e 04 de outubro 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.

Roberto Da Fré, Vice Prefeito, Matrícula nº
1.853;
Aldo Parolin, Coordenador Geral de Governo,
Matrícula nº 1.824;
Alisson de Nardin, Assessor Jurídico, Matrícula
nº 1.044;
Anna Leticia Giacomelli, Supervisor de Meio
Ambiente, Matrícula nº 1.713;
Pedro Ernesto Fabrin, Chefe de Ações
Ambientais, Matrícula nº 1.895.
Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 684/2018
CONCEDE, prêmio assiduidade a servidora LEANI
ANA BREUNIG SCHOLZ, matrícula nº 736,
Monitor de Creche, tendo sido investida em cargo
de provimento efetivo, sem interrupção, em 10 de
abril de 2003, em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de
junho de 1990, sendo o período aquisitivo de 10 de
abril de 2013 a 10 de abril de 2018, tendo optado a
servidora por 03 (três) meses em licença, no período
de 04 de outubro de 2018 a 03 de janeiro de 2019,
devendo retornar ao trabalho em 04 de janeiro de
2019, conforme o processo administrativo nº
2483/2018.
Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 685/2018
CONVOCA o professor abaixo relacionado para
trabalhar em Regime Suplementar de Trabalho,
conforme §§ 3º e 4º do artigo 24, da Lei Municipal
2.133, de 23 de janeiro de 2008. Período da
convocação: 04 de outubro a 14 de dezembro de

2018:
Nome

*Ma
t

**R.
T.

E.M.E.F

Liandra Camini

1.6
12

25h

Padre Pedro
Piccoli

*Mat. - Matrícula

Justificativa
Substituir a professora
Susana Cristina Cichelero
Baldasso,
afastada
em
virtude de licença prêmio.

**R.T. - Regime de Trabalho

Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 686/2018
DETERMINA a extinção da punibilidade do servidor
Elias José Andreola, matrícula nº 1450, em virtude do
decurso do prazo suspensivo de 01 (um) ano,
concedido através da Sindicância Administrativa
Disciplinar nº 7071, de 13 de dezembro de 2016, com
base no art. 155-D, da Lei Municipal nº 682, de 05 de
junho de 1990, e o consequente arquivamento do
presente.
Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 687/2018
CONCEDE prêmio assiduidade à servidora ANA
PAULA HOENIG, matrícula nº 1.550, agente
administrativo, tendo sido investida em cargo de
provimento efetivo, sem interrupção, em 18 de
setembro de 2013, em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo de 18 de setembro de 2013 a 18
de setembro de 2018, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, tendo
optado a servidora pela transformação de 03 (três)
meses em prêmio assiduidade indenizados (02
parcelas), cuja quitação será efetuada nas folhas de
pagamentos dos meses de OUTUBRO e
NOVEMBRO de 2018, conforme o processo
administrativo nº 5.628/2018.
Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 688/2018
CONCEDE prêmio assiduidade à servidora
MARIBEL BORTOLOTTO, matrícula nº 1.020,
agente administrativo, tendo sido investida em cargo
de provimento efetivo, sem interrupção, em 04 de
março de 2013, em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo de 04 de março de 2013 a 04 de
março de 2018, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, tendo
optado a servidora pela transformação de 03 (três)
meses em prêmio assiduidade indenizados (01
parcela), cuja quitação será efetuada na folha de
pagamento do mês de OUTUBRO de 2018, conforme
o processo administrativo nº 5.718/2018.
Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
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