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LEIS
LEI Nº 3.586, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018
Autoriza o poder executivo a firmar termo de
Concessão de uso com a Companhia
Riograndense de Saneamento – CORSAN
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município autorizado firmar termo de
Concessão de uso gratuita com a Companhia
Riograndense de Saneamento – CORSAN,

objetivando a cedência da área de terras a seguir
descrita:
" uma
fração
de
terras
de
2.400,14m²(dois mil e quatrocentos
metros quadrados e quatorze decímetros
quadrados), situada um terreno urbano,
Lote 10, situado na rua Paraí, distando
48,20m da esquina formada pelas Ruas
Paraí e São Vendelino, nesta cidade,
com área de 5.234,32m² (cinco mil,
duzentos e trinta e quatro metros
quadrados e trinta e dois decímetros
quadrados), sem benfeitorias, formando
quarteirão com as ruas Paraí, Marau,
Pinheiro Machado e São Vendelino, com
as seguintes medidas e confrontações:
Ao NORTE, por cinco segmentos,
iniciando no sentido Leste-Oeste, por
29,95m, confrontando com propriedade
de Carlos Fernandes da Luz, segue no
sentido sul-norte, por 15,40 metros,
sendo 12,05m confrontante com
propriedade de Carlos Fernandes da
Luz e 3,35m confrontante com
propriedade de Angelo Kissel, segue no
sentido leste-oeste, por 36,00m, sendo
12,00m confrontando com Jaime Angeli,
tambem 12,00m confrontando com
Jaime Angeli e 12,00m confrontando
com João Antonio Mossmann, segue no
sentido norte-sul, por 15,40m, sendo
3,35m confrontante com propriedade de
Dalvir Lumi e 12,05m confrontante com
Iracema Pavão Sauthier e finaliza no
último segmento no sentido leste-oeste,
por
29,95m,
confrontando
com
propriedade
de
Iracema
Pavão
Sauthier; ao SUL, por 95,90m,
confrontando com propriedade de
Delfino Baldasso; ao LESTE, por
48,80m, confrontando com a rua Paraí;
ao OESTE, por 48,80m, confrontando
com a rua Pinheiro Machado. Imóvel
constante na matrícula n.° 24.222, livro
n.° 2, do ofício de registros públicos da
Comarca de Carlos Barbosa."
Art. 2º A presente Concessão de uso é destinada à
implantação de um reservatório, que é parte do
Sistema de Abastecimento de água do Município de
Carlos Barbosa, em observação às obrigações
pactuadas no Contrato de Programa firmado entre o
município e a CORSAN.
Art. 3º A presente Concessão de uso vigorará
enquanto estiver vigente o Contrato de Programa
firmado entre o município e a CORSAN.
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Art. 4º As despesas operacionais e custos da obra
para a implantação e execução do objeto da presente
Concessão são de inteira responsabilidade da
CORSAN.
Art. 5º As despesas decorrentes da presente lei
correrão por dotações orçamentárias próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 13 de novembro de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.587, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018
Cria no Município de Carlos Barbosa a
Gincana Municipal.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica criada no município de Carlos Barbosa a
Gincana Municipal.
Parágrafo único. O evento tem por finalidade
promover e fomentar a cultura e os conhecimentos
sobre a história de Carlos Barbosa, bem como
proporcionar momentos de lazer e integração à
comunidade local.
Art. 2º A Gincana Municipal será realizada de forma
bienal, no mês de setembro.
Art. 3º O formato da gincana, regulamento e
premiações serão definidos através de Decreto
Municipal.
Art. 4º As despesas decorrentes desta lei correram
por dotação orçamentária da Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Juventude.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 13 de novembro de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.588, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018
Institui no Município de Carlos Barbosa o
Programa Municipal Creche Noturna.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o município autorizado a instituir o
Programa Municipal Creche Noturna com a
finalidade de subsidiar parcialmente com recursos
financeiros o atendimento, em escolas privadas, às

crianças cujos pais ou responsáveis legais
trabalham, parcial ou integralmente e de maneira
formal, no período noturno.

lei, no que couber, especialmente quando da seleção
de beneficiários nos casos em que o número de vagas
for menor que o de interessados.

Paragrafo único. Considera-se, para efeitos desta
lei, trabalho noturno aquele realizado entre as
15h00min e 07h00min, de segundas as sextas-feiras.

Art. 9º Esta lei entra em vigor a partir de 02 de
janeiro de 2019.

Art. 2° A quantidade de quotas de auxílios,
respeitado o limite de 30 (trinta), será definida e
divulgada a cada 06 meses, através de edital de
chamamento público.
Parágrafo único. A definição do número de quotas,
observado o limite definido no caput, será pautada
na disponibilidade orçamentária do município.
Art. 3° Os critérios estabelecidos para acesso ao
auxílio serão:
I – ter a criança idade de 06 meses a 04 anos
incompletos;
II – renda familiar per capita não superior a 02
salários-mínimos nacionais;
III – os pais ou responsáveis legais trabalharem,
parcial ou integralmente e de maneira formal, no
turno da noite;
IV – não estar matriculado em creche no turno
integral durante o dia.
§1° Para o cálculo de renda per capita serão
considerados apenas os pais ou responsáveis legais
e filhos ou tutelados até 18 anos incompletos, bem
como incapazes sob curatela, todos devendo
obrigatoriamente compor um único núcleo familiar.
§ 2° Poderá a Secretaria responsável pela gestão do
programa diligenciar junto ao núcleo familiar para
atestar o cumprimento dos requisitos expostos nesta
lei.
§ 3º Não laborando um dos pais ou responsáveis
legais da criança no formato definido no inciso III,
o auxílio não será concedido.
Art. 4° A divulgação das inscrições se dará por meio
de edital de chamamento público, uma vez ao
semestre.
Art. 5° O valor do auxílio, pelo Município, será de
R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) por
criança, o qual poderá ser reajustado por decreto.
§ 1º O auxílio de que trata o caput será repassado
diretamente à instituição credenciada.
§ 2º Custos adicionais (materiais, alimentação,
vestuário) não serão de responsabilidade do
Município.
Art. 6° O auxílio de que trata a presente lei será
concedido aos pais que mantiverem seus filhos em
instituição privada legalmente constituída, a qual
deverá estar credenciada no Município para o fim
de verificar sua plena regularidade, condições e
vagas.
Parágrafo único. A forma de credenciamento das
instituições será regrada por Decreto.
Art. 7º Durante o período de férias dos
pais/responsáveis o Município não alcançará o
auxílio definido na presente lei.
Art. 8º O poder executivo regulamentará a presente

Carlos Barbosa, 13 de novembro de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.589, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018
Altera o percentual de contribuição
complementar de previdência, constante no art.
12 da Lei Municipal nº 2.755, de 29 de março
de 2012, Regime Próprio de Previdência
Social dos Servidores Efetivos do Município
de Carlos Barbosa.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Altera a redação do inciso IV do artigo 12 da
Lei n.º 2.755, de 29 de março de 2012, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. …
I. …
II. …
III. …
IV – a contribuição previdenciária, de
caráter compulsório, de todos os Órgãos
e Poderes do Município, incluídas suas
autarquias e fundações, de conformidade
com os percentuais especificados na
tabela abaixo, sobre a totalidade da
remuneração de contribuição percebida
pelos servidores ativos, bem como os
servidores
em
disponibilidade
remunerada, enquanto que os inativos e
pensionistas, sobre a totalidade dos
proventos percebidos, referente às
contribuições especiais para recuperação
de passivo atuarial no prazo de 288
(duzentos e oitenta e oito) meses:
Vigência
2019 – 2020
2021 – 2023
2024 – 2042

Custeio % empregador
13,60
16,60
18,99

...”
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário
contidas na Lei Municipal nº 2.755, de 29 de março
de 2012.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 13 de novembro de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.590, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018
Altera redação de dispositivos da Lei nº 2.755,
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de 29 de março de 2012, regrando a inscrição
de dependentes, alterando a idade para
aposentadoria compulsória, alterando o
regramento para a concessão da pensão por
morte e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Dá nova redação ao art. 10, da Lei nº 2.755,
de 29 de março de 2012, o qual passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Das Inscrições
(...)
Art. 10. A inscrição do dependente do
segurado será promovida por este ou
quando do requerimento do benefício a
que tiver direito o dependente, mediante
a
apresentação
dos
seguintes
documentos, além dos arrolados no §2º,
quando for o caso:
I – para os dependentes indicados no art.
7º, inc. I desta Lei:
a) cônjuge e filhos: certidões de
casamento e de nascimento;
b) companheira ou companheiro:
documento de identidade e certidão de
casamento com averbação da separação
judicial ou divórcio, quando um dos
companheiros ou ambos já tiverem sido
casados, salvo se comprovada a da
separação de fato, ou certidão de óbito,
se for o caso;
c) equiparado a filho: certidão judicial
de tutela e, em se tratando de enteado,
certidão de casamento do segurado e de
nascimento do dependente;
II – pais: certidão de nascimento do
segurado e documentos de identidade
dos mesmos; e
III – irmão: certidão de nascimento.
§ 1º A inscrição de dependente inválido
requer sempre a comprovação dessa
condição por inspeção médica oficial do
Município, que poderá, sempre que
entender conveniente, submeter o
dependente à nova avaliação.
§ 2º Para caracterização do vínculo e/ou
da dependência econômica, conforme o
caso, devem ser apresentados, no
mínimo,
três
documentos
comprobatórios, podendo ser utilizados,
exemplificativamente, os arrolados a
seguir:
I – certidão de nascimento de filho
havido em comum;
II – certidão de casamento religioso;
III – declaração do imposto de renda do
segurado, em que conste o interessado

como seu dependente;
IV – disposições testamentárias;
V – declaração especial feita perante
tabelião;
VI – prova de mesmo domicílio;
VII – prova de encargos domésticos
evidentes e existência de sociedade ou
comunhão nos atos da vida civil;
VIII – procuração ou
reciprocamente outorgada;

§ 1º Será concedida pensão provisória
por morte presumida do segurado, desde
que esta seja declarada em decisão
judicial.
§ 2º A pensão provisória será
transformada em definitiva com o óbito
do segurado ausente ou deve ser
cancelada com reaparecimento do
mesmo, ficando os dependentes
desobrigados da reposição dos valores
recebidos, salvo má-fé.

fiança

IX – conta bancária conjunta;
X – registro em associação de qualquer
natureza, onde conste o interessado
como dependente do segurado;
XI – anotação constante de ficha ou
livro de registro de empregados;
XII – apólice de seguro da qual conste
o segurado como instituidor do seguro
e a pessoa interessada como sua
beneficiária;
XIII – ficha de tratamento em
instituição de assistência médica, da
qual conste o segurado como
responsável;
XIV – escritura de compra e venda de
imóvel pelo segurado em nome de
dependente;
XV – declaração de não emancipação
do dependente menor de vinte e um
anos; ou
XVI – quaisquer outros que possam
levar à convicção do fato a
comprovar.”
Art. 2º Revoga o § 1º do Art. 30 da Lei nº 2.755, de
29 de março de 2012, a saber:
“Art. 30. …
§ 1º Revogado.”
Art. 3º Altera a redação do caput do art. 31 da Lei
nº 2.755, de 29 de março de 2012, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Da Aposentadoria Compulsória
Art.
31.
O
segurado
será
automaticamente
aposentado
aos
setenta e cinco anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, observado quanto ao
cálculo, o disposto no art. 54.
...”

§ 3º O pensionista de que trata o § 1.º
deverá anualmente declarar que o
segurado permanece desaparecido,
ficando
obrigado
a
comunicar
imediatamente
ao
Município
o
reaparecimento deste, sob pena de ser
responsabilizado civil e penalmente.
§ 4º Conforme critérios estabelecidos
em lei específica, os proventos de
pensão concedidos de acordo com este
artigo serão reajustados para preservarlhes, em caráter permanente, o valor
real, ressalvados os casos de pensão
decorrente do falecimento de servidores
aposentados com base nos arts. 50 e 54A desta Lei, cujo reajustamento seguirá
a regra do parágrafo seguinte.
§ 5º Observado o art. 37, XI, da
Constituição da República, as pensões
decorrentes
do
falecimento
de
servidores aposentados com base nos
arts. 50 e 54-A desta Lei serão revistas,
na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração
dos servidores titulares dos mesmos
cargos que serviram de base para
concessão
do
benefício
de
aposentadoria, sendo também estendidos
aos pensionistas destes, quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente
concedidas aos servidores em atividade,
na forma da lei, inclusive quando
decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em
que se deu a aposentadoria.
Art. 39. A pensão por morte será devida
aos dependentes a contar:
I – do óbito, quando requerida até
noventa dias depois deste;
II – do requerimento, quando requerida
após o prazo previsto no inciso anterior;
III – da decisão judicial, no caso de
morte presumida.
Art. 40. A pensão por morte será igual:

“Da Pensão por Morte

I – ao valor da totalidade dos proventos
percebidos pelo servidor inativo na data
anterior a do óbito, até o limite máximo
estabelecido para os benefícios do
Regime Geral de Previdência Social,
acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite; ou

Art. 38. A pensão por morte consistirá
numa importância mensal conferida ao
conjunto dos dependentes do segurado,
quando do seu falecimento.

II – ao valor da totalidade da
remuneração percebida pelo servidor
ativo, relativa ao seu cargo efetivo, na
data imediatamente anterior a do óbito,

Art. 4º Altera a redação dos art. 38 a 46 da Lei nº
2.755, de 29 de março de 2012, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação:
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até o limite máximo estabelecido para os
benefícios do Regime Geral de
Previdência Social, acrescido de setenta
por cento da parcela excedente a esse
limite.
Parágrafo único. Na hipótese de que
trata o inciso II, a remuneração a ser
considerada é aquela composta pelas
parcelas
já
incorporadas
aos
vencimentos, nos termos de lei local, na
data imediatamente anterior à do óbito.

1) 3 (três) anos, no caso do dependente
com menos de 21 (vinte e um) anos de
idade;
2) 6 (seis) anos, no caso do dependente
com idade entre 21 (vinte e um) e 26
(vinte e seis) anos;
3) 10 (dez) anos, no caso do
dependente com idade entre 27 (vinte e
sete) e 29 (vinte e nove) anos;

segurado, não darão origem a qualquer
direito à pensão.”
Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Carlos Barbosa, 30 de novembro de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.591, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018

Art. 41. A pensão será rateada entre
todos os dependentes em partes iguais e
não será protelada pela falta de
habilitação
de
outro
possível
dependente.
§ 1º O cônjuge ausente não exclui do
direito à pensão por morte o
companheiro ou a companheira.
§ 2º A habilitação posterior que importe
inclusão ou exclusão de dependente só
produzirá efeitos a contar da data da
inscrição ou habilitação.
§ 3º Será revertida em favor dos
dependentes restantes e rateada entre
eles a parte do benefício daqueles cujo
direito à pensão se extinguir.
Art. 42. A cota individual da pensão será
extinta:
I – pela morte do pensionista;
II – para filho, pessoa a ele equiparada
ou irmão, de ambos os sexos, ao
completar 21 (vinte e um) anos de idade,
salvo se for inválido ou tiver deficiência
intelectual ou mental ou deficiência
grave;
III – para filho, pessoa a ele equiparada
ou irmão, caso inválido, pela cessação
da invalidez;
IV – para filho, pessoa a ele equiparada
ou irmão, que tenham deficiência
intelectual ou mental ou deficiência
grave, pelo afastamento da deficiência,
aferida em inspeção médica oficial;
V – para cônjuge ou companheiro:
a) se inválido ou com deficiência, pela
cessação da invalidez ou pelo
afastamento da deficiência, respeitados
os períodos mínimos decorrentes da
aplicação das alíneas “b” e “c”;

4) 15 (quinze) anos, no caso do
dependente com idade entre 30 (trinta)
e 40 (quarenta) anos;
5) 20 (vinte) anos, no caso do
dependente com idade entre 41
(quarenta e um) e 43 (quarenta e três)
anos;
6) vitalícia, no caso do dependente com
44 (quarenta e quatro) ou mais anos de
idade.
§ 1º Serão aplicados, conforme o caso,
a regra contida na alínea “a” e os
prazos previstos na alínea “c”, ambas
do inciso V deste artigo, se o óbito do
segurado decorrer de acidente de
qualquer natureza ou de doença
profissional
ou
do
trabalho,
independentemente do recolhimento de
18 (dezoito) contribuições mensais ou
da comprovação de 2 (dois) anos de
casamento ou de união estável.
§ 2º O tempo de contribuição a outro
Regime Próprio de Previdência Social
ou ao Regime Geral de Previdência
Social será considerado na contagem
das 18 (dezoito) contribuições mensais
de que tratam as alíneas “b” e “c” do
inciso V deste artigo.
Art. 43. A pensão poderá ser requerida
a qualquer tempo, devendo ser
observadas,
para
o
eventual
deferimento, as regras da prescrição
quinquenal estabelecidas no Decreto
Federal nº 20.910, publicado no DOU
de 08/01/1932.
Art. 44. Perde o direito à pensão por
morte, após o trânsito em julgado, o
condenado pela prática de crime de que
tenha dolosamente resultado a morte
do segurado.

Aprova o Calendário de Eventos do Município
para o ano de 2019 e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aprovado o Calendário de Eventos do
Município para o ano de 2019, conforme consta no
anexo único, que é parte integrante desta Lei.
§ 1º O Poder Executivo regulamentará, se necessário,
na época apropriada, cada um dos eventos.
§ 2º As datas dos eventos constantes do anexo único
poderão ser alteradas em decorrência de situações
que impeçam a realização dos mesmos na forma
programada, especialmente em casos de condições
climáticas adversas, ou, ainda, conforme necessidade
da Administração.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se
eventos:
I – comemorações e atividades relacionadas a datas
alusivas a fatos e momentos históricos;
II – festas tradicionais, culturais e populares;
III – festivais ou mostra de artes;
IV – atividades que estimulem práticas esportivas,
recreativas e de lazer;
V – atividades de cunho educativo que objetivem a
transmissão de conhecimento à comunidade;
VI – movimentos de preservação dos direitos
humanos;
VII – atividades religiosas de valor comunitário;

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito
ocorrer sem que o segurado tenha
vertido 18 (dezoito) contribuições
mensais ou se o casamento ou a união
estável tiverem sido iniciados em menos
de 2 (dois) anos antes do seu óbito;

Art. 45. Perde o direito à pensão por
morte o cônjuge, o companheiro ou a
companheira se comprovada, a
qualquer tempo, simulação ou fraude
no casamento ou na união estável, ou a
formalização desses com o fim
exclusivo de constituir benefício
previdenciário, apuradas em processo
judicial.

c) transcorridos os seguintes períodos,
estabelecidos de acordo com a idade do
dependente na data de óbito do
segurado, se este ocorrer depois de
vertidas 18 (dezoito) contribuições
mensais e pelo menos 2 (dois) anos após
o início do casamento ou da união
estável:

Art. 46. A condição legal de
dependente, para fins desta Lei, é
aquela verificada na data do óbito do
segurado, observados os critérios de
comprovação de dependência.
Parágrafo único. A invalidez ou a
alteração de condições quanto ao
dependente, supervenientes à morte do

VIII – atividades de grupos étnicos que objetivem a
divulgação de suas culturas, e
IX – feiras tradicionais que se destaquem por seu
reconhecimento, no mínimo em nível municipal.
Parágrafo único. Não integrarão o Calendário de
Eventos de Carlos Barbosa aqueles eventos sem
alcance comunitário, social, cultural ou turístico.
Art. 3º O Calendário de Eventos de Carlos Barbosa
tem por objetivo:
I – promover o desenvolvimento social, cultural,
econômico e turístico do município;
II – orientar o Executivo Municipal no sentido da
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preservação de bens e valores históricos e culturais
do município;

1.3 MARÇO
•

III – estimular a prática de atividades esportivas,
recreativas e de lazer;
IV – divulgar os eventos constantes no anexo único
desta Lei.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a cobrar
ingressos e a promover outras receitas, quando for
cabível, na realização dos eventos, constando na
regulamentação de cada um deles a tabela de valores.
Parágrafo único. Os recursos arrecadados nas
promoções poderão ser utilizados para suplementar
as dotações orçamentárias do evento.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
as despesas necessárias para promover os eventos,
inclusive divulgação, premiação, alimentação e
estadia a convidados e participantes, conforme
limites estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Art. 6º Os eventos poderão ser promovidos
exclusivamente pelo Poder Executivo ou em parceria
com entidades privadas ou delegar a essas a
incumbência.
Art. 7º As despesas resultantes da aplicação desta Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias
específicas.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

•

Carlos Barbosa, 05 de dezembro de 2018.
59º de Emancipação.

•

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

•

ANEXO ÚNICO
1. EVENTOS 2019
1.1 JANEIRO
•
•

06 – 26º Encontro de Ternos de Reis –
PROARTE
14 a 31 – 49º Campeonato Citadino de Futsal
– Estudantek/SMELJ

1.2 FEVEREIRO
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

1º a 28 – 49º Campeonato Citadino de Futsal
– Estudantek/SMELJ
01 a 15 – Recreio nas Férias (Camp. Bom de
Bola, Bom na Escola) - SMELJ
01 – Baile de Abertura das Atividades –
Centro de Convivência do Idoso/SMASH
08 – Encontro da Amizade – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
15 – Encontro da Amizade – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
22 – Encontro da Amizade – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
23 – 2º Piquenique na Estação – SMELJ
23 – Campeonato de Vôleibol de Areia (M e
F) – Circuito Verão de Esportes –
SMELJ/SESC
24 – Campeonato de Futebol de Areia (M e
F) – Circuito Verão de Esportes –
SMELJ/SESC
27 – Reunião de Líderes – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH

1º a 16 – 49º Campeonato Citadino de
Futsal – Estudantek/SMELJ
1º a 31 – Mês da Mulher – SMASH
1º a 31 – Oficinas na Casa do Artesanato
(Tema: Mês da Mulher) – PROARTE
1º a 31 – Campeonato Municipal de Bocha
– LBB/SMELJ
01 – Baile de Carnaval – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
02 e 03 – Torneio Início – Bocha –
LBB/SMELJ
08 – Homenagem ao Dia da Mulher –
Centro de Convivência do Idoso/SMASH
08 – Happy Hour da Mulher – SMDTIC
09 – 4º Carlos Barbosa Harley's Day –
Banidos do Inferno Motoclube *Em caso
de condições climáticas desfavoráveis, o
evento será transferido para o dia 23/03.
09, 10 e 11 – 2ª Feira do Artesanato –
PROARTE
15 – Chá da Mulher Idosa – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
18 – Projeto Escola para Pais – SME
21 – Evento alusivo ao Dia Municipal da
Síndrome de Down – SMASH
22 – Painel alusivo ao Dia Municipal da
Síndrome de Down – Câmara Municipal
de Vereadores;
22 – Romaria dos Idosos – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
24 – 4º Festival de Futsal do Mês da
Mulher – SMELJ
24 – Caminhada alusiva ao Dia Municipal
da Síndrome de Down – Câmara
Municipal de Vereadores/APAE/SMASH.
29 – Encontro da Amizade – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
Data a definir – Missa de Ação de Graças
pelos 33 anos do Coral Carlos Barbosa de
Cultura e Arte – Coral Carlos Barbosa de
Cultura e Arte/PROARTE

1.4 ABRIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1º a 30 – Oficinas na Casa do Artesanato
(Tema: Páscoa) – PROARTE
1º a 30 – Campeonato Municipal de Bocha
– LBB/SMELJ
05 – Desfile de Moda – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
05 a 21 – Páscoa na Estação – SMDTIC
06 e 07 – Feira de Páscoa – SMDTIC
06 – Evento Etnia Alemã/Cervejeiros –
SMDTIC
09 – Projeto Escola para Pais – SME
12 – bingo de Páscoa – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
17 – Confissão Comunitária para Páscoa –
Centro de Convivência do Idoso/SMASH
19 – Paixão de Cristo – PROARTE
22 a 27 – Jogos Escolares – 1ª Etapa (Futsal
e Xadrez) – SMELJ/SME/SESC
26 – Passeio Cultural – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH

•
•
•
•
•
•
•

1.6 JUNHO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

28/06 a 28/07 – 30º Festiqueijo – SMDTIC
28/06 a 28/07 – Feira de Compras do
Festiqueijo – SMDTIC
1º a 31 – Oficinas na Casa do Artesanato
(Tema: Festiqueijo) – PROARTE
03 – Festiqueijo dos Idosos – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
07 ou 14 – 10ª Olimpíada Colonial
Festiqueijo – SMELJ/SESC
09 a 12 – 53º Congresso da ARTAFAM –
SMF
12 – Festa à Fantasia – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
13 e 14 – 30º Torneio Estadual do
Festiqueijo
Masculino
– Bocha
–
LBB/SMELJ
16 – Projeto Escola para Pais – SME
19 – Sarau dos Vovôs – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
20 e 21 – 10º Torneio Estadual do
Festiqueijo
Feminino
–
Bocha
–
LBB/SEMELJ
21 – 11º Torneio Festiquejio de Futsal
Feminino – SMELJ/SESC
26 – Festival de Canto – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
Data a definir – 25º Torneio de Truco Cego –
CTG Trilha Serrana/PROARTE

1.8 AGOSTO
•

1º a 31 – Oficinas na Casa do Artesanato
(Tema: Dia das Mães) – PROARTE
1º a 31 – Campeonato Municipal de Bocha
– LBB/SMELJ
01 ou 05 – Festa do Trabalhador – SMELJ
03 – Encontro da Amizade – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
06 a 10 – Semana do Empreendedor –
SMDTIC

01 – 35ª Noite do Queijo e do Vinho – Lions
Club CB/SMDTIC
1º a 30 – Campeonato Municipal de Bocha –
LBB/SMELJ
07 – Baile dos Namorados – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
14 – Festa de São João – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
20 – Corpus Christi – PROARTE
28 – Palestra sobre saúde – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
30 – 7ª Rústica e Minirrústica Festiqueijo –
SMELJ/SESC
28/06 a 28/07 – 30º Festiqueijo – SMDTIC
28/06 a 28/07 – Feira de Compras do
Festiqueijo – SMDTIC

1.7 JULHO

1.5 MAIO
•

10 – Noite Estrelada – SMDTIC
10 – Homenagem às Mães – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
17 – Filó Italiano – Centro de Convivência
do Idoso/SMASH
24 – Bingo – Centro de Convivência do
Idoso/SMASH
29 – Dia do Desafio – SMELJ/SESC
31 – Encontro da Amizade – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
Data a definir – 5º Rodeio Artístico de
Carlos
Barbosa
–
CTG
Trilha
Serrana/PROARTE

•
•
•
•

02 – Bingo da Solidariedade – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
03 – Mostra Científica da Educação Infantil
– SME
03 e 04 – Copa Municipal de Simples –
Bocha – LBB/SMELJ
09 – Homenagem aos Pais – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
10 e 11 – Copa Municipal de Dupla – Bocha
– LBB/SMELJ
16 – Contando sua História – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
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•
•
•
•
•
•
•

•

17 e 18 – Copa Municipal de Trio – Bocha –
LBB/SMELJ
23 – Encontro da Amizade – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
30 – Encontro da Amizade – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
30 e 31 – Mostra Científica Municipal –
SME
31 – Torneio de Bocha de Duplas –
LBB/SMELJ
Data a definir – Chegada da Centelha do
Fogo Simbólico – SME
Data a definir – Concerto de Inverno – Coral
Carlos
Barbosa
de
Cultura
e
Arte/PROARTE
30 e 31 – Festival da Canção 2019 de Carlos
Barbosa – PROARTE

1.9 SETEMBRO
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

01 – Torneio Misto de Duplas de Bocha –
LBB/SMELJ
1º a 30 – Oficinas na Casa do Artesanato –
PROARTE
02 a 07 – Semana da Pátria – SME
07 – Desfile Cívico – SME *Em caso de
condições climáticas desfavoráveis, o evento
será transferido para o dia 08/09.
09 – Dia da Beleza – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
13 – Encontro da Amizade e Plante uma
Árvore – Centro de Convivência do
Idoso/SMASH
13 a 20 – Semana Farroupilha – CMCTG
14, 21 e 28 – Taça Integração de Bochas de
Comunidades – LBB/SMELJ
18 – Mateada no CTG – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
23 a 27 – Semana do Turismo – SMDTIC
25 – Aniversário do Município – PROARTE
25 – Missa de Ação de Graças pela
Emancipação Político Administrativa do
Município – Coral Carlos Barbosa de
Cultura e Arte/PROARTE
25 – Concerto de Aniversário do Coral
Carlos Barbosa de Cultura e Arte – Coral
Carlos
Barbosa
de
Cultura
e
Arte/PROARTE
25 – Concerto Anual em Homenagem ao
Aniversário do Município – PROARTE
25 – Sorteio de Prêmios do Programa Minha
Nota-e – SMF
27 – II Despertar da Primavera – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
27 a 29 – Gincana Municipal –
SMELJ/SESC
Data a definir – 2º Desfile Temático
Farroupilha – CMCTG

1.10 OUTUBRO
•

•
•
•
•
•
•
•
•

1º a 31 – Oficinas de artesanato sobre
preservação ambiental com as crianças –
Associação Oficina da Arte/PROARTE
04 – Integração com crianças – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
05 – Copa Municipal de Bocha Veterano –
LBB/SMELJ
07 a 11 – Jogos Escolares – 2ª Etapa
(Voleibol) – SMELJ/SME/SESC
11 – Momento Maria – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
12 – Copa Municipal de Bocha Sub 15 –
LBB/SMELJ
12 – Festa do Dia da Criança – SMELJ
18 – Oktoberfest – Centro de Convivência
do Idoso/SMASH
19 – Escolha da Srta. Festiqueijo 2020/2021

•
•
•
•
•
•
•

– SMDTIC
19 – Copa Municipal de Bocha Sub 18 –
LBB/SMELJ
20 ou 27 – Estação Zapping – SMELJ
20 ou 27 – Exposição/Encontro de Carros
Antigos – SMELJ
23 – Copa Municipal de Bocha Sub 23 –
LBB/SMELJ
23 a 29 – Semana da Biblioteca –
PROARTE
25 – Encontro da Amizade – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
26 – Festival da Primavera – Alusivo aos 60
anos de Carlos Barbosa – Canarinhos de
Carlos Barbosa/PROARTE

1.11 NOVEMBRO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 – Dia Municipal do Futsal – SMELJ
01 – Passeio Cultural – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
02 – Finados – PROARTE
04 a 10 – 28º Feira do Livro de Carlos
Barbosa – PROARTE
06 – Reunião de Líderes – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
08 – Tarde de Lazer no Parque da Estação –
Centro de Convivência do Idoso/SMASH
09 – Campeonato Municipal de Bocha Pai e
Filho – LBB/SMELJ
10 – Festival de Voleibol – SMELJ/SESC
12 a 14 – Jogos Escolares – 3ª Etapa
(Atletismo) – SMELJ/SME/SESC
22 – Encontro da Amizade – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
23 – Abertura Oficial do Natal no Caminho
das Estrelas – SMDTIC
29 – Bingo Natalino – Centro de
Convivência do Idoso/SMASH
29 – Happy Hour de Natal – SMDTIC
29 – Premiação do SIDECA – SME
30 – Parada de Natal – SMDTIC
30 – Feira de Natal – SMDTIC

1.12 DEZEMBRO
23/11 a 31/12 – Natal no Caminho das
Estrelas – SMDTIC
•
01 – Feira de Natal – SMDTIC
•
04 – Festival dos Pinheirinhos – SMDTIC
•
06 – Apresentação de Final de Ano Centro de Convivência do Idoso/SMASH
•
06 – Noite Estrelada – SMDTIC
•
07 – Parada de Natal – SMDTIC
•
07 – Copa Municipal de Bocha Capitães –
LBB/SMELJ
•
13 – Confraternização de Final de Ano com
Almoço – Centro de Convivência do
Idoso/SMASH
•
13 – Happy Hour de Natal – SMDTIC
•
14 – Espetáculo de Natal – SMDTIC
•
19 – Conclusão dos alunos do Ensino
Fundamental – SME
•
20 – Happy Hour de Natal – SMDTIC
•
24 – Missa de Natal – Paróquia Nossa
Senhora Mãe de Deus/PROARTE
•
27 – 110 anos da Estação Férrea de Carlos
Barbosa – PROARTE
•
31 – 45ª Rústica Carlos Barbosa – E.C.
Cruzeiro/SMELJ
•
31 – Show da Virada – SMDTIC
•
Data a definir – Concerto de Natal – Coral
Carlos
Barbosa
de
Cultura
e
Arte/PROARTE
• Data a definir – Concerto de Natal da Orquestra
Municipal de Carlos Barbosa – Orquestra Municipal de Carlos Barbosa/PROARTE
•

LEI Nº 3.592, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018
Autoriza o Município de Carlos Barbosa a
receber em doação materiais diversos da
empresa Tramontina Sul S/A.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a receber
em doação materiais diversos da empresa Tramontina
Sul S/A, CNPJ 93514180/0001-00, conforme
descrito no anexo único, o qual é parte integrante da
presente Lei.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 05 de dezembro de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
ANEXO ÚNICO
QUA
NT

OBJETO

DESCRIÇÃO

33

92263/060 CADEIRA
Cadeira com Braços Catty de polipropileno na
C/B INFANTIL CATTY cor rosa, comprimento 365mm, largura 350mm
FILME
e altura 555mm

21

92263/070 CADEIRA
Cadeira com Braços Catty de polipropileno na
C/B INFANTIL CATTY cor azul, comprimento 365mm, largura 350mm
FILME AZ
e altura 555mm.

33

92263/010 CADEIRA
Cadeira com Braços Catty de polipropileno na
C/B INFANTIL CATTY cor branca, comprimento 365mm, largura
FILME BR
350mm e altura 555mm.

27

92263/040 CADEIRA
Cadeira com Braços Catty de polipropileno na
C/B INFANTIL CATTY cor vermelha, comprimento 365mm, largura
FILME VM
350mm e altura 555mm

4

92120/000 ASSENTO
BALANCO DINDON
AM

Balanço infantil Tramontina Dindon amarelo em
polipropileno, comprimento de 835mm, largura
470mm e altura de 445mm.

4

92120/060 ASSENTO
BALANCO DINDON
RS

Balanço infantil Tramontina Dindon rosa em
polipropileno, comprimento de 835mm, largura
470mm e altura de 445mm.

4

92120/070 ASSENTO
BALANCO DINDON
AZ

Balanço infantil Tramontina Dindon azul em
polipropileno, comprimento de 835mm, largura
470mm e altura de 445mm.

12

92323/010 MESA
CATTY COM FILME
BR

Mesa catty com filme na cor branca em
polipropileno, comprimento 460mm, largura
635mm e altura de 495mm.

2

92485/390
MESA/CADEIRA
MONSTER AZ/LJ

Conjunto de mesa e cadeira infantil Tramontina
Monster Azul em polipropileno com base
laranja, com comprimento de 470mm, largura
615mm e altura de 500mm.

DECRETOS
DECRETO Nº 3.338, DE 15 DE OUTUBRO DE
2018
Decreta Ponto Facultativo para o ano
de 2019.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal.
DECRETA:
Art. 1º São consideradas como Pontos Facultativos,
sem prejuízo da prestação dos serviços considerados
essenciais, tanto para as atividades internas, quanto
para as atividades externas da Administração Pública
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Municipal, as seguintes datas no ano de 2019:

ANTERIORES
5263

a) 04 de março – segunda-feira anterior ao feriado de
Carnaval;
b) 21 de junho – sexta-feira posterior ao feriado de
Corpus Christi.
Art. 2º As datas ora decretadas Ponto Facultativo
serão compensadas integralmente, de acordo com a
Legislação Municipal e Ordem de Serviço própria,
em todas as repartições públicas municipais.

5304
5309
5560
7008
8053

Art. 3º As eventuais convocações extraordinárias
para as datas referidas no art. 1º, com o objetivo de
cumprir tarefas inadiáveis e/ou consideradas
essenciais, serão estabelecidas pelos Secretários
Municipais, bem como pelos titulares dos cargos de
chefia ou direção da Administração Pública
Municipal.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

9040

DECRETO Nº 3.340, DE 26 DE OUTUBRO 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;

3.3.1.9.0.9

.0051.2514

4

05.03.12.361

3.3.3.9.0.3

.0053.2535

9

05.03.12.361

3.3.1.9.0.9

.0053.2901

4

05.05.28.272

3.3.1.9.1.1

.0000.3102

3

07.01.20.606

3.3.3.9.0.3

.0070.2801

0

08.01.15.452

3.4.4.9.0.5

.0083.2703

1

09.01.10.301
.0090.2901

31
20

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

Categori

Rec

a

urs

Descrição

Valor

o
2000

02.01.04.122
.0020.2901

1

2002

02.01.04.122

3.3.3.9.0.1

.0020.2201

4

2503

02.05.04.125

3.3.1.9.0.9

.0024.2901

4

3009

03.01.04.122

3.3.3.9.0.3

.0030.2301

9

3040

03.01.04.122

3.3.1.9.0.9

.0030.2901

4

03.01.04.122

3.3.1.9.0.9

.0030.2901

2

3050

3.3.1.9.0.1

1

VENC. VANTAGENS

1.500,00

FIXAS- P.CIVIL
1

DIÁRIAS - PESSOAL

1.660,00

CIVIL
1

INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS

1

OUTROS SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA

1
1

31.000,0
0
18.000,0
0

INDENIZAÇÕES

26.500,0

TRABALHISTAS

0

DESPESAS DE
EXERCÍCIOS

31
1

4015
4200
4403
5012

0

03.04.04.122

3.3.3.9.0.3

.0034.2722

0

04.01.04.123

3.3.1.9.0.0

.0040.2901

5

04.02.04.125

3.3.1.9.0.1

.0041.2901

1

04.04.04.122

3.3.1.9.0.9

.0044.2901

4

05.01.12.361

3.3.1.9.0.0

.0050.2308

8

1

MATERIAL DE

400,00

CONSUMO
1

OUTROS BENEF.

4.500,00

PREVIDENCIÁRIOS
1

VENC. VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL

1

INDENIZAÇÕES

18.000,0
0
3.500,00

TRABALHISTAS
20

OUTROS
BENEFÍCIOS

44.900,0
0

ASSISTENCIAIS
5026
5050

09.01.10.301.0

3.3.3.9.

TRABALHISTAS

0

06

090.2901

0.46

20.000,0

90

09.01.10.301.0

3.3.3.9.

0

60

090.2902

0.30

INDENIZAÇÕES

25.000,0

92

09.02.10.302.0

3.3.3.9.

TRABALHISTAS

0

65

091.2918

0.39

170.000,

10

10.02.08.244.0

3.3.1.9.

00

30

102.2901

0.11

10

10.02.08.241.0

3.3.3.9.

32

102.1030

0.39

22.500,0

110

11.01.23.695.0

3.3.1.9.

0

00

111.2901

0.11

OUTROS SERVIÇOS

OBRIGAÇÕES
PATRONAIS

1

MATERIAL DE

9.300,00

CONSUMO
1

OBRAS E
INSTALAÇÕES

3.3.1.9.0.9

40

2

DESPESAS DE
EXERCÍCIOS

9061

09.01.10.301

3.3.3.9.0.3

.0090.2902

9

9202

09.02.10.302

3.3.1.9.0.1

.0091.2901

6

9460

09.04.10.305

3.3.1.9.0.1

.0000.3101

3

9552

09.05.10.301

3.3.3.9.0.3

.0096.2909

9

1030

10.02.08.244

3.3.1.9.0.0

0

.0102.2901

5

1054

10.05.28.271

3.3.1.9.0.1

0

.0000.3101

3

1101

11.01.23.695

3.3.1.9.0.0

0

.0111.2901

5

1102

11.01.23.695

3.3.3.9.0.3

6

.0113.2012

9

1300

13.01.06.181

3.3.1.9.0.1

2

.0132.2901

6

1321

13.02.15.452

3.3.3.9.0.3

5

.0133.2621

9

1330

13.03.25.752

3.3.1.9.0.1

2

.0138.2901

6

1500

15.01.13.392

3.3.3.9.0.4

9

.0150.2161

7

1501

15.01.28.271

3.3.1.9.0.1

1

.0000.3201

3

4500

OUTROS SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA

40

10.000,0
0

OUTRAS DESPESAS
OBRIGAÇÕES

11.01.23.695.0

3.3.3.9.

02

111.2111

0.14

0

110

11.01.23.695.0

3.3.3.9.

3.500,00

03

111.2111

0.30

110

11.01.23.695.0

3.3.3.9.

04

111.2111

0.33

PATRONAIS
40

OUTROS SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA

1

OUTROS BENEF.
OBRIGAÇÕES

110

11.01.23.695.0

3.3.3.9.

23.000,0

05

111.2111

0.36

0

110

11.01.23.695.0

3.4.4.9.

6.500,00

08

111.2111

0.52

OUTROS BENEF.

110

11.01.23.695.0

3.4.4.9.

09

111.2111

0.51

110

11.01.23.695.0

3.3.3.9.

12

111.2111

0.31

00

110

11.01.23.695.0

3.3.3.9.

500,00

13

111.2111

0.32

300,00

110

11.01.23.695.0

3.4.4.9.

22

112.1086

0.51

110

11.01.23.695.0

3.3.3.9.

36

112.1086

0.30

110

11.01.23.695.0

3.3.3.9.

39

112.1086

0.39

112

11.02.23.691.0

3.3.3.9.

06

110.2109

0.14

1.500,00
6.000,00

PREVIDENCIÁRIOS
1

OUTROS SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA

1

OUTRAS DESPESAS
OUTROS SERVIÇOS
OUTRAS DESPESAS

300,00

VARIÁVEIS-P.CIVIL
3880

OBRIGAÇÕES

600,00

TRIBUT.

05.01.12.361

3.3.1.9.0.9

.0050.2901

4

05.01.12.361

3.3.1.9.0.9

.0050.2901

2

31

INDENIZAÇÕES

8.000,00

TRABALHISTAS
20

DESPESAS DE
EXERCÍCIOS

3880

42.500,0
0

OBRIGAÇÕES

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

9.500,00

24

02.04.04.126.0

Recu

ria

rso

3.3.3.9.

1

13

043.2606

0.39

25

02.05.04.125.0

3.3.1.9.

01

024.2901

0.11

30

03.01.04.122.0

3.3.3.9.

03

030.2301

0.46

30

03.01.28.272.0

3.3.1.9.

15

000.3102

1.13

30

03.01.04.122.0

3.3.1.9.

17

030.2308

0.08

Descrição
OUTROS SERVIÇOS

112

11.02.23.691.0

3.3.3.9.

07

110.2109

0.30

00

112

11.02.22.661.0

3.3.3.9.

41

116.1108

0.39

112

11.02.11.334.0

3.3.3.9.

46

115.1211

0.39

112

11.02.22.661.0

3.3.3.9.

75

116.2108

0.30

112

11.02.22.661.0

3.3.3.9.

76

116.2108

0.35

112

11.02.22.661.0

3.3.3.9.

77

116.2108

0.36

113

11.03.23.695.0

3.3.3.9.

10

114.2019

0.30

Valor
1.452,00

TERC.-P.JURÍDICA
1

VENC. VANTAGENS

32.500,00

FIXAS- P.CIVIL
1

AUXÍLIO-

18.000,00

ALIMENTAÇÃO
1

OBRIGAÇÕES
OUTROS

1

03.04.04.122.0

3.4.4.9.

40

034.1611

0.51

113

11.03.23.695.0

3.3.3.9.

170.000,00

12

114.2019

0.31

70.239,92

113

11.03.23.695.0

3.3.3.9.

14

114.2019

0.32

1

40

04.01.04.123.0

3.3.1.9.

00

040.2901

0.11

50

05.01.12.361.0

3.3.1.9.

16

000.3101

0.13

50

05.01.12.361.0

3.3.1.9.

21

050.2901

0.11

53

05.03.12.361.0

3.3.1.9.

01

053.2901

0.11

53

05.03.12.361.0

3.3.3.9.

08

058.2502

0.39

601

06.01.15.451.0

3.4.4.9.

1

060.1606
07.02.18.541.0

3.3.3.9.

12

071.2875

0.35

90

09.01.10.301.0

3.3.1.9.

3.3.3.9.

114.2019

0.39

113

11.03.23.695.0

3.4.4.9.

17

114.2019

0.51

113

11.03.23.695.0

3.4.4.9.

18

114.2019

0.52

13

13.01.06.181.0

3.3.1.9.

42.500,00

00

132.2901

0.11

FIXAS- P.CIVIL

1

OUTROS SERVIÇOS

20.000,00

13

13.02.26.452.0

3.3.3.9.

25

133.2623

0.30

INSTALAÇÕES

15

15.01.13.392.0

3.3.3.9.

SERVIÇOS DE

00

150.2161

0.39

VENC. VANTAGENS

142.500,00

FIXAS- P.CIVIL
20

OBRIGAÇÕES

44.900,00

PATRONAIS
31

VENC. VANTAGENS

20
20

VENC. VANTAGENS

TERC.-P.JURÍDICA
1
1

OBRAS E

10.000,00
9.300,00

1

VENC. VANTAGENS

VENC. VANTAGENS

6.000,00

FIXAS- P.CIVIL
1

DIÁRIAS - PESSOAL

1.000,00

CIVIL
1

MATERIAL DE

150,00

CONSUMO
1

PASSAGENS /DESP.

850,00

COM LOCOMOÇÃO
1

OUTROS SERVIÇOS

200,00

TERC.-P. FÍSICA
1

EQUIPAMENTOS E

1.000,00

MAT.
1

OBRAS E

400,00

INSTALAÇÕES
1

PREMIAÇÕES

1.000,00

CULT/ARTIS/ESPOR
1

MATERIAL DE

400,00

DISTRIB.
1

OBRAS E

100,00

INSTALAÇÕES
1

MATERIAL DE

100,00

CONSUMO
1

OUTROS SERVIÇOS

400,00

TERC.-P.
1

DIÁRIAS - PESSOAL

400,00

CIVIL
1

MATERIAL DE

100,00

CONSUMO
1

OUTROS SERVIÇOS

200,00

TERC.-P.JURÍDICA
1

OUTROS SERVIÇOS

2.400,00

TERC.-P.JURÍDICA
1

MATERIAL DE

1.400,00

CONSUMO
1

SERVIÇOS DE

1.900,00

CONSULTORIA
1

OUTROS SERVIÇOS

400,00

TERC.-P. FÍSICA
1

MATERIAL DE

979,70

CONSUMO
1

PREMIAÇÕES

10.856,00

CULT/ARTIS/ESPOR
1

MATERIAL DE

1.284,95

DISTRIB.
1

OUTROS SERVIÇOS

66.210,43

TERC.-P.JURÍDICA
1

OBRAS E

3.884,00

INSTALAÇÕES
1

EQUIPAMENTOS E

17.749,00

MAT.
PERMANENTE
1

VENC. VANTAGENS

800,00

FIXAS- P.CIVIL
1

MATERIAL DE

352,00

CONSUMO

0
3880

OUTROS SERVIÇOS

600,00

TERC.-P.JURÍDICA

6

CONSULTORIA
40

1.500,00

TERC.-P.JURÍDICA

47.000,00

FIXAS- P.CIVIL

0.51

72

11.03.23.695.0

15

400,00

INSTALAÇÕES
1

OUTROS SERVIÇOS

GRATUITA
113

OBRAS E

6.500,00

/CIENT

BENEFÍCIOS
1

VENC. VANTAGENS
FIXAS- P.CIVIL

ASSISTENCIAIS
34

23.000,00

TERC.-P.JURÍDICA

PATRONAIS
1

OUTROS SERVIÇOS

/CIENT

804.408,

PATRONAIS

Catego

10.000,00

GRATUITA

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

40

173.948,

TERC.-P.JURÍDICA
1

MATERIAL DE
CONSUMO

VARIÁVEIS-P.CIVIL
1

TOTAL

sp.

4500

PERMANENTE

PATRONAIS
1

7.500,00

ALIMENTAÇÃO

PREVIDENCIÁRIOS
1

AUXÍLIO-

9

110

7.500,00

FIXAS- P.CIVIL
40

1

10.000,0

VARIÁVEIS-P.CIVIL
40

90.000,0

ANTERIORES
3410

0.11

90

CONTRIBUTIVAS

Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2018, Lei nº 3.475 de 15 de dezembro de 2017, no
montante de R$ 804.408,00 (Oitocentos e quatro mil,
quatrocentos e oito reais) nas seguintes rubricas:

p.

090.2901

14.000,0

TERC.-P.JURÍDICA

Decreta:

Des

01

INDENIZAÇÕES

ANTERIORES

Carlos Barbosa, 15 de outubro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

05.02.12.365

26.000,00

TOTAL

804.408,00

8

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa
29

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

0102.1030

.9.0.

TERC.-P.JURÍDICA

39
103

10.03.08.241.

3.3.3

72

0102.1030

.9.0.

Carlos Barbosa, 26 de outubro de 2018.

2145

OUTROS SERVIÇOS

39

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 3.341, DE 01 DE NOVEMBRO 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, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964;

Carlos Barbosa, 01 de novembro de 2018.
Evandro Zibetti
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 3.342, DE 09 DE NOVEMBRO
DE 2018

D
es
p.

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

30

03.01.04.122

21

.0030.2306

30

03.01.04.122

24

.0030.2306

60

06.01.26.782

14

.0064.1607

70

07.01.20.606

08

.0070.2801

76

07.06.20.606

03

.0075.2713

93
61
93
71
10
32
8
10
38
1

09.03.10.303
.0092.2920
09.03.10.303
.0092.2905
10.02.08.241
.0102.1030
10.03.08.244
.0102.1024

Recu

Categoria

rso

Descrição

Valor

TRANSF.
3.3.1.7.1.13

1

OBRIGAÇÕES

56,96

3.3.3.7.1.14

1

3.4.4.9.0.51

DIÁRIAS
OBRAS E

1

3.3.3.9.0.30

INSTALAÇÕES
MATERIAL DE

1

3.3.3.9.0.30

CONSUMO
MATERIAL DE

1

CONSUMO

87,36
1.000,00
5.600,00
5.000,00

MATERIAL DE
3.3.3.9.0.32

40

DISTRIB.

74.500,00

GRATUITA
MATERIAL DE
3.3.3.9.0.32

40

DISTRIB.

21.500,00

GRATUITA
OUTROS
3.3.3.9.0.36

1

SERVIÇOS

800,00

TERC.-P. FÍSICA
3.3.3.9.0.30

2145

MATERIAL DE
CONSUMO
TOTAL

1.000,00
109.544,3
2

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

Or.Un.F.Sf.

Cate

Recurs

Prog. P/A

goria

o

302

03.01.04.122.

3.3.1

1

0

0030.2306

.7.1.

p.

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;

06.01.15.451.

3.4.4

1

0060.1606

.9.0.

TRANSF.VENCIMEN

Valor
144,32

T.VANT.FIXAS-

11
601

Descrição

P.CIVIL
1

OBRAS E

1.000,00

INSTALAÇÕES

07.01.20.606.

3.3.3

4

0070.2801

.9.0.

1

OUTROS SERVIÇOS

Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2018, Lei nº 3.475 de 15 de dezembro de 2017, no
montante de R$ 70.188,00 (Setenta mil, cento e
oitenta e oito reais) nas seguintes rubricas:
De

Or.Un.F.Sf.

sp.

Prog. P/A

Catego

07.01.20.606.

3.3.3

6

0072.2872

.9.0.

ria

urs

Descrição

OUTROS SERVIÇOS

4.000,00

09.02.10.302.

3.3.3

5

0091.2918

.9.0.

103

10.02.08.241.

3.3.3

40

OUTROS SERVIÇOS

96.000,00

TERC.-P.JURÍDICA

39
1

OUTROS SERVIÇOS

03.01.04.122.0

34

030.2301

34

03.04.04.122.0

40

034.1611

40

04.01.04.123.0

03

040.2401

40

04.01.04.123.0

07

040.2401

42

04.02.04.125.0

03

041.2403

53

05.03.12.361.0

08

058.2502

601

06.01.15.451.0

800,00

SERVIÇOS
TERC.-

1.000,00

1

060.1606

60

06.01.26.782.0

14

064.1607

80

08.01.15.452.0

15

080.2821

3.4.4.9.0
.51
3.4.4.9.0
.51
3.3.3.9.0
.30
3.3.3.9.0
.92
3.3.3.9.0
.30

1
1
1

OBRAS E
INSTALAÇÕES
OBRAS E
INSTALAÇÕES
MATERIAL DE
CONSUMO

160,00
160,00
500,00

DESPESAS
1

EXERCÍCIOS

100,00

ANTERIORES
1

MATERIAL DE
CONSUMO

100,00

3.3.3.9.0
.39

20

02.01.04.122.

3.3.1.9.0

0

0020.2901

.11

200

02.01.04.122.

3.3.3.9.0

3

0020.2201

.30

341

03.04.04.122.

3.3.3.9.0

3

0034.2722

.39

420

04.02.04.125.

3.3.3.9.0

6

0041.2403

.39

540

05.04.12.361.

3.3.3.9.0

4

0058.2513

.39

600

06.01.04.451.

3.3.3.9.0

6

0060.2601

.39

601

06.01.26.782.

3.4.4.9.0

4

0064.1607

.51

806

08.01.15.452.

3.3.3.9.0

0

0063.2714

.30

102

10.02.08.241.

3.3.3.9.0

58

0101.1030

.39

103

10.02.08.244.

3.3.3.9.0

09

0102.2103

.39

103

10.03.08.244.

3.3.3.9.0

76

0102.1024

.36

130

13.01.06.181.

3.3.3.9.0

12

0132.2660

.39

132

13.02.15.452.

3.3.3.9.0

15

0133.2621

.39

132

13.02.26.452.

3.3.3.9.0

56

0133.2623

.39

152

15.02.13.392.

3.3.3.9.0

14

0154.2552

.39

VENC. VANTAGENS

1

FIXAS- P.CIVIL
MATERIAL DE

1

CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS

1

TERC.-P.JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS

1

TERC.-P.JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS

20

TERC.-P.JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS

1

TERC.-P.JURÍDICA
OBRAS E

1

INSTALAÇÕES
MATERIAL DE

1

CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS

1

TERC.-P.JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS

1

TERC.-P.JURÍDICA

1320

OUTROS SERVIÇOS
TERC.-P. FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS

1

TERC.-P.JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS

1

TERC.-P.JURÍDICA

1510
3880

OUTROS SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA
TOTAL

80

08.01.15.452.0

21

080.2821

80

08.01.26.782.0

40

083.2709

80

08.01.15.452.0

53

083.2703

6

3.4.4.9.0
.51
3.4.4.9.0
.51

1
1

3.3.3.9.0
.39

1

sp.

Prog. P/A

22

02.02.04.122.0

41

021.2210

23

02.03.24.131.0

Categori
a
3.3.3.9.0
.30
3.3.3.9.0

3.4.4.9.0

13.000,00

OBRAS E
INSTALAÇÕES
OBRAS E
INSTALAÇÕES

1.700,00
2.280,00

SERVIÇOS
TERC.-

3.800,00

.52
3.3.3.9.0
.30
3.4.4.9.0
.51

EQUIPAMENTO
1

10
1.200,00

30
8

320,00

10
32

900,00

9

1
1

10
35

700,00
1.000,00

8
10
37

22.800,0

5

Recurso
1
1

Descrição
MATERIAL DE
CONSUMO
DESPESAS

100.2101

3.3.3.9.0
.39

1

0

10
37
7

100,00
1.470,00
387,00
839,00
9.542,00
850,00
70.188,0
0

10
37
8
13
21
0
13
22
1
13
25
5
13
8
15

Valor
100,00
100,00

3

MATERIAL DE
CONSUMO
OBRAS E
INSTALAÇÕES

2.000,00
13.500,00

SERVIÇOS
TERC.-

1.000,00

P.JURÍDICA
10.02.08.244.0
102.2103

3.3.3.9.0
.36

OUTROS
1

SERVIÇOS

100,00

TERC.-P. FÍSICA
OUTROS

10.02.08.241.0
102.1030

3.3.3.9.0
.39

1

SERVIÇOS
TERC.-

4.000,00

P.JURÍDICA
OUTROS
10.02.08.333.0
102.1031

3.3.3.9.0
.39

1

SERVIÇOS
TERC.-

10.000,00

P.JURÍDICA
10.03.08.244.0
102.1024

3.3.3.9.0
.30

1320

0
15.000,0

3.500,00

OUTROS
10.01.08.244.0

13.000,0
0

S E MAT.
PERMANENTE

2.080,00

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

TERC.-

OUTROS

00

o

200

De

SERVIÇOS
P.JURÍDICA

00

39
926

30

25

TERC.-P.JURÍDICA

1

P.JURÍDICA

10

Valor

TERC.-P.JURÍDICA
1

.39

Rec

6.600,00

39
704

043.2606

P.JURÍDICA

51
701

13

OUTROS
3.3.3.9.0

Decreta:

PATRONAIS
TRANSF.

02.04.04.126.0

ANTERIORES

OUTROS

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

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$ 109.544,32 (Cento e nove mil,
quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois
centavos) nas seguintes rubricas:
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EXERCÍCIOS

.92

109.544,32

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

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

022.2170

1.000,00

TERC.-P.JURÍDICA
TOTAL

13

MATERIAL DE
CONSUMO

1.160,00

OUTROS
10.03.08.244.0
102.1024

3.3.3.9.0
.39

1320

SERVIÇOS
TERC.-

100,00

P.JURÍDICA
10.03.08.244.0
102.1024
13.02.15.452.0
133.2621
13.02.15.452.0
133.2621
13.02.26.452.0
133.2623
13.02.26.452.0
133.2623
15.01.13.392.0
150.2161

3.4.4.9.0
.52
3.3.3.9.0
.30
3.4.4.9.0
.52
3.3.3.9.0
.30
3.4.4.9.0
.52
3.3.3.9.0
.30

EQUIPAMENTO
1320

S E MAT.

210,00

PERMANENTE
1

MATERIAL DE
CONSUMO

200,00

EQUIPAMENTO
1

S E MAT.

1.026,00

PERMANENTE
1510

MATERIAL DE
CONSUMO

5.206,00

EQUIPAMENTO
1510

S E MAT.

4.336,00

PERMANENTE
3880

MATERIAL DE
CONSUMO
TOTAL

850,00
70.188,00

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

Carlos Barbosa, 09 de novembro de 2018.

OUTROS
8051

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

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$ 66.300,00 (Sessenta e seis mil e
trezentos reais) nas seguintes rubricas:
Or.Un.F.Sf.

p.

Prog. P/A

4208
6014
6030
7014
8081
8215

9007
1325
5

Categ

Recur

oria

so

04.02.04.125.

3.3.3.9.

0041.2403

0.93

06.01.26.782.

3.4.4.9.

0064.1607

0.51

06.01.15.451.

3.4.4.9.

0061.1614

0.51

07.01.20.606.

3.3.3.9.

0070.2801

0.39

08.01.15.451.

3.3.3.9.

0083.2607

0.39

08.02.15.125.

3.3.3.9.

0081.2605

0.39

09.01.10.301.

3.3.3.9.

0090.2901

0.48

13.02.26.452.

3.3.3.9.

0133.2623

0.30

Descrição
INDENIZAÇÕES E

1

RESTITUIÇÕES
OBRAS E

1

INSTALAÇÕES
OBRAS E

1

INSTALAÇÕES
OUTROS SERVICOS

1

TERC.-P.JURÍDICA
OUTROS SERVICOS

1

TERC.-P.JURÍDICA
OUTROS SERVICOS

1

TERC.-P.JURÍDICA
OUTROS

40

AUX.FINANC.A
PESSOA FÍSICA
MATERIAL DE

1510

CONSUMO
TOTAL

Val
or
11.30
0,00
1.500
,00

4004

4203

4207

4231

Or.Un.F.Sf.

Cate

Rec

Prog. P/A

goria

urso

04.01.04.123.0
040.2401
04.02.04.125.0
041.2403
04.02.04.125.0
041.2403
04.02.04.125.0
046.1402

Descrição

0
11.10
0,00
1.700

1

DESP. COM

1

MATERIAL DE
CONSUMO

300,0
0

1

OS E MAT.

0,00
66.30
0,00

400,00

CULT/ARTIS/E

04.02.04.125.0
046.1402

100,00

5.900,00

SPOR/CIENT

3.3.3.9.0.39

1

SERVIÇOS
TERC.-

3.000,00

P.JURÍDICA
6011
7050
8015

06.01.15.451.0
060.1606
07.01.20.782.0
072.2704
08.01.15.452.0
080.2821

3.4.4.9.0.51

1

3.3.3.9.0.30

1

3.3.3.9.0.39

1

OBRAS E
INSTALAÇÕES
MATERIAL DE
CONSUMO
OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-

9001

090.2901

3.3.1.9.0.11

40

VANTAGENS

300,00

FIXASP.CIVIL

13257

13258

13.02.26.452.0
133.2623
13.02.26.452.0
133.2623

3.4.4.9.0.51

3.4.4.9.0.52

15

OBRAS E

10

INSTALAÇÕES

15
10

370,00

OS E MAT.

1.060,00

PERMANENTE
TOTAL

2.000,00
11.100,00
3.000,00

30.830,00

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 16 de novembro de 2018.
Evandro Zibetti
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 3.347, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 2018
Fixa preços públicos para a
utilização do Centro Municipal de
Eventos.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º O preço para ocupação do Centro Municipal
de Eventos, visando a realização de atividades
comunitárias e esportivas, são os seguintes:
TIPO DE ATIVIDADE.....….....…............VALOR
Aluguel da quadra para jogos………..R$ 100,00
por hora/uso
Aluguel da quadra para jogos com uso do vestiário
……..R$ 125,00 por hora/uso
Aluguel Sala de Imprensa ……..…….R$ 100,00
por hora/uso
Aluguel Centro Municipal de Eventos….............
………. R$ 2.500,00 por dia/uso
Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 3.107, de 06 de
março de 2017.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
DECRETO Nº 3.349, DE 29 DE NOVEMBRO
DE 2018
Decreta a isenção de cobrança do
Estacionamento
Rotativo
denominado “Zona Azul”.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, no uso
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 69,
incisos VI, VII,
Decreta:

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 29 de novembro de 2018.

EQUIPAMENT

Carlos Barbosa, 27 de novembro de 2018.

OUTROS
4232

VENC.
09.01.10.301.0

1.900,00

PREMIAÇÕES
1

1.700,00

Valor

PERMANENTE
3.3.3.9.0.31

TERC.-

36.90

EQUIPAMENT
3.4.4.9.0.52

SERVIÇOS

,00

LOCOMOÇÃO
3.3.3.9.0.30

1

,00
3.000

PASSAGENS /
3.3.3.9.0.33

3.3.3.9.0.39

500,0

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto parte com o superávit financeiro do recurso
1510/ MULTA TRÂNSITO-ESTADO no montante de
R$ 22.800,00, parte com o excesso de arrecadação do
recurso1510/MULTA TRÂNSITO-ESTADO no
montante de R$ 12.670,00 e com a redução das
seguintes rubricas:
Desp.

083.2703

P.JURÍDICA

DECRETO Nº 3.346, DE 16 DE NOVEMBRO DE
2018

Des

08.01.15.452.0

Art. 1º O Estacionamento Rotativo de veículos
automotores de transporte de passageiros e de carga,
por tempo limitado, denominado “Zona Azul”, estará
livre de cobrança no dia 24 de dezembro de 2018,
bem como no dia 31 de dezembro de 2018, ambos
segunda-feira, em virtude dos feriados de Natal e
Ano Novo, respectivamente.

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

CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 011/2018
OBJETO: Compreende o objeto deste chamamento
público a formalização de parceria, através termo de
colaboração, com Organização da Sociedade Civil
(OSC), em regime de mútua cooperação com a Administração Pública, com as finalidades e ações conforme cada uma das seguintes áreas, com a limitação
de valor estabelecido:
a) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa para executar serviço de transporte
para estudantes que frequentam instituições de
ensino localizadas na cidade de São Leopoldo
(RS).Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais);
b) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa para executar serviço de transporte
para estudantes que frequentam instituições de
ensino localizadas na cidade de Novo Hamburgo
(RS). Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais);
c) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa para executar serviço de transporte
para estudantes que frequentam instituições de
ensino localizadas na cidade de Canoas (RS).
Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais);
d) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa para executar serviço de transporte
para estudantes que frequentam instituições de
ensino localizadas na cidade de Barão (RS). Previsão
máxima para o ano de 2019 é de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais);
e) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa para executar serviço de transporte
para estudantes que frequentam instituições de
ensino localizadas na cidade de Garibaldi (RS).
Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);
f) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa para executar serviço de transporte
para estudantes que frequentam instituições de
ensino localizadas na cidade de Bento Gonçalves
(RS). Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
710.000,00 (setecentos e dez mil reais);
g) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa para executar serviço de transporte
para estudantes que frequentam instituições de
ensino localizadas nas cidades de Farroupilha (RS) e
Caxias do Sul (RS). Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil
reais);
h) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa para executar serviço de transporte
para estudantes que frequentam instituições de
ensino localizadas em cidades com distância superior
200 km da sede do município de Carlos Barbosa,
restritas ao Estado do Rio Grande do Sul, mediante
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custeio de duas passagens semanais, sendo uma de
ida e uma de volta, em valor equivalente a passagem
comum de transporte coletivo regular. Previsão
máxima para o ano de 2019 é de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais);
i) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa para executar serviço de transporte
para estudantes que frequentam instituições de ensino
localizadas na cidade de Lajeado (RS). Previsão
máxima para o ano de 2019 é de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais);
j) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa para executar serviço de transporte
para estudantes que frequentam instituições de ensino
localizadas na cidade de Bento Gonçalves (RS). O
trajeto inicial tem início na comunidade de São
Rafael (Carlos Barbosa/RS). Previsão máxima para o
ano de 2019 é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil
reais);
l) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa para executar serviço de transporte
para estudantes que frequentam instituições de ensino
localizadas na cidade de Bento Gonçalves (RS).O
trajeto inicial tem início na comunidade de Coblens
(Carlos Barbosa/RS). Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais);
Os valores estabelecidos em cada item de seleção do
objeto são determinados conforme aprovação na
LOA (Lei Orçamentária Anual), os valores para os
anos subsequentes serão determinados através da
aprovação em lei específica, respeitando variação do
IGP-M e ajuste no plano de trabalho.
DATA: 10 de Janeiro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Sala de Licitações – Centro Administrativo Municipal
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 011 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Chamamento Público.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 012/2018
OBJETO: Compreende o objeto deste chamamento
público a formalização de parceria, através termo de
colaboração, com Organização da Sociedade Civil
(OSC), em regime de mútua cooperação com a Administração Pública, com as finalidades e ações conforme cada uma das seguintes áreas, com a limitação
de valor estabelecido:
1. Seleção de proposta para o desenvolvimento de
oficinas de dança, declamação e música dirigidas a
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que
busquem a preservação e a divulgação dos hábitos,
costumes, tradições e folclore da cultura
riograndense, buscando a valorização do gaúcho
como agente cultural de raiz. A área de ação e
habilitação, fica restrita ao município de Carlos
Barbosa/RS. Previsão máxima para o ano de 2019 é
de R$ 13.797,00 (treze mil, setecentos e noventa e
sete reais);
2. Seleção de propostas para o desenvolvimento de
oficinas de canto coral dirigidas ao público adulto ,
atendendo a vozes femininas com repertório variado.
O serviço a ser realizado deverá abranger aulas de
técnica vocal e ensaios, a serem ministradas e
dirigidas por profissional devidamente habilitado,
objetivando a preparação das cantoras para
apresentações no município e fora dele.A área de
ação e habilitação fica restrita ao município de Carlos

Barbosa/RS. Previsão máxima para o ano de 2019 é
de R$ 21.300,30 (vinte e um mil, trezentos reais e
trinta centavos);
3. Seleção de propostas para o desenvolvimento de
oficinas de canto coral dirigidas ao público infantil,
infantojuvenil e juvenil de vozes mistas e repertório
variado. O serviço a ser realizado deverá abranger
aulas de técnica vocal e ensaios, a serem
ministradas e dirigidas por profissional devidamente
habilitado, objetivando a preparação dos cantores
para apresentações no município e fora dele. A área
de ação e habilitação fica restrita ao município de
Carlos Barbosa/RS. Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 22.155,00 (vinte e dois mil, cento e
cinquenta e cinco reais);
4. Seleção de propostas para o desenvolvimento de
oficinas de canto coral dirigidas ao público infantil,
infantojuvenil e juvenil de vozes mistas e repertório
variado. O serviço a ser realizado deverá abranger
aulas de técnica vocal e ensaios, a serem
ministradas e dirigidas por profissional devidamente
habilitado, objetivando a preparação dos cantores
para apresentações no município e fora dele. A área
de ação e habilitação fica restrita ao município de
Carlos Barbosa/RS. Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 39.822,30 (trinta e nove mil,
oitocentos e vinte e dois mil e trinta centavos);
5. Seleção de propostas para o desenvolvimento de
atividades junto a comunidade e que possuam
abrangência municipal e/ou estadual e/ou nacional,
que objetivem a preservação e divulgação dos
hábitos, costumes, tradições e o folclore
riograndense, no que concerne a dança, poesia e
música. O objeto cultural deverá ter como
finalidade, oportunizar aos componentes e
espectadores o seu acesso livre, propiciando a
confraternização entre os participantes. A área de
ação e habilitação, fica restrita ao município de
Carlos Barbosa/RS. Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 22.050,00 (vinte e dois mil e
cinquenta reais);
6. Seleção de propostas para o desenvolvimento de
atividades junto a comunidade, que objetivem a
preservação e divulgação dos hábitos, costumes,
tradições e o folclore riograndense, no que concerne
ao Truco Cego. O objeto cultural deverá ter como
finalidade, oportunizar aos componentes e
espectadores o seu acesso livre, propiciando a
confraternização entre os participantes. A área de
ação e habilitação, fica restrita ao município de
Carlos Barbosa/RS. Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete
reais e cinquenta centavos);
7. Seleção de propostas que visem o
desenvolvimento de oficinas de música com foco na
prática de instrumentos de sopro e percussão
sinfônica, objetivando oferecer à comunidade, aulas
teóricas de música, prática de instrumento, prática
de conjunto, improviso, harmonia e percepção
musical, viabilizando a formação de novos músicos.
A selecionada deverá marter, por meio de ensaios,
os Grupos de Câmara com formação diversa já
existente objetivando a realização de apresentações
no município, inclusive a abertura do Festiqueijo. A
selecionada deverá realizar e/ou organizar
apresentações de eventos próprios e participar de
eventos no município, quando solicitado visando
difundir a cultura músico instrumental junto a
comunidade barbosense. A área de ação e
habilitação fica restrita ao município de Carlos
Barbosa/RS. Previsão máxima para o ano de 2019 é
de R$ 93.124,50 (noventa e três mil, cento e vinte e
quatro reais e cinquenta centavos);

8. Seleção de 02 (duas) propostas para o
desenvolvimento de oficinas artístico culturais que
tenham como objetivo a manutenção e a
disseminação da cultura e da tradição locais,
preservando suas raízes simbólicas e estimulando a
prática criativa como forma de inserção na
comunidade e como instrumento de geração de
emprego e renda. A área de ação e habilitação, fica
restrita ao município de Carlos Barbosa/RS. Previsão
máxima para o ano de 2019 é de R$ 31.751,96 (trinta
e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa
e seis centavos), sendo R$ 15.875,98 (quinze mil,
oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito
centavos) para cada proposta;
9. Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa, para atendimento à população em
geral, com o objetivo de prestação de serviços de
urgência e emergência da população, proteção e
salvamento de vidas e bens do município de Carlos
Barbosa. Previsão máxima para o ano de 2019 é de
R$ 247.731,75 (duzentos e quarenta e sete mil,
setecentos e trinta e um reais e setenta e cinco
centavos);
10. Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa com o objetivo de estímulo e
promoção da segurança pública, conforme descrito
em Lei Municipal nº 2.584/2013 e 3.396/2017.
Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
407.903,33 (quatrocentos e sete mil, novecentos e
três reais e trinta e três centavos);
11. Seleção de entidade para prestação de serviço
técnico de Assistência Social de acolhimento com
escuta sensível, acompanhamento e orientações aos
núcleos familiares com crianças e adolescentes em
situação de fragilidade e vulnerabilidade no
município de Carlos Barbosa, contemplando aspectos
sociais, emocionais e econômicos, auxiliando na
organização familiar e atuando preventivamente às
negligências. O serviço deverá atender mensalmente
40 famílias. A entidade deverá estar inscrita no
Conselho Municipal de Assistência Social. Previsão
máxima para o ano de 2019 é de R$ 24.480,00 (vinte
e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais);
12. Seleção de entidade para viabilizar o Projeto
Bombeiros Mirins de Carlos Barbosa a 20 crianças
e/ou adolescentes mensalmente, contribuindo na
formação social e intelectual das crianças e
adolescentes atendidas no projeto, oportunizando o
despertar do interesse pela atividade de bombeiro,
proporcionando a vivência prática e cotidiana desta
atividade, e permitindo que se reconheçam como
agentes de transformação na sociedade. A entidade
deverá estar inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social. Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos
reais);
13. Seleção de entidade para prestação de serviço de
oficinas de expressão corporal a crianças e/ou
adolescentes que frequentam o Centro Educativo
Crescer de Carlos Barbosa, com o objetivo de
desenvolver, através de diferentes formas de
manifestação, atividades que favoreçam a expressão
corporal, contribuindo para benefícios de ordem
afetiva, imaginativa, sensitiva, expressiva, intelectual
e motora, contribuindo para o desenvolvimento
integral dos mesmos. O serviço deverá ser prestado
através de oficinas de educação física e Taekwondo.
Nas oficinas de educação física deverão ser atendidas
430 crianças e/ou adolescentes por mês de fevereiro
a dezembro de 2019; e nas oficinas de Taekwondo,
96 crianças e/ou adolescentes por mês de março a
dezembro de 2019. A entidade deverá estar inscrita
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no Conselho Municipal de Assistência Social.
Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
116.480,00 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e
oitenta reais);
14. Seleção de entidade para prestação de até 160
horas de serviço mensais de psicologia e até 48 horas
mensais de serviço de fonoaudiologia a 430 crianças
e/ou adolescentes que frequentam o Centro Educativo
Crescer de Carlos Barbosa e suas famílias de forma
preventiva e terapêutica, com o objetivo de fortalecer
os membros familiares no que se refere ao
aprimoramento de suas funções e de práticas
saudáveis, de modo que as crianças e os adolescentes
possam encontrar um ambiente adequado para o seu
crescimento e desenvolvimento em sua integralidade,
através de escuta, orientação e tratamento psicológico
ou fonoaudiológico (quando necessário). A entidade
deve estar vinculada à rede socioassistencial e fazer
parte da política da criança e do adolescente do
município de Carlos Barbosa. O serviço será
realizado de fevereiro a dezembro de 2019. A
entidade deverá estar inscrita no Conselho Municipal
de Assistência Social. Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 116.688,00 (cento e dezesseis mil,
seiscentos e oitenta e oito reais);
15. Seleção de entidade para prestação de serviço de
oficinas de informática, pedagógica e de jornalismo
mensais a 490 crianças e/ou adolescentes que
frequentam o Centro Educativo Crescer de Carlos
Barbosa, proporcionando novas aprendizagens e
contribuindo no processo de interação social
mediante
desenvolvimento
de
atividades
pedagógicas, culturais e ambientais, promovendo o
crescimento intelectual e cultural dos participantes e
buscando o desenvolvimento integral do ser humano,
além da contribuição para a garantia de direitos das
crianças e dos adolescentes e prevenção á
vulnerabilidade social. Nas oficinas de informática
deverão ser atendidas 380 crianças e/ou adolescentes
por mês; nas oficinas pedagógicas deverão ser
atendidas 100 crianças por mês e nas oficinas de
jornalismo deverão ser atendidas 10 adolescentes por
mês. O serviço será realizado de fevereiro a
dezembro de 2019. Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais);
16. Seleção de entidade para prestação de serviço que
assegure o acesso e a permanência das 430 crianças e
adolescentes nas atividades de convivência,
socialização, fortalecimento de vínculos, atividades
educativas e de cidadania no Centro Educativo
Crescer de Carlos Barbosa, proporcionando novas
aprendizagens e contribuindo no processo de
interação social. Além da oferta de transporte através
de 7 (sete) linhas distintas, deverão ser desenvolvidas
oficinas que trabalhem o uso adequado deste
benefício, considerando a mobilidade urbana, a
sustentabilidade e a cidadania. O serviço será
realizado de fevereiro a dezembro de 2019. Previsão
máxima para o ano de 2019 é de R$ 279.720,00
(duzentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte
reais);
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físicas, psíquicas ou sociais, para auxiliar na
reabilitação, buscar sua independência e inclusão na
sociedade através de atividades do cotidiano, a fim
de promover o seu desenvolvimento global.
Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
30.415,20 (trinta mil, quatrocentos e quinze reais e
vinte centavos);
19. Seleção de entidade para prestação de serviço
Psicológico mensal a 20 crianças e/ou adolescentes
com deficiência que frequentam a APAE de Carlos
Barbosa que apresentam dificuldades de
aprendizagem e comportamento, através de
atendimento especializado individual ou grupal com
os alunos, bem como o acompanhamento às famílias
e orientação aos professores das crianças que
estejam recebendo atendimentos do serviço de
psicologia, trabalhando para a dificuldade de
aprendizagem não seja sinônimo de exclusão.
Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
39.504,80 (trinta e nove mil, quinhentos e quatro
reais e oitenta centavos);
20. Seleção de entidade para prestação de serviço de
oficinas de dança, psicomotricidade, música e canto
mensal a 45 crianças e/ou adolescentes que
frequentam a APAE de Carlos Barbosa e que
apresentam dificuldades de coordenação motora e
de aprendizagem, abrangendo vários graus de
comprometimento, a fim de promover o
desenvolvimento, a integração social e ser um meio
de inclusão. Previsão máxima para o ano de 2019 é
de R$ 39.532,00 (trinta e nove mil, quinhentos e
trinta e dois reais);
21. Seleção de entidade para prestação de serviço
socioassistencial visando atender núcleos familiares
e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade
social que, prioritariamente, sejam encaminhados
pela rede socioassistencial no município de Carlos
Barbosa. O serviço constitui de atendimento
socioassistencial com o objetivo de minimizar os
riscos, perdas e danos sociais através de subsídios
como alimentação, gás, contas de água, luz, aluguel,
passagens, auxílio mudança, kit de higiene pessoal e
limpeza da casa e cobertores. Este serviço visa o
fortalecimento do convívio familiar e o
desenvolvimento da qualidade de vida da família na
comunidade bem como sua autonomia, através do
atendimento, acompanhamento e apoio técnico à
família, complemento as ações realizadas pelo
CRAS, CREAS e Centro de Convivência dos
Idosos. A entidade deve seguir as normas
estabelecidas pela Lei 8.742/1993. Previsão máxima
para o ano de 2019 é de R$ 162.937,50 (cento e
sessenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e
cinquenta centavos);

17. Seleção de entidade para prestação de serviço de
fonoaudiologia e psicologia mensal a 50 crianças
e/ou adolescentes que frequentam a APAE de Carlos
Barbosa e que apresentam dificuldades de
comunicação e/ou afetivas, a fim de promover e
oportunizar o seu desenvolvimento. Previsão máxima
para o ano de 2019 é de R$ 92.644,00 (noventa e dois
mil, seiscentos e quarenta e quatro reais);

22. Seleção de entidade para prestação de Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV) com crianças e/ou adolescentes que
frequentam o Centro Educativo Crescer no
município de Carlos Barbosa, com o objetivo de
prevenir
a ocorrência de
situações
de
vulnerabilidade e risco social, ampliar trocas
culturais e de vivências, fortalecer vínculos
familiares e incentivar a socialização e a
convivência comunitária. O serviço deverá ser
prestado através de oficinas mensais relacionadas
ao meio ambiente, as ciências exatas e biológicas,
integrando teoria e prática de fevereiro a dezembro
de 2019. Previsão máxima para o ano de 2019 é de
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais);

18. Seleção de entidade para prestação de serviço de
Terapia Ocupacional e Equoterapia mensal a 16
crianças e/ou adolescentes que frequentam a APAE
de Carlos Barbosa eque apresentam limitações

23. Seleção de entidades que visam a proteção e
cuidados de animais, no que se refere:
1) à implementação e ao fomento de políticas
públicas de proteção, defesa e cuidados aos animais,

coibindo e amenizando os casos de maus tratos e
abandonos no município de Carlos Barbosa.
2) a consecução de trabalhos educativos no intuito de
conscientizar e orientar a população, principalmente
no que diz respeito ao controle de natalidade de cães
e gatos, especialmente em relação aos animais sem
proprietários identificados, em circulação nas vias
públicas, e os pertencentes às famílias de
considerada vulnerabilidade econômica ou social.
A(s) entidade(s) ou organização(ões), ainda, quando
convidada pela Gestão, deverá proceder à realização
de palestras ou encontros no intuito de promover a
divulgação das ações de conscientização em âmbito
local. Caberá também à entidade ou organização,
visitas em residências ou em qualquer dos seus
contratados, no intuito fiscalizatório, identificando
irregularidades, se necessário aplicação de medidas
cabíveis e acompanhamento da execução das ações.
O recurso destinado deverá ser aplicado na
prevenção e cuidados aos animais abandonados ou de
famílias de considerada vulnerabilidade econômica
ou social. Serão consideradas de vulnerabilidade
econômica as famílias com rendimentos de até dois
(2) salários mínimos (por família). Demais condições
de vulnerabilidade social serão analisadas pela
Secretaria Municipal da Saúde. Poderão ser
utilizados, como critérios de vulnerabilidade social
ou econômica, os beneficiados em programas sociais
como o CadUnico e Bolsa Família. Ademais, mesmo
não havendo o benefício direto destes programas,
poderão ser avaliadas como vulnerabilidade, desde
que justificadas e comprovadas, as condições de
moradia, saneamento ou meios de subsistência, ainda
que temporários.
Do objetivo:
-Castração de cães e gatos (machos ou fêmeas),
especialmente em relação aos animais sem
proprietários, em circulação nas vias públicas, e
também os pertencentes às famílias de demonstrada
vulnerabilidade econômica ou social. O controle
populacional de animais evita o abandono e o
sofrimento das espécies, além de combater a
proliferação de zoonoses no município de Carlos
Barbosa. Além da castração, o Termo de Colaboração
visa o auxílio às despesas com alimentação, higiene,
atendimentos
em
clínicas
veterinárias,
(procedimentos cirúrgicos, eutanásia, exames,
consultas, vacinas, medicamentos, castrações, estadia
de animais abandonados ou em identificada situação
de maus tratos, internação, tratamento de doenças e
outros procedimentos) de animais abandonados ou
em identificada situação de maus tratos, ou ainda os
pertencentes
às
famílias
de
demonstrada
vulnerabilidade econômica ou social e ou casos de
resgate de urgência. Entre as finalidades do Termo de
Colaboração, busca-se promover a conscientização
da comunidade em relação aos cuidados necessários
à criação de animais e a importância da castração.
Trata-se de medida efetiva no auxílio à saúde pública
e uma importante ferramenta na garantia dos direitos
dos animais. A Entidade deverá realizar campanhas
educativas e de conscientização à população sobre
cuidados, zelo e responsabilidade para com os
animais, bem como campanhas incentivando a
adoção consciente, coibição aos maus tratos e
abandonos. Das responsabilidades da Entidade:
-A(s) Entidade(e) deverá fazer o cadastramento dos
proprietários que buscam a esterilização e ou outro
procedimento que o animal necessitar, com os
seguintes documentos:
1) comprovante de residência (conta de luz, água,
telefone fixo, dos últimos 60 dias);
2) cópia de documento oficial com foto;
3) documentos comprobatórios da condição de
vulnerabilidade econômica ou social, ou, verificação
in loco desta condição, com declaração da Entidade
de não possuir tais condições, contendo assinatura do
proprietário e responsável pela visita (as
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comprovações deverão ser efetivadas mediante
registros fotográficos também); ou, ainda, animais
cujos proprietários sejam famílias beneficiadas de
programas sociais, conforme cadastros nas
Secretarias competentes. Em casos de urgência, a
documentação do proprietário e ou responsável pelo
animal poderá ser entregue posterior ao atendimento,
desde que devidamente justificadas.
-Caso a castração seja realizada em animais
recolhidos pela Entidade, ou vítimas de maus tratos,
esta deverá efetuar a declaração, justificando a
condição do animal, sendo a mesma responsável pela
recuperação e encaminhamento à adoção, Animais
que foram adotados, através da Entidade, antes da
idade de castração, esta deverá apresentar Termo de
Adoção do animal.
Priorizar as famílias de baixa renda com cadastro no
Cad único e que tenham realizado o cadastro junto a
entidade.
As cirurgias e demais atendimentos, quando
necessários, serão realizadas em estabelecimentos ou
empresas que apresentarem o menor orçamento.
As cirurgias de esterilização serão realizadas por
estabelecimentos
com
médicos
veterinários
regularmente inscritos no Conselho Regional de
Medicina Veterinária, Alvará de Localização e Alvará
Sanitário. A Entidade ou os proprietários deverão
assinar Termo de Ciência e Responsabilidade pelos
cuidados pós operatórios e a ciência dos riscos da
esterilização.
1) autorização para cirurgia;
2) especificação dos cuidados necessários a serem
adotados após o processo cirúrgico;
3) declaração de responsabilidade quanto a
recuperação do animal no pós-operatório,
ministrando os medicamentos necessários e
comunicando o veterinário responsável em caso de
complicações.
O estabelecimento fornecerá à Entidade comprovante
de esterilização e outros procedimentos realizados,
fazendo constar:
a) nome e endereço do local onde foi feita à cirurgia;
b) data da cirurgia;
c) nome do veterinário responsável;
d) espécie, sexo, cor, raça, idade exata ou aproximada
e o porte do animal;
e) comprovação de peso do animal.
Todos estes documentos deverão ser anexados no
momento da prestação de contas pela Entidade. A(s)
Entidade(s) deverá manter cópia de todos os
comprovantes para efeito de estatística ou
fiscalização. A prestação de contas deverá conter
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar
o andamento ou concluir que o seu objeto foi
executado, com a descrição detalhada das atividades
realizadas no período (campanhas, palestras,
despesas e outros) e a comprovação do alcance das
metas e dos resultados esperados, até o período de
que trata a prestação de contas, ficando condicionada
a aprovação da mesma, para posterior liberação do
recurso subsequente. Ainda, são documentos
relevantes para integrar a prestação de contas:
1) Relatório de cadastros ou inscrições realizados;
2) Relatório de animais encaminhados para as
clínicas conveniadas; com foto do animal e
comprovação do peso;
3) Ficha de cadastro para castração, com cópia dos
dados solicitados;
4) Declaração de Animal recolhido pela Entidade
(quando de responsabilidade da Entidade);
5) Termo de Adoção, contendo dados do adotante,
comprovante de residência, e dados do animal
adotado;
6) Termo de comprovação de castração e ou outro
procedimento, assinado pelo proprietário do animal,
adotante e/ou responsável e assinatura do médico
veterinário responsável pelo procedimento;
7) Demais comprovações que a Entidade julgar
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necessárias ou solicitadas pela Secretaria Municipal
da Saúde;
8) Relatório dos animais abrigados e a compilação
de todos as ações realizadas no período;
9) Fichas individuais dos animais recolhidos (data
do recolhimento; origem da reclamação; onde foi
recolhido; características do animal; condição de
saúde; onde foi abrigado; quais os procedimentos
realizados com o animal (castrações, alimentação,
hospedagens, vacinas, medicamentos e demais
despesas);
10) Fichas de atendimento veterinário, contendo
relatório assinado pelo profissional, contendo a
identificação do animal, procedimentos e condutas
adotadas;
11) Campanhas e ações realizadas no período,
eventos e outros, quando houver, contendo fotos,
divulgação; A(s) Entidade(s ) deverão prestar contas
até o último dia útil do mês subsequente à execução
do objeto, sendo que as prestações de contas
parciais terão o mesmo prazo, mensalmente. A(s)
Entidade(s) deverão apresentar a prestação de
contas, conforme as legislações vigentes. Previsão
máxima para o ano de 2019 é de R$ 33.345,90
(trinta e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e
noventa centavos);
24. Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa com objetivo de formar cidadãos
através na inserção no esporte, na modalidade
Futsal com auxílio de repasse para manutenção das
categorias de base na modalidade futsal, e também
possibilitando auxílio para equipes de Futsal
Feminino. Previsão máxima para o ano de 2019 é de
R$ 217.350,00 (duzentos e dezessete mil, trezentos
e cinquenta reais);
25. Seleção de proposta para a produção e
realização de 01 (um) Concerto Temático a ser
realizado no mês de setembro de 2019, objetivando
a comemoração dos 60 anos de emancipação
político-administrativa do município. A selecionada
deverá consultar previamente a PROARTE acerca
da temática a ser escolhida para o Concerto, para
que seja integrada à Programação proposta e às
datas comemorativas que transcorrem no município
em 2019. A área de ação e habilitação fica restrita
ao município de Carlos Barbosa/RS e a vigência
será para o exercício de 2019. Previsão máxima
para o ano de 2019 é de R$ 37.411,50 (trinta e sete
mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta
centavos);
26. Seleção de proposta para a produção e
realização de 01 (um) Concerto Temático a ser
realizado no mês de dezembro de 2019, visando as
comemorações natalinas. A selecionada deverá
consultar previamente a PROARTE acerca da
temática a ser escolhida para o Concerto, para que
esteja em harmonia com a Programação do Evento:
Natal no Caminho das Estrelas, que transcorre
tradicionalmente no município. A área de ação e
habilitação fica restrita ao município de Carlos
Barbosa/RS e a vigência será para o exercício de
2019. Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
26.901,00 (vinte e seis mil, novecentos e um reais);
27. Seleção de proposta para prestação de serviço
de atendimento de núcleos familiares e/ou
indivíduos em situação de vulnerabilidade social
que, prioritariamente, sejam encaminhados pela
rede socioassistencial no município de Carlos
Barbosa/RS para suprir demandas habitacionais
destas famílias, a fim de proporcionar o
desenvolvimento da qualidade de vida dos
indivíduos no âmbito do seu lar. O serviço se
constitui de atendimento socioassistencial com o
objetivo de minimizar os riscos, perdas e danos

sociais através de subsídios como material de
construção, material elétrico, móveis, reforma e
conserto de móveis e eletrodomésticos, entre outros.
Este serviço visa o fortalecimento do convívio
familiar e o desenvolvimento da qualidade de vida da
família na comunidade bem como sua autonomia,
através do atendimento, acompanhamento e apoio
técnico à família, e através de subsídios que
complementem as ações realizadas pelo CRAS,
CREAS e Setor de Habitação do município. Previsão
máxima para o ano de 2019 é de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais);
28. Seleção de entidade para prestação de Serviço de
Proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência e suas Famílias (serviço assistencial de
média complexidade) para atendimento especializado
às crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência
intelectual e múltipla e/ou outras deficiências
associadas ou não a esta, que tiveram suas limitações
agravadas por violações de direitos, como
isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e
preconceituosas, falta de cuidados adequados, entre
outras
situações
que
comprometam
o
desenvolvimento da autonomia, no município de
Carlos Barbosa. O serviço deve atender,
prioritariamente, s encaminhamentos da rede
socioassistencial e oriundos da rede pública, através
de atendimentos especializados de acordo com as
necessidades e peculiaridades dos mesmos nos
serviços de apoio técnico especializados nas áreas de
Assistência Social na execução dos serviços
socioassistenciais de habilitação e reabilitação de
pessoas com deficiência e/ou com necessidades
especiais, priorizando crianças e adolescentes. Esse
serviço deverá promover atividades que garantam a
autonomia, inclusão social e melhoria na qualidade
de vida, bem como a superação das violações de
direitos que fragilizam o indivíduo, através de equipe
composta por profissionais de diversas áreas, como
assistentes
sociais,
psicólogos,
terapeutas
ocupacionais, com atividades de convívio e
organização da vida cotidiana, orientação, cuidados
pessoais, entre outras. A entidade deve seguir as
normas estabelecidas pela Lei 8.742/1993 e
orientações técnicas dos serviços de média
complexidade da Norma Operacional Básica/RH.
Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
47.040,00 (quarenta e sete mil, quarenta reais);
Os valores estabelecidos em cada item de seleção do
objeto são determinados conforme aprovação na
LOA (Lei Orçamentária Anual), os valores para os
anos subsequentes serão determinados através da
aprovação em lei específica, respeitando variação do
IGP-M e ajuste no plano de trabalho.
DATA: 11 de Janeiro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Sala de Licitações – Centro Administrativo Municipal
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 012 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Chamamento Público.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 013/2018
OBJETO: Compreende o objeto deste chamamento
público a formalização de parceria, através termo de
colaboração, com Organização da Sociedade Civil
(OSC), em regime de mútua cooperação com a Administração Pública, com as finalidades e ações con-
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forme cada uma das seguintes áreas, com a limitação
de valor estabelecido:

ano de 2019 é de R$ 13.125,00 (treze mil, cento e
vinte e cinco reais);

a) Seleção de proposta para o desenvolvimento de
atividades na área da música no ano de 2019, que
tenham como tema central o Parque da Estação. As
referidas deverão contemplar compositores e/ou
escritores com trabalhos inéditos e autoriais. A área
de ação e habilitação, fica restrita ao município de
Carlos Barbosa/RS. Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete reais
e cinquenta centavos);

i) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa com objetivo de incentivar a prática
de ciclismo com auxílio para realização dos
seguintes eventos: Downhill Urbano de Carlos
Barbosa, Downhill prova do Sete de Castro e o
Pedal do Festiqueijo, evento paralelo à 30ª Edição
do Festiqueijo. Previsão máxima para o ano de 2019
é de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais);

b) Seleção de entidade para prestação de serviço
psicossocial mensal a crianças e adolescentes de até
17 anos, matriculados em um dos três turnos da
Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos
Barbosa no município de Carlos Barbosa, através de
intervenções e práticas psicossociais, visando a
prevenção e promoção de mudança intra e
interpessoal, construindo um elo entre família-escola,
aluno-professor-direção. Previsão máxima para o ano
de 2019 é de R$ 15.912,96 (quinze mil, novecentos e
doze reais e noventa e seis centavos);
c) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa com objetivo de incentivar a prática
de atletismo com auxílio de repasse para realização
de uma rústica e para viabilizar financeiramente a
participação de atletas barbosenses em competições
de atletismo em todo o estado do Rio Grande do Sul.
Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais);
d) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa com objetivo de incentivar a prática
de bolão com auxílio para realização de campeonato
municipal de Bolão, também organizar diversos
torneios que visem a integração através do esporte a
integração dos atletas e a manutenção do esporte
bolão, além de também viabilizar financeiramente a
participação de atletas barbosenses em competições
de bolão em todo o estado do Rio Grande do Sul.
Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
9.240,00 (nove mil, duzentos e quarenta reais);
e) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa com objetivo de incentivar a prática
da bocha com auxílio de repasse para realização de
competições de nível municipal, estadual e nacional
na modalidade bocha. Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 18.480,00 (dezoito mil, quatrocentos e
oitenta reais);
f) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa com objetivo de incentivar atletas de
motociclismo e suas diversas variações, com auxílio
de repasse para realização de competições em
diversas modalidades e possibilitar melhores
condições para atletas treinarem e evoluírem no
esporte. Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
23.520,00 (vinte e três mil, quinhentos e vinte reais);
g) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa com objetivo de incentivar a prática
de futebol de campo com auxílio de repasse para
realização do campeonato municipal de futebol de
campo a nível municipal em diversas, sendo uma
obrigatoriedade de categorias de base. Previsão
máxima para o ano de 2019 é de R$ 83.475,00
(oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco
reais);
h) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa com objetivo de incentivar a prática
de futebol americano e custear a manutenção e
participação da equipe em jogos amistosos e
campeonatos da modalidade. Previsão máxima para o

j) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa com objetivo de incentivar a prática
da modalidade de bocha com auxílio de repasse
para realização de competições de nível
internacional com aprovação das confederações
oficiais da modalidade. Previsão máxima para o ano
de 2019 é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 135 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 136/2018
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 18 de Dezembro de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Brita e Similares
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
01.02 – Os valores estabelecidos em cada item de secao=licitacoes&sub=info_licitacao
seleção do objeto são determinados conforme aprovação na LOA (Lei Orçamentária Anual).
DATA: 14 de Janeiro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Sala de Licitações – Centro Administrativo Municipal
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

Digitando o nº 136 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

TOMADA DE PREÇOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 008/2018 – RETIFICADO

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
TIPO: Técnica e Preço
stemas/transparencia/?
DATA: 03 de Janeiro de 2019
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 013 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Chamamento Público.

HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação
de Serviço Técnico Profissional para Revisão do
Plano de Saneamento Básico

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 018/2018

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

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 15 de Janeiro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Sala de Licitações – Centro Administrativo Municipal
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução
de Rede de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica da Rua Garibaldi e Rua Borges de Medeiros
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 018 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Concorrência Pública.

PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 135/2018
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 13 de Dezembro de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Contratação de Serviços de Transporte
Escolar
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

Digitando o nº 008 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Tomada de Preços.

ATAS
ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 015/2018
Ata de licitação modalidade Concorrência número
quinze do ano de dois mil e dezoito, realizada às
catorze horas do dia quatro de dezembro 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
propostas visando o registro de preços de
MATERIAIS
E
MEDICAMENTOS
AMBULATORIAIS. Presentes os membros da
Comissão Julgadora de Licitações Nilce Dalmás
Branchi, Milena Segalin e Raquel dos Santos De
Zorzi. A comissão reuniu-se para corrigir a ata de
classificação, tendo em vista manifestação das
seguintes empresas: JOAOMED COMERCIO DE
MATERIAIS CIRURGICO LTDA, CNPJ Nº
78.742.491/0001-33 solicitando a correção da
classificação do item 56 o qual a empresa não cotou
e classificando a empresa para o item 57 e MAURO
MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA, CNPJ Nº 94.894.169/0001-86 solicitando a
desclassificação do item 44, o qual a empresa alega
ter falta crônica. Segue em anexo, planilha com nova
classificação. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela comissão de licitações.
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ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 131/2018
Aos três dias do mês de dezembro 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 PÓ DE BRITA 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:
EXPOPEDRAS EXTRAÇÃO, INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA, neste ato
representada pela Sra. Adriana Postingher, RG nº
6065648591.
Conferidos
os
documentos
apresentados para tanto, a empresa participante
restou-se credenciada.Foram recebidos os envelopes
n. 01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas condições
de fornecimento, segundo a pesquisa informativa que
se realizou, a Pregoeira decidiu pela abertura do
momento
de
lances
conforme
planilha
anexa.Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas empresas previsto na Lei Complementar
123/2006, foi declarada vencedora a seguinte
licitante: para o item 01 - EXPOPEDRAS
EXTRAÇÃO, INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
PEDRAS LTDA, com o preço final (ou negociado)
de R$ 31,00. O relatório de lances ofertados para
cada item encontra-se em anexo, sendo rubricado por
todos.Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação. Foi
habilitada a empresa: EXPOPEDRAS EXTRAÇÃO,
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS
LTDA.Adjudica-se
à
empresa
vencedora:
EXPOPEDRAS EXTRAÇÃO, INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA, o objeto constante
no item 01 do edital.Foi concedido prazo para
recurso, não havendo manifestação de interposição
do mesmo. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitante.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para análise dos documentos e procedimentos
adotados por mim pregoeira e equipe de apoio para
posterior homologação.
Leticia L. de Almeida
Pregoeira
Sheila Danieli
Equipe de apoio

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 213/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Renova Terraplanagem Ltda
OBJETO: Constitui objeto deste a contratação de
empresa para execução de obras, com colocação de
mão de obra, materiais e equipamentos necessários,
conforme descrição abaixo:
OBJETO 01 – Execução de pavimentação de passeio
público em trecho que ligará a Rua da Matriz a
Avenida Padre Pedro Piccoli, na comunidade de
Arcoverde, Carlos Barbosa/Rs, com fornecimento de

mão de obra e dos materiais necessários, conforme
descrito no Projeto, Cronograma e Memorial
Descritivo.
OBJETO 02 – Execução de muro de arrimo em
blocos de alvenaria e pedra de grés na Rua Buarque
de Macedo, Capitel do Bairro São Paulo, Carlos
Barbosa/RS, com fornecimento de mão de obra e
dos materiais necessários, conforme descrito no
Projeto, Cronograma e Memorial Descritivo.
Todos os materiais e/ou equipamentos a serem
empregados na obra deverão ser de qualidade
certificada, compatíveis cm os respectivos serviços,
devendo atender as especificações técnicas.
A remoção de entulhos ficará a cargo da Contratada.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a partir da emissão
da Ordem de serviço.
VALOR: R$ 72.288,39 (setenta e dois mil,
duzentos e oitenta e oito reais e trinta e nove
centavos).
Carlos Barbosa, 22 de novembro de 2018.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Planejamento e Vias
Urbanas
RENOVA TERRAPLANAGEM LTDA
Contratado

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Sedinei Canal
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 12
(doze) meses, ou seja, de 18 de dezembro de 2018 a
17 de dezembro de 2019, na forma da justificativa
anexa, que faz parte integrante do presente
instrumento. Fica acordada a negociação entre as
partes a manutenção do valor pago mensalmente do
presente contrato. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04
Carlos Barbosa, 06 de dezembro de 2018.

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

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 205/2014

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 112/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Abastecedora Ponte Seca Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, considerando a
política de reajustes de preços praticados pela
Petrobrás, e a manutenção dos preços de aquisição
de combustíveis, visto que há oferta de valores no
mercado local, conforme registro fotográfico, assim
consolidando os valores:

3

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 270/2014

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ADITIVOS CONTRATUAIS

2

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

SEDINEI CANAL
Contratada

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

1

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

I
T
E
M

ABASTECEDORA PONTE SECA LTDA
Contratada

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

U
N
D

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

L
T
L
T
L
T

VALOR
UNIT.
R$ 4,61
R$ 3,62
R$ 3,74

Fica alterada a Cláusula Segunda – DO PRAZO –
alterando o período de abastecimento de cada posto,
da seguinte forma: do 1º dia até o último dia de
cada mês, ou seja, de 01 de dezembro de 2018 até
dia 31 de dezembro de 2018, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 17
Carlos Barbosa, 30 de novembro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por mais 60
(sessenta) dias, ou seja, a partir de 16 de dezembro
de 2018 até 13 de fevereiro de 2019, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 06 de dezembro de 2018.
RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
SIMONAGGIO & CIA 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 157/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por mais 60
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(sessenta) dias, ou seja, a partir de 22 de dezembro de
2018 até 20 de fevereiro de 2019, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 02

APLICAR
a
penalidade
disciplinar
de
ADVERTÊNCIA ao servidor Alexandre Salau
Nunes, matrícula nº 1718, investido no cargo de
Operário, com fundamento no artigo 136, I, da Lei
Municipal nº 682/1990, por infração ao contido nos
arts. 126, incisos III, e IX, da referida Lei.

-

conforme Código Tributário Municipal, art. 305;
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 69 da Lei
Municipal nº 682/1990.

Art. 2.º Determinar o arquivamento da Sindicância
Administrativa Disciplinar.

Carlos Barbosa, 06 de dezembro de 2018.

Art. 2.º Determinar o arquivamento da Sindicância
Administrativa Disciplinar.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2018.

SIMONAGGIO & CIA LTDA
Contratada

Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

PORTARIA Nº 802/2018
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

PORTARIAS
PORTARIA Nº 798/2018
CONCEDE, nesta data, ao servidor ALISSON DE
NARDIN, matrícula nº 1.044 Assessor Jurídico,
licença por motivo de falecimento de sua avó,
conforme artigo 111, inciso I, alínea “a”, da Lei
Municipal nº 682, de 1990.
Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

APLICAR
a
penalidade
disciplinar
de
ADVERTÊNCIA ao servidor Elson Zaro, investido
no cargo de Motorista, matrícula nº 599, com
fundamento no artigo 136, I, da Lei Municipal nº
682/1990, por infração ao contido nos arts. 126,
incisos I, e III, da referida Lei, bem como o
ressarcimento dos valores despendidos pelo
Município, de acordo com os termos a seguir
dispostos:
-

-

EXTRATO DE PORTARIA Nº 799/2018
ASSUNTO:
Instauração
de
Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
do servidor Rui Geraldo Bioen, investido no cargo de
Subprefeito da Sede, matrícula nº 1176. Designa,
ainda, Comissão Permanente de Sindicância e/ou
Processo Administrativo, nos termos da Portaria 282,
de 04 de abril de 2016, com a finalidade de apurar
responsabilidades
apontadas
no
Processo
Administrativo nº 6114, datado de 17 de outubro de
2018.

-

Art. 2.º Determinar o arquivamento da Sindicância
Administrativa Disciplinar.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2018.

Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2018.

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

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
EXTRATO DE PORTARIA Nº 800/2018
ASSUNTO:
Instauração
de
Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
da servidora Juliane Luzia Seben, investida no cargo
de Agente Comunitária de Saúde, matrícula nº 1752,
lotada na Secretaria Municipal da Saúde. Designação
de Comissão Permanente de Sindicância e/ou
Processo Administrativo, nos termos da Portaria 282,
de 04 de abril de 2016, com a finalidade de apurar
responsabilidades
apontadas
no
Processo
Administrativo nº 6.590, datado de 12 de novembro
de 2018.

VALOR DEVIDO: R$ 104,12, referente à multa
de trânsito, a ser corrigido monetariamente pelo
IGPM a contar da data do desembolso pelo
Município – 13 de julho de 2018 (art. 305 do
Código Municipal Tributário);
PRAZO PARA PAGAMENTO: 20 dias, a
contar data da ciência pelo servidor desta
Portaria (art. 69, §4º, da Lei 682/1990);
ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO:
correção monetária, juros e multa moratória,
conforme Código Tributário Municipal, art.
305;
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 69 da Lei
Municipal nº 682/1990.

PORTARIA Nº 803/2018
APLICAR
a
penalidade
disciplinar
de
ADVERTÊNCIA ao servidor Valderez Eliseu Luz
de Morais, investido no cargo de Motorista,
matrícula nº 1449, com fundamento no artigo 136, I,
da Lei Municipal nº 682/1990, por infração ao
contido nos arts. 126, incisos I, e VII, da referida
Lei, bem como o ressarcimento dos valores
despendidos pelo Município, de acordo com os
termos a seguir dispostos:
-

Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

-

PORTARIA Nº 801/2018

-

VALOR DEVIDO: R$ 380,00, referente ao
conserto do para-brisa, a ser corrigido
monetariamente pelo IGPM a contar da data do
desembolso pelo Município – 27 de abril de
2018 (art. 305 do Código Municipal Tributário);
PRAZO PARA PAGAMENTO: 20 dias, a
contar data da ciência pelo servidor desta
Portaria (art. 69, §4º, da Lei 682/1990);
ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO:
correção monetária, juros e multa moratória,

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 807/2018
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 16 de novembro de 2018, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº 707, de 16 de outubro de 2018, em função do
grande número de processos que tramitam junto a
Comissão Sindicante, bem como inúmeros trâmites
processuais de diferentes espécies.
Carlos Barbosa, 20 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 808/2018
DETERMINA o arquivamento de Sindicância
Administrativa
Investigatória,
Processo
Administrativo nº 5922-0624-SAD/2017/CPSPA, nos
termos do art. 158, §4º, inciso III, da Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 21 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 809/2018
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 26 de agosto de 2018, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº 461, de 26 de julho 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, 22 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 815/2018
HOMOLOGA, com efeito retroativo a 03 de agosto
de 2018, a conclusão do estágio probatório,
declarando estável no serviço público a servidora
CASSIA SILVEIRA BORGES GOSSENHEIMER,
matrícula nº 1.741, investida no cargo efetivo de
Monitor de Creche, em 03 de agosto de 2015, tendo
sido avaliada entre agosto de 2015 a agosto 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.
Carlos Barbosa, 26 de novembro de 2018.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
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PORTARIA Nº 817/2018

Carlos Barbosa, 27 de novembro de 2018.

CONCEDE prêmio assiduidade à servidora
CRISTIANE RASIA CAMILO, Agente de Campo,
matrícula nº 1.506, tendo sido investida em cargo de
provimento efetivo, em 02 de maio de 2013, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para
o prêmio assiduidade, de 02 de maio de 2013 a 02
de maio de 2018, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682/90, tendo optado a servidora por
03 (três) meses de licença, no período de 17 de
maio de 2019 a 16 de agosto de 2019, conforme o
processo administrativo n.º 6.702/2018.

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

PORTARIA Nº 816/2018
AVERBA, para fins de cômputo de tempo de
contribuição na aposentadoria, o tempo de serviço
prestado pelo servidor ORLANDO MATES DE
SOUZA, matrícula nº 472, conforme Certidão do
Instituto Nacional de Seguro Social:
Atividade Privada, com contribuição ao Regime
Geral de Previdência – INSS:
Não Cadastrado
Período de 01/01/1976 a 15/04/1976 – total de 03
meses e 15 dias.
Serra Construções Ltda
Período de 01/02/1978 a 17/03/1978 – total de 01
mês e 17 dias.
Cooperativa Tritícola Taperense Ltda
Período de 02/04/1979 a 28/08/1979 – total de 04
meses e 27 dias.
Alcides Sbruzzi
Período de 02/05/1980 a 14/01/1981 – total de 08
meses e 13 dias.
A. Araújo SA Engenharia e Montagens
Período de 26/02/1982 a 14/09/1982 – total de 06
meses e 19 dias.
Telasul Indústria de Móveis Ltda
Período de 13/10/1982 a 29/03/1983 – total de 05
meses e 17 dias.
Atlas Empresa de Vigilância e Transp. de Valores
Ltda.
Período de 15/04/1983 a 31/08/1983 – total de 04
meses e 16 dias.
Todeschini SA Indústria e Comércio
Período de 06/10/1983 a 16/12/1983 – total de 02
meses e 11 dias.
Farina S/A Componentes Automotivos
Período de 11/01/1984 a 28/11/1984 – total de 10
meses e 18 dias.
Tramontina SA Cutelaria
Período de 01/04/1985 a 09/07/1986 – total de 01
ano, 03 meses e 09 dias.
Móveis Bentec Ltda
Período de 18/08/1986 a 20/08/1986 – total de 03
dias.
Damm Moveleira Ltda
Período de 26/08/1986 a 02/10/1986 – total de 01
mês e 07 dias.
Irwin Industrial Tool Ferramentas do Brasil Ltda
Período de 28/10/1986 a 13/10/1987 – total de 11
meses e 16 dias.
Transforte Sul Serviços de Segurança Ltda
Período de 27/10/1987 a 01/09/1988 – total de 10
meses e 05 dias.
Ildo Dalcin
Período de 01/10/1988 a 01/02/1989 – total de 04
meses e 01 dia.
Su Matoni Construtora Ltda
Período de 04/04/1989 a 23/06/1989 – total 02 meses
e 20 dias.
Móveis Peesse Ltda
Período de 04/09/1989 a 13/10/1989 – total de 01
mês e 10 dias.
Telasul Indústria de Móveis Ltda
Período de 07/05/1990 a 02/11/1991 – total de 01
ano, 05 meses e 26 dias.
Tempo de benefício
Período de 16/06/2018 a 01/05/1996 – total de 03
anos, 10 meses e 16 dias.
Total Geral: 4.831 dias, correspondendo a 13 anos,
02 meses e 26 dias.
Carlos Barbosa, 26 de novembro de 2018.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 26 de novembro de 2018.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 818/2018
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 26 de agosto de 2018, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº 462, de 26 de julho 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, 27 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 822/2018
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 24 de novembro de 2018, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº 721, de 24 de outubro 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, 27 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 823/2018
DESIGNA, em substituição, membros para
comporem o Conselho Municipal da Saúde, as
pessoas a seguir relacionadas:
Representantes da Secretaria Municipal da
Fazenda:
Titular: Lucimara Kurmann, em substituição a Pricila
Lúcia Bagatini
Suplente: Renata de Freitas Noronha, em
substituição a Sandra Cohsul
Carlos Barbosa, 27 de novembro de 2018.

PORTARIA Nº 819/2018
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 24 de novembro de 2018, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº 718, de 24 de outubro 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, 27 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 824/2018
DETERMINA a extinção do Processo Administrativo
nº 5210, de 20 de outubro de 2011, Sindicância
Administrativa Investigatória, em razão da prescrição
dos fatos, bem como o respectivo arquivamento do
presente feito.
Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 820/2018
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 24 de novembro de 2018, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº 719, de 24 de outubro 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, 27 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 821/2018
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 24 de novembro de 2018, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº 720, de 24 de outubro de 2018, em função do
grande número de processos que tramitam junto a
Comissão Sindicante, bem como inúmeros trâmites
processuais de diferentes espécies.

PORTARIA Nº 825/2018
DETERMINA a extinção do Processo Administrativo
nº 5128, de 17 de outubro de 2011, Sindicância
Administrativa Investigatória, em razão da prescrição
dos fatos, bem como o respectivo arquivamento do
presente feito.
Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 826/2018
DETERMINA a extinção do Processo Administrativo
nº 5025, de 11 de outubro de 2011, Sindicância
Administrativa Investigatória, em razão da prescrição
dos fatos, bem como o respectivo arquivamento do
presente feito.
Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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PORTARIA Nº 827/2018
DETERMINA a extinção do Processo Administrativo
nº 4786, de 28 de setembro de 2011, Sindicância
Administrativa Investigatória, em razão da prescrição
dos fatos, bem como o respectivo arquivamento do
presente feito.
Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 828/2018
DETERMINA o arquivamento do Processo
Administrativo Especial nº 3136, de 20 de junho de
2011, nos termos do art. 158, §4º, inciso III, da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.

DETERMINA
a
extinção
do
Processo
Administrativo nº 6552, de 08 de novembro de
2012, Sindicância Administrativa Investigatória, em
razão da prescrição dos fatos, bem como o
respectivo arquivamento do presente feito.

Administrativa
Investigatória,
Processo
Administrativo nº 4524, de 03 de agosto de 2015, nos
termos do art. 158, §4º, inciso III, da Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 840/2018

PORTARIA Nº 834/2018
DETERMINA
a
extinção
do
Processo
Administrativo nº 3983, de 05 de julho de 2012,
Sindicância Administrativa Investigatória, em razão
da prescrição dos fatos, bem como o respectivo
arquivamento do presente feito.

DETERMINA o arquivamento de Sindicância
Administrativa
Investigatória,
Processo
Administrativo nº 4671, de 11 de agosto de 2015, nos
termos do art. 158, §4º, inciso III, da Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

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

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 841/2018

PORTARIA Nº 835/2018
DETERMINA
a
extinção
do
Processo
Administrativo Especial nº 2227, de 13 de abril de
2012 pela prescrição dos fatos, bem como o
respectivo arquivamento do presente feito.

DETERMINA o arquivamento de Sindicância
Administrativa
Investigatória,
Processo
Administrativo nº 1479, de 11 de março de 2015, nos
termos do art. 158, §4º, inciso III, da Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.

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

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

PORTARIA Nº 836/2018

PORTARIA Nº 842/2018

DETERMINA o arquivamento de Sindicância
Administrativa
Investigatória,
Processo
Administrativo nº 401, de 29 de janeiro de 2013,
nos termos do art. 158, §4º, inciso III, da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.

DETERMINA o encerramento da Sindicância
Administrativa Investigatória, Processo nº 1616, de
16 de março de 2016, nos termos do Art. 158, §4º, I,
da Lei Municipal nº 682/1990, e o apensamento da
presente ao Processo de Sindicância Administrativa
Disciplinar que será aberto em relação aos servidores
Jairo Luiz Sauthier e Roque Baldasso.

PORTARIA Nº 829/2018
DETERMINA a extinção do Processo Administrativo
Especial nº 4538, de 14 de setembro de 2011 pela
prescrição dos fatos, bem como o respectivo
arquivamento do presente feito.
Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 830/2018
DETERMINA o arquivamento de Sindicância
Administrativa
Investigatória,
Processo
Administrativo nº 1933, de 18 de abril de 2011, nos
termos do art. 158, §4º, inciso III, da Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 837/2018

PORTARIA Nº 831/2018
DETERMINA a extinção do Processo Administrativo
nº 3347, de 04 de julho de 2011, Sindicância
Administrativa Investigatória, sem resolução de
mérito, em razão da prescrição dos fatos, bem como o
respectivo arquivamento do presente feito.

DETERMINA o arquivamento de Sindicância
Administrativa
Investigatória,
Processo
Administrativo nº 3906, de 26 de junho de 2014,
nos termos do art. 158, §4º, inciso III, da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 838/2018

PORTARIA Nº 832/2018
DETERMINA a extinção do Processo Administrativo
nº 1835, de 12 de abril de 2011, Sindicância
Administrativa Investigatória, pela ausência de
elementos investigatórios mínimos, bem como o
respectivo arquivamento do presente feito.

DETERMINA o arquivamento de Sindicância
Administrativa
Investigatória,
Processo
Administrativo nº 2247, de 15 de abril de 2014, nos
termos do art. 158, §4º, inciso III, da Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 833/2018

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 844/2018
DETERMINA o arquivamento de Sindicância
Administrativa
Investigatória,
Processo
Administrativo nº 604, de 03 de fevereiro de 2016,
nos termos do art. 158, §4º, inciso III, da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 845/2018
DETERMINA
a
extinção
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar, Processo Administrativo
nº 3004, de 17 de maio de 2017, em razão da
prescrição dos fatos, nos termos do art. 153, II, da
Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, bem
como o respectivo arquivamento do presente feito.

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

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.

PORTARIA Nº 839/2018

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

DETERMINA o arquivamento de Sindicância

18

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

PORTARIA Nº 846/2018
DETERMINA o encerramento da Sindicância
Administrativa Investigatória, Processo nº 4478, de
03 de agosto de 2017, nos termos do Art. 158, §4º, I,
da Lei Municipal nº 682/1990, e o apensamento da
presente ao Processo de Sindicância Administrativa
Disciplinar que será aberto em relação à servidora
Maria de Jesus Andrade de Araújo.

Art. 2.º Determinar o arquivamento da Sindicância
Administrativa Disciplinar.

julho de 2015, nos termos do art. 41, § 4º, da
Constituição Federal.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 30 de novembro de 2018.

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
PORTARIA Nº 852/2018
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 847/2018
SUSPENDE, pelo prazo de 01 (um) ano, a contar
desta data, a Sindicância Administrativa Disciplinar
instaurada com a finalidade de apurar possíveis
responsabilidades atribuídas ao servidor Felipe
Borsoi, investido no cargo de Secretário Municipal
da Agricultura e do Meio Ambiente, matrícula nº
1.475, com base no art. 155-A, da Lei 682/90.
Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 848/2018
APLICAR
a
penalidade
disciplinar
de
ADVERTÊNCIA ao servidor Jairo Luiz Sauthier,
matrícula nº 387, investido no cargo de Operador de
Máquinas, com fundamento no artigo 136, I, da Lei
Municipal nº 682/1990, por infração ao contido nos
arts. 126, incisos I, e VII, da referida Lei.
Art. 2.º Apensar a presente ao Processo de
Sindicância Administrativa Disciplinar que será
aberto em relação ao servidor Maximino Francisco
Malabarba, matrícula nº 1.863.
Art. 3.º Determinar o arquivamento do presente feito.
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

DESIGNA os servidores abaixo relacionados para
compor a COMISSÃO para realização de Processo
Seletivo Simplificado VI/2018, Edital nº 077, de 20
de novembro de 2018, com as atribuições de
coordenar, controlar e orientar todas as tarefas e
decisões relativas ao certame.
Servidor

Mat.

Cargo/Função

Sec.
Municipal

Debora Corbellini

1.619

Agente Administrativo

Administra
ção

Rocheli Morellato
Rizzardo

196

Supervisor Geral de Atendimento
Especializado

Saúde

Fabio Chies

727

Diretor de Modernização e
Inovação da Gestão

Fazenda

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 853/2018
CONCEDE, a partir desta data, à servidora
ESTELAMARIS DIEL DUPONT, matrícula nº
1.311, Assessor de Serviços de Agendamento e
Regulação, licença por motivo de falecimento de
sua sogra, conforme artigo 111, inciso I, alínea “a”,
da Lei Municipal nº 682, de 1990. Período da
licença: 29 e 30 de novembro de 2018.
Carlos Barbosa, 29 de novembro de 2018.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 854/2018

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 849/2018
DETERMINA a ABSOLVIÇÃO da servidora
Fernanda Gonçalves de Oliveira, matrícula nº 1648,
bem como o arquivamento da Sindicância
Administrativa Disciplinar, Processo Administrativo
nº. 3624, de 21 de junho de 2017, nos termos da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 850/2018
APLICAR
a
penalidade
disciplinar
de
ADVERTÊNCIA às servidoras Bruna Bassani
matrícula nº 1.730, e Cristina Inês Benelli Delazzari,
matrícula nº 1.645, ambas investidas no cargo de
Monitor de Creche, com fundamento no artigo 136, I,
da Lei Municipal nº 682/1990, por infração ao
contido nos arts. 126, incisos I, e III, da referida Lei.

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 14 de
setembro de 2018, a conclusão do estágio
probatório, declarando estável no serviço público o
servidor JORNEI DOUGLAS GONÇALVES,
matrícula nº 1.762, investido no cargo efetivo de
Agente Administrativo, em 08 de setembro de 2015,
tendo sido avaliado entre setembro de 2015 a
setembro 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.
Carlos Barbosa, 29 de novembro de 2018.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 856/2018
HOMOLOGA, com efeito retroativo a 02 de
outubro de 2018, a conclusão do estágio probatório,
declarando estável no serviço público a servidora
VANESSA REINSTEIN ALNOCH, matrícula nº
1.724, investida no cargo efetivo de Agente
Administrativo, em 20 de julho de 2015, tendo sido
avaliada entre julho de 2015 a outubro 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

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 857/2018
HOMOLOGA, com efeito retroativo a 14 de julho de
2018, a conclusão do estágio probatório, declarando
estável no serviço público o servidor MARCELO
ROMAN, matrícula nº 1.717, investido no cargo
efetivo de Motorista, em 14 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.
Carlos Barbosa, 30 de novembro de 2018.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 858/2018
HOMOLOGA, com efeito retroativo a 08 de
setembro de 2018, a conclusão do estágio probatório,
declarando estável no serviço público o servidor
PAULO ZANUZ, matrícula nº 1.608, investido no
cargo efetivo de Operário, em 08 de setembro de
2015, tendo sido avaliado entre setembro de 2015 a
setembro 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.
Carlos Barbosa, 30 de novembro de 2018.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 859/2018
CONCEDE, com efeito retroativo a 28 de novembro
de 2018, por 02 (dois) dias consecutivos, à servidora
GILMARA BUENO MACIEL, matrícula nº 1.326,
Auxiliar de Farmácia, licença por motivo de
falecimento de sua avó, conforme artigo 111, inciso
I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 682, de 1990.
Período da licença: de 28 e 29 de novembro de 2018.
Carlos Barbosa, 30 de novembro de 2018.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
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