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E      DITAIS  

EDITAL Nº 007/2019

O  Diretor  –  Presidente  da  Fundação  de  Cultura  e
Arte de Carlos Barbosa,  Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICO a abertura das inscrições para os
artesãos  interessados  em participar  da  2ª  Feira  do
Artesanato  de  Carlos  Barbosa que  acontecerá,  nos
dias 08,  09 e  10 de  março de  2019,  no  seguinte
horário: sexta-feira das 14h às 20h e no sábado e no
domingo das 10h às 20h, na Rua Coberta, Centro do
município de Carlos Barbosa. 

Os interessados  deverão comparecer no  período de
04 a  15  de  fevereiro do corrente  ano,  de  segunda-
feira a sexta-feira, das 08h30min às 11h30min e das
14h às 17h, junto a Fundação de Cultura e Arte –
Proarte,  localizada  na  Rua  Andréa  Pontin,  nº  190,
Sala 402, Centro. 

Serão disponibilizados 12 (doze)  espaços,  com  2m
de  frente  x  5m  de  profundidade.  O  critério  de

classificação será por sorteio, sendo que participarão
àqueles que  no  ato  da  inscrição  apresentarem-se
devidamente qualificados para tal.

Poderão  habilitar-se  os  artesãos  individuais  ou
vinculados  a  associações  de  artesãos,  devidamente
registrados e em dia com a Carteira de Artesão, com
estabelecimento ou residência no território nacional. 

O regulamento será disponibilizado aos interessados
junto com a Ficha de Inscrição.  Mais  informações
podem ser  obtidas  pelo telefone (54)3433-2180  ou
no site link www.carlosbarbosa.rs.gov.br.

Carlos Barbosa, 22 de janeiro de 2018. 

Carlo Dayan Santarosa Diretor – Presidente da
Fundação de Cultura e Arte - Proarte

EDITAL Nº 09/2019

Torna pública a abertura de inscrição
para vagas no Berçário Municipal da
Escola de Educação Infantil  Vitória e
para  vagas  adquiridas  através  de
compra  em  Escolas  de  Educação
Infantil Particular.

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

TORNA PÚBLICO a abertura de inscrições
dos interessados para  vagas  no  Berçário Municipal
da  Escola  de  Educação  Infantil  Vitória  e  nas
adquiridas através da compra de vagas em Escolas de
Educação Infantil  Particular,  para  a  faixa  etária  de
4(quatro) meses completos a 2(dois) anos. 

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1  As inscrições deverão ser efetuadas diretamente
na Secretaria Municipal da Educação,  onde os pais
ou responsáveis deverão apresentar os seguintes
documentos:

 – Cadastramento do Cartão Saúde Carlos Barbosa da
criança e do responsável legal (de cunho obrigatório,
sendo realizada a consulta do cadastro no momento
da avaliação da inscrição);
 –  Cópia dos documentos de Identidade e CPF dos
pais;
 – Cópia da certidão de nascimento da criança;
 – Cópia do comprovante de trabalho atualizado dos
pais contendo descrição de renda (contracheque, pró-
labore, declaração com horário de trabalho e renda
carimbada e assinada pelo empregador, folha de pa-
gamento ou outro tipo de comprovante);

 –  Comprovante de atendimento no CRAS ou CRE-
AS caso a família usufrua deste atendimento;
 – Cópia do comprovante de aluguel (contrato de lo-
cação) ou financiamento;
 – Comprovante de endereço atualizado.

1.2 O chamamento para as inscrições será bimestral e
ocorrerá nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto,
outubro,  sendo que a criança deverá ter, no mínimo,
quatro meses completos até o último dia do mês em
que  ocorrem  as  inscrições.  O número de vagas
disponibilizadas será limitado. No caso de inscrições
excedentes ao número disponível de vagas, os pais
deverão concorrer novamente a vaga no período
posterior. 

1.3 Os  candidatos  deverão  comparecer  ao  local  de
inscrição  munidos  dos  documentos  comprobatórios
(cópia  e  original),  estabelecidos  no  item 1.1,  para
preenchimento da ficha de inscrição.

1.4 As inscrições  deverão ser efetuadas diretamente
na  Secretaria  Municipal  da Educação.  Não  serão
aceitas inscrições por correspondência.

2. DA CLASSIFICAÇÃO

2.1 Os  critérios  de classificação para  obtenção das
vagas beneficiarão os inscritos que somarem o maior
número de pontos, conforme segue:

CRITÉRIO

I

Ambos os pais ou responsáveis estarem trabalhando (3 pontos);

Somente um dos pais ou responsáveis trabalhando (não pontua).

CRITÉRIO

II

Família inclusa em atendimento no CRAS ou CREAS (3 pontos);

Não inclusa (não pontua).

CRITÉRIO

III

Renda familiar:

Até 1 salário-mínimo: R$ 998,00 (3 pontos);

De 1 a 2 salários-mínimos: R$ 998,00 a R$ 1996,00 (2 pontos);

De 2 a 4 salários-mínimos: R$ 1996,00 a R$ 3992,00 (1 ponto);

Mais de 4 salários-mínimos: Mais de R$ 3992,00 (não pontua).

CRITÉRIO

IV

 Se paga aluguel ou financiamento:(3 pontos)

Se não paga aluguel ou financiamento (não pontua).

2.2 Havendo empate, o Critério II será considerado
como  primeiro  item  para  o  desempate  e,  como
segundo item,  será  observado o  Critério III.  Caso
novamente  haja  empate,  poderá  ser  comprovado
através de visita de membros da comissão  à  família
da  criança  em  situação  de  vulnerabilidade  social,
com  emissão  de  parecer. Havendo  novo  empate,
serão utilizados individualmente os demais critérios,
na ordem acima definida.  

2.3  Verificada  a  improcedência  das  informações
prestadas,  o  candidato  poderá  ser,  a  qualquer
momento,  desclassificado,  respondendo  civil  e
criminalmente, na forma da Lei.

3.  DOS PRAZOS,  RECURSOS E RESULTADO

SUMÁRIOSUMÁRIO
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FINAL

3.1  Da  inscrição,  seleção  e  classificação,  cabe
recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis da divulgação
dos resultados.

3.2  Durante  a  fase  de  recurso,  será  facultado  ao
candidato  examinar  a  sua  inscrição  e  as  demais
inscrições, sob fiscalização.

3.3  Os  resultados mencionados  no  item  3.1  e  a
classificação final serão divulgados por edital.

3.4 A data limite para a realização das inscrições é de
1º  a 22  dos  meses  relativos  às  inscrições, com
período de avaliação da documentação entregue do
dia  23  ao  dia  30,  para  posterior  classificação  e
chamamento. 

3.5  No caso  de  desistência  e/ou  abertura  de novas
vagas,  os  suplentes  e  os  que  estiverem na  lista  de
espera serão convocados em ordem de classificação.
Se os pais não conduzirem a criança na escola na data
programada para o início, perdem automaticamente a
vaga.

3.6 As vagas requisitadas pelo Conselho Tutelar ou
Promotoria  Pública  terão  caráter  emergencial,
podendo a criança ser  encaminhada para  uma vaga
sem a participação no presente edital. 

3.7 Todas as publicações e demais editais serão feitas
por afixação no painel de publicações do Município e
através  do  sítio  eletrônico
www.carlosbarbosa.rs.gov.br  .  

Carlos Barbosa, 25 de janeiro de 2019.

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

EDITAL Nº 10/2019

O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, TORNA
PÚBLICO  a  abertura das  inscrições  para  os
interessados  em  participar  dos Happy  Hour  em
Homenagem as Mulheres, que serão realizados no dia
08 de  março de 2019, no horário das  18h às 23h no
Parque da Estação. 

Os  expositores  interessados  poderão  realizar  sua
inscrição de 12 a 15 de fevereiro do corrente ano, das
8h às 12h e das 13h30 às 17h30, junto à Secretaria de
Desenvolvimento, Turístico, Indústria e Comércio.

Serão  disponibilizados  08(oito)  espaços  para  cada
data, sendo, no máximo, 03(três) para o segmento de
bebidas.

Poderão habilitar-se os empresários e os profissionais
do  ramo  da  gastronomia  (bares,  restaurantes,
pizzarias,  cafés,  padarias  e  afins),  com
estabelecimento ou residência em Carlos Barbosa. 

A inscrição será efetivada mediante apresentação da
seguinte documentação: 
*  PESSOA JURÍDICA –  Cópias: CNPJ  (Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica); Alvará de Localização;
Alvará Sanitário Atual; Contrato Social;
*  PESSOA FÍSICA –  Cópias:  Documento  pessoal
(RG  ou  CPF);  Comprovante  de  residência;
Documento que comprove vínculo com empresa do
ramo conforme especificado no edital.

Em caso  de  mau  tempo  o  evento  será cancelado.
Mais  informações podem ser  obtidas  pelo  telefone
(54) 3433-2194. 

Carlos Barbosa, 29 de janeiro de 2019.
 

Evandro Zibetti – Prefeito Municipal.

EDITAL Nº 11/2019

O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, TORNA
PÚBLICO  a  abertura  das  inscrições  para  os
interessados  em  participar  do  2º  Piquenique  na
Estação, no centro do município de Carlos Barbosa,
no dia 23 de fevereiro das 15h às 19h. 

Somente  poderão  participar  empresas  do  ramo da
gastronomia para atuar através de veículo automotor
ou  rebocável  adaptado (food truck), que  possuam
autonomia  de  água  e  energia  e  que  ofereçam  a
opção  de  pagamento  aos  consumidores  com
máquina de cartão de débito/crédito. 

Ainda, deverão comercializar, no mínimo, 02 (duas)
variedades  de  itens  alimentícios  e  02  (duas)
variedades  de  bebidas.  Serão  disponibilizados  02
(dois) espaços e a classificação será por ordem de
efetivação  da  inscrição.  Em caso  de  não  haver  a
possibilidade  de  determinar  a  ordem  de
classificação, será realizado sorteio como critério de
desempate. 

Os  expositores  interessados  poderão  realizar  sua
inscrição de 06 a 13 de fevereiro de 2019, das 8h às
12h e  das  13h30 às  17h30,  junto  à  Secretaria  de
Esportes,  Lazer  e  Juventude,  localizada  na  Rua
Buarque de Macedo, nº 3211, Bairro Aparecida (2º
Subsolo). 

No  ato  da  inscrição  os  habilitados  deverão
apresentar  contrato  social  da  empresa,  documento
do  representante  legal  da  mesma,  alvará  de
localização  e  alvará  sanitário.  Em  caso  de  mau
tempo o evento será cancelado. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone (54) 3433-2951.

Carlos Barbosa, 30 de janeiro de 2019.

Evandro Zibetti, 
Prefeito de Carlos Barbosa, RS.

EDITAL Nº 12/2019

Torna  público  o  custo  final  da
Contribuição de Melhoria decorrente
da  pavimentação  da  Rua  Nossa
Senhora dos Navegantes, entre a Rua
Buarque de Macedo e proximidades
do  Náutico  Futebol  Clube  e  dá
outras providências. 

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições le-
gais, conferidas pela Lei Orgânica, ainda, em aten-
ção ao Parágrafo único do art. 171, da Lei Munici-
pal nº 2.310, de 16 de dezembro de 2009, e,  pelo
disposto na Lei Municipal nº 3.079, de 05 de agosto
de 2014,

TORNA  PÚBLICO, através  do presente
Edital, o custo final da pavimentação, o valor ratea-
do entre  os titulares dos  imóveis  valorizados pela
obra e o percentual de valorização destes imóveis,
em decorrência  da pavimentação asfáltica  na  Rua
Nossa Senhora dos Navegantes, entre a Rua Buar-

que de Macedo e proximidades do Náutico Futebol
Clube,  conforme  Editais  nº  43/2015  e  nº  08/2018,
conforme segue:

I – CUSTO FINAL DA OBRA:

O  custo  final  da  obra  consta  do  ANEXO  I  do
presente Edital.
Os  documentos  fiscais  comprobatórios  dos  gastos
com a  obra  encontram-se  disponíveis  no  endereço
eletrônico
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/  #  

II  –  DETERMINAÇÃO  DO  VALOR  TOTAL  A
PAGAR,  A  TÍTULO  DE  CONTRIBUIÇÃO  DE
MELHORIA, POR TITULAR DO IMÓVEL:

Atendendo o disposto no artigo 3º, inciso IV da Lei
Municipal  nº  3.079  de  05  de  agosto  de  2014,  são
relacionados  no  ANEXO  II,  de  acordo  com  cada
titular do imóvel, as parcelas do custo total da obra
que serão lançadas, calculadas proporcionalmente a
área diretamente beneficiada de cada imóvel.

O  custo  final  da  obra,  correspondente  a 6,20%,
referente  à  participação  dos  titulares  dos  imóveis
beneficiados, é de R$ 141.163,22 (cento e quarenta e
um mil,  cento e sessenta e três reais e vinte e dois
centavos). 

A valorização  imobiliária  decorrente  da  obra  é  de
8%.

Pelo  presente  Edital  é  aberto  aos  titulares  dos
imóveis relacionados no item II do presente Edital, o
prazo de 30 (trinta) dias para impugnação do custo
final da obra e da valorização imobiliária, a contar da
data  de  sua  publicação,  cabendo  ao  impugnante  o
ônus da prova, na forma da lei.

Carlos Barbosa, 30 de janeiro de 2019.

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

Antonio Gelmini,
Secretário Municipal de Projetos Públicos 

substituto.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 911/2018

DESIGNA, a partir de 1º de janeiro de 2019 até o dia
31 de dezembro de 2020, a servidora Nilce Dalmás
Branchi, matrícula nº 148 para o cargo de Presidente
do  Instituto  de  Previdência  Municipal  de  Carlos
Barbosa – IPRAM.

Acumulará  a  sua  remuneração  a  gratificação  de
natureza  especial  prevista  no  art.  28  da  Lei
Municipal nº 2.755, de 29 de março de 2012.

Carlos Barbosa, 18 de dezembro de 2018.

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

PORTARIA Nº 912/2018

DESIGNA, a partir de 1º de janeiro de 2019 até 31
de  dezembro  de  2020,  a  servidora  Lucimara
Kurmann, matrícula nº 1.119, para exercer o cargo de
Vice-Presidente  do  Instituto  de  Previdência
Municipal de Carlos Barbosa – IPRAM.

http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/
http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/
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Carlos Barbosa, 18 de dezembro de 2018.

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

PORTARIA Nº 913/2018

DESIGNA, a partir de 1º de janeiro de 2019 até 31 de
dezembro  de  2020,  os  seguintes  servidores  para  o
cargo  de  Conselheiros  do  Instituto  de  Previdência
Municipal de Carlos Barbosa – IPRAM:

1) Conselheiros eleitos pelos servidores:

Titulares:
Cláudia Missiaggia Monegat
Clóvis Demarchi
Berenice Gedoz Seimetz (Inativa)

Suplentes:
Itacir Rasador
Douglas Londero
Danilo Fachini (Inativo)

2) Conselheiros indicados pelo Executivo:

Titulares:
Elda Bruttomesso
Fabiana Zarpelon Eltz

Suplentes:
Valério Simonaggio
Viviane Neis (matrícula nº 1.330).

Carlos Barbosa, 18 de dezembro de 2018.

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

PORTARIA Nº 076/2019

NOMEIA, o servidor FABIO FIOROTTO, matrícula
nº  1.186, para exercer as atribuições dos cargos de
Secretário Municipal  das  seguintes  secretarias,  sem
remuneração, em virtude de férias dos titulares dos
cargos:

PERÍODO SECRETARIA

 21/01/2019 a 01/02/2019 Secretaria Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente

21/01/2019 Secretaria Municipal da Educação

31/01/2019 Secretaria  Municipal do Planejamento,  Serviços e
Vias Urbanas

31/01/2019 Secretaria Municipal de Projetos Públicos

31/01/2019 a 01/02/2019 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio

Carlos Barbosa, 21 de janeiro de 2019.

Roberto Da-Fré,
Vice-Prefeito no exercício do 
cargo de Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 077/2019

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas  atribuições
legais,  e  de  conformidade  com o  que  estabelece  o
artigo  6º  da  Emenda  Constitucional  nº  41/2003,
CONCEDE  APOSENTADORIA POR  TEMPO  DE
CONTRIBUIÇÃO,  a  contar  de  02/01/2019,  à
servidora  ELDA  BRUTTOMESSO,  CPF
442.722.190-49, matrícula 764, identidade funcional
1453, cargo de Agente Administrativo, padrão G2.1,
classe  D,  regime  jurídico  estatutário,  40  horas
semanais, com proventos mensais integrais no valor
de  R$ 4.131,94  composto  das  seguintes  vantagens:
Vencimento básico (G2.1, classe D) - Lei Municipal

nº  685  de  1990;  25%  de  adicional  de  tempo  de
serviço;  2,50% de adicional  por tempo de serviço
proporcional –  Lei Municipal nº 682 de 1990, art.
84 a ser custeada por INST. PREV. MUNICIPAL –
CARLOS BARBOSA e seu reajuste será efetivado
pela paridade.  

Carlos Barbosa, 22 de janeiro de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.

PORTARIA Nº 078/2019

EVANDRO  ZIBETTI,  Prefeito  Municipal  de  PM
DE  CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  e  de  conformidade  com o  que
estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional nº
47/2005,  CONCEDE  APOSENTADORIA  POR
TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO,  a  contar  de
02/01/2019,  à  servidora  IDONES  ANTONIOLLI,
CPF  368.223.880-87,  matrícula  205,  identidade
funcional  316,  cargo de  Servente  readaptada  para
auxiliar  geral,  padrão  G1.3,  classe  E,  regime
jurídico  estatutário,  40  horas  semanais,  com
proventos mensais integrais no valor de R$ 3.425,19
composto  das  seguintes  vantagens:  Vencimento
básico (G1.3, classe E) - Lei Municipal nº 685 de
1990; 45% de adicional por tempo de serviço – Lei
Municipal nº 682 de 1990; 3,89% de adicional por
tempo de serviço proporcional –  Lei Municipal nº
682  de  1990  a  ser  custeada  por  INST.  PREV.
MUNICIPAL – CARLOS BARBOSA e seu reajuste
será efetivado pela paridade. 

Carlos Barbosa, 22 de janeiro de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.

PORTARIA Nº 079/2019

NOMEIA,  de  22 de  janeiro a  09 de  fevereiro de
2019, ALDO PAROLIN, matrícula  nº  1.824,  para
exercer as atribuições do cargo de SECRETÁRIO
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,  sem remuneração,
em virtude de férias do titular do cargo.

Carlos Barbosa, 22 de janeiro de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 080/2019
CONCEDE, com efeito retroativo a 07 de janeiro de
2019,  ABONO  DE  PERMANÊNCIA,  em
conformidade  com  o  Art.  40,  §  19  da  Emenda
Constitucional nº 41/2003, à servidora SOLANGE
DALMAS SCOTTA, matrícula  nº  287, nascida  18
de  abril de  1966,  ocupante  do  cargo  de  Agente
Administrativo,  conforme  Portaria  nº  079/1992,
carga  horária de  40 (quarenta)  horas  semanais,
regime estatutário, Lei Municipal nº 682/90, de 05
de junho de 1990 (Regime Jurídico Único),  Padrão
G2.1,  Classe  F, da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990 (Plano de Carreira dos Servidores),
visto ter preenchido os requisitos para obtenção de
aposentadoria  voluntária  com base  no  Art.  3º,  da
Emenda Constitucional nº 47/2005.

Carlos Barbosa, 22 de janeiro de 2019.

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 081/2019

CONCEDE, com efeito retroativo a 07 de janeiro de

2019,  ABONO  DE  PERMANÊNCIA,  em
conformidade  com  o  Art.  40,  §  19  da  Emenda
Constitucional  nº  41/2003, à servidora TANIA
MISTURINI THUMS, matrícula  nº  449, nascida  31
de  outubro  de 1968, ocupante do cargo de  Monitor
de  Creche,  conforme  Portaria  nº  048/1996,  carga
horária de  40 (quarenta)  horas  semanais,  regime
estatutário, Lei Municipal nº 682/90, de 05 de junho
de  1990  (Regime  Jurídico  Único),  Padrão  G1.5,
Classe E, da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990  (Plano  de  Carreira  dos  Servidores),  visto  ter
preenchido  os  requisitos  para  obtenção  de
aposentadoria voluntária com base no Art.  2º,  inciso
I,  II  e  III,  alíneas  “a”  e  “b”,  combinado  com  o
parágrafo 1º, inciso II,  da Emenda Constitucional nº
41/2003.

Carlos Barbosa, 22 de janeiro de 2019.

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 082/2019

CONVOCA,  os candidatos relacionados  no  anexo
desta  portaria, integrantes  da  relação  final  de
homologados  para  o  cargo  de  Professor  Educação
Infantil do  Concurso  Público  e  Processo  Seletivo
Público 2015 (Edital  de Homologação nº 043/2015),
para  comparecer  na  Coordenadoria  de  Recursos
Humanos,  localizada  na  Prefeitura  Municipal,  Rua
Assis Brasil, 11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS,
no prazo de dois dias,  23 e  24 de  janeiro de 2018,
podendo ser prorrogado por igual período  a critério
da Administração Pública, para manifestar interesse
em contratação  administrativa  para  atender
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público  para PROFESSOR  EDUCAÇÃO
INFANTIL,  de acordo com a Lei Municipal nº 682,
de 05 de junho de 1990. Para tanto, devem preencher
MANIFESTAÇÃO DE  INTERESSE  DE VAGA na
Coordenadoria  de  Recursos  Humanos  desta
Prefeitura, no horário de expediente externo,  das 8
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min (fone
54.3461.8815).  Dos  candidatos  que  apresentarem
manifestação de  interesse da vaga,  serão admitidos
os  que  estiverem melhor  classificados,  de  acordo
com o número de vagas temporárias existentes.

Carlos Barbosa, 22 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 083/2019

CONVOCA,  os candidatos a  seguir  relacionados
para  comparecer  na  Coordenadoria  de  Recursos
Humanos,  localizada  na  Prefeitura  Municipal,  Rua
Assis Brasil, 11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS,
no prazo de dois dias,  23 e  24 de  janeiro de 2019,
podendo ser prorrogado por igual período  a critério
da  Administração  Pública, com  a  documentação
necessária  para  contratação  administrativa  para
atender  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.

NOME FUNÇÃO

ADRIANA HAEFLIGER PROFESSOR DE INGLÊS

RAQUEL LOUREIRO SANTOS
DA SILVA

AUXILIAR GERAL DE ESCOLA

CAROLINE ARIELE CHIES AUXILIAR GERAL DE ESCOLA

JONAS JOSE VICARI INSPETOR DE ALUNOS

Carlos Barbosa, 22 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
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Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 084/2019

EXONERA, com efeito retroativo a 21 de janeiro de
2019,  ANDRE  DALCIN, matrícula  nº  1.457, do
cargo em comissão de  Chefe da Iluminação Pública,
CC03, lotado na Secretaria Municipal da Segurança e
Trânsito, conforme art. 36, inciso II, alínea “a” da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990,  sendo  o
dia 20 de janeiro de 2019 o último dia trabalhado.

Carlos Barbosa, 24 de janeiro de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 085/2019

CONCEDE, a partir desta data, por  04 (quatro) dias
consecutivos, ao servidor GUSTAVO MISSIAGGIA,
matrícula  nº  463,  médico, licença  por  motivo  de
falecimento de  seu pai, conforme artigo 111,  inciso
III,  alínea  “b”, da  Lei  Municipal  nº  682,  de  1990.
Período da licença: de 24 a 27 de janeiro de 2019.

Carlos Barbosa, 24 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 087/2019

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  por  180  dias
consecutivos,  licença  maternidade  à  servidora
JANAINA CRISTINA BATTISTELO  CIGNACHI,
matrícula  n.º 1.466, Assessora  Jurídica, nos  termos
do  art.  208,  da  Lei  Municipal  nº  682,  de  1990.
Período da licença maternidade: de 24 de janeiro a 22
de julho de 2019.

Carlos Barbosa, 24 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 088/2019

CONCEDE prêmio  assiduidade  à servidora
FERNANDA  ANDREOLA, matrícula  nº  548,
Monitor de Creche, tendo sido investida em cargo de
provimento  efetivo,  sem  interrupção,  em  02 de
fevereiro de  1998,  em virtude de ter  completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade,  sendo
o período aquisitivo de 03 de junho de 2013 a 03 de
junho de  2018,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal  nº  682,  de  05  de  junho  de  1990, tendo
optado  a servidora pela  transformação  de  01 (um)
mês em  prêmio  assiduidade  indenizado  (uma
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de JANEIRO de 2019 e 02 (dois)
meses de licença, no período de 25 de janeiro a 24 de
março de 2019, conforme o processo administrativo
nº 3699/2018. 

Carlos Barbosa, 25 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 090/2019

REMANEJA, a  partir  desta  data, os  monitores  de
creche abaixo relacionados:

Nome Matrícula Da Para

Andreia Oliveira Da Mota 839
EMEI Toquinho de 
Gente

EMEI Criança Feliz

Angelica Da Silva Braga 1.740 EMEI Vitória EMEI Aquarela

Catiana Zanuz Pilatti 1.404 EMEI Aquarela EMEI Gotinhas de Amor

Cintia Buligon Dalla 
Costa Agliatti

1.110
EMEI Gotinhas de 
Amor

EMEI Aquarela

Darciana Baldasso 1.558 EMEI Aurora EMEI Aquarela

Edneia Pereira 1.410 EMEI Aurora EMEI Toquinho de Gente

Carlos Barbosa, 25 de janeiro de 2019.

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 04/2019

CONCEDE à  servidora  JOSEANE  LONGO,
Técnica  Legislativa  NS,     matrícula  nº  104,
promoção para a Classe B do Plano de Carreira dos
Servidores  Públicos  Municipais,  referente  ao
período aquisitivo de 20 de janeiro de 2016 a 20 de
janeiro de 2019, por haver completado o tempo de
exercício exigido no art. 15, inciso I, atendidos aos
requisitos  previstos  no  art.  16,  ambos  da  Lei
Municipal  nº  685,  de  1990,  com  vigência  da
promoção a partir do mês de FEVEREIRO de 2018.

Carlos Barbosa, 01 de fevereiro de 2019.

Luciano Baroni,
Presidente da Câmara de Vereadores.

Diário  Oficial  Assinado  Eletronicamente  com
Certificado  Padrão  ICP-Brasil.  O  Município  de
Carlos Barbosa dá garantia da autenticidade des-
te  documento,  desde  que  visualizado através  do
site www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
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