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D      ECRETOS  

DECRETO Nº 3.371, DE 01 DE FEVEREIRO DE
2018

Regulamenta  a  Declaração  de
Instituições Financeiras, artigos 91-A a
91-C da Lei Municipal n.º 2.310 de 16
de  dezembro  de  2009  e  dá  outras
providências.

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, em seu art. 69, incisos VI e VII,

DECRETA:

Art.  1º  As  instituições  financeiras  integrantes  do
Sistema Financeiro Nacional,  a  que refere a Lei  nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, e aquelas a elas
equiparadas na forma do parágrafo único do art. 17
da  referida  Lei,  ficam  obrigadas  a  apresentar  a
Declaração  de  Instituições  Financeiras  –  DES-IF,
conforme previsto  nos  artigos  91-A a 91-C da Lei
Municipal  2.310,  de  16  de  dezembro  de  2009,
observando o disposto no presente regulamento. 

Parágrafo único. A obrigação acessória estabelecida
no  caput  atinge  também  as  pessoas  jurídicas
estabelecidas no Município através de agência, posto
de atendimento, unidade econômica ou profissional,
ainda  que  a  escrituração  ou  contabilização  das
receitas  provenientes  as  das  rendas  dos  serviços
geradas  em Carlos  Barbosa  sejam promovidas  em
outros municípios.

Art.  2º  A DES-IF  é  um  documento  fiscal  digital
destinado  a  registrar  as  operações  das  instituições
indicadas  no  artigo  1º  e  a  realizar  a  apuração  do
Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  –
ISSQN.

§ 1º Deverá ser entregue uma Declaração para cada
estabelecimento prestador.

§  2º  As  informações  dos  serviços  prestados  por
postos de atendimento bancário deverão ser prestadas
pela  agência  bancária  a  que  ele  pertença  ou  esteja
vinculado,  segundo  as  regras  constantes  no  Plano
Contábil  de  Instituições  do  Sistema  Financeiro
Nacional – COSIF.

§ 3º  As informações prestadas por meio da DES-IF
têm  caráter  declaratório,  constituindo  o  imposto
apurado com base nelas como confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para inscrição do valor
devido,  que  não  tenha  sido  recolhido,  em  Dívida
Ativa,  e  para  sua  exigência,  administrativa  ou
judicialmente.

§ 4º A obrigação de entrega da DE-SIF somente cessa
com o  encerramento  das  atividades  no  Município,
devendo ser comunicada essa alteração, formalizado
pedido  de  baixa  da  inscrição  municipal  conforme
determina  o  Código  Tributário  Municipal  e
regulamento.

Art. 3º A geração e entrega da DES-IF será  on-line,
por meio da Internet.

Parágrafo Único. O aplicativo para geração e entrega
da  DES-IF,  juntamente  com  suas  funcionalidades,
forma de acesso e orientações, estarão disponíveis no
endereço eletrônico da Prefeitura de Carlos Barbosa,
em www.carlosbarbosa.rs.gov.br.

Art.  4º  O  cumprimento  da  presente  obrigação
acessória importa na geração e entrega ao Fisco das
informações e documentos integrantes da DES-IF na
forma, prazo e periodicidade ora estabelecidos, bem
como na guarda da DES-IF e os respectivos recibos
de  entrega  até  que  tenha  transcorrido  o  prazo
decadencial ou prescricional.

Parágrafo  único.  A  obrigação  acessória  será
considerada cumprida com o encerramento de cada
competência  nas  funcionalidades  específicas  do
aplicativo, e gerados os Recibos de Entrega.

Art. 5º O sistema para geração e entrega da DES-IF
observará  o  Modelo  Conceitual  definido  pela
Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das
Capitais  –  ABRASF,  conforme  versão  indicada  no
aplicativo  próprio,  disponibilizado  pelo  Município,
servindo  o  Modelo  Conceitual  da  Declaração
Eletrônica  de  Serviços  de  Instituições  Financeiras
(DES-IF), constante do site da ABRASF, de fonte de
consulta  e  esclarecimento  quanto  a  conceitos  e
correto  preenchimento  da  DES-IF,  no  que  não
conflitar  com  a  legislação  municipal,  ficando
resguardado ao Município promover atualizações de
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versões  e  implementar  as  adequações  que entender
necessárias para atendimento das normas e preceitos
da legislação.

Art.  6º  Os  registros  que  compõem  a  DES-IF,
indicados  nos  incisos  I  a  IX  deste  artigo,  serão
apresentados  necessariamente  observando  o
detalhamento correspondente:

I  –  Identificação  da  declaração:  informações  que
identificam a Instituição, competência da declaração
e registros que a compõem;

II – Identificação da dependência:  informações que
identificam  as  dependências  na  estrutura  da
Instituição,  o  detalhamento,  os  dados  cadastrais,  o
tipo  e,  em  casos  de  Postos  de  Atendimento  com
contabilidade  centralizada  em  agência  bancária,  a
agência unificadora;

III  –  Plano  Geral  de  Contas  comentado:  Plano  de
Contas analítico, com todas as contas contábeis inter-
nas adotadas pela instituição, independente de que te-
nham ou não lançamentos, informando, ainda:

• A vinculação de cada conta interna à codifi-
cação do Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional – COSIF;

• O enquadramento de cada conta contábil in-
terna  adotada  pela  instituição  na Lista  de  Serviços
anexa à Lei Complementar 116/03 (LC 116/03) quan-
do destinadas ao lançamento de receitas de serviços
tributáveis pelo ISSQN;

• A descrição detalhada da natureza das opera-
ções registradas nos subtítulos de nível mais analítico
de todas as contas adotadas pela instituição, de forma
clara e suficiente para identificar todos os tipos de
operações  nelas  contabilizadas,  sendo obrigatório o
detalhamento  dos  respectivos  subgrupos,  desdobra-
mento do subgrupo, título e subtítulo.

IV  –  A  Tabela  de  Tarifas:  Tabela  de  Tarifas  de
produtos e serviços da instituição com as vinculações
à  conta  contábil  interna  adotada  pela  instituição  e
seus subtítulos de nível mais analítico destinados aos
lançamentos  contábeis  pertinentes,  independente  de
que essas contas tenham lançamentos tributados pelo
ISSQN, quando se tratar de instituição com o dever
de  possuir  a  tabela  conforme  regulamentação  do
Banco Central do Brasil – BACEN;

V  –  Identificação  de  outros  produtos  e  serviços:
identificação dos subtítulos onde são escrituradas as
receitas  dos  serviços  prestados  potencial  ou
efetivamente, ainda que não no Município de Carlos
Barbosa,  de  forma  a  evidenciar,  especialmente,
produtos  e  serviços  não  integrantes  da  Tabela  de
Tarifas;

VI  –  Balancete  Analítico  Mensal:  balancetes
analíticos  mensais  constando  todas  as  contas
contábeis por CNPJ de cada dependência localizada
no  Município,  incluindo  todas  as  contas  com
movimentação no período, devendo os balancetes de
cada  CNPJ  unificador,  se  for  o  caso,  integrar  os
registros  das  operações  das  unidades  a  eles
vinculadas;

VII  –  Demonstrativo  da  Apuração  da  Receita
Tributável e do ISSQN Mensal Devido por Subtítulo:
informações  que  demonstram  a  apuração,  por
subtítulo contábil,  da  receita  mensal  tributável,  por
alíquota, e o ISSQN devido, observando que:

Todas as subcontas referentes a receitas de serviços
tributáveis devem ser informadas, independentemente

de  terem  sido  movimentadas  ou  não  no  período
declarado.

Em sendo o caso, deve ser informada a ausência de
movimento por dependência ou instituição.

VIII  –  Demonstrativo  da  Apuração  do  ISSQN
Mensal  a Recolher:  é o resultado da consolidação
dos  registros  do  Demonstrativo  da  Apuração  da
Receita Tributável e do ISSQN Mensal Devido por
Subtítulo  (DAS)  que  demonstra  a  apuração  do
imposto  a  recolher  com  as  devidas  deduções  e
ajustes na receita declarada, incentivos que venham
a  ser  autorizados  em  lei  e  depósitos  judiciais,
ficando  compensações  limitadas  ao  valor  do
imposto  recolhido  a  maior  em  competências
anteriores ao aproveitamento do crédito, na forma
da legislação municipal vigente;

IX – Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos
Contábeis:  informações do Razão Analítico ou Fi-
cha de Lançamentos na sua forma mais primitiva,
ou seja, individual por operação/evento, com as in-
formações das partidas dos lançamentos contábeis,
devendo, para um mesmo lançamento, a soma das
partidas a débito ser igual à soma das partidas a cré-
dito.

§1º  As  instituições  cujas  atividades  estiveram
paralisadas,  de  acordo  com as  normas  do  Banco
Central  do  Brasil,  estão  dispensadas  do  envio  do
Balancete  Analítico  Mensal  correspondente  ao
período.

§2º  O  layout  e  orientações  para  importação  de
dados,  geração e  entrega dos registros  da DES-IF
estarão disponíveis no aplicativo da DES-IF.

Art.  7º  Os  prazos  e  periodicidade  para  envio  dos
registros que compõem a DES-IF são estabelecidos
por módulos, conforme disposto nos incisos I a IV:

I  –  Módulo  de  Apuração  Mensal  do  ISSQN:  de
periodicidade mensal, deve ser entregue até o dia 15
do  mês  subsequente  ao  da  ocorrência  dos  fatos
geradores;

II  –  Módulo  Demonstrativo  Contábil:  de
periodicidade  semestral,  deve  ser  entregue  até  o
último dia do segundo mês subsequente ao semestre
a que ser refere, considerando sempre os semestres
iniciados em janeiro e julho de cada ano;

III  –  Módulo  de  Informações  Comuns  aos
Municípios:  de  periodicidade  anual,  deve  ser
entregue  até  o  dia  31  de  janeiro  de  cada  ano  de
referência  e  sempre  que  houver  modificação  ou
atualização dos dados;

IV –  O  Módulo  Demonstrativo  das  Partidas  dos
Lançamentos:  por  demanda  mediante  Intimação
escrita ou Notificação on line, no próprio aplicativo,
respeitando o prazo, periodicidade e abrangência de
dados indicados.

§1º A obrigatoriedade de envio da DES-IF abrange
os fatos geradores a partir de janeiro de 2014.

§ 2º  Para  os fatos  geradores  ocorridos  de 2014 a
2018,  o  prazo  para  entrega  de  todos  os  registros
encerra  em  31  de  agosto  de  2019,  devendo  ser
respeitada a periodicidade indicada nos incisos I a
IV do caput deste artigo.

§3º  Excepcionalmente,  para  os  fatos  geradores
relativos  às  competências  de  janeiro  a  junho  de
2019,  os  prazos  para  entrega  dos  registros  do
Módulo  de  Apuração  Mensal  do  ISSQN,  de

periodicidade mensal,  ficam prorrogados para o dia
31 de agosto de 2019.

§4º A prorrogação do prazo estabelecida no parágrafo
anterior  refere-se  somente  à  obrigação  acessória,
devendo a obrigação principal  relativa aos serviços
da instituição ser recolhida nos prazos estabelecidos
na legislação municipal. 

Art. 8º A não entrega da DES-IF ou sua entrega com
qualquer incorreção ou omissão, ou fora dos prazos,
forma  ou  periodicidade  estabelecidos,  sujeita  o
contribuinte – instituições financeiras e equiparadas
indicadas  no  artigo  1º  às  infrações  previstas  na
legislação municipal.

§1º Deverá ser encaminhada declaração retificadora
sempre que verificado qualquer erro ou omissão, ou
no  caso  de  alteração  ou  substituição  de  quaisquer
documentos pertinentes. 

§2º  A  entrega  da  declaração  retificadora  após
iniciado qualquer  procedimento  fiscal  não  exime o
sujeito passivo das penalidades cabíveis.

Art.  9º  O  cumprimento  das  obrigações  constantes
neste  Decreto  não  desobriga  o  contribuinte  de
apresentar  documentos  ou  prestar  quaisquer  outras
informações relativas a fatos geradores do ISSQN e
não  alcançados  pela  decadência  ou  prescrição  do
crédito tributário.

Parágrafo único. A autoridade competente poderá dar
ciência  de  Intimações,  Notificações  e  Autos  de
Infração  ao  contribuinte  através  do  aplicativo  da
DES-IF.

Art.  10. A Secretaria Municipal de Fazenda poderá
expedir  outras  instruções  complementares  e
normativas  necessárias  à  implementação  deste
regulamento.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 01 de fevereiro de 2019.

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

DECRETO Nº 3.373, DE 07 DE FEVEREIRO DE
2018

Altera  dispositivos  do  Decreto  n.°
2.614,  de  02  de  julho  de  2012,  que
regulamenta  o  repasse  de  recursos  às
Escolas Públicas Municipais e dá outras
providências.

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. 1° Inclui o art. 11-A no capítulo III – Do Plano
de Aplicação Financeira, do Decreto n.° 2.614, de 02
de  julho  de  2012,  que  passará  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

“CAPÍTULO III
DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Art.  11-A  O  plano  de  aplicação
financeira poderá ser alterado,  pelos
Diretores,  quando  devidamente
fundamentado e justificado.”
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Art.  2°  Altera as alíneas “f”  e “m” do art.  14,  do
Decreto  n.°  2.614,  de  02  de  julho  de  2012,  que
passará a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

DOS RECURSOS

Art. 14. ...
...
f)  para  contratação  de  serviços  de
terceiros,  o  limite  da  despesa  não
poderá  ultrapassar  o  valor  de  R$
350,00  (trezentos  e  cinquenta reais)
mensal por fornecedor;
...
m)  efetivar  o  pagamento  através  de
cheque  individualizado,  nominal,
para  cada  credor  ou  por  meio  de
cartão de débito;”

Art. 3° Altera a tabela do anexo VII, que dispõe sobre
os materiais  de  consumo ou correlatos,  que podem
ser  adquiridos,  retirando  o  item gás  de  cozinha  e
passando  a  vigorar  com os  novos  itens,  conforme
segue:

“ANEXO  VII

Absorvente
Acetona
Adubo
Água 
oxigenada
Álbum para 
fotos
Álcool
Álcool gel
Algodão 
hidrófilo
Almofada 
para 
mimeógrafo
Alvejante
Anilina
Apagador
quadro
branco
Apitos
Areia
Argila
Assento 
plástico
Atadura 
Bacia
Balde
Bambolê
Baterias
Bico para 
bomba de 
inflar
Bolas
Bomba para
encher bolas
Brita
Cadeado
Caixa 
d’água
Caixas
diversas.
Calção e 
camiseta 
para time da
escola
Calha
Cano 
d’água

Capacho
Carimbo
Carpete
Cartucho 
para 
impressora 
jato de tinta
Cera em 
pasta
Cera líquida
Chaleira
Chave
Chave de 
fenda
Chave 
Philips
Cimento
Cimento 
cola
Cobre
Cola
Cola EVA
Cola quente
Colchonete
Compressa 
de gaze
Copos
Corda
Corda para 
violão
Cordão
Cós
Cotonete
Curativo 
tipo band-
aid
Dedal
Desentupid
or de pia
Desinfetant
e
Desodorizad
or de ar
Detergente
Disjuntor
Elástico
Engates 
para 

conexões
Escova de 
chão
Escova para
vaso 
sanitário
Esfregão
Esfregão de 
aço
Espanador
Esparadrapo
Esparadrapo
tipo 
micropore
Espelho
Espelho 
para 
interruptor
Esponja 
para louça
Estanho
Estopa
EVA
Extensão 
elétrica
Fechadura
Feltro
Ferro em 
barra
Fertilizante
Filtros para 
café
Fio 
polarizado 
para caixa 
de som
Fios 
elétricos
Fita crepe
Fita de 
cetim
Fita de 
veludo
Fita dupla
face
Fita métrica
Fita mimosa
Flanela

Fósforo
Gaze
Gesso
Guardanap
o
Inseticida
Interruptor
Iodo
Isopor
Jogos 
pedagógico
s 
(especificar
)
Lã em 
novelo
Lâmpadas 
em geral
Lâmpadas 
para 
projetor
Lima
Limpador 
líquido para
vidros
Linha para 
bordado
Linha para 
costura
Linha para 
crochê
Lixa
Lixeira e pá
plástica
Lustra 
móveis
Luva 
hidráulica
Luva para 
limpeza
Luvas 
cirúrgicas
Madeira
Mangueira
Mangueira 
para gás
Mapas sem 
moldura
Marcador
permanente
Marcador
quadro
branco
Martelo
Material 
elétrico/hid
ráulico
Medalhas
Moldura 
para quadro
Nebacetin 
pomada
Neomicina 
pomada
Óleo de 
máquina
Painel EVA
Palha de 
aço
Panelas
Pano de 

Prato
Pano para 
limpeza
Papel 
alumínio
Papel
Contact
Papel
crepom
Papel de 
parede
Papel  de
presente
Papel 
higiênico
Papel pardo
Papel 
toalha
Parafuso
Passagens 
de 
transporte 
urbano 
(justificar 
uso)
Pen-drive
Peneira de 
plástico
Pilha
Pincel e 
rolo para 
pintura
Plástico 
para estufas
Plugs de 
conexão
Pomada 
para batidas
Porta lápis
Porta sabão
Porta-lápis
Pratos
Pregos
Raquete de 
madeira
Reator
Rede
Refil cola
quente
Refil para
marcador
Revistas de 
cunho 
pedagógico 
(especificar
)
Rodízios, 
terminais e 
trilhos para 
cortina
Rodo
Sabão em 
barra
Sabão em 
pó
Sabonete 
líquido ou 
em barra
Saco para 
aspirador 
de pó

Sacos para 
lixo   
Sacos 
plásticos 
para 
alimentos
Sacos 
plásticos 
para freezer
Sapóleo      
Saponáceo
Sementes e 
mudas de 
plantas
Soda 
cáustica
Solvente e 
selador
Soro 
fisiológico
Suporte 
para 
lâminas
Suporte 
para 
lâmpadas
Tabela de 
basquete
Tapete
Tecido 
(justificar 
uso)
Telas para 
cercamento
Telas para 
insetos
Telha de 
barro ou 
brasilit
Termômetr
o clínico
Terra
Tijolo
Tinta
Tinta 
acrílica
Tinta para 
tecido
Tinta 
plástica
TNT
Toalha de 
papel
Toalha de 
rosto
Tomada
Tomadas 
em T
Torneira
Trama para 
cercas
Tubos e 
conexões
Utensílios 
para 
cozinha
Vaselina 
sólida
Vassoura
Verniz
Vidro”

Art.  4°  Altera a  tabela  do anexo VIII, que dispõe
sobre  os  serviços  para  pequenos  reparos  que
poderão  ser  contratados,  através  pessoa  jurídica,
passando a  vigorar  com os novos itens,  conforme
segue:

“ANEXO VIII

Assinatura de 
periódicos  
(especificar)
Auxílio para viagens 
de estudo
Confecção de chaves
Conserto de aparelhos
elétricos e eletrônicos
Conserto de 
vazamentos ou 
infiltrações
Corte de grama e 
limpeza de terreno
Desobstrução das 
redes de esgoto, 
fossas, sumidouros
Frete
Impressão de 
documentos oficiais
Imunização
Limpeza de 
reservatório de água, 
calha, caixa de 
gordura
Limpeza e reparo de 
calhas, algerosas e 
tubos
Lixação e tratamento 
antiferrugem
Locação de DVDs
Pintura em paredes, 
forros, tetos e 
esquadrias em geral
Poda de árvores, 
substituição de leiva
Recuperação de forro 
e roda forro
Recuperação de 
paredes
Recuperação ou 
substituição de grades,
janelas e portões
Reparos de 

marcenarias
Reparos em pisos 
existentes (tacos, 
parquet, lajotas...)
Reparos em rebocos e 
azulejos
Reparos na estrutura 
do telhado
Reparos nas calçadas 
existentes
Reparos nos beirais
Revelação de fotos
Revestimento e 
acabamentos comuns 
em divisórias
Serviço de 
Aluguel/Empréstimo 
de brinquedos em 
geral
Serviço de análise de 
água
Serviço de cópias”
Serviço de eletricista
Serviço de 
encadernação
Serviço de encanador
Serviço de 
sonorização
Serviços contábeis
Serviços de gráfica
Substituição de 
instalação elétrica
Substituição de telhas 
quebradas e/ou 
cumeeiras
Substituição de vidros
Troca de aparelhos 
sanitários, louças, 
caixas de descarga
Troca de lâmpadas, 
reatores, interruptores,
tomadas

Art.  5° Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 07 de fevereiro de 2019.

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

E      DITAIS  

EDITAL Nº 14/2019

Torna  Público  a  realização  da
Audiência Pública para apresentação
do  Relatório  Quadrimestral  de
Gestão da Saúde.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul,  no uso de suas  atribuições
legais, TORNA PÚBLICO a realização da Audiência
Pública  para  apresentação  do  Relatório
Quadrimestral  de  Gestão  da  Saúde,  referente  ao
período  de  setembro  a  dezembro  de  2018,  a  ser
realizada  no  dia  25  de  fevereiro  de  2019,  às
19h30min,  ou  assim  que  concluída  a  Reunião
Ordinária, na Casa Legislativa desta cidade. 

Carlos Barbosa, 06 de fevereiro de 2019.

Evandro Zibetti, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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EDITAL Nº 15, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019

Torna público a abertura de inscrições para
participação  no  evento  “Barbosa
Kerbbierfest”.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio  Grande  do  Sul,  no uso  de  suas  atribuições
legais,  TORNA PÚBLICO a  abertura das inscrições
para  os  interessados  em  participar  do evento
“Barbosa  Kerbbierfest”,  edição  2019,  que  será
realizados no dia 06 de abril de 2019, no horário das
8h  às  21h,  no  Parque  da  Estação.  Em  caso  de
condições  climáticas  desfavoráveis,  o  evento  será
transferido para o dia 13 de abril, no mesmo horário e
local.

Os expositores CERVEJEIROS interessados poderão
realizar  sua  inscrição  de  26 a  28 de  fevereiro do
corrente ano, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30,
junto  à  Secretaria  de  Desenvolvimento,  Turístico,
Indústria  e  Comércio.  Poderão  habilitar-se  ate  06
(seis) empresários do ramo da  produção de cerveja
artesanal,  sendo  que  as  vagas  serão preenchidas
preferencialmente  por  empresas  barbosenses.  Fica
estabelecido  como  segundo  critério,  a  ordem
cronológica das inscrições.

Neste  evento,  também  poderão  se  inscrever,  no
mesmo período acima citado, 04 (quatro) expositores
de COMIDA TÍPICA ALEMÃ. Poderão habilitar-se
os  empresários  do  ramo  da  gastronomia  (bares,
restaurantes,  pizzarias,  cafés,  padarias  e  afins),
ficando  a  critério  da  Secretaria  organizadora  a
aprovação do cardápio de cada expositor.  As vagas
serão preenchidas  preferencialmente  por  empresas
barbosenses.  Fica  estabelecido  como  segundo
critério, a ordem cronológica das inscrições.

Cada expositor (cervejeiro e de gastronomia) terá que
providenciar sua  própria  estrutura,  ficando
responsável, também,  pela colocação e pela  retirada
da  mesma,  respeitando  a  metragem  de  3m  x  3m,
aproximadamente,  bem  como  os  horários e  local
determinados  pela  Secretaria  para  montagem  e
desmontagem  do  evento.  Ainda,  os  expositores
inscritos  deverão oferecer  opção de pagamento aos
consumidores  com  máquina  de  cartão  de
débito/crédito. 

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.

Mais  detalhes  serão  definidos  em reunião,  após  o
período de inscrições, mediante registro de atas.
Mais  informações  podem ser  obtidas  pelo  telefone
(54) 3433-2194.

Carlos Barbosa, 12 de fevereiro de 2019. 

Evandro Zibetti, 
Prefeito de Carlos Barbosa

EDITAL Nº 16/ 2019 – PSS I

O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA TORNA

PÚBLICO que  realizará  PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO  E  SELEÇÃO  PÚBLICA  para
compor banca para as funções de ANALISTA DE
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS
–  SIG  e  MÉDICO  GINECOLOGISTA  E
OBSTETRA, sob  regime estatutário e  em caráter
temporário. 

Os salários variam de R$ 7.783,82 a R$ 12.136,93,
além  de  adicional  de  insalubridade  e  de  difícil
acesso,  conforme  o  cargo  e  atividades
desenvolvidas. 

As INSCRIÇÕES serão feitas de forma presencial,
de  18  a  22  de  fevereiro  de  2019,  devendo  o
formulário  de  inscrição  e  o  currículo  serem
devidamente preenchidos e entregues na Prefeitura
Municipal  de  Carlos  Barbosa,  no  setor  de
Protocolo. 

Mais informações e Edital  na íntegra poderão ser
obtidos no Mural de Publicações da Prefeitura e no
site  www.carlosbarbosa.rs.gov.br,  Município  de
Carlos  Barbosa/Serviços  Municipais/Contratações
Temporárias/Editais de PSS e SP, ou pelo telefone
(54) 3461-8815. 

Carlos Barbosa, 12 de fevereiro de 2019. 

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 008/2019

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 18 de Fevereiro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO:  Contração  de  Empresa  Especializada
em  Locação  e Licença  de  Uso  de  Programa
Informatizado-Software  Específico  para
Gerenciamento  do  Índice  de  Participação  do
Município na Arrecadação do ICMS.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/siste
mas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o número 008 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 009/2019

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 20 de Fevereiro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO:  Registro  de  Preços  para  Aquisição  de
Material e Alimentos

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/siste
mas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o número 009 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 010/2019

TIPO: Menor Preço por Lote

DATA: 21 de Fevereiro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Locação de
Gerador para o Festival da Canção, Aniversário do
Município,  a  Encenação  da  Paixão  de  Cristo,
Festiqueijo 2019 e Natal no Caminho das Estrelas.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistem
as/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o número 010 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 011/2019

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 21 de Fevereiro de 2019
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO:  Aquisição de Carga de Gás de Cozinha
P13 e P45.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistem
as/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o número 011 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 012/2019

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 22 de Fevereiro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO:  Contratação de Empresa para Prestação
de  Serviço  de  Sonorização  para  Eventos  do
Município.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistem
as/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o número 012 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 013/2019

TIPO: Menor Preço Gobal
DATA: 22 de Fevereiro de 2019
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO:  Contratação  de  Serviço  de  Zeladoria  e
Recepção para a Secretaria Municipal da Assistência
Social e Habitação.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistem
as/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o número 013 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 014/2019

TIPO: Menor Preço por Lote
DATA: 25 de Fevereiro de 2019
HORÁRIO: 09 horas

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
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OBJETO:  Locação  de  Brinquedos  Infláveis  para
Eventos de 2019.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistem
as/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o número 014 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 015/2019

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 26 de Fevereiro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO:  Contratação  de Empresa  para  Prestação
de Serviço de Segurança de Eventos.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistem
as/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o número 015 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

ATAS

ATA I DE SESSÃO CONCORRÊNCIA
Nº 001/2019

Ata  de  licitação  modalidade  Concorrência  número
um do ano de dois mil e dezenove realizada às nove
horas  do  dia  oito  de  fevereiro  de  dois  mil  e
dezenove,  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 para gêneros
alimentícios  para  merenda  escolar.  Presentes  os
membros  da  Comissão  Julgadora  de  Licitações:
Daniel  Augusto  Schultz,  Cláudia  Missiaggia
Monegat e Raquel dos Santos De Zorzi Participaram
as empresas: HERBON AGROINDUSTRIA LTDA,
CNPJ 21.853.581/0001-84,  sem representação neste
ato; LA  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA,
CNPJ 24.734.761/0001-35,  sem representação neste
ato;  PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI  EPP,
CNPJ 24.170.620/0001-37,  sem representação neste
ato;   SALETE MARIA GASPERIN E CIA LTDA,
CNPJ 02.701.335/0001-62,  sem representação neste
ato; SALVI  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE
ALIMENTOS  LTDA,  CNPJ  07.615.475/0001-31,
sem representação neste  ato; HELLMAX – FOOD
SERVICE  DISTRIBUIDORA  LTDA,  CNPJ
03.429.741/0001-80, neste ato representado pelo Sr.
Helio Dalmoro, RG 3018499701;  E FOLLMANN E
CIA LTDA,  CNPJ  10.322.137/0001-16,  neste  ato
representado  pelo  Sr.  Ederson  Follmann,  RG
8124426746;  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA,
CNPJ  88.999.941/0001-21,  neste  ato  representada
pela  Sra.  Marta  Elena  Baldasso  Rinaldi,  RG
2030413691;  COOPERATIVA  SANTA  CLARA
LTDA,  CNPJ  88.587.357/0066-04,  sem
representação  neste  ato; SDT  ASSESSORIA  E
REPRESENTAÇÃO  EIRELI,  CNPJ
18.835.040/0001-19,  sem  representação  neste  ato;
NUTRESSENCIAL  ALIMENTOS  LTDA,  CNPJ
08.727.723/0001-07,sem  representação  neste  ato.
Atendido o disposto da Lei 8.666/93, verificou-se a
ampla  publicidade.  A  Comissão  decidiu  por  dar
continuidade ao processo licitatório e analisados os
documentos  referentes  ao  item  “habilitação”.  As

empresas   LA  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS
LTDA;  NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA;
SDT  ASSESSORIA  E  REPRESENTAÇÃO
EIRELI;  SALETE  MARIA  GASPERIN  E  CIA
LTDA;  SALVI  INDÚSTRIA E  COMÉRCIO  DE
ALIMENTOS  LTDA;  HERBON
AGROINDUSTRIA LTDA; E FOLLMANN E CIA
LTDA e   PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
EPP, apresentaram Declaração  de enquadramento
como  Micro  Empresa  ou  Empresa  de  Pequeno
Porte.  Foram  inabilitadas  as  empresas  SALVI
INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS
LTDA,  por  apresentar  a  Declaração  constante  no
Item 06.01.03 ‘a’, com validade vencida, a empresa
LA  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA,  não
apresentou  o  Item 06.01.04  ‘c’ e  a  empresa   E
FOLLMANN E CIA LTDA,  apresentou  cópia  de
Alvará  Sanitário  sem autenticação.  As   empresas
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA;
PARANÁ  FOODS  COMÉRCIO  EIRELI  EPP;
HELLMAX – FOOD SERVICE DISTRIBUIDORA
LTDA;   HERBON  AGROINDUSTRIA  LTDA;
SDT  ASSESSORIA  E  REPRESENTAÇÃO
EIRELI;   NUTRESSENCIAL  ALIMENTOS
LTDA;   SALETE  MARIA  GASPERIN  E  CIA
LTDA e  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA LTDA,
foram  consideradas  habilitadas. A  Comissão  de
Licitação,  aguarda  o  prazo  de  recurso,  para
posterior  abertura  da  proposta  de  preços.  Nada
mais  havendo  a  tratar,  a  reunião  foi  encerrada  e
lavrada a presente ata.

ATA III DE SESSÃO DE TOMADA DE
PREÇOS

Nº 001/2019

Ata  de  licitação  modalidade  Tomada  de  Preços,
número  um,  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,
realizada às quatorze horas do dia oito de fevereiro
de dois mil  e dezenove, na Sala de Licitações da
Prefeitura  Municipal,  sita  à  Rua  Assis  Brasil,
número  onze,  em Carlos  Barbosa,  que  tem como
objeto a contratação de empresa para execução de
serviço de reforma para a troca do piso do Gabinete
do  Prefeito,  localizado  no  Centro  Administrativo
Municipal, situado na Rua Assis Brasil, 11, Centro
de Carlos Barbosa, com colocação de mão de obra,
materiais e equipamentos necessários. Presentes os
membros  da  Comissão  Julgadora  de  Licitações:
Claudia  Missiaggia  Monegat,  Daniel  Augusto
Schultz e Raquel dos Santos De Zorzi. A comissão
reuniu-se  para  dar  andamento  a  fase  da  Proposta
Financeira.  Prossegui-se  a  abertura  do  envelope
referente  a  esta  fase.  A proposta  da  empresa  JIL
CONSTRUÇÕES  LTDA  foi  considerada
classificada.  Sendo  assim,  a  empresa  JIL
CONSTRUÇÕES  LTDA  foi  classificada  em
primeiro  lugar  pelo  valor  total  de  R$  24.695,62.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pela
comissão de licitações.

CONTRAT      O      S  

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2019

CONTRATANTE:  Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Somavilla & Laner Ltda
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa  para  prestação  de  serviços  de
levantamento  topográfico  georreferenciado  em
Coordenadas  RTM, datum de  referência  SIRGAS
2000 de terrenos individualmente,  ruas,  acessos e
estradas, com seus diferentes tipos de pavimentos,
passeios  públicos de  acordo com o Plano Diretor
vigente  (tipo do  pavimento,  se  existente  ou não),

postes  de  energia,  bueiros,  mobiliário  urbano,
divisas e áreas das benfeitorias individualmente, de
acordo  com  as  diferentes  tipologias,  conforme  o
disposto na Lei 2310/2009.
A descrição dos imóveis deverá ser feita, sempre que
possível,  em  consonância  com  a  Matrícula  do
Registro do Imóvel, de posse dos proprietários, sendo
que  deverá  ser  conseguida  cópia  fotográfica  da
matrícula, em boa resolução com câmera digital ou
equivalente (scanner manual), quando possível.
Pelo menos três fotografias digitais coloridas de alta
resolução dos terrenos e casas, de diferentes ângulos.
DA ENTREGA DO SERVIÇO:
a) Os  levantamentos  topográficos  deverão  ser
entregues  impressos  e  devidamente  assinados  por
técnicos legalmente habilitados para o serviço.
b) Os levantamentos deverão, ainda, ser entregues ao
município  em  meio  digital  (arquivos  DWG  e
shapefile).
c) As fotos  deverão,  ainda,  ser  entregues  em meio
digital (arquivos jpg de alta resolução).
d) O profissional deverá apresentar ART do serviço
executado.
OBSERVAÇÕES:
1.  A  empresa  contratada  deverá  possuir  em  seu
quadro  funcional  um  dos  seguintes  profissionais:
engenheiro  agrimensor,  engenheiro  cartógrafo,
geomensor,  geógrafo  ou  profissional
equivalentemente  habilitado  para  serviços  de
topografia  com Estação  Total  e  GPS  Geodésico  e
deverá  atender  o  disposto  na  PL-2087/2004
CONFEA.
2. Casos omissos e problemas encontrados durante a
execução  dos  serviços  serão  resolvidos
conjuntamente  entre  Município  e  empresa
contratada.
3.  A revisão  e  correção  dos  erros  provenientes  do
primeiro  lançamento  do  IPTU referente  aos  dados
levantados  pelo  recadastramento  serão  de  total
responsabilidade da empresa contratada.
4.  As  solicitações  de  serviços  acontecerão
dependendo  da  demanda  de  trabalho  do  Setor  de
Cadastro  Imobiliário  e  deverão  ser  executadas  e
apresentadas  no  prazo  máximo  de  15  dias  da
solicitação.
5.  A  empresa  contratada  deverá  providenciar
credenciais  e  vestimentas  adequadas  para
identificação  dos  técnicos,  sendo  que  a  Prefeitura
fornecerá documentação comprobatória e divulgação
do serviço na mídia.
VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  de  01  de
março de 2019 até 29 de fevereiro de 2020.

Carlos Barbosa, 07 de fevereiro de 2019.

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
 Secretário Municipal da Fazenda

SOMAVILLA & LANER LTDA
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2019

CONTRATANTE:  Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Expressão  Engenharia  e
Construções Ltda Epp
OBJETO: Constitui  objeto deste a  contratação de
empresa  para  construção  de  Escola  de  Educação
Infantil  na  comunidade  de  Arcoverde,  com
colocação  de  mão  de  obra  e  os  materiais  e
equipamentos necessários.

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
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As obras deverão ser executadas conforme Projeto,
Orçamento,  Cronograma  Físico  Financeiro  e
Memorial Descritivo anexo a este contrato.
VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, a partir
da emissão da Ordem de serviço.
VALOR: R$  785.890,50  (setecentos  e  oitenta  e
cinco  mil,  oitocentos  e  noventa  reais  e  cinquenta
centavos).

Carlos Barbosa, 08 de fevereiro de 2019.

ALDO PAROLIN
 Secretário Municipal da Educação

Substituto

EXPRESSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA – EPP
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 043/2019

CONTRATANTE:  Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Nota  Certa  Boletins  Jurídicos
Ltda.
OBJETO: O presente  contrato  tem a  finalidade  a
prestação de serviço de disponibilização das notas de
expediente  através  da  rede  Internet,  sob  forma  de
página, oriundas: 
a) da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul (1º e 2º
graus).
b) da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul (1º e
2º graus).
c) da Justiça Federal do Rio Grande do Sul (1º e 2º
graus).
d)  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
e) do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul.
A  CONTRATADA  deverá  manter  em  seu  site
(domínio)  www.sij.com.br,  uma  página  para  o
CONTRATANTE, onde estarão disponíveis as notas
de expediente publicadas nos Diários contratados.
As  Notas  de  Expediente  a  serem  enviadas  ao
Contratante serão aquelas que contenham os nomes
ou  suas  variações  logo  elencados,  os  quais  foram
definidos expressamente pelo Contratante,  sendo as
notas  de  expediente  lidas  em  nome  da Prefeitura
Municipal  de  Carlos  Barbosa,  Prefeitura  de  Carlos
Barbosa, Município de Carlos Barbosa.
Não serão remetidas as Notas de Expediente em que
constem os nomes ou suas variações distintas da(s)
relacionada(s), ainda que semelhantes ou por estarem
abreviadas (considerando-se como incompleta a falta
ou  a  troca  de  uma  única  letra),  ou  incompletas  e
ficarão  restritas  à  ocorrência  literal  do  texto  que
deverá  ser  idêntico  ao  definido  na  anteriormente,
ficando, desde logo, esclarecido que outras variações,
mesmo que semelhantes aos nomes identificados, não
serão remetidas, eximindo a Contratada da obrigação
de entregar a nota de expediente correspondente.
A Contratada  está  isenta  de  responsabilidade  pela
falta  de  entrega  ou  disponibilização  das  notas  de
expediente caso ocorra:
a)  Erro  de  grafia  do  nome  das  partes  ou  de  seus
procuradores (como por exemplo: abreviações; troca
de uma única letra, separação do nome por hífen ou
por  espaço  ou  nome  incompleto),  por  falha  dos
Cartórios;

b)  Falhas,  total  ou  parcial  na  publicação
eletrônica dos Diários Oficiais;
c)Interrupção ou suspensão dos serviços básicos

de acesso ao backbone internet;
d)Falhas  nos  roteadores  dos  provedores  de
acesso  à  Internet  contratados  pelo(a)
Contratante; 
e)Incompatibilidade  dos  sistemas  do(a)
Contratante com os provedores.

Em casos de alteração do endereço físico ou virtual
ou  do  nome  do  Contratante,  a  Contratada  será
comunicada  do  ocorrido,  para  que  possa
providenciar  o  aditivo  contratual  pertinente  e  a
alteração de endereço em seus cadastros, no prazo
de  cinco  dias  úteis  a  contar  do  1º  dia  útil
consecutivo à comunicação. Em hipótese alguma a
Contratada  fica  obrigada  a  proceder  pesquisa  de
endereço,  se  observado  o  silêncio  do  Contratante
quanto à comunicação deste.
O serviço não  abrange contratação  de  provedores
para  obtenção  de  acesso  à  rede  “INTERNET”,
estando estes ao encargo exclusivo do contratante. É
de  inteira  responsabilidade  desta,  também,  a
realização da conexão com o provedor de acesso à
rede  “INTERNET”  para  a  obtenção  das
informações do presente contrato.
As NE deverão  estar disponíveis no site (domínio)
da CONTRATADA ao CONTRATANTE pelo prazo
de noventa dias a contar da data de publicação.
O  presente  serviço  de  Notas  de  Expediente  tem
caráter  meramente  informativo  e  não  dispensa  o
acompanhamento por parte do procurador investido.
A  Contratada  compromete-se  a  manter  em  seu
banco de dados as notas de expediente oriundas dos
Tribunais e Foros especificados, pelo prazo de 120
(cento  e  vinte)  dias,  decorrido  este  prazo  serão
excluídas.
A Contratada enviará  à Contratante  as publicações
de  NE,  para  os  seguintes  endereços  eletrônicos:
ivaniak@carlosbarbosa.rs.gov.br  ,
juridico@carlosbarbosa.rs.gov.br  .  Os  envios  se
darão  de  forma  gratuita,  dentro  da  modalidade
solicitada  e  por  liberalidade  da  Contratada,  não
sendo parte do objeto do presente contrato.
VIGÊNCIA:  12 (doze)  meses,  a partir  de 13 de
fevereiro de 2019 a 12 de fevereiro de 2020.
VALOR: R$ R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais
e sessenta centavos) mensais.

Carlos Barbosa, 13 de fevereiro de 2019.

FABIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 200/2014

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

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN
D

VALOR
UNIT.

1
GASOLINA COMUM  P/  VEICULOS  DA
SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,26

2
OLEO  DIESEL  P/CAMINHOES  E
MAQUINAS OPERATRIZES PARA SEDE
DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,46

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 31

Carlos Barbosa, 13 de fevereiro de 2019.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Agricultura e Meio

Ambiente – substituto

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FIOI D'NONI LTDA
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 201/2014

CONTRATANTE:  Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Auto Posto São Sebastião Ltda
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes de preços praticados pela Petrobrás, e a
manutenção  dos  preços  de  aquisição  de  combustí-
veis, visto que há oferta de valores no mercado lo-
cal, conforme registro fotográfico, assim consolidan-
do os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN
D

VALOR
UNIT.

1
GASOLINA COMUM  P/  VEICULOS  DA
SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,26

2
OLEO  DIESEL  P/CAMINHOES  E
MAQUINAS OPERATRIZES PARA SEDE
DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,46

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 31

Carlos Barbosa, 13 de fevereiro de 2019.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Agricultura e Meio

Ambiente – substituto

AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 202/2014

CONTRATANTE:  Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Posto  do  Guerra  Comércio  de
Combustíveis 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  combustí-
veis, visto que há oferta de valores no mercado lo-

mailto:ivaniak@carlosbarbosa.rs.gov.br
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cal,  conforme  registro  fotográfico,   assim consoli-
dando os valores:
 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERI-
AL

UN
D

VALOR UNIT.

1
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,26

2
OLEO  DIESEL  P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES  PARA
SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,46

3

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

LT R$ 3,58

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 18

Carlos Barbosa, 13 de fevereiro de 2019.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Agricultura e Meio

Ambiente – substituto

POSTO DO GUERRA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA

Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 057/2015

CONTRATANTE:  Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Empresa Telefônica Brasil S.A
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 90 (noventa)
dias, ou seja, a partir de 09 de fevereiro de 2019 até
10 de  maio de 2019, na forma da justificativa em
anexo, que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento,  ou até que se encerre o novo processo
licitatório.  As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 06

Carlos Barbosa, 08 de fevereiro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e

Logística – Substituto

LUIS AUGUSTO SANDER
ORIVAL AIRTON TRAJANO DOS REIS

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Contratada

RENATA PERERA
Supervisora Geral de Licitações e contratos

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 104/2017

CONTRATANTE:  Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Imagem Sistemas  de Informações
Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado por mais 166 (cento e sessenta e

seis) dias, ou seja, de 12 de fevereiro de 2019 a 27
de  julho 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, 12 de fevereiro de 2019.

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário Municipal da Fazenda

IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 063/2018

CONTRATANTE:  Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simoni Bioecologieas Eireli
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as partes,  por  mais  30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 16 de fevereiro de
2019 até  18 de  março 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: 04

Carlos Barbosa, 12 de fevereiro de 2019.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

SIMONI BIOECOLOGIEAS EIRELI
Contratada

RENATA PERERA
Supervisora Geral de Licitações e contratos

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 112/2018

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
(sessenta) dias, ou seja, a partir de 14 de fevereiro
de  2019 até  15 de  abril 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: 03

Carlos Barbosa, 12 de fevereiro de 2019.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

SIMONAGGIO & CIA LTDA
Contratada

RENATA PERERA
Supervisora Geral de Licitações e contratos

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 197/2018

CONTRATANTE:  Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Progetto Sul Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais 60
(sessenta) dias, a partir de 11 de fevereiro de 2019 a
12 de  abril 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: 01

Carlos Barbosa, 08 de fevereiro de 2019.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

PROGETTO SUL LTDA
Contratada

RENATA PERERA
Supervisora Geral de Licitações e contratos

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 198/2018

CONTRATANTE:  Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Tramontina Eletrik S/A
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais 120
(cento e vinte) dias, a partir  de  18 de  fevereiro de
2019 a  18 de  junho 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: 01

Carlos Barbosa, 12 de fevereiro de 2019.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas – Substituto

TRAMONTINA ELETRIK S/A
Contratada

RENATA PERERA
Supervisora Geral de Licitações e contratos

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 199/2018

CONTRATANTE:  Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Tramontina S/A Cutelaria
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais 120
(cento e vinte) dias, a partir  de  18 de  fevereiro de
2019 a  18 de  junho de  2019,  na  forma  da
justificativa em anexo,  que faz parte  integrante do
presente  instrumento. As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
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inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 12 de fevereiro de 2019.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas – Substituto

TRAMONTINA S/A CUTELARIA
Contratada

RENATA PERERA
Supervisora Geral de Licitações e contratos

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

ADITIVOS       DOS TERMOS DE  
COLABORAÇÃO

EXTRATO DO ADITAMENTO DO TERMO 
Nº 002/2019

PARCEIRO  PÚBLICO:  Município  de  Carlos
Barbosa
OSC: Associação  dos Estudantes Universitários  da
Feevale – AFEEVALE
OBJETO: Fica  alterado  o  item  2 –  DA
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, sub  item 2.3 –
Dados  Bancários,  conforme  justificativa  anexa,
passando a ser:
BANCO: BANRISUL 041,
AGÊNCIA: 0580,
CONTA: 06.048833.0-5.
Os  demais  itens do  termo  de  colaboração
permanecem inalterados.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 12 de janeiro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

MILENA HAEFLIGER
Presidente da AFEEVALE

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO DO TERMO 
Nº 005/2019

PARCEIRO  PÚBLICO:  Município  de  Carlos
Barbosa
OSC:  Associação  Barbosense  dos  Estudantes  na
Faculdade Integração – ABEFAI
OBJETO: Fica  alterado  o  item  2 –  DA
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, sub  item 2.3 –
Dados  Bancários,  conforme  justificativa  anexa,
passando a ser: 
BANCO: BANRISUL 041,
AGÊNCIA: 0580,
CONTA: 06.851294.0-0.
Os  demais  itens do  termo  de  colaboração
permanecem inalterados.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 12 de janeiro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

DANIELE RITTER
Presidente da ABEFAI

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

TERMOS DE COLABORAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 012/2019

PARCEIRO  PÚBLICO: Município  de  Carlos
Barbosa
OSC: Movimento Assistencial Barbosense – MAB
OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem
por  objeto  estabelecer  as  condições  para  a
execução de projeto na área 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.
Contempla a 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.
Contempla  ainda  a  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.
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  11 de
fevereiro de 2019.

Carlos Barbosa, 11 de fevereiro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

FERNANDO XAVIER DA SILVA
Presidente do Movimento Assistencial Barbosense –

MAB

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 013/2019

PARCEIRO  PÚBLICO: Município  de  Carlos
Barbosa
OSC: Associação  de  Pais  e Amigos  dos
Excepcionais – APAE
OBJETO: O  presente  Termo  de  Colaboração  tem
por objeto estabelecer as condições para a execução
de  projeto  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.
Contempla ainda a 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  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.
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. Contempla  ainda  a
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. 
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
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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.
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  11 de
fevereiro de 2019.

Carlos Barbosa, 11 de fevereiro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

LOURDES MARIA PEDRUZZI SAUTHIER
Presidente da APAE

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 014/2019

PARCEIRO  PÚBLICO: Município  de  Carlos
Barbosa
OSC: Associação Carlos Barbosa de Futsal – ACBF
OBJETO: O  presente  Termo  de  Colaboração  tem
por objeto estabelecer as condições para a execução
de projeto para  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.
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  11 de
fevereiro de 2019.

Carlos Barbosa, 11 de fevereiro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

BOLÍVAR ZUANAZZI
Presidente da ACBF

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2019

PARCEIRO  PÚBLICO: Município  de  Carlos
Barbosa
OSC: Associação  Barbosense  de  Proteção  aos
Animais – ABAPA
OBJETO: O  presente  Termo  de  Colaboração  tem
por objeto estabelecer as condições para a execução
de projeto que vise 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 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
necessárias ou solicitadas pela Secretaria Municipal
da Saúde;
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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;
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  11 de
fevereiro de 2019.

Carlos Barbosa, 11 de fevereiro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

LUANA TENEDINI
Presidente da ABAPA

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 016/2019

PARCEIRO  PÚBLICO: Município  de  Carlos
Barbosa
OSC: Associação Corpo  de Bombeiros Voluntários
de Carlos Barbosa
OBJETO: O  presente  Termo  de  Colaboração  tem
por objeto estabelecer as condições para a execução
de projeto  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.
Contempla ainda a  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.
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  11 de
fevereiro de 2019.

Carlos Barbosa, 11 de fevereiro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

 ARLEI DUPONT
   Presidente dos Bombeiros Voluntário de Carlos

Barbosa

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 017/2019

PARCEIRO  PÚBLICO: Município  de  Carlos
Barbosa
OSC: Associação Cultural Grupo Vocal Tramavoz
OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem
por  objeto estabelecer  as  condições  para  a
execução  de  projeto  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.
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  11 de
fevereiro de 2019.

Carlos Barbosa, 11 de fevereiro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

 CLEONICE DEMARI CAMINI
Presidente do Grupo Vocal Tramavoz

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 018/2019

PARCEIRO  PÚBLICO: Município  de  Carlos
Barbosa
OSC:  Instituto Cultural  dos Meninos Cantores  e
Amigos de Carlos Barbosa
OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem
por  objeto estabelecer  as  condições  para  a
execução  de  projeto  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.
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  11 de
fevereiro de 2019.

Carlos Barbosa, 11 de fevereiro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

 AUGUSTINO LUIZ CANAL
Presidente do Inst. Cultural Meninos Cantores

 e Amigos de Carlos Barbosa

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 019/2019

PARCEIRO  PÚBLICO: Município  de  Carlos
Barbosa
OSC: Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte
OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem

por objeto estabelecer as condições para a execução
de  projeto  para  o  desenvolvimento  de  oficinas  de
canto  coral  dirigidas  ao  público  adulto,  atendendo
vozes  femininas  e  masculinas  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  dos  cantores  para
apresentações no município e fora dele.
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  11 de
fevereiro de 2019.

Carlos Barbosa, 11 de fevereiro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

 MARILENE DEITOS DALMÁS
Presidente do Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 020/2019

PARCEIRO  PÚBLICO: Município  de  Carlos
Barbosa
OSC: Conselho Comunitário Pro Segurança Pública
de Carlos Barbosa
OBJETO: O  presente  Termo  de  Colaboração  tem
por objeto estabelecer as condições para a execução
de projeto  para estímulo e promoção da segurança
pública,  conforme  descrito  em  Lei  Municipal  nº
2.584/2013 e 3.396/2017.
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  11 de
fevereiro de 2019.

Carlos Barbosa, 11 de fevereiro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

 ANDRÉ ROBERTO RUVER
   Presidente do Consepro Carlos Barbosa

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 021/2019

PARCEIRO  PÚBLICO: Município  de  Carlos
Barbosa
OSC: Associação Oficina da Arte
OBJETO: O  presente  Termo  de  Colaboração  tem
por objeto estabelecer as condições para a execução
de  projeto  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.
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  11 de
fevereiro de 2019.

Carlos Barbosa, 11 de fevereiro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
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Prefeito Municipal

 MANOEL LUIS COSTA DE CASTRO
   Presidente da Associação Oficina da Arte

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 022/2019

PARCEIRO  PÚBLICO: Município  de  Carlos
Barbosa
OSC: Associação  dos  Artesões  do  Município  de
Carlos Barbosa
OBJETO: O  presente  Termo  de  Colaboração  tem
por objeto estabelecer as condições para a execução
de  projeto  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.
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  11 de
fevereiro de 2019.

Carlos Barbosa, 11 de fevereiro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

 ARACELI TIEPPO ZENI
   Presidente da Associação dos Artesãos do 

Município de Carlos Barbosa

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 128/2019

CONCEDE,  a  partir  desta  data, por  cinco dias
consecutivos, licença paternidade ao servidor JOEL
CANAL, matrícula  nº 575,  operário, e  prorroga  a
mesma por mais quinze dias consecutivos, nos termos
do art. 210-A da Lei Municipal nº 682/90. Período da
licença paternidade: de 04 de fevereiro de 2019 a 23
de fevereiro de 2019.

Carlos Barbosa, 04 de fevereiro de 2019.

Fábio Fiorotto, 
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 129/2019

NOMEIA,  com efeito retroativo a 02  de  fevereiro a
01 de  março de  2019, MARCOS  SCHNEIDER,
matrícula  nº  1.870,  para  exercer  as  atribuições  do
cargo  de  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE
DESENVOLVIMENTO  TURÍSTICO,  INDÚSTRIA
E  COMÉRCIO,  sem  remuneração,  em  virtude  de
férias do titular do cargo.

Carlos Barbosa, 04 de fevereiro de 2019.

Evandro Zibetti,

Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 130/2019

NOMEIA,  de  04  a  23 de  fevereiro de  2019,
JESSICA DALCIN ANDRIOLI, matrícula nº 1.462,
para  exercer  as  atribuições  do  cargo  de
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO sem remuneração, em virtude de férias
do titular do cargo.

Carlos Barbosa, 04 de fevereiro de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 131/2019

ENQUADRA,  a  partir  desta  data, a servidora
PAULA ROBERTA RUPPES, matrícula  nº  2.040,
Técnico em  Enfermagem,  como  beneficiária de
adicional de insalubridade em grau máximo de 30%
(trinta por cento) sobre o padrão 08, classe A, do
quadro  de  cargos  e  salários  da  Lei  Municipal  nº
685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 04 de fevereiro de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 132/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  ao servidor
VINICIUS FLECK SILVEIRA, Fiscal Sanitarista e
de Meio Ambiente,  matrícula nº  1.456,  tendo sido
investido em cargo de provimento efetivo em 17 de
janeiro de  2013, em virtude  de  ter  completado o
período aquisitivo para  o prêmio assiduidade,  nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, sendo
o período aquisitivo de 17 de janeiro de 2013 a  17
de  janeiro de  2018,  tendo optado  o servidor  pela
transformação  de  03  (três)  meses  em  prêmio
assiduidade indenizado (02 parcelas), cuja quitação
será efetuada na folha de pagamento dos meses de
FEVEREIRO e  MARÇO  de  2019  e,  conforme  o
processo administrativo nº 007/2019.

Carlos Barbosa, 04 de fevereiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 133/2019

CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor ELSON
ZARO, Motorista,  matrícula  nº  599,  tendo  sido
investido em cargo de provimento efetivo em 28 de
dezembro de 1998, em virtude de ter completado o
período aquisitivo para  o prêmio assiduidade,  nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, sendo
o período aquisitivo de  28 de  dezembro de  2013 a
28 de  dezembro de 2018,  tendo optado  o servidor
pela  transformação de 03 (três)  meses  em prêmio
assiduidade indenizado (01 parcela),  cuja quitação
será  efetuada  na  folha  de  pagamento  do  mês  de
FEVEREIRO de  2019,  conforme  o  processo
administrativo nº 001/2019.

Carlos Barbosa, 04 de fevereiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 134/2019

CONCEDE prêmio  assiduidade  ao servidor
CLADEMIR  ANTONIO  WINGERT,  Médico,

matrícula nº  231,  tendo sido investido em cargo de
provimento efetivo em 03 de dezembro de 1990, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio  assiduidade,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal nº 682/90,  sendo o período aquisitivo de
09 de  fevereiro de  2013 a  09 de  fevereiro de  2018,
tendo  optado  o servidor  pela  transformação  de  03
(três)  meses em prêmio assiduidade indenizado (02
parcelas),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento dos meses de FEVEREIRO e MARÇO de
2019,  conforme  o  processo  administrativo  nº
012/2019.

Carlos Barbosa, 04 de fevereiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 135/2019

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas  atribuições
legais,  e  de  conformidade  com o que  estabelece  o
artigo  40,  §  7º,  inciso  I  da  Constituição  Federal,
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003
e  Lei  Municipal  nº  2755  de  2012,  CONCEDE
PENSÃO ao dependente do servidor inativo JORGE
LUIZ DALLPOSSO, CPF 217.661.260-49, matrícula
141, identidade funcional 226, cargo de Operador de
máquinas,  padrão  G2.1,  classe  F,  regime  jurídico
estatutário,  44  horas  semanais,  falecido  em
28/01/2019,  inativado  conforme  Portaria  nº
660/2012, sendo que 100% desta pensão corresponde
a R$ 5.633,48, distribuídos da seguinte forma: EMA
MISTURINI, CPF 512.714.860-91, cônjuge, a contar
de  28/01/2019,  à  razão  de  100%,  no  valor  de  R$
5.633,48. A pensão será custeada por INST. PREV.
MUNICIPAL – CARLOS BARBOSA, e seu reajuste
será efetivado pela paridade.  

Carlos Barbosa, 04 de fevereiro de 2019

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal de PM DE CARLOS

BARBOSA.

PORTARIA Nº 136/2019

AVERBA, para  fins  de  cômputo  de  tempo  de
contribuição  na  aposentadoria,  o  tempo  de  serviço
prestado  pelo servidor  ROQUE  ANTONIO
GIACOBBO,  matrícula  nº 822,  conforme  Certidão
do Instituto Nacional de Seguro Social:

Atividade  Privada,  com  contribuição  ao  Regime
Geral de Previdência – INSS:
Barzenski SA Indústria de Móveis

Período de  26/01/1981 a  19/08/1982 – total  de  01
ano, 06 meses e 24 dias.

Móveis Carraro Ltda

Período de  16/11/1982 a  19/10/1983 –  total  de  11
meses e 04 dias.

Barzenski SA Indútria de Móveis

Período de  16/11/1983 a  20/02/1985 –  total  de  01
ano, 03 meses e 05 dias.

Todeschini SA Indústria e Comércio

Período de  20/03/1985 a  17/10/1985 – total  de  06
meses e 28 dias.

Todeschini SA Indústria e Comércio

Período de  23/01/1986 a  07/04/1987 – total  de  01
ano, 02 meses e 15 dias.

SCA Indústria de Móveis Ltda

Período de  13/05/1987 a  06/04/1990 – total  de  02
anos, 10 meses e 24 dias.

SCA Indústria de Móveis Ltda
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Período de  16/04/1990 a  16/07/1991 –  total  de  01
ano, 03 meses e 01 dia.

Alternativa Editorial Ltda

Período de  03/02/1992 a  30/09/1993 –  total  de  01
ano, 07 meses e 28 dias.

Padaria Balzan Ltda

Período de  01/12/1995 a  01/03/1996 –  total  de  03
meses e 01 dia.

Autônomo

Período de 01/01/2000 a 31/01/2001 – total de 01 ano
e 01 mês.

Autônomo

Período de  01/02/2001 a  31/01/2002 –  total  de  01
ano.

Autônomo

Período de 01/03/2002 a 31/03/2003 – total de 01 ano
e 01 mês.

Autônomo

Período de  01/04/2003 a  21/05/2003 –  total  de  01
mês e 21 dias.

Total  Geral: 5.441 dias, correspondendo  a 14 anos,
11 meses e 01 dia.

Carlos Barbosa, 04 de fevereiro de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 137/2019

DESIGNA, a partir desta data, os servidores abaixo
relacionados para comporem a Comissão Permanente
de Sindicâncias e Processos Administrativos a fim de
apreciar  em relatório  conclusivo  atos  ou  fatos  que
caracterizem  situação  passível  de  sanções
administrativas:

• Presidente:  Valério  Simonaggio,
agente administrativo, matrícula nº 1.259;
• Secretária:  Letícia  Foppa  Sandoval,
agente administrativo, matrícula nº 1.758;
• Vogal:  Cristine  Martinelli,  agente
administrativo, matrícula nº 1.574.

Acumularão às suas remunerações uma gratificação
mensal  de  R$  1.344,46 (hum  mil,  trezentos  e
quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos),
nos termos da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho
de 1990.

A presente portaria revoga a portaria  282, de  04 de
abril de 2016.

Carlos Barbosa, 04 de fevereiro de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 138/2019

AVERBA, a pedido do servidor  ROQUE ANTONIO
GIACOBBO, matrícula  nº 822, o tempo de serviço
prestado e relacionado a seguir, conforme Certidão nº
001/2019, expedida pelo município de Barão:

Atividade  Pública,  com  contribuição  ao  Regime
Próprio de Previdência.
Período de 22/05/2003 a 04/01/2004

Total  de  tempo  de  contribuição: 228 dias,
correspondendo a 07 meses e 18 dias.

Carlos Barbosa, 04 de fevereiro de 2019.

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 139/2019

NOMEIA, a  partir  desta  data,  GILBERTO
FRANCISCO BALDASSO, matrícula n.º 686, para
exercer  as  atribuições  do  cargo  em comissão  de
SUPERVISOR GERAL DE SERVIÇOS,  lotado na
Secretaria  Municipal  de  Agricultura  e  do  Meio
Ambiente,  com  remuneração  correspondente  ao
cargo  em  comissão  CC05,  com  carga  horária
semanal de 44 horas, do quadro de cargos e salários
da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 05 de fevereiro de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 140/2019

CONCEDE, com efeito retroativo a 04 de fevereiro
de 2019, por 03 (três) dias consecutivos, ao servidor
PAULO ZUGE, matrícula nº  667,  operário, licença
por  motivo de falecimento de  sua mãe, conforme
artigo 111,  inciso  III,  alínea “b”, da Lei Municipal
nº 682, de 1990.  Período da licença: de 04 a 06 de
fevereiro de 2019.

Carlos Barbosa, 05 de fevereiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 141/2019

ALTERA para 14 a 30 de janeiro de 2019 o período
da Portaria nº 063/2019 que nomeia ROBERTO DA
FRE, matrícula nº 1.853, para exercer as atribuições
do  cargo  de  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DA
FAZENDA,  tendo em vista  convocação do  titular
para retornar as suas atividades em 31 de janeiro de
2019, através da Portaria nº 099/2019.

Carlos Barbosa, 05 de fevereiro de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 145/2019

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, 11 e 12 de fevereiro 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

MARCIA SAENGER DE OLIVEIARA
BORGES 

PROFESSOR EDUCAÇÃO
INFANTIL

CARLA BALBINOT MARCHIORI PROFESSOR EDUCAÇÃO
INFANTIL

JOAO BOSCO EGAS CARLUCHO PROFESSOR DE HISTÓRIA

Carlos Barbosa, 08 de fevereiro de 2019.

Fábio Fiorotto, 
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 157/2019

CONVOCA a servidora Franciele  Gallina, Agente
Administrativa, matrícula nº 1.117, para retornar as
suas atividades a contar de 12 de fevereiro de 2019

até  15 de  fevereiro  de  2019,  ficando  autorizada a
reprogramar  o  gozo  dos  dias  correspondentes  às
férias interrompidas até o final do corrente ano.

Carlos Barbosa, 13 de fevereiro de 2019.

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

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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