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Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

PODER EXECUTIVO

I – baixar normas complementares para o Sistema
Municipal de Ensino;

LEIS
LEI Nº 3.657, DE 06 DE JUNHO DE 2019
Denomina "Rua Delfino José Regla."
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,

Art. 1° Fica denominada "Rua Delfino José Regla" a
rua localizada entre a rua Fioravante Baldasso aberta
até a rua Vereador Ubaldo Baldasso, incluindo a sua
projeção, no bairro Ponte Seca, nesta cidade
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 06 de junho de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.658, DE 06 DE JUNHO DE 2019
Reestrutura o Conselho Municipal de
Educação e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Capítulo I
DO OBJETIVO
Art. 1º Fica reestruturado o Conselho Municipal de
Educação de Carlos Barbosa – CME, órgão
consultivo, normativo, propositivo, deliberativo e
fiscalizador na área de educação do Sistema
Municipal de Ensino no âmbito do Município de
Carlos Barbosa.
Capítulo II
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
Art. 2º São competências do Conselho Municipal de
Educação:

II – autorizar séries, ciclos, cursos, exames supletivos
e outros;
III – credenciar e autorizar o funcionamento dos
estabelecimentos de ensino;
IV – aprovar, cadastrar e arquivar os regimentos dos
estabelecimentos de ensino que compõem o sistema
municipal de ensino;

2

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

V – autorizar a desativação, ativação ou extinção de
estabelecimentos de ensino;
VI – manifestar-se sobre assuntos de natureza
educacional que lhe forem submetidas pelo Prefeito
Municipal, pela Secretaria de Educação e pelos
demais órgãos e entidades que integram o Sistema
Municipal de Ensino;
VII – propor medidas que visem a expansão,
consolidação e aperfeiçoamento do Sistema
Municipal de Ensino;
VIII – manter intercâmbio com outros Conselhos de
Educação;
IX – participar da elaboração e acompanhar a
execução do Plano Municipal de Educação;
X – elaborar e reformular seu Regimento Interno,
que será homologado pelo Prefeito Municipal;

Art. 5º A função de membro do CME é considerada
serviço público relevante e não será remunerada.
Art. 6º Os conselheiros serão excluídos do CME e
substituídos pelos respectivos suplentes em caso de
faltas injustificadas a três reuniões consecutivas ou
cinco intercaladas, no prazo de 01 (um) ano, a
contar da aprovação desta lei.
Parágrafo único. Na saída de um conselheiro
durante o período determinado o seu suplente
cumprirá o tempo restante do mandato, e se este sair
a entidade indicará novo nome.
Art. 7º Estarão impedidos de participar do CME os
cidadãos que se encontrarem no exercício de cargo
público eletivo, ou candidato ao mesmo.
Art. 8º O Conselho contará com a composição de
Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários, os
quais deverão ser escolhidos entre seus integrantes
para exercer o mandato de 01 (um) ano, podendo
ser reeleito por mais um período.

XI – inspecionar e fiscalizar o funcionamento dos
estabelecimentos de ensino;

Capítulo IV
DA ORGANIZAÇÃO

Permanentes, poderá o Presidente constituir
Comissão Especial composta por no mínimo 03
(três) membros representantes dos segmentos
envolvidos no tema em discussão.
§3º Cada comissão escolherá um coordenador que
designará o relator de cada processo a ser submetido
à comissão.
§4º Compete ao relator apresentar parecer nos prazos
estabelecidos pelo Presidente.
Capítulo V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12 Enquanto não contar com o próprio corpo
técnico-administrativo e de apoio necessário ao
atendimento de seus serviços, o CME contará com a
estrutura administrativa do Município.
Art. 13 O Poder Executivo regulamentará a presente
Lei no que for necessário.
Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

XII – participar do Conselho do FUNDEB;
Art. 9º São órgãos do CME:
XIII – exercer outras atribuições previstas em lei ou
que lhe forem conferidas.
Capítulo III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º O CME será constituído por 12 (doze)
membros, com seus respectivos suplentes, nomeados
pelo Prefeito Municipal:
I – 02 (dois) membros da Secretaria Municipal da
Educação;
II – 01 (um) membro da Secretaria Municipal da
Assistência Social e Habitação;
III – 01 (um) membro da Secretaria Municipal da
Administração/Assessoria Jurídica;
IV – 01 (um) membro da Secretaria Municipal de
Saúde;
V – 01 (um) membro da Secretaria Municipal de
Segurança e Trânsito;
VI – 01 (um) membro indicado pelas Escolas
Municipais de Educação Infantil;
VII – 01 (um) membro indicado pelas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental;
VIII – 01 (um) membro indicado pelas Escolas de
Ensino Especial;
IX – 01 (um) membro indicado pelas Escolas
Particulares de Educação Infantil;
X – 01 (um) membro indicado pelos Conselhos
Escolares, representando os pais/responsáveis;
XI – 01 (um) membro indicado pelo Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Carlos Barbosa,
representando os servidores públicos.
Art. 4º A duração do mandato de todos os
conselheiros será de 02 (dois) anos, podendo ser
prorrogado uma única vez por igual período.
Parágrafo único. Perderá o mandato o Conselheiro
que deixar de pertencer ao órgão pelo qual foi
indicado.

Carlos Barbosa, 06 de junho de 2019.
60º de Emancipação.

I – o Plenário;
II – as Comissões.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
Seção I
Do Plenário

Art. 10 O Plenário é órgão deliberativo e reunir-se-á
ordinária e extraordinariamente em sessões públicas
convocadas pelo Presidente, em data, horário e
local previamente fixados.
§1º As reuniões ordinárias serão mensais.
§2º As reuniões extraordinárias ocorrerão sempre
que necessárias e serão convocadas pelo Presidente,
por metade mais um dos membros do CME ou pelo
Secretário
Municipal
da
Educação
com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas,
limitando-se a pauta ao assunto que motivou a
convocação.
§3º As reuniões ordinárias e extraordinárias
somente serão realizadas quando houver o
comparecimento mínimo de 50% (cinquenta por
cento) de seus membros, deliberando com maioria
simples dos presentes.
§4º Em se tratando de matérias que versem sobre o
regimento interno e destituição de conselheiros e/ou
Diretoria, será exigido o quorum mínimo de 2/3
(dois terços) dos membros do Conselho para as
deliberações.
Seção II
Das Comissões
Art. 11 Para a elaboração de atos a serem
submetidos ao Plenário, o CME disporá das
seguintes Comissões Permanentes:

LEI Nº 3.659, DE 06 DE JUNHO DE 2019
Dispõe sobre a organização do Sistema
Municipal de Ensino e dá outras
providências.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a organização do
sistema Municipal de Ensino de Carlos Barbosa,
tendo em vista a educação escolar que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino em
instituições próprias do Município.
TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;

I – Comissão de Educação Infantil;
II – Comissão de Ensino Fundamental.
§1º Cada Comissão Permanente será composta por
6 (seis) conselheiros, sendo que cada membro
poderá ser designado para apenas uma das
comissões.
§2º Para assuntos não específicos das Comissões

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V – coexistência de instituições públicas e privadas
de ensino;
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Municipal dar-se-á conforme os seguintes princípios:
VI – gratuidade do
estabelecimentos oficiais;

ensino

público

em

VII – gestão democrática de Ensino Público, na
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de
ensino;

Art. 6º O Conselho Municipal de Educação é o
órgão
normativo,
consultivo,
propositivo,
deliberativo e fiscalizador na área da educação do
Sistema Municipal de Ensino.
Art. 7º São competências do Conselho Municipal de
Educação, conforme estabelecido em lei própria:

VIII – garantia de padrão de qualidade;
IX – valorização da experiência extraescolar;

I – baixar normas complementares para o Sistema
Municipal de Ensino;

X – vinculação entre educação escolar, o trabalho e
as práticas sociais.

II – autorizar séries, ciclos, cursos, exames
supletivos e outros;

TÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO

III – credenciar e autorizar o funcionamento dos
estabelecimentos de ensino;

Capítulo I
Da estrutura, organização e Composição

IV – aprovar, cadastrar e arquivar os regimentos dos
estabelecimentos de ensino que compõem o sistema
municipal de ensino;

Art. 4º O Sistema Municipal de Ensino compreende:
I – a Secretaria Municipal da Educação;
II – o Conselho Municipal de Educação;
III – as instituições de Educação Infantil criadas e
mantidas pela iniciativa privada;
IV – as instituições de Educação Infantil e de Ensino
Fundamental mantidas pelo Poder Público
Municipal;
V – o Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB;

V – autorizar a desativação, ativação ou extinção de
estabelecimentos de ensino;
VI – manifestar-se sobre assuntos de natureza
educacional que lhe forem submetidas pelo Prefeito
Municipal, pela Secretaria de Educação e pelos
demais órgãos e entidades que integram o Sistema
Municipal de Ensino;
VII – propor medidas que visem a expansão,
consolidação e aperfeiçoamento do Sistema
Municipal de Ensino;

I – participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola;
II – participação da comunidade escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes;
III – escolha de diretores de escolas municipais,
conforme norma vigente.
TÍTULO IV
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA
REDE PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 12 Integram o quadro de profissionais da
educação do Sistema Municipal de Ensino todos os
membros do magistério que exercem atividades
docentes ou dão suporte pedagógico ao Sistema
Municipal de Ensino e os que atuam na Secretaria
Municipal de Educação bem como os servidores da
Rede Municipal de Ensino.
Art. 13 A formação exigida para os profissionais da
educação será de acordo com a legislação vigente.
Art. 14 O Município promoverá a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes,
inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de
carreira do magistério público:
I – ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos;
II – aperfeiçoamento profissional continuado;

VIII – manter intercâmbio com outros Conselhos de
Educação;

III – piso salarial profissional;

IX – participar da elaboração e acompanhar a
execução do Plano Municipal de Educação;

IV – progressão funcional baseada na titulação ou
habilitação e na avaliação de desempenho;

X – elaborar e reformular seu Regimento Interno,
que será homologado pelo Prefeito Municipal;

V – período reservado para estudos, planejamento e
avaliação, incluído na carga horária de trabalho;

XI – inspecionar e fiscalizar o funcionamento dos
estabelecimentos de ensino;

VI – condições adequadas de trabalho.

VI – o Conselho Municipal de Alimentação Escolar.
Capítulo II
Da Secretaria Municipal de Educação
Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação é o órgão
da Administração Municipal que, além das
atribuições conferidas em legislação própria, possui
as seguintes atribuições:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais do Sistema Municipal de Ensino;
II – exercer a ação redistributiva em relação a suas
escolas, considerando seus projetos pedagógicos,
seus planos de atividades e seus regimentos;
III – supervisionar os estabelecimentos do Sistema
Municipal de Ensino;
IV – oferecer à educação infantil e, com prioridade a
etapa pré-escola e o ensino fundamental, permitida a
atuação em outros níveis de ensino somente quando
estiverem atendidas plenamente as necessidades de
sua área de competência e com recursos acima dos
percentuais vinculados pela Constituição Federal à
manutenção e desenvolvimento do Ensino;
V – velar pela observância da legislação vigente e
pelo cumprimento das normas expedidas pelo
Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho
Municipal de Educação nas instituições que integram
o sistema Municipal de Ensino;
VI – orientar e supervisionar as instituições privadas
integrantes do Sistema Municipal de Ensino;
VII – elaborar, executar e avaliar o Plano Municipal
de Educação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o
Orçamento Municipal da Educação.
Capítulo III
Do Conselho Municipal de Educação

XII – participar do Conselho do FUNDEB;
XIII – exercer outras atribuições previstas em lei ou
que lhe forem conferidas.
Capítulo IV
Dos Estabelecimentos de Ensino
Art. 8º O Sistema Municipal de Ensino assegurará
às unidades escolares públicas de educação básica
que o integram, progressivos graus de autonomia
pedagógica e administrativa e de gestão financeira,
observadas as normas do Direito Público.
Art. 9º Cabe a cada instituição de ensino expedir
históricos escolares, declarações de conclusão de
série e diploma ou certificado de conclusão de
cursos, com as especificações cabíveis.
Capítulo V
Dos demais Conselhos

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 15 O Sistema Municipal de Ensino obedecerá às
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, expressas
na legislação vigente e às normas nacionais
emanadas do Conselho Nacional de Educação.
Art. 16 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, sendo revogadas as disposições em
contrário.
Carlos Barbosa, 06 de junho de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.660, DE 06 DE JUNHO DE 2019
Institui a “Semana de Conscientização do
Uso Correto de Medicamentos”, no
Município de Carlos Barbosa.

Art. 10 O Conselho Municipal de Alimentação
Escolar
e
o
Conselho
Municipal
de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
tem o seu funcionamento regulamentado em
legislação específica.

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

TÍTULO III
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO
PÚBLICO MUNICIPAL

Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 11 A Gestão Democrática do Ensino Público

Art. 1° Fica instituída a “Semana de Conscientização
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do Uso Correto de Medicamentos”, a ser realizada
anualmente na primeira semana do mês de Maio.
Parágrafo único. A semana tem por objetivo,
informar a população do uso correto de
medicamentos fornecidos pelos postos de saúde,
evitando o desperdício dos mesmos.
Art. 2° A data a que se refere o art. 1° poderá ser
celebrada com realizações de palestras nos postos de
saúde do Município, colocação de cartazes e
distribuição de panfletos informativos aos usuários
nos postos de saúde.
Art. 3° A “Semana de Conscientização do Uso
Correto de Medicamentos” passa a fazer parte do
Calendário Oficial do Município
Art.4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 06 de junho de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.661, DE 06 DE JUNHO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a celebrar
convênio com o Tribunal Regional Eleitoral
(TRE/RS), por intermédio do cartório
Eleitoral de Carlos Barbosa.
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado do
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a celebrar
Convênio com o Tribunal Regional Eleitoral
(TRE/RS), para a prestação de mútua colaboração e
auxílio ao cartório Eleitoral de Carlos Barbosa,
compreendendo a cedência de até 01 (um) servidor
ao Juízo Eleitoral, nos termos da Resolução TSE n°.
23.523/2017.
Parágrafo único. Os termos do presente Convênio são
parte integrante desta Lei.
Art. 2º O servidor terá carga horária de até 40
(quarenta) horas semanais, com ônus para o
Município.
Art. 3º O presente convênio tem validade de 01 ano,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, até o limite de 04 anos.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 06 de junho de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI Nº 3.662, DE 11 DE JUNHO DE 2019
Altera Estrutura Organizacional da
Administração Direta do Município de
Carlos Barbosa constante na Lei
Municipal nº 2.870, de 09 de abril de 2013
e suas alterações, cria, extingue e altera
Cargos em Comissão (CC) e Funções
Gratificadas
(FG),
e
dá
outras
providências.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Altera a redação dos incisos VIII e XIV,
dando nova redação à Secretaria Municipal de
Projetos Públicos para Secretaria Municipal de
Projetos Públicos e Meio Ambiente e a
denominação da Secretaria Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente para Secretaria
Municipal da Agricultura, constante no Art. 5º,
Capítulo II, da Lei Municipal 2.870 de 09 de abril
de 2013, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Capítulo II
DA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA
Art. 5° …
I-…
II - ...
III - ...
IV - ...
V - ...
VI - …
VII - …
VIII – Secretaria Municipal de
Projetos Públicos e Meio Ambiente;
IX - ...
X - ...
XI - ….
XII - …
XIII - ...
XIV - Secretaria Municipal da
Agricultura;
...”
Art. 2º Altera a redação dos Incisos I e IV,
extinguindo a Assessoria do Vice-Prefeito e a
Chefia de Manutenção Tecnológica, constante no
Art. 14-B, revoga os art. 14-C e art. 14-F e
acrescenta o inciso V e o Art. 14-G, criando a
Assessoria Técnica, na Seção I-A, na Lei Municipal
2.870 de 09 de abril de 2013, passando a viger com
a seguinte redação:
“Seção I-A
Do Gabinete do Vice-Prefeito
Art. 14-B …
I – Extinto;
II - …
III - …
IV – Extinto,
V- Assessoria Técnica.
Art. 14-C Extinto;
Art. 14-D ….
Art. 14-E ...
Art. 14-F Extinto;
Art. 14-G A Assessoria Técnica
compete assessorar e assistir a
chefia hierarquicamente superior

sobre todas as questões pertinentes a
pasta que lhe forem destinadas em
razão da relação de confiança e
compromisso, para implementação
de políticas e resolução de questões
de sua competência profissional,
técnica ou ligadas diretamente a sua
expertise,
desenvolver
demais
atividades afins.”
Art. 3º Altera a redação do Inciso I e X, extinguindo
a Diretoria Jurídica e a Chefia de Frota e Oficina,
altera a redação do inciso IX, alterando a
denominação da Supervisão de Frota, Oficina,
Patrimônio e Arquivo Público para Coordenadoria de
Patrimônio e Arquivo Público, alterando as suas
competências, e inclui o inciso XI, criando a
Coordenadoria do Programa de Proteção e Defesa do
Consumidor – PROCON, todos no artigo 15,
Capítulo III, Seção II, constantes na Lei Municipal
2.870 de 09 de abril de 2013, revoga os artigos 16 e
22-C, altera a redação do art. 22-B e Inclui o Art. 22D, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“ Capítulo III
...
Seção II
Da Secretaria Municipal da
Administração
Art. 15 …
...
I - Extinto;
II - …
III - …
IV -…
V-…
VI - …
VII - …
VIII - …
IX - Coordenadoria de Patrimônio e
Arquivo Público.
X – Extinto;
XI- Coordenadoria do Programa de
Proteção e Defesa do Consumidor –
PROCON;
Art. 16. Extinto;
Art. 22-B Compete a Coordenadoria
de Patrimônio e Arquivo Público
coordenar, em ação conjunta com o
secretário da pasta, e por delegação
deste, as ações governamentais
dirigidas a elaboração e execução de
projetos relacionados ao inventário
do patrimônio do município, gestão
de
documentos
destinados
a
arquivamento e tratamento de dados,
desempenhar outras competências
afins.
Art. 22-C Extinto;
Art. 22-D Compete a Coordenadoria
do Programa de Proteção e Defesa do
Consumidor - PROCON coordenar,
em ação conjunta com o sistema e
conselho municipal de defesa do
consumidor, a coordenadoria do
Procon e sua estrutura, bem como as
ações governamentais dirigidas à
proteção e defesa do consumidor,
receber,
analisar,
avaliar
e
encaminhar consultas, reclamações e
sugestões de consumidores, observar
e aplicar as legislações municipal,
estadual e federal relacionadas ao
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tema,
desempenhar
competências afins.”

outras

Art. 4º Inclui inciso XII no artigo 23, criando a
Assessoria Jurídica e inclui artigo 32-D da Seção III
da Lei Municipal 2.870 de 09 de abril de 2013, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“ Capítulo III
...
Seção III
Da Secretaria Municipal Da Fazenda
Art. 23 …
...
I-…
II - …
III - …
IV - …
V-…
VI - …
VII - …
VIII - …
IX - …
X-…
X-…
XI - ...
XII- Assessoria Jurídica.
...
Art. 32-D. A Assessoria Jurídica tem
por competência assessorar no
estudo, desenvolvimento, elaboração
e na adequação jurídica de projetos
de lei propostos pelo poder
executivo; assessorar os órgãos da
fazenda
municipal
quanto
à
legalidade de atos e ações específicas
desenvolvidas em cada setor;
assessorar os setores de fiscalização
do município e suas comissões em
relação à elaboração de autos de
infração, notificações, processos e
defesas administrativas, no que tange
à aplicação da legislação e princípios
jurídicos corretos para cada caso;
proceder análise de viabilidade
jurídica de implantação de políticas e
ações de governo; assessorar e
acompanhar
representantes
da
administração
municipal
em
audiências, encontros e eventos que
envolvam políticas e ações de
governo; subsidiar a Supervisão
Geral de Licitações e Contratos;
desempenhar outras competências
afins.”
Art. 5º Revoga o inciso III do artigo 33, revoga o
artigo 36, extinguindo a Supervisão de Transporte
Escolar, Inclui inciso VIII no artigo 33 e acrescenta
artigo 39-B na Seção IV, constante na Lei Municipal
2.870 de 09 de abril de 2013, criando a
Coordenadoria de Transporte Escolar, passando a
vigorar com a seguinte redação:
“Capítulo III
...
Seção IV
Da Secretaria Municipal da Educação
Art. 33 ...
I-…
II - …
III - …
III – Extinto;
IV - ...
V-…
VI -

VII - ...
VIII- Coordenadoria de Transporte
Escolar.
...
Art. 36. Extinto.
...
Art. 39-B. A Coordenadoria de
Transporte
Escolar
compete
coordenar todas as ações do setor de
Transporte Escolar; coordenar a
elaboração de estudos e avaliações
para propiciar o efetivo e eficaz
aproveitamento e utilização dos
roteiros realizados; coordenar o
controle de documentos e banco de
dados do Sistema de Transporte
Escolar; coordenar a equipe que
acompanhará a qualidade e eficácia
da utilização do Transporte Escolar
subsidiado; desempenhar outras
competências afins.
Art. 6° Altera a redação do art. 40 e do parágrafo
único, dando nova nomenclatura a Seção V, para
“Da Secretaria Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente”, revoga os incisos IV e VI do art.
40 e os artigos 44 e 44-B, extinguindo a Chefia de
Projetos e a Supervisão Geral de Manutenção e
Conservação de Estruturas Públicas e inclui os
incisos VII, VIII, IX e X no art. 40 e os artigos 68A, 68-B, 68-C e 68-D criando a Assessoria Técnica,
a Supervisão de Meio Ambiente, a Assessoria Geral
e a Coordenadoria de Manutenção de Prédios e
Equipamentos Públicos, constantes Capítulo III,
Seção V, na Lei Municipal 2.870 de 09 de abril de
2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Capítulo III
...
Seção V
Da Secretaria Municipal de Projetos
Públicos e Meio Ambiente
...
Art. 40. Compete a Secretaria
Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente elaborar e fomentar
o plano de ação governamental,
interna e externamente; planejar,
organizar, dirigir e controlar nos
planos
estratégico,
tático
e
operacional a execução, por
adjudicação dos outros órgãos de
governo, por administração direta
ou através de terceiros, de todas as
obras
públicas
e
próprios
municipais;
realizar
perícias,
avaliações, inclusive para fins
tributários, laudos e arbitramentos;
administrar, dentro da estrutura do
Município,
os
diversos
procedimentos que englobam a
captação de recursos de outros
órgãos
federativos,
promover
medidas de combate a todas as
formas de poluição do ambiente e
fiscalizar, diretamente ou por
delegação o seu cumprimento;
definir políticas relativas às
unidades
de
conservação
e
administrar
as
unidades
de
conservação municipais e parques;
promover a fiscalização ambiental;
projetar, construir e zelar pela
conservação e manutenção de
parques e áreas de preservação
ecológica; criar e implementar
políticas de gestão por bacias e
microbacias hidrográficas e de
organização do espaço produtivo
agrário contemplado; orientar para

o uso racional do solo, a redução e
gradativa eliminação do uso de
agrotóxicos; definir e implementar
política
florestal
municipal,
abrangendo o florestamento e o
reflorestamento; propor e executar
programas de proteção do ambiente
no Município, contribuindo para a
melhoria de suas condições; propor
políticas e elaborar projetos e
programas na área do saneamento
ambiental e fiscalizar a sua
execução; elaborar projetos e
programas de educação ambiental;
desenvolver políticas, projetos e
programas visando a criação de
sistemas de coleta, tratamento e
destinação final adequada dos
esgotos domésticos, industriais e das
atividades agrossilvopastoris, bem
como
dos
resíduos
sólidos
domésticos, comerciais, industriais,
da saúde, perigosos e especiais;
promover o planejamento e a gestão
dos espaços urbano e rural com base
nas
bacias
e
microbacias
hidrográficas e criar e implementar
políticas
de
preservação
e
recuperação da qualidade das águas;
controlar
a
expansão
e
o
parcelamento do solo urbano;
controlar e implementar projetos de
arborização urbana; efetuar o
licenciamento ambiental, nos termos
da legislação competente; manter o
cadastro de atividades econômicas
utilizadoras ou degradadoras de
recursos
ambientais;
controlar,
monitorar e avaliar os recursos
naturais do Município, visando à
proteção, à preservação e à
conservação de áreas de interesse
ecológico, assim como a recuperação
de
áreas
degradadas;
propor
diretrizes municipais, normas e
padrões relativos a preservação e
conservação de recursos naturais e
paisagísticos do Município; avaliar o
impacto da implantação de projetos
públicos ou privados, sobre os
demais recursos ambientais do
Município; controlar e fiscalizar as
podas no Município e a execução dos
planos
de
arborização
e
ajardinamento de vias e logradouros
públicos; promover a educação
ambiental, em articulação com
demais
secretarias
e
órgãos
municipais; desempenhar outras
competências afins.
Parágrafo Único. Integram a
Secretaria Municipal de Projetos
Públicos e Meio Ambiente:
I-…
II - …
III - ...
IV – Extinto;
V-…
VI – Extinto;
VII- Assessoria Técnica;
VIII- Supervisão de Meio Ambiente;
IX- Assessoria Geral;
X- Coordenadoria de Manutenção de
Prédios e Equipamentos Públicos.
...
Art. 68-A. Compete a Assessoria
Técnica compete assessorar e assistir
a chefia hierarquicamente superior
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sobre todas as questões pertinentes a
pasta que lhe forem destinadas em
razão da relação de confiança e
compromisso para implementação e
acompanhamento de obras públicas e
resolução
de
competência
profissional, técnica ou ligadas
diretamente
a
sua
expertise;
desempenhar outras tarefas afins.
Art. 68-B. Compete a Supervisão de
Meio Ambiente supervisionar as
ações
e
projetos
ambientais
desenvolvidos
na
Secretaria;
supervisionar as ações de estudo e
análise das situações apresentadas a
fim de promover ajustes e
adequações;
supervisionar
a
execução dos projetos e serviços
contratados a terceiros na área de
suas atribuições; desempenhar outras
competências afins.
Art. 68-C. Compete a Assessoria
Geral assessorar o secretário da pasta
no planejamento e execução de suas
atividades, orientar, coordenar e
supervisionar a execução das tarefas
para o qual designado; prestar
informações acerca do andamento
das tarefas no setor, noticiar
regularmente
eventuais
irregularidades e sugerir melhorias;
desempenhar outras competências
afins.
68-D. Compete a Coordenadoria de
Manutenção
de
Prédios
e
Equipamentos Públicos coordenar a
equipe que executa os trabalhos de
manutenção e conservação de prédios
e equipamentos públicos, oriundos de
sua depreciação e utilização, bem
como por intempéries e casos de
força maior ou sinistros, submetendo
a consideração superior os assuntos
que excedam a sua competência e
desempenhar outras tarefas afins.
Art. 7° Revoga os incisos VII, VIII, IX e XVI no
artigo 69 e revoga os artigos 76, 77, 78 e 82-C,
extinguindo a Chefia de Serviços da Farmácia, a
Chefia da Unidade de Saúde de Arcoverde, a
Assessoria de Serviços de Agendamento e
Regulação, a Chefia da Política de Saúde Mental,
inclui os incisos XVIII, XIX, XX e XXI no art. 69 e
inclui os artigos 82-E, 82-F, 82-G e 82-H, na Lei
Municipal 2.870 de 09 de abril de 2013, criando a
Assessoria Técnica, a Coordenadoria de Unidade
Básica de Saúde, a Assessoria Administrativa e a
Coordenadoria do Centro Municipal de Atendimento
Psicossocial – CEMAPS, que passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Capítulo III
...
Seção VIII
Da Secretaria Municipal Da Saúde
Art. 69. ...
Parágrafo Único. ...
I - ...
II - ...
III - ...
IV - ...
V - ...
VI - ...
VII – Extinto;

VIII – Extinto;
IX – Extinto;
X - ...
XI - ...
XII - ...
XIII - ...
XIV - ...
XV - ...
XVI – Extinto;
XVII - ...
XVIII- Assessoria Técnica;
XIX- Coordenadoria de Unidade
Básica de Saúde;
XX- Assessoria Administrativa;
XXI- Coordenadoria do Centro
Municipal
de
Atendimento
Psicossocial – CEMAPS.
...
Art. 76. Extinto;
Art. 77. Extinto;
Art. 78. Extinto;
Art. 79 …
Art. 80 …
Art. 81 …
Art. 82 …
Art. 82-A …
Art. 82-B …
Art. 82-C Extinto;
Art. 82-D …
Art. 82-E. A Assessoria Técnica
compete assessorar e assistir a
chefia hierarquicamente superior
sobre todas as questões pertinentes
a pasta que lhe forem destinadas em
razão da relação de confiança e
compromisso, para implementação
de políticas e resolução de questões
de sua competência profissional,
técnica ou ligadas diretamente a sua
expertise,
desenvolver
demais
atividades afins.
Art. 82-F. A Coordenadoria de
Unidade Básica de Saúde compete
coordenar as atividades e regular
funcionamento das unidades básicas
de saúde do interior, bem como o
planejamento das ações preventivas
e curativas executadas por estes
órgãos; coordenar e supervisionar
os procedimentos que envolvam a
manutenção das Equipes e dos
equipamentos instalados, indicando
e sugerindo condições para os
serviços e atividades realizados nas
unidades; coordenar e supervisionar
a adoção dos procedimentos de
segurança das unidades; coordenar
a
escala
dos
profissionais,
desempenhar outras competências
afins.
Art.
82-G.
A
Assessoria
Administrativa
tem
por
competência assessorar o Secretário
no desempenho de suas atribuições,
além de coordenar e assessorar os
trabalhos no âmbito da Secretaria e
unidades gerenciais vinculadas,
desempenhar outras atividades
afins.
Art. 82-H. A Coordenadoria do
Centro Municipal de Atendimento
Psicossocial - CEMAPS tem por
competência
coordenar
as

atividades da equipe do Centro
Municipal
de
Atendimento
Psicossocial,
bem
como
o
planejamento e coordenação em
conjunto com o secretário da pasta as
ações preventivas e curativas
executadas por este órgão; coordenar
os procedimentos que envolvam a
manutenção da equipe e dos
equipamentos instalados, indicando e
sugerindo condições para os serviços
e atividades realizados na unidade,
coordenar
e
supervisionar
o
andamento
das
atividades
administrativas;
elaborar
e
encaminhar
os
relatórios
de
atividades e de atendimento do setor,
coordenar as escalas dos servidores
do setor; desempenhar outras
competências afins.”
Art. 8° Revoga o inciso VI do artigo 92 e o artigo 96B, extinguindo a Assessoria de Eventos, contante na
Seção X da Lei Municipal 2.870 de 09 de abril de
2013.
“Capítulo III
…
Seção X
Da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Turístico, Indústria
e Comércio
Art. 92. …
Parágrafo Único. …
I-…
II - …
III - …
IV - …
V-…
VI – Extinto.
Art. 96-B Extinto.”
Art. 9° Altera caput do artigo 100-B da Lei
Municipal 2.870 de 09 de abril de 2013, revoga os
incisos I, II, IV e X extinguindo a Supervisão de
Trânsito e Sinalização, a Chefia de Defesa Civil e
Monitoramento, a Chefia de Iluminação Pública e a
Chefia de Serviços de Manutenção da Sinalização e
revoga os artigos 100-D, 100-F e 100-M da referida
Lei, acrescenta os incisos XI, XII e XIII no artigo
100-B e inclui os artigos 100-M-A, 100-M-B e 100M-C, criando a Coordenadoria de Trânsito, a
Coordenadoria de Segurança e a Assessoria Geral, na
Seção XII, que passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Capítulo III
...
Seção XII
Da Secretaria Municipal de
Segurança e Trânsito

Art. 100-B Compete a Secretaria
Municipal de Segurança e Trânsito,
Órgão Executivo Municipal de
Trânsito nos termos da Lei nº
9.503/97, cujo titular é a autoridade
municipal de trânsito para todos os
efeitos legais assim como a
Coordenadoria de Trânsito, organizar
e coordenar as atividades de
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segurança,
coordenando
e
cooperando em programas que visem
a melhoria nas condições de
segurança pública, em colaboração
com outras esferas de governo;
organizar e coordenar as atividades
da defesa civil, de acordo com as
diretrizes do Sistema Nacional e
Estadual de Defesa Civil; colaborar
para a eficiência e eficácia do
monitoramento
da
cidade,
proporcionando a operacionalização
do sistema de videomonitoramento;
instalar e manter a telefonia no que
lhe couber; executar os serviços de
eletricidade em geral; manter os
serviços de iluminação pública;
executar ou fiscalizar a implantação e
manutenção da rede de iluminação de
logradouros públicos municipais,
monumentos e prédios próprios
municipais; autorizar, fiscalizar,
regulamentar
e
controlar
os
transportes públicos coletivos, bem
como outros serviços públicos ou de
utilidade pública concedidos ou
permitidos;
propor
projetos
referentes a estrutura viária do
Município; organizar o sistema de
trânsito e tráfego urbano, em
colaboração
com
os
órgãos
competentes do Estado; implantar,
manter e operar o sistema de
sinalização, os dispositivos e os
equipamentos de controle viário;
executar a fiscalização de trânsito,
autuando e aplicando as penalidades
administrativas por infrações de
circulação, estacionamento e paradas
previstas na Lei Federal, notificando
os infratores e arrecadando as multas
que aplicar; fiscalizar, autuar e
aplicar as penalidades e medidas
administrativas cabíveis relativas a
infrações por excesso de peso,
dimensões e lotação dos veículos,
bem como notificar e arrecadar as
multas que aplicar; autorizar e
fiscalizar a realização de obras e
eventos que interfiram na livre
circulação de veículos e pedestres, de
acordo
com
o
regulamento
pertinente, arrecadando as multas que
aplicar; manter, ampliar e operar
sistema de estacionamento rotativo
nas vias públicas, arrecadando os
valores dele decorrentes; arrecadar
valores provenientes de estada,
remoção de veículos, objetos e
escolta de veículos de cargas
superdimensionadas ou perigosas,
arrecadando os valores decorrentes
da prestação destes serviços;
credenciar os serviços de escolta,
fiscalizar e adotar medidas de
segurança relativas aos serviços de
remoção de veículos escolta e
transporte de carga indivisível;
integrar-se a outros órgãos e
entidades do Sistema Nacional de
Trânsito para fins de arrecadação e
compensação de multas impostas na
área de sua competência, com vistas
à unificação do licenciamento, à
simplificação e à celeridade das

transferências de veículos e de
prontuários dos condutores de uma
para outra unidade da Federação;
implantar as medidas da Política
Nacional de Trânsito e do Programa
Nacional de Trânsito; promover e
participar de projetos e programas
de educação e segurança de trânsito
de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito;
registrar e licenciar, na forma da
legislação, ciclomotores, veículos
de tração e propulsão humana e de
tração
animal,
fiscalizando,
autuando, aplicando penalidades e
arrecadando multas decorrentes de
infrações; articular-se com os
demais órgãos do Sistema Nacional
de Trânsito no estado, sob
coordenação
do
respectivo
CETRAN - Conselho Estadual de
Trânsito; fiscalizar o nível de
poluentes e ruídos produzidos pelos
veículos automotores ou pela sua
carga; vistoriar veículos que
necessitem de autorização especial
para transitar e estabelecer os
requisitos
técnicos
a
serem
observados para a circulação desses
veículos;
desempenhar
outras
competências afins.
Parágrafo Único. …
I – Extinto;
II- Extinto.
III - …
IV – Extinto;
V - ...
VI - …
VII – …
VIII - …
IX - …
X -Extinto;
XI- Coordenadoria de Trânsito;
XII- Coordenadoria de Segurança;
XIII- Assessoria Geral.
...
Art. 100-D Extinto;
Art. 100-E …
Art. 100-F Extinto;
Art. 100-G …
Art. 100-H …
Art. 100-I
Art. 100-J…
Art. 100-K …
Art. 100-L …
Art. 100-M Extinto.
Art. 100-M-A. A Coordenadoria de
Trânsito compete ser o órgão
executivo municipal de trânsito nos
termos da Lei Federal 9.503/1997
para todos os efeitos legais, sendo
também a autoridade municipal de
trânsito, conjuntamente com o
secretário da pasta a que está
vinculado, coordenar sob delegação
do secretário da pasta, as ações
governamentais
delegadas,
especificamente relacionadas ao
trânsito no âmbito municipal,
programar,
organizar,
dirigir,
orientar, controlar e coordenar as
atividades
da
respectiva
coordenadoria;
submeter
a

considerações do secretário da pasta
os assuntos que excedam a sua
competência
e
desempenhar
atividades e outras competências
afins.
Art. 100-M-B. A Coordenadoria de
Segurança compete coordenar e
auxiliar o secretário da pasta nas
ações de garantia da ordem pública e
a preservação das garantias do
cidadão, bem como a proteção da
vida e do patrimônio por meio da
atuação conjunta dos seus órgãos de
segurança; coordenar e auxiliar na
promoção de ações e políticas de
inteligência e prevenção de forma
integrada com entes da Federação,
Poderes, instituições e órgãos da
Administração Pública municipal e
estadual para implementação de
ações; propor e executar planos e
ações que visem à redução dos
índices de violência e criminalidade,
assim como à prevenção e combate a
sinistros; produzir e gerenciar dados,
estudos e estatísticas sobre violência
e
criminalidade;
dar
suporte
administrativo aos Conselhos ligados
a sua área; coordenar as escalas e a
metodologia de trabalho do sistema
de videomonitoramento, auxiliar o
secretário da pasta nas atividades
ligadas a Defesa Civil Municipal e
exercer
demais
atividades
e
competências afins.
Art. 100-M-C. A Assessoria Geral
compete assessorar o secretário da
pasta no planejamento e execução de
suas atividades, orientar, coordenar e
supervisionar a execução das tarefas
para o qual designado; prestar
informações acerca do andamento
das tarefas no setor, noticiar
regularmente
eventuais
irregularidades e sugerir melhorias;
desempenhar outras competências
afins.”
Art. 10. Altera o artigo 100-N e parágrafo único, dá
nova nomenclatura à Seção XIII, para “Da Secretaria
Municipal da Agricultura”, alterando suas
competências, inclui inciso X, criando a
Coordenadoria da Frota de Veículos e revoga os
incisos VII, VIII e IX do artigo 100-N da Lei
Municipal 2.870 de 09 de abril de 2013, extinguindo
a Chefia do Horto Florestal e Controle da Coleta
Seletiva, a Chefia de Ações Ambientais e a Chefia de
Conservação de Espaços Públicos, constantes na
Seção XIII, que passa vigorar com a seguinte
redação:
“Capítulo III
...
Seção XIII
Da Secretaria Municipal da
Agricultura
Art. 100-N-A Compete a Secretaria
Municipal da Agricultura prestar
assistência técnica aos agricultores,
avicultores e pecuaristas sediados no
território do Município; promover
programas de prevenção e combate
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às pragas e às moléstias das culturas
animal, fruticultura e hortigranjeiros;
desenvolver programas educativos e
de extensão rural, visando elevar os
padrões de produção e de consumo
dos
produtos
rurais;
prestar
assistência aos produtores através de
serviços de mecanização; coordenar a
política dos serviços de apoio com
maquinário do Município aos
produtores do meio rural; realizar
estudos e pesquisas para desenvolver
o fomento à exploração de novas
espécies
animais
e
vegetais,
adaptáveis
às
condições
do
Município,
objetivando
a
diversificação da produção primária;
nos
limites
da
competência
municipal, atuar como órgão
regularizador do abastecimento,
através de estudos e projetos de apoio
ao sistema de armazenamento e
comercialização, desenvolver ações
no mercado supridor, especialmente
de gêneros de primeira necessidade;
promover a articulação com órgãos
federais, estaduais e municipais, com
vistas à obtenção de recursos para
projetos e ações de melhoria das
condições de vida das populações do
meio
rural,
com
especial
direcionamento
para
o
desenvolvimento
da
agricultura
familiar e a integração agroindustrial
apropriada; orientar, coordenar e
controlar a execução da política de
desenvolvimento agropecuário no
âmbito do Município; promover a
realização de atividades relacionadas
com o desenvolvimento agropecuário
e comercial do Município; delimitar
e implantar áreas destinadas à
exploração
hortifrutigranjeira,
agropecuária
e
comercial
de
produtos, sem descaracterizar ou
alterar o meio ambiente; coordenar as
atividades relativas à orientação da
produção
primária
e
ao
abastecimento público; licenciar e
controlar o comércio transitório;
promover intercâmbio e convênios
com entidades federais, estaduais,
municipais e privadas relativos aos
assuntos atinentes às políticas de
desenvolvimento
agropecuário;
promover medidas de preservação,
conservação e recuperação do
ambiente natural; formular e executar
as políticas de desenvolvimento do
meio rural de forma sustentável;
administrar os serviços de máquinas
e equipamentos da Prefeitura,
incluindo a guarda, o abastecimento,
a manutenção e o controle dos
veículos, equipamentos e máquinas
da frota municipal; desempenhar
outras competências afins.
Parágrafo
único.
Integram
a
Secretaria Municipal de Agricultura:
IIIIIIIVV-

VIVII- Extinto;
VIII- Extinto;
IX- Extinto;
X- Coordenadoria da Frota de
Veículos, que tem por competência
coordenar, em ação conjunta com o
secretário da pasta e, por delegação
deste, as ações dirigidas ao controle
e manutenção dos veículos e
maquinários
do
município,
inclusive requerer e analisar
orçamentos para este fim; definição
de gestão compartilhada de
veículos, quando o caso, entre
secretarias,
e
definição
sob
delegação aos servidores de rotas,
opinar sobre a necessidade de troca
e
aquisição
de
veículos,
desempenhar outras competências
afins.
Art. 11. Revoga os incisos II, V, VI, VII e VIII do
artigo 100-O da Lei Municipal 2.870 de 09 de abril
de 2013, extinguindo a Supervisão de Diretrizes
Urbanísticas, a Chefia de Serviços de Viação e
Saneamento, a Chefia de Serviços Gerais, a Chefia
de Fiscalização de Obras e Postura e a Chefia de
Serviços de Coleta em Vias e Passeios Públicos e
acrescenta os incisos IX e X, criando a
Coordenadoria de Inspeção de Obras e Posturas e a
Assessoria Geral, na Seção XIV, da Lei Municipal
2.870 de 09 de abril de 2013, passando a vigorar
com a seguinte redação:
“Capítulo III
...
Seção XIV
Da Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços
e Vias Urbanas
Art. 100-O …
Parágrafo único.
I-…
II – Extinto;
III - …
V – Extinto;
VI – Extinto;
VII – Extinto;
VIII -Extinto;
IX- Coordenadoria de Inspeção de
Obras e Posturas, que tem por
competência coordenar, em ação
conjunta com o secretário da pasta
e, por delegação deste, as ações
governamentais dirigidas a este
tema e a coordenação da equipe de
fiscalização relativo à construções
clandestinas e em desacordo com as
legislações, bem como coordenar
atividades de controle e fiscalização
relativas à construção civil e ao fiel
cumprimento
das
normas
preceituadas
pela
legislação
municipal, estadual e federal
vigentes relativas a obras e
posturas;
desempenhar
outras
atividades e competências afins;
X- Assessoria Geral, que tem por
competência assessorar o secretário
da pasta no planejamento e
execução de suas atividades,
orientar, coordenar e supervisionar
a execução das tarefas para o qual
designado; prestar informações

acerca do andamento das tarefas no
setor, noticiar regularmente eventuais
irregularidades e sugerir melhorias;
desempenhar outras competências
afins.”
Art. 12. Cria no Quadro de Cargos em Comissão
(CC) e Funções Gratificadas (FG) da Administração
Direta do Executivo Municipal, fixados no artigo 19
da Lei Municipal n° 685, de 26 de junho de 1990, os
Cargos em Comissão (CCs) e Funções Gratificadas
(FG) a seguir relacionados, conforme abaixo
descrito, e inclui as atribuições dos mesmos no
Anexo III da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho
de 1990, que faz parte integrante do Anexo I desta
Lei:
Art. 19...

DENOMINAÇÃO DO
CARGO

CÓD.ID
QUANT. C.H/
EN.REM
CARGO SEM**
. CC OU
S**
*
FG Nº *

ÓRGÃO OU
SECRETARIA
****

Assessor Técnico

04

01

40

Gabinete do VicePrefeito

Coordenador do Programa
de Proteção e Defesa do
Consumidor - PROCON

04

01

40

Administração

Coordenador de
Patrimônio e Arquivo
Público

04

01

40

Administração

Assessor Jurídico

06

01

20

Fazenda

Coordenador de
Transporte Escolar

04

01

40

Educação

Assessor Administrativo

03

01

40

Educação

Supervisor de Meio
Ambiente

04

01

40

Projetos Públicos
e Meio Ambiente

Assessor Técnico

04

01

40

Projetos Públicos
e Meio Ambiente

Assessor Geral

03

01

44

Projetos Públicos
e Meio Ambiente

Coordenador de
Manutenção de Prédios e
Equipamentos Públicos

06

01

44

Projetos Públicos
e Meio Ambiente

Assessor Administrativo

03

01

40

Projetos Públicos
e Meio Ambiente

Coordenador de Frota de
Veículos

04

01

44

Agricultura

Assessor Geral

03

04

44

Planejamento,
Serviços e Vias
Urbanas

Coordenador de Inspeção
de Obras e Posturas

04

01

40

Planejamento,
Serviços e Vias
Urbanas

Assessor Técnico

04

01

40

Saúde

Coordenador da Unidade
Básica de Saúde

04

01

40

Saúde

Assessor Administrativo

03

02

40

Saúde

Coordenador do Centro
Municipal de Atendimento
Psicossocial - CEMAPS

03

01

40

Saúde

Assessor Administrativo

03

01

40

Desenvolvimento
Turístico,
Indústria e
Comércio

Coordenador de Trânsito

04

01

40

Segurança e
Trânsito

Assessor Geral

03

01

40

Segurança e
Trânsito

Coordenador de Segurança

03

01

40

Segurança e
Trânsito

* Código de Identificação da Remuneração – CC ou
FG nº
** Quantidade de Cargos
*** Carga Horária Semanal
**** O Gabinete do Prefeito e o Gabinete do VicePrefeito são os únicos órgãos da Tabela”
Art. 13. Extingue no Quadro de Cargos em Comissão
(CC) e Funções Gratificadas (FG) da Administração
Direta do Executivo Municipal, fixados no artigo 19
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da Lei Municipal n° 685, de 26 de junho de 1990, os
Cargos em Comissão (CCs) e Funções Gratificadas
(FG) seguir relacionados, conforme abaixo descrito,
e exclui as atribuições dos mesmos no Anexo III da
Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, que
faz parte integrante desta Lei:
"Art. 19 ...
DENOMINAÇÃO DO
CARGO

CÓD.IDE QUAN
C.H/
N.REM.
T.
SEM*
CC OU CARG
**
FG Nº *
OS**

ÓRGÃO OU
SECRETARIA
****

Assessor do Vice-Prefeito

03

01

40

Gabinete do Prefeito

Chefe de Manutenção
Tecnológica

04

01

40

Gabinete do VicePrefeito

Diretor Jurídico

07

01

40

Administração

Supervisor de Frota,
Oficina, Patrimônio e
Arquivo Público

04

01

44

Administração

Chefe de Frota e Oficina

04

01

44

Administração

Assessor Jurídico

06

01

20

Administração

Supervisor de Transporte
Escolar

04

01

40

Educação

Chefe de Projetos

04

01

40

Projetos Públicos

06

01

44

Projetos Públicos

Supervisor Geral
Manutenção
Conservação
Estruturas Públicas

de
e
de

Chefe do Horto Florestal
e Controle da Coleta
Seletiva

03

01

44

Agricultura e do
Meio Ambiente

Chefe de Ações
Ambientais

03

01

40

Agricultura e do
Meio Ambiente

Chefe de Conservação de
Espaços Públicos

03

01

44

Agricultura e do
Meio Ambiente

Supervisor de Meio
Ambiente

04

01

40

Agricultura e do
Meio Ambiente

Supervisor Geral de
Diretrizes Urbanísticas

05

01

40

Planejamento,
Serviços e Vias
Urbanas

44

Planejamento,
Serviços e Vias
Urbanas

Chefe de Serviços de
Viação e Saneamento

03

Chefe de Serviços Gerais

03

01

44

Planejamento,
Serviços e Vias
Urbanas

Chefe de Serviços de
Coleta em Vias e
Passeios Públicos

03

01

44

Planejamento,
Serviços e Vias
Urbanas

01

Chefe Geral de
Fiscalização de Obras e
Posturas

04

01

40

Planejamento,
Serviços e Vias
Urbanas

Chefe de Serviços da
Farmácia

04

01

40

Saúde

Chefe da Unidade de
Saúde de Arcoverde

04

01

40

Saúde

Assessor de Serviços de
Agendamento e
Regulação

03

01

40

Saúde

Chefe da Política
Saúde Mental

03

01

40

Saúde

de

03

01

40

Desenvolvimento
Turístico, Indústria e
Comércio

Chefe da Defesa Civil e
Monitoramento

03

01

40

Segurança e Trânsito

Chefe da Iluminação
Pública

03

01

44

Segurança e Trânsito

Chefe de Serviços de
Manutenção da
Sinalização

03

01

44

Segurança e Trânsito

Supervisor de Trânsito e
Sinalização

04

01

40

Segurança e Trânsito

Assessor de Eventos

* Código de Identificação da Remuneração – CC ou
FG nº
** Quantidade de Cargos
*** Carga Horária Semanal
**** O Gabinete do Prefeito e o Gabinete do VicePrefeito são os únicos órgãos da Tabela”
Art. 14. Altera no Quadro de Cargos em Comissão
(CC) e Funções Gratificadas (FG) da Administração
Direta do Executivo Municipal, fixados no artigo 19

da Lei Municipal n° 685, de 26 de junho de 1990 e
no Anexo III da mesma Lei, que faz parte integrante
desta Lei, a nomenclatura e/ou as atribuições dos
Cargos em Comissão (CCs) e Funções Gratificadas
(FG) a seguir relacionados, conforme abaixo
descrito, e procede as referidas alterações dos
mesmos no Anexo III da Lei Municipal nº 685, de
26 de junho de 1990, que faz parte integrante do
Anexo I desta Lei:
DENOMINAÇÃO DO CARGO

DENOMINAÇÃO
DO CARGO ALTERADO

ÓRGÃO OU
SECRETARIA
****

Secretário
Municipal da
Agricultura e Meio
Ambiente

Secretário
Municipal da
Agricultura

Secretaria
Municipal da
Agricultura e
Meio Ambiente

Secretário
Municipal de
Projetos Públicos

Secretário
Municipal de
Projetos Públicos e
Meio Ambiente

Secretaria
Municipal de
Projetos Públicos

Secretário
Municipal de
Segurança e
Trânsito
Supervisor Geral
Técnico
Agropecuário

Secretário
Municipal de
Segurança e
Trânsito
Supervisor Técnico
Agropecuário

Secretaria
Municipal de
Segurança e
Trânsito
Secretaria
Municipal da
Agricultura e
Meio Ambiente

ÓRGÃO OU
SECRETARIA ****ALTERADO

Secretaria
Municipal da
Agricultura
Secretaria
Municipal de
Projetos
Públicos e
Meio Ambiente
Secretaria
Municipal da
Agricultura

Art. 15. Altera no Quadro de Cargos em Comissão
(CC) e Funções Gratificadas (FG) da Administração
Direta do Executivo Municipal, fixados no artigo 19
da Lei Municipal n° 685, de 26 de junho de 1990 e
no Anexo III da mesma Lei, que faz parte integrante
desta Lei, a carga horária do Cargo em Comissão
(CCs) e Função Gratificada (FG) do cargo de
Diretor de Escola Municipal de Educação Infantil
de Turno Integral – EMEI de 44 horas semanais
para 40 horas semanais e procede as referidas
alterações dos mesmos no Anexo III da Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990, que faz
parte integrante do Anexo I desta Lei.
Art. 16. Todos os servidores ocupantes de cargos
em comissão e/ou funções gratificadas ficam
autorizados a conduzir veículo do Município para o
desempenho de suas atribuições.
Art. 17. Para todos os cargos constantes no artigo
19 da Lei Municipal 685 de 26 de junho de 1990,
lotados na Secretaria Municipal da Agricultura e
Meio Ambiente, leia-se Secretaria Municipal da
Agricultura, e para todos lotados na Secretaria
Municipal de Projetos Públicos, leia-se Secretaria
Municipal de Projetos Públicos e Meio Ambiente.
Art. 18. Altera o organograma da Estrutura
Administrativa que acompanha a Lei Municipal nº
2.870, de 09 de abril de 2013, conforme Anexo II.
Art. 19. Autoriza o Poder Executivo a adequar a
estrutura do Orçamento para atender a presente Lei,
nos seguintes aspectos, a contar do exercício de
2020:
I – alterar a denominação de órgãos e de unidades;
II – criar, extinguir e remanejar unidades
orçamentárias dos órgãos orçamentários;
III – remanejar e alterar denominação de projetos e
atividades nas unidades orçamentárias;
IV – transferir as rubricas e dotações de despesas
existentes, em cada projeto e atividade que sofrer
alterações.
Parágrafo Único. A Unidade Orçamentária 02 do
Órgão 07 – Supervisão de Meio Ambiente e a
Unidade Orçamentária 04 do Órgão 03 –

Supervisão de Frota, Oficina, Patrimônio e Arquivo
constantes da Lei Orçamentária Anual nº 3.593, de
18 de dezembro de 2018 ficam subordinadas
hierarquicamente às Secretaria Municipal de Projetos
Públicos e Meio Ambiente, Órgão 06 e Secretaria
Municipal
da
Agricultura,
Órgão
07,
respectivamente, a contar da publicação da presente
Lei.
Art. 20. Altera a estrutura orçamentária aprovada no
Plano Plurianual – PPA 2018/2021, Lei n° 3.433, de
15 de agosto de 2017, a fim de proceder as
adequações necessárias para atender a presente Lei.
Art. 21. As alterações constantes no art. 19 não
alteram o valor total da despesa fixada na peça
orçamentária de 2019.
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente as contidas na Lei nº 685, de 26 de
junho de 1990, na Lei nº 2.870, de 09 de abril de
2013, na Lei 3.413, de 14 de junho de 2017 e 3.347,
de 14 de dezembro de 2016.
Art. 23. As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 11 de junho de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
ANEXO I
“ANEXO III
(Lei Municipal n° 685, de 26 de junho de 1990)
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO
E FUNÇÕES GRATIFICADAS
(…)
Do Gabinete do Vice-Prefeito
CARGO: Assessor Técnico
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40
Ao Assessor Técnico compete assessorar e assistir a
chefia hierarquicamente superior sobre todas as
questões pertinentes a pasta que lhe forem destinadas
em razão da relação de confiança e compromisso,
para implementação de políticas e resolução de
questões de sua competência profissional, técnica ou
ligadas diretamente a sua expertise; desenvolver
demais atividades afins.
(…)
Da Secretaria Municipal da Administração
(...)
CARGO: Coordenador do Programa de Proteção e
Defesa do Consumidor - Procon
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40
Ao Coordenador do Programa de Proteção e Defesa
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do Consumidor - PROCON compete coordenar, em
ação conjunta com o sistema e conselho municipal de
defesa do consumidor, a coordenadoria do Procon e
sua estrutura, bem como as ações governamentais
dirigidas à proteção e defesa do consumidor, receber,
analisar, avaliar e encaminhar consultas, reclamações
e sugestões de consumidores, observar e aplicar as
legislações municipal, estadual e federal relacionadas
ao tema; desempenhar outras competências afins.
(...)
CARGO: Coordenador de Patrimônio e Arquivo
Público
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40

utilização do Transporte Escolar subsidiado;
desempenhar outras competências afins.
(...)
CARGO: Assessor Administrativo
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40
A Assessoria Administrativa tem por competência
assessorar o Secretário no desempenho de suas
atribuições e coordenar os trabalhos no âmbito da
Secretaria e unidades gerenciais vinculadas;
desempenhar outras competências afins.
(...)

Ao Coordenador de Patrimônio e Arquivo Público
compete coordenar, em ação conjunta com o
secretário da pasta, e por delegação deste, as ações
governamentais dirigidas a elaboração e execução de
projetos relacionados ao inventário do patrimônio do
município, gestão de documentos destinados a
arquivamento e tratamento de dados; desempenhar
outras competências afins.

CARGO: Diretor de Escola Municipal de Educação
Infantil de Turno Integral - EMEI
CC OU FG: 02
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40
......

(…)

Secretaria Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente

(...)

Secretaria Municipal da Fazenda

perigosos e especiais; promover o planejamento e a
gestão dos espaços urbano e rural com base nas
bacias e microbacias hidrográficas e criar e
implementar políticas de preservação e recuperação
da qualidade das águas; controlar a expansão e o
parcelamento do solo urbano; controlar e
implementar projetos de arborização urbana; efetuar
o licenciamento ambiental, nos termos da legislação
competente; manter o cadastro de atividades
econômicas utilizadoras ou degradadoras de recursos
ambientais; controlar, monitorar e avaliar os recursos
naturais do Município, visando à proteção, à
preservação e à conservação de áreas de interesse
ecológico, assim como a recuperação de áreas
degradadas; propor diretrizes municipais, normas e
padrões relativos a preservação e conservação de
recursos naturais e paisagísticos do Município;
avaliar o impacto da implantação de projetos
públicos ou privados, sobre os demais recursos
ambientais do Município; controlar e fiscalizar as
podas no Município e a execução dos planos de
arborização e ajardinamento de vias e logradouros
públicos; promover a educação ambiental, em
articulação com demais secretarias e órgãos
municipais; desempenhar outras competências afins.
(...)
CARGO: Assessor Técnico
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40

(...)
(...)
CARGO: Assessor Jurídico
CC OU FG: 06
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20
Ao Assessor Jurídico compete assessorar no estudo,
desenvolvimento, elaboração e na adequação jurídica
de projetos de lei propostos pelo poder executivo;
assessorar os órgãos da fazenda municipal quanto à
legalidade de atos e ações específicas desenvolvidas
em cada setor; assessorar os setores de fiscalização
do município e suas comissões em relação à
elaboração de autos de infração, notificações,
processos e defesas administrativas, no que tange à
aplicação da legislação e princípios jurídicos corretos
para cada caso; proceder análise de viabilidade
jurídica de implantação de políticas e ações de
governo; assessorar e acompanhar representantes da
administração municipal em audiências, encontros e
eventos que envolvam políticas e ações de governo;
subsidiar a Supervisão Geral de Licitações e
Contratos; desempenhar outras competências afins.
(...)
Secretaria Municipal da Educação
(...)
CARGO: Coordenador de Transporte Escolar
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40
Ao Coordenador de Transporte Escolar compete
coordenar todas as ações do setor de Transporte
Escolar; coordenar a elaboração de estudos e
avaliações para propiciar o efetivo e eficaz
aproveitamento e utilização dos roteiros realizados;
coordenar o controle de documentos e banco de
dados do Sistema de Transporte Escolar; coordenar a
equipe que acompanhará a qualidade e eficácia da

CARGO: Secretário Municipal de Projetos Públicos
e Meio Ambiente
CC OU FG: subsídio fixado por lei específica
Ao Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente compete elaborar e fomentar o
plano de ação governamental, interna e
externamente; planejar, organizar, dirigir e controlar
nos planos estratégico, tático e operacional a
execução, por adjudicação dos outros órgãos de
governo, por administração direta ou através de
terceiros, de todas as obras públicas e próprios
municipais; realizar perícias, avaliações, inclusive
para fins tributários, laudos e arbitramentos;
administrar, dentro da estrutura do Município, os
diversos procedimentos que englobam a captação
de recursos de outros órgãos federativos, promover
medidas de combate a todas as formas de poluição
do ambiente e fiscalizar, diretamente ou por
delegação o seu cumprimento; definir políticas
relativas às unidades de conservação e administrar
as unidades de conservação municipais e parques;
promover a fiscalização ambiental; projetar,
construir e zelar pela conservação e manutenção de
parques e áreas de preservação ecológica; criar e
implementar políticas de gestão por bacias e
microbacias hidrográficas e de organização do
espaço produtivo agrário contemplado; orientar
para o uso racional do solo, a redução e gradativa
eliminação do uso de agrotóxicos; definir e
implementar
política
florestal
municipal,
abrangendo o florestamento e o reflorestamento;
propor e executar programas de proteção do
ambiente no Município, contribuindo para a
melhoria de suas condições; propor políticas e
elaborar projetos e programas na área do
saneamento ambiental e fiscalizar a sua execução;
elaborar projetos e programas de educação
ambiental; desenvolver políticas, projetos e
programas visando a criação de sistemas de coleta,
tratamento e destinação final adequada dos esgotos
domésticos,
industriais
e
das
atividades
agrossilvopastoris, bem como dos resíduos sólidos
domésticos, comerciais, industriais, da saúde,

Ao Assessor Técnico compete assessorar e assistir a
chefia hierarquicamente superior sobre todas as
questões pertinentes a pasta que lhe forem destinadas
em razão da relação de confiança e compromisso
para implementação e acompanhamento de obras
públicas e resolução de competência profissional,
técnica ou ligadas diretamente a sua expertise;
desenvolver demais atividades afins.
(...)
CARGO: Supervisor de Meio Ambiente
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40
Ao Supervisor de Meio Ambiente compete
supervisionar as ações e projetos ambientais
desenvolvidos na Secretaria; supervisionar as ações
de estudo e análise das situações apresentadas a fim
de promover ajustes e adequações; supervisionar a
execução dos projetos e serviços contratados a
terceiros na área de suas atribuições; desempenhar
outras competências afins.
(…)
CARGO: Assessor Geral
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 44
Ao Assessor Geral compete assessorar o secretário
da pasta no planejamento e execução de suas
atividades, orientar, coordenar e supervisionar a
execução das tarefas do setor para o qual designado;
prestar informações acerca do andamento das tarefas,
noticiar regularmente eventuais irregularidades e
sugerir melhorias; desempenhar outras competências
afins.
(...)
CARGO: Coordenadoria de Manutenção de Prédios
e Equipamentos Públicos
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CC OU FG: 06
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 44

CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 44

Ao Coordenador de Manutenção de Prédios e
Equipamentos Públicos compete coordenar e
supervisionar a equipe que executa os trabalhos de
manutenção e conservação de prédios e
equipamentos públicos, oriundos de sua depreciação
e utilização, bem como por intempéries e casos de
força maior ou sinistros, submetendo a consideração
superior os assuntos que excedam a sua competência;
desempenhar outras tarefas afins.

Secretaria Municipal da Agricultura

Ao Coordenador da Frota de Veículos compete
coordenar, em ação conjunta com o secretário da
pasta e, por delegação deste, as ações dirigidas ao
controle e manutenção dos veículos e maquinários
do município, inclusive requerer e analisar
orçamentos para este fim; definição de gestão
compartilhada de veículos, quando o caso, entre
secretarias, e definição sob delegação aos
servidores de rotas, opinar sobre a necessidade de
troca e aquisição de veículos; desempenhar outras
competências afins.
(…)
Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços
e Vias Urbanas

(...)

(…)

(…)

CARGO: Secretário Municipal da Agricultura
CC OU FG: subsídio fixado por lei específica
Ao Secretário Municipal da Agricultura compete
prestar assistência técnica aos agricultores,
avicultores e pecuaristas sediados no território do
Município; promover programas de prevenção e
combate às pragas e às moléstias das culturas animal,
fruticultura e hortigranjeiros; desenvolver programas
educativos e de extensão rural, visando elevar os
padrões de produção e de consumo dos produtos
rurais; prestar assistência aos produtores através de
serviços de mecanização; coordenar a política dos
serviços de apoio com maquinário do Município aos
produtores do meio rural; realizar estudos e pesquisas
para desenvolver o fomento à exploração de novas
espécies animais e vegetais, adaptáveis às condições
do Município, objetivando a diversificação da
produção primária; nos limites da competência
municipal, atuar como órgão regularizador do
abastecimento, através de estudos e projetos de apoio
ao sistema de armazenamento e comercialização,
desenvolver
ações
no
mercado
supridor,
especialmente de gêneros de primeira necessidade;
promover a articulação com órgãos federais,
estaduais e municipais, com vistas à obtenção de
recursos para projetos e ações de melhoria das
condições de vida das populações do meio rural, com
especial direcionamento para o desenvolvimento da
agricultura familiar e a integração agroindustrial
apropriada; orientar, coordenar e controlar a
execução
da
política
de
desenvolvimento
agropecuário no âmbito do Município; promover a
realização de atividades relacionadas com o
desenvolvimento agropecuário e comercial do
Município; delimitar e implantar áreas destinadas à
exploração hortifrutigranjeira, agropecuária e
comercial de produtos, sem descaracterizar ou alterar
o meio ambiente; coordenar as atividades relativas à
orientação da produção primária e ao abastecimento
público; licenciar e controlar o comércio transitório;
promover intercâmbio e convênios com entidades
federais, estaduais, municipais e privadas relativos
aos
assuntos
atinentes
às
políticas
de
desenvolvimento agropecuário; promover medidas de
preservação, conservação e recuperação do ambiente
natural; formular e executar as políticas de
desenvolvimento do meio rural de forma sustentável;
administrar os serviços de máquinas e equipamentos
da Prefeitura, incluindo a guarda, o abastecimento, a
manutenção e o controle dos veículos, equipamentos
e máquinas da frota municipal; desempenhar outras
competências afins.
(...)
CARGO: Coordenador da Frota de Veículos

CARGO: Coordenadoria de Inspeção de Obras e
Posturas
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40
Ao Coordenador de Inspeção de Obras e Posturas
compete coordenar, em ação conjunta com o
secretário da pasta e, por delegação deste, as ações
governamentais dirigidas a este tema e a
coordenação da equipe de fiscalização relativo à
construções clandestinas e em desacordo com as
legislações, bem como coordenar atividades de
controle e fiscalização relativas à construção civil e
ao fiel cumprimento das normas preceituadas pela
legislação municipal, estadual e federal vigentes
relativas a obras e posturas; desempenhar outras
atividades e competências afins.
(...)
CARGO: Assessor Geral
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40
Ao Assessor Geral compete assessorar o secretário
da pasta no planejamento e execução de suas
atividades, orientar, coordenar e supervisionar a
execução das tarefas para o qual designado; prestar
informações acerca do andamento das tarefas no
setor,
noticiar
regularmente
eventuais
irregularidades e sugerir melhorias; desempenhar
outras competências afins.

Saúde
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40
Ao Coordenador de Unidade Básica de Saúde
compete coordenar as atividades e regular
funcionamento das unidades básicas de saúde do
interior, bem como o planejamento das ações
preventivas e curativas executadas por estes órgãos;
coordenar e supervisionar os procedimentos que
envolvam a manutenção das Equipes e dos
equipamentos instalados, indicando e sugerindo
condições para os serviços e atividades realizados
nas unidades; coordenar e supervisionar a adoção dos
procedimentos de segurança das unidades; coordenar
a escala dos profissionais, desempenhar outras
competências afins.
(…)
CARGO: Assessor Administrativo
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40
Ao Assessor Administrativo compete assessorar o
Secretário no desempenho de suas atribuições, além
de coordenar e assessorar os trabalhos no âmbito da
Secretaria e unidades gerenciais vinculadas,
desempenhar outras atividades afins.
(...)
CARGO: Coordenador do Centro Municipal de
Atendimento Psicossocial - CEMAPS
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40
Ao Coordenador do Centro Municipal de
Atendimento Psicossocial – CEMAPS compete
coordenar as atividades da equipe do Centro
Municipal de Atendimento Psicossocial, bem como o
planejamento e coordenação em conjunto com o
secretário da pasta as ações preventivas e curativas
executadas por este órgão; coordenar os
procedimentos que envolvam a manutenção da
equipe e dos equipamentos instalados, indicando e
sugerindo condições para os serviços e atividades
realizados na unidade, coordenar e supervisionar o
andamento das atividades administrativas; elaborar e
encaminhar os relatórios de atividades e de
atendimento do setor, coordenar as escalas dos
servidores
do
setor;
desempenhar
outras
competências afins.
(...)

Secretaria Municipal da Saúde
(...)
CARGO: Assessor Técnico
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40
Ao Assessor Técnico compete assessorar e assistir a
chefia hierarquicamente superior sobre todas as
questões pertinentes a pasta que lhe forem
destinadas em razão da relação de confiança e
compromisso, para implementação de políticas e
resolução de questões de sua competência
profissional, técnica ou ligadas diretamente a sua
expertise; desenvolver demais atividades afins.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio
(...)
CARGO: Assessor Administrativo
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40
Ao Assessor Administrativo compete assessorar o
Secretário no desempenho de suas atribuições e
coordenar os trabalhos no âmbito da Secretaria e
unidades gerenciais vinculadas.

(...)
(...)
CARGO: Coordenadoria de Unidade Básica de
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Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito
(...)
CARGO: Secretário Municipal de Segurança e
Trânsito
Subsídio fixado por Lei específica
Ao Secretário Municipal de Segurança e Trânsito,
Órgão Executivo Municipal de Trânsito nos termos
da Lei nº 9.503/97, cujo titular é a autoridade
municipal de trânsito para todos os efeitos legais
assim como a Coordenadoria de Trânsito, organizar e
coordenar as atividades de segurança, coordenando e
cooperando em programas que visem a melhoria nas
condições de segurança pública, em colaboração com
outras esferas de governo; organizar e coordenar as
atividades da defesa civil, de acordo com as
diretrizes do Sistema Nacional e Estadual de Defesa
Civil; colaborar para a eficiência e eficácia do
monitoramento da cidade, proporcionando a
operacionalização
do
sistema
de
videomonitoramento; instalar e manter a telefonia no
que lhe couber; executar os serviços de eletricidade
em geral; manter os serviços de iluminação pública;
executar ou fiscalizar a implantação e manutenção da
rede de iluminação de logradouros públicos
municipais, monumentos e prédios próprios
municipais; autorizar, fiscalizar, regulamentar e
controlar os transportes públicos coletivos, bem
como outros serviços públicos ou de utilidade
pública concedidos ou permitidos; propor projetos
referentes a estrutura viária do Município; organizar
o sistema de trânsito e tráfego urbano, em
colaboração com os órgãos competentes do Estado;
implantar, manter e operar o sistema de sinalização,
os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
executar a fiscalização de trânsito, autuando e
aplicando as penalidades administrativas por
infrações de circulação, estacionamento e paradas
previstas na Lei Federal, notificando os infratores e
arrecadando as multas que aplicar; fiscalizar, autuar e
aplicar as penalidades e medidas administrativas
cabíveis relativas a infrações por excesso de peso,
dimensões e lotação dos veículos, bem como
notificar e arrecadar as multas que aplicar; autorizar
e fiscalizar a realização de obras e eventos que
interfiram na livre circulação de veículos e pedestres,
de acordo com o regulamento pertinente,
arrecadando as multas que aplicar; manter, ampliar e
operar sistema de estacionamento rotativo nas vias
públicas, arrecadando os valores dele decorrentes;
arrecadar valores provenientes de estada, remoção de
veículos, objetos e escolta de veículos de cargas
superdimensionadas ou perigosas, arrecadando os
valores decorrentes da prestação destes serviços;
credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar
medidas de segurança relativas aos serviços de
remoção de veículos escolta e transporte de carga
indivisível; integrar-se a outros órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito para fins de
arrecadação e compensação de multas impostas na
área de sua competência, com vistas à unificação do
licenciamento, à simplificação e à celeridade das
transferências de veículos e de prontuários dos
condutores de uma para outra unidade da Federação;
implantar as medidas da Política Nacional de
Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
promover e participar de projetos e programas de
educação e segurança de trânsito de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN - Conselho
Nacional de Trânsito; registrar e licenciar, na forma
da legislação, ciclomotores, veículos de tração e
propulsão humana e de tração animal, fiscalizando,
autuando, aplicando penalidades e arrecadando
multas decorrentes de infrações; articular-se com os
demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no
estado, sob coordenação do respectivo CETRAN -

Conselho Estadual de Trânsito; fiscalizar o nível de
poluentes e ruídos produzidos pelos veículos
automotores ou pela sua carga; vistoriar veículos
que necessitem de autorização especial para
transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem
observados para a circulação desses veículos;
desempenhar outras competências afins.

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

CARGO: Coordenador de Trânsito
CC OU FG: 04
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40

Art. 1º. Fica autorizado a abertura de Crédito
Especial na Lei Orçamentária Anual, Lei nº 3.593 de
15 de dezembro de 2018, no montante de R$
23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais) nas
seguintes rubricas:

Ao Coordenador de Trânsito compete, nos termos
da Lei Federal 9.503/1997, para todos os efeitos
legais, a autoridade municipal de trânsito
conjuntamente com o secretário da pasta a que está
vinculado, coordenar sob delegação do secretário da
pasta, as ações governamentais delegadas,
especificamente relacionadas ao trânsito no âmbito
municipal, programar, organizar, dirigir, orientar,
controlar e coordenar as atividades da respectiva
coordenadoria; submeter a considerações do
secretário da pasta os assuntos que excedam a sua
competência e desempenhar atividades e outras
competências afins.

Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Desp Or.Un.F.Sf. Categoria Rec Descrição
.

Valor

Prog. P/A
03.01.04.1

3.3.3.5.

000

CONTRIBUIÇÕES0000000

30

22.0030.23

0.41

1

00000000000000000000000

22

01

14.400,00

00000000000000000000000
00000000000000000000000
000000000000000

05.05.12.5

3.3.3.9.

399

55

73.0057.15

0.31

0

92

69

PREMIAÇÕES

7.000,00

CULT.ART.CIENT.DESP.E
OUTRAS000000000000000
00000000000000000000000
00000000000000000000000
00000000000000000000000

(...)

0000000

CARGO: Coordenador de Segurança
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40

10

10.03.08.2

3.4.4.9.

213

34

44.0101.10

0.51

0

9

24

10

10.03.08.2

3.3.3.9.

214

38

44.0102.10

0.31

5

5

24

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

TOTAL

Ao Coordenador de Segurança compete coordenar e
auxiliar o secretário da pasta nas ações de garantia
da ordem pública e a preservação das garantias do
cidadão, bem como a proteção da vida e do
patrimônio por meio da atuação conjunta dos seus
órgãos de segurança; coordenar e auxiliar na
promoção de ações e políticas de inteligência e
prevenção de forma integrada com entes da
Federação, Poderes, instituições e órgãos da
Administração Pública municipal e estadual para
implementação de ações; propor e executar planos e
ações que visem à redução dos índices de violência
e criminalidade, assim como à prevenção e combate
a sinistros; produzir e gerenciar dados, estudos e
estatísticas sobre violência e criminalidade; dar
suporte administrativo aos Conselhos ligados a sua
área; coordenar as escalas e a metodologia de
trabalho do sistema de videomonitoramento,
auxiliar o secretário da pasta nas atividades ligadas
a Defesa Civil Municipal; exercer demais atividades
e competências afins.
(...)

23.400,00

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

Categoria

Rec Descrição

Valor

Prog. P/A
3003

03.01.04.

3.3.3.9.0.4

00

AUXILIO-

122.0030.

6

01

ALIMENTAÇÃO0000000

2301

14.400,0
0

000000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000

5590

05.05.12.

3.3.3.5.0.4

39

CONTRIBUIÇÕES00000

573.0057.

1

90

000000000000000000000

1569

7.000,00

000000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
00

1034

10.03.08.

3.3.3.9.0.3

21

OUTROS SERVIÇOS

8

244.0101.

9

30

TERCEIROS – PJ

1.000,00

1024
1038

10.03.08.

3.3.3.9.0.3

21

OUTROS SERVIÇOS

3

244.0102.

1

45

TERCEIROS – PJ

1.000,00

1024

CARGO: Assessor Geral
CC OU FG: 03
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40
Ao Assessor Geral compete assessorar o secretário
da pasta no planejamento e execução de suas
atividades, orientar, coordenar e supervisionar a
execução das tarefas para o qual designado; prestar
informações acerca do andamento das tarefas no
setor,
noticiar
regularmente
eventuais
irregularidades e sugerir melhorias; desempenhar
outras competências afins.”
LEI Nº 3.663, DE 11 DE JUNHO DE 2019
Autoriza abertura de Credito Especial na
Lei Orçamentária Anual de 2019 nº 3.593,
de 15 de dezembro de 2018.

TOTAL

23.400,0
0

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 11 de junho de 2019.
60º de Emancipação.
Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.664, DE 11 DE JUNHO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a firmar
convênio com o Município de Boa Vista do
Sul/RS, objetivando o compartilhamento de
transporte para estudantes universitários.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
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legais,

60º de Emancipação.

Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar
convênio com o Município de Boa Vista do Sul/RS,
objetivando o compartilhamento do serviço de
transporte de estudantes universitários, mediante
demanda.
Parágrafo único. A oferta de vagas no serviço
mantido por Carlos Barbosa, através de termo de
parceria, dependerá de efetiva disponibilidade de
acentos vazios.
Art. 2º A oferta no transporte dependerá de efetiva
disponibilidade de vagas, sendo a preferência para os
estudantes de Carlos Barbosa, e obedecerá demais
regras da Lei nº 3.469/2017 e normas da entidade
selecionada em processo de chamamento público e
termo de parceria.
Parágrafo único. Será devido pelo Município de Boa
Vista Do Sul – RS custeio proporcional à quantidade
de usuários e valores de contratação do serviço,
pagos diretamente ao Município de Carlos Barbosa.
Art. 3º As demais condições do convênio constarão
na minuta anexa, que passa a fazer parte integrante
desta Lei.
Art. 4º As despesas resultantes da aplicação desta Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 11 de junho de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI Nº 3.665, DE 11 DE JUNHO DE 2019
Altera dispositivo da Lei nº 1.137/1997, que
autoriza o município a efetuar convênio com
instituição financeira para realização de
empréstimos.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,

material será do município.”

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

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria.

LEI Nº 3.666, DE 11 DE JUNHO DE 2019

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

Altera dispositivo da Lei nº 3279, de 29 de
março de 2016, que autoriza o Poder
Executivo a firmar convênio com o
município de Barão/RS, objetivando a
frequência na rede escolar e o transporte de
aluno do município de Carlos Barbosa.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Altera a redação do caput do art. 2° da Lei nº
3279, de 29 de março de 2016 e inclui Paragrafo
único no mesmo artigo, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2º O Município de Carlos
Barbosa repassará, mensalmente,
até o 5º dia útil do mês subsequente
ao que foi prestado o serviço de
transporte, ao Município de Barão,
valor mensal correspondente à soma
dos dias efetivos de aula segundo o
calendário escolar, limitado a 26
(vinte e seis) quilômetros diários.
Parágrafo único. O valor a ser pago
pelo Município será apurado com
base no preço do quilômetro fixado
em contrato firmado entre o
Município
Convenente
e
o
prestador do serviço de transporte
escolar.”
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a contar de 03 de
junho de 2019.
Carlos Barbosa, 11 de junho de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI Nº 3.667, DE 11 DE JUNHO DE 2019
Altera dispositivos da Lei nº 2654, de 22 de
setembro de 2011, que autoriza o poder
executivo a receber em doação material
rochoso.

Art. 1° Fica alterada a redação do art. 2° da Lei
1.137, de 1° de julho de 1997, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

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

“Art. 2º Os pagamentos de
amortização e juros serão em até 120
(cento e vinte) meses, não podendo a
parcela mensal ser superior a 30%
(trinta por cento) dos rendimentos.”

Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 1° Altera a redação do §3º, do art. 1°, da Lei nº
2.654 de 22 de setembro de 2011, passando a
vigorar com a seguinte redação:

Carlos Barbosa, 11 de junho de 2019.

“Art. 1º ...
§ 3º A responsabilidade
carregamento e transporte

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

LEI Nº 3.668, DE 11 DE JUNHO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a contratar
temporariamente, sob regime emergencial e
de excepcional interesse público, Operários.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de excepcional
interesse público, 04 (quatro) Operários.
Art. 2º As contratações se iniciam a partir da
assinatura dos contratos administrativos, pelos
motivos e períodos indicados conforme seguem:
I – 02 (dois) Operários, com carga horária de até 44
horas semanais cada, para atuar junto à Secretaria
Municipal de Segurança Trânsito, pelo período de 06
(seis) meses, prorrogável uma única vez por igual
período.
II – 01 (um) operário, com carga horária de até 44
horas semanais, para atuar junto à Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, pelo
período de 01 (um) ano, prorrogável por iguais e
sucessíveis períodos até a nomeação por concurso
público.
III – 01 (um) Operário, com carga horária de até 44
horas semanais, para autuar junto à Secretaria
Municipal de Planejamento, Serviços e Vias
Urbanas, pelo período de 01 (um) ano, prorrogável
uma única vez por igual período.

Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

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

Carlos Barbosa, 11 de junho de 2019.
60º de Emancipação.

do
do

§1º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados no referido contrato de acordo com a
carga horária prevista neste artigo, fica o município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária inferior até o limite previsto.
§2º Ocorrendo rescisão dos contratos antes de
expirar o prazo estabelecido no caput deste artigo,
para completá-lo, poderão ser contratados outros
profissionais.
Art. 3º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se, no que
couber, o disposto no art. 233 da Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990, e padrões de
vencimentos, requisitos para provimento, atribuições
e condições de trabalho constantes na Lei Municipal
nº 685, de 26 de junho de 1990.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua

14

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

publicação.
Carlos Barbosa, 11 de junho de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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2.0120.2112
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3.0121.2152
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13.01.06.18
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1.0132.2660
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150

15.01.13.39

3.3.3.

40

2.0156.3202

5.0.43

1

OUTROS SERVIÇOS

18

0114.2019

0.52

DE TERCEIROS-

12

12.01.27.812.

3.3.3.9.

PESSOA JURÍDICA

00

0120.2112

0.30

13

13.01.06.181.

3.3.3.9.

00

0132.2660

0.35

1

DIÁRIAS – CIVIL

200,00

1

DIÁRIAS – CIVIL

200,00

1

OUTROS SERVIÇOS

950,00

3880

SUBVENÇÕES

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964;
Decreta:
Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2019, Lei nº 3.593 de 18 de dezembro de 2018, no
montante de R$ 556.347,53 (Quinhentos e cinquenta
e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e
cinquenta e três centavos) as seguintes rubricas:
Or.Un.F.Sf

Cate

Rec

sp.

. Prog. P/

gori

urso

300

03.01.04.12

3.3.3.

9

2.0030.2301

9.0.39

A

Descrição

Valor

OUTROS SERVIÇOS

5.000,00

DE TERCEIROS-

04.01.04.12

3.3.3.

6

3.0040.2401

9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS

22.000,00

DE TERCEIROSPESSOA JURÍDICA

401

04.01.04.12

3.3.3.

3

3.0040.2004

9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS

700,00

DE TERCEIROSPESSOA JURÍDICA

501

05.01.12.36

3.4.4.

0

1.0050.2501

9.0.52

530

05.03.12.36

3.3.3.

4

1.0053.2535

9.0.39

20

EQUIPAMENTOS E

4.615,80

05.03.12.36

3.4.4.

1.0054.1568

9.0.51

559

05.05.12.57

3.3.3.

1

3.0057.1569

9.0.39

601

06.01.26.78

3.4.4.

20

OUTROS SERVIÇOS

2.000,00

DE TERCEIROS
20

OBRAS E

1.500,00

INSTALAÇÕES
3990

OUTROS SERVIÇOS

5.200,00

DE TERCEIROSPESSOA JURÍDICA

4

2.0064.1607

9.0.51

603

06.01.15.45

3.4.4.

0

1.0061.1614

9.0.51

603

06.01.26.78

3.4.4.

5

2.0064.1607

9.0.51

701

07.01.20.60

3.3.3.

4

6.0070.2801

9.0.39

1

OBRAS E

38.400,00

INSTALAÇÕES
1

OBRAS E

8.300,00

INSTALAÇÕES
3690

OBRAS E

296.771,73

INSTALAÇÕES
1

OUTROS SERVIÇOS

3.300,00

DE TERCEIROS-

07.03.15.45

3.3.3.

3

2.0077.2716

9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS

200,00

DE TERCEIROS-

09.05.10.12

3.4.4.

5

2.0096.2909

9.0.52

40

EQUIPAMENTOS E

50.710,00

MATERIAL

10.02.08.24

3.3.3.

33

3.0101.1039

9.0.39

102

10.02.08.24

3.4.4.

39

4.0101.1041

9.0.52

1

OUTROS SERVIÇOS

25.000,00

DE TERCEIROS1

EQUIPAMENTOS E

3.000,00

MATERIAL

3.3.3.

06

5.0111.2111

9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS

300,00

DE TERCEIROSPESSOA JURÍDICA

113

11.03.23.69

3.3.3.

09

5.0114.2019

9.0.14

0.30

30

03.01.04.122.

3.4.4.9.

34

0030.2301

0.51

34

03.04.04.122.

3.3.3.9.

10

0034.2722

0.30

40

04.01.28.846.

3.4.5.9.

09

0000.3104

0.91

42

04.02.04.125.

3.4.4.9.

07

0041.2403

0.52

1

1

MATERIAL DE

Valor

DIÁRIAS - CIVIL

3.000,00

4
1

SERVIÇOS DE

950,00

CONSULTORIA
TOTAL

259.575,80

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

1

OBRAS E INSTALAÇÕES

2.000,00

1

MATERIAL DE

1.500,00

CONSUMO
1

SENTENCAS JUDICIAIS

1

EQUIPAMENTOS E

Carlos Barbosa, 31 de maio de 2019.
Evandro Zibetti
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 3.413, DE 07 DE JUNHO DE 2019
Regulamenta a Mostra Científica
Municipal de Carlos Barbosa.

1.500,00

CONSUMO

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, e de acordo com o disposto no art. 6° da
Lei nº 3.625, de 12 de março de 2019:

20.000,00

DECRETA:
2.000,00

700,00

Art. 1º Ficam definidas as normas da Mostra
Científica Municipal de Carlos Barbosa, conforme
regulamento constante no anexo único deste decreto.

4.615,80

Parágrafo único. Fazem parte do Regulamento os
seguintes documentos:

MATERIAL

44

04.04.04.122.

3.3.3.9.

13

0044.2404

0.39

1

OUTROS SERVIÇOS DE

50

05.01.12.361.

3.3.3.9.

2

MATERIAL DE

TERCEIROS- PESSOA

05

0050.2501

0.30

0

CONSUMO

52

05.02.12.365.

3.3.3.9.

2

OUTROS SERVIÇOS DE

11

0051.2520

0.39

0

TERCEIROS-PESSOA

55

05.05.12.361.

3.3.3.9.

3

OUTROS SERVIÇOS DE

83

0053.2535

0.39

9

TERCEIROS-PESSOA

9

JURÍDICA

3.500,00

I – Anexo I – Orientações para trabalhos de pesquisa
no Ensino Fundamental;

JURÍDICA

60

06.01.26.782.

3.4.4.9.

16

0064.1607

0.61

70

07.01.20.782.

3.3.3.9.

50

0072.2704

0.30

73

07.03.15.452.

3.3.3.9.

14

0077.2716

0.92

73

07.03.15.452.

3.4.4.9.

1
1

5.200,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
MATERIAL DE

III – Anexo III – Contrato de Convivência,
Responsabilidade e Publicidade;
116.700,00
3.300,00

1

DESPESAS DE

1

OBRAS E INSTALAÇÕES

20

0077.2716

0.51

95

09.05.10.122.

3.3.3.9.

4

MATERIAL DE

50

0096.2909

0.30

0

CONSUMO

95

09.05.10.122.

3.3.3.9.

4

SERV. TECNOLOGIA

58

0096.2909

0.40

0

INFORM. COMUNIC.-

100,00

10.01.08.244.

3.3.3.9.

0100.2101

0.30
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10.01.08.244.

3.4.4.9.

00

0100.2101

0.51
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10.02.08.241.

3.3.3.9.
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0102.1030

0.39
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10.02.08.244.
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0.30
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10.02.08.241.

3.3.3.9.
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0100.2117

0.39
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11.01.23.695.

3.3.3.9.

03

0111.2111

0.30

113

11.03.23.695.

3.3.3.9.

10

0114.2019

0.30

113

11.03.23.695.

3.4.4.9.

V – Anexo V – Formulário de Inscrição;
VI – Anexo VI – Ficha de Avaliação.

100,00
39.181,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

11.529,00

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.

2.000,00

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

T.I.C.-PJ
00

IV – Anexo IV – Formulário de Aprovação pelo CRC
da Escola Comitê de Revisão Científica;

EXERCÍCIOS
ANTERIORES

10

II – Anexo II – Regras de exposição e segurança;

CONSUMO

1

MATERIAL DE
CONSUMO

1

OBRAS E INSTALAÇÕES

1

OUTROS SERVIÇOS DE

DECRETO Nº 3.414, DE 11 DE JUNHO DE 2019
10.000,00

4.000,00

TERCEIROS PESSOA
JURÍDICA
1

MATERIAL DE

3.000,00

CONSUMO
1

OUTROS SERVIÇOS DE

9.000,00

TERCEIROS-PESSOA

6

PERMANENTE
11.01.23.69

3.3.3.9.

0030.2301

Descrição

5

PESSOA JURÍDICA

110

03.01.04.122.

1

PERMANENTE
102

30
06

Recurso

8

PESSOA JURÍDICA
955

Categoria

3

PESSOA JURÍDICA
731

Prog. P/A

0

PESSOA JURÍDICA
1

Or.Un.F.Sf.

MATERIAL
PERMANENTE

531

De

JURÍDICA

PESSOA JURÍDICA
400

556.347,53

PERMANENTE

a
1

70.000,00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto parte com o excesso de arrecadação do
recurso 3690/PAC2-PRO TRANSPORTE no
montante de R$ 296.771,73 e parte com a redução
das seguintes rubricas:

sp.

400,00

CONSUMO

SOCIAIS
TOTAL

Abre
crédito
suplementar
no
Orçamento de 2019, Lei nº 3.593 de
18 de dezembro de 2018.

MATERIAL DE

DE TERCEIROSPESSOA JURÍDICA

DECRETO Nº 3.410, DE 31 DE MAIO DE 2019

MATERIAL
1

9

DECRETOS

De

15.000,00

JURÍDICA
1

MATERIAL DE

300,00

CONSUMO
1

MATERIAL DE

14.000,00

CONSUMO
1

EQUIPAMENTOS E

4.000,00

Abre crédito adicional suplementar
no Orçamento de 2019, Lei nº 3.593
de 18 de dezembro de 2018
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei Nacional nº 4.320, de 17 de
março de 1.964, e pela Lei Municipal nº 3.593, de 18
de dezembro de 2018, DECRETA:
Art. 1.º Fica autorizada a abertura de crédito adicional
suplementar no Orçamento de 2019, Lei nº 3.593, de
18 de dezembro de 2018, no montante de R$ 8.800,00
(oito mil e oitocentos reais) na rubrica abaixo
elencada, do Instituto de Previdência Municipal –
IPRAM:
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D
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p
.
1
4
0
0
5
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Descrição

Serviços de
Consultoria

R$

8.8
00,
00

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

Ó
r
g
ã
o

S
U
F u
n
. b
.
f.

14
20
0

1
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9
9

9
9
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o
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o
j
.
3
3
9
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R
e
c
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9.9.
99.9
9

4
0
0

Descrição

Reserva de
Contingência

R$

8.800
,00

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 11 de junho de 2019
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

EDITAIS
EDITAL N° 07/2019 – COMDICA
Retifica Edital nº 01/2019 do
COMDICA
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Carlos Barbosa, no uso
de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para
conhecimento dos interessados, retificação do Edital
01/2019 do COMDICA, o qual “abre as inscrições
para candidatos(as) a conselheiros(as) tutelares,
estabelece o calendário do processo eleitoral e dá
outras providências”, retificando o item 5.2.3.2, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
…
5.2.3.2 Serão considerados aprovados os
candidatos que obtiverem percentual mínimo de 60%
de acertos dentre os conteúdos de Língua Portuguesa,
Informática e Conhecimentos Específicos e
Legislação.
Carlos Barbosa, 10 de junho de 2019.
Géssica Grolli
Presidente do COMDICA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 096/2019
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 26 de Junho de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de
Informática e Componentes.

Equipamentos

de

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 096 no campo “nº da
licitação” selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 097/2019
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 27 de Junho de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Equipamento de Firewall.
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 097 no campo “nº da
licitação” selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 098/2019
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 27 de Junho de 2019
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição de Veículo Ambulância 0km.
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 098 no campo “nº da
licitação” selecionando a modalidade Pregão
Presencial.

ATAS
PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 095/2019
TIPO: Menor Preço por Lote
DATA: 19 de Junho de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação
de Serviço de Locação, Montagem e Desmontagem
de Estruturas e Stands para a 2º Mostra Científica
Municipal.
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 095 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 005/2019
Ata I de licitação, modalidade Chamamento
Público, número cinco, do ano de dois mil e
dezenove, realizada às nove horas do dia cinco de
junho de dois mil e dezenove, na Sala de Licitações
da Prefeitura Municipal, sita na Rua Assis Brasil,
número onze, em Carlos Barbosa, que tem como
objeto o credenciamento de empresa para
fornecimento de serviços de exames de diagnose,
conforme Grupo 2 - Procedimentos com finalidade
diagnóstica, subgrupo 02 - diagnóstico em
laboratório clínico, da tabela do Ministério da
Saúde, a serem prestados mensalmente aos
usuários do serviço de saúde municipal que
apresentará o encaminhamento fornecido pelo
município. Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações: Douglas Nazaré Cisco
Francisco, Fernanda Becker Johann e Raquel dos
Santos De Zorzi. Participaram as empresas:

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CASAGRANDE LTDA (CNPJ n.º 02.930.460/000144), neste ato, sem representação; LABORATÓRIO
DE ANÁLISES CLÍNICAS REGIS A. M. NOAL
LTDA EPP (CNPJ 04.443.375/0001-87), neste ato,
representada pelo Sr. Regis Alberto Motta Noal
(CPF 582.417.440-72); e LABORATÓRIO SANTA
CECÍLIA LTDA EPP (CNPJ 90.054.826/0001-26),
neste ato, representada pelo Sr. Fabrício Marmentini
(CPF 960.605.570-15). Atendido o disposto na Lei
8.666/93, verificou-se a ampla publicidade, e a
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
licitatório. Foram analisados os documentos
referentes ao envelope “um” - habilitação. As
empresas
LABORATÓRIO
DE ANÁLISES
CLÍNICAS REGIS A. M. NOAL LTDA EPP e
LABORATÓRIO SANTA CECÍLIA LTDA EPP
restaram habilitadas. A empresa LABORATÓRIO
DE ANÁLISES CLÍNICAS CASAGRANDE LTDA
foi inabilitada, tendo em vista que apresentou o item
03.01 sem data, bem como o item 03.02 fora do
prazo; apresentou Contrato Social incompleto, sem
mencionar o objeto da empresa; da mesma maneira,
não foi apresentado o documento referente ao item
03.05, "c", qual seja: título de especialista. Abre-se
prazo legal para recursos. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelos licitantes e comissão de
licitações.
ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 006/2019
Ata de licitação modalidade Chamamento Público
número seis do ano de dois mil e dezenove,
realizada às nove horas do dia seis de junho de dois
mil e dezenove, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sita na Rua Assis Brasil, número onze,
em Carlos Barbosa, que tem como objeto a seleção
de parceiro para execução das obras de duplicação
da Estrada Municipal que liga a estrada existente, e
já duplicada, em Desvio Machado, até o
entroncamento da pedreira Dalmás com a estrada
para a Comunidade de Santa Luíza, no Município de
Carlos Barbosa/RS, numa extensão de 660 metros,
com fornecimento de mão de obra e dos materiais
necessários. Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações: Douglas Nazaré Cisco
Francisco, Fernanda Becker Johann e Raquel dos
Santos De Zorzi. Participou a empresa
TRAMONTINA S.A. CUTELARIA (CNPJ n.º
90.050.238/0001-14), representada por Pedro Luiz
Sipp (CPF n.º 590.025.220-53). Atendido o disposto
na Lei 8.666/93, verificou-se a ampla publicidade. A
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
licitatório. Inicialmente, foram analisados os
documentos referentes ao envelope “um” habilitação. A empresa restou habilitada, desistindo
da apresentação de recursos referentes a esta fase.
Ato contínuo, a Comissão procedeu com a abertura
do envelope “dois” - proposta. A empresa
TRAMONTINA S.A. CUTELARIA foi considerada
credenciada quanto à proposta, apresentando o valor
total de R$ 2.267.924,80 (dois milhões, duzentos e
sessenta e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais
e oitenta centavos). Encaminha-se o processo para a
Assessoria Jurídica. Nada mais havendo a constar,
foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pelos presentes.
ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 007/2019
Ata de licitação modalidade Chamamento Público,
número sete, do ano de dois mil e dezenove,
realizada às nove horas do dia doze de junho 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 seleção
pública para inscrições na Feira de Compras do
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Festiqueijo 2019. Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações: Raquel dos Santos De Zorzi,
Douglas Nazaré Cisco Francisco, Fernanda Becker
Johann e Reginara Cristina Aléssio. Participaram as
seguintes empresas: SUGESTIVA IND E COM DE
CONFECÇÕES LTDA, representada por Gabriel
Haas Bissolotti; ELANIR SCHROEDER ME,
representada por Valdemir Nelson Huff; BACCON &
CIA LTDA, representada por Daniela Gobatto;
PAPELARIA AGIS LTDA, representada por Salete
Bergonsi Molon; JULIETA DEITOS SCHULTZ,
representada
por
Julieta
Deitos
Schultz;
ARTEFATOS DE COUROS PAUFER LTDA,
representada por Paulo Cesar Oliveira de Souza;
ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DO MUNICÍPIO
DE CARLOS BARBOSA, representada por Araceli
Tieppo Zeni; MALHAS SIRLEY IND E COM
LTDA, representada por Rosiara Gusatto;
VALENTINI & POZZA COMÉRCIO DO
VESTUÁRIO LTDA, representada por Gilberto
Pozza;
AGROINDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA
FERRARI LTDA, representada por Zair Alcindo
Ferrari; JJW SALSICHARIA LTDA, representada
por Daiane Bragagnolo de Rossi; MALHARIA
DALCIN LTDA, representada por Roque Dalla
Laste; STEFFANI & PRADELLA LTDA,
representada por Elaine Veronica Steffani; NEUSI M
SOARES ME, representada por Neusi Maria Soares;
ASSOCIAÇÃO OFICINA DA ARTE – OACB,
representada por Dalva Maria Cruz Barbosa;
MARISA BENINCÁ, representada por Marisa
Benincá; DOLARI SERVIÇOS LTDA, representada
por Marcos Dolzan; LUCIANE FERRARI,
representada por Luciane Ferrari; ANDREIA BRUN
ME, representada por Marelisa Moschetta;
ANDREIA MODAS COM DE VESTUÁRIO LTDA,
representada por Andreia Lusani; MALHARIA
BOCK LTDA, representada por Fátima Maria Canal
Bock; GUIOT & GUIOT LTDA, representada por
Jacintha Maria Chies Guiot;
SD RIBEIRO CONFECÇÕES ME, representada por
Simone
Delazeri
Ribeiro;
QUATRUN
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP,
representada por Bruna Moschetta; KARINE BOM
MEI, representada por Dorli Marlei da Rosa Bom;
DIEGO ABEL, representada por Neusa Teresinha
Abel; ADRIANA SANTOS ANGST, representada
por Adriana Santos Angst; NATALICIO DOTTA,
representada por Natalício Dotta; ADELINO
BERTIN, representada por Dávera Cristine Werner
Bertin;
MARLENE
MARIA
ARNHOLD,
representada por Marlene Maria Arnhold; GRALHA
AZUL CONFECÇÕES LTDA, representada por
Luciano Malabarba; LUPIM INDÚSTRIA E
COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA, representada
por Ivo de Rossi; NOELI CHAGAS DE LIMA,
representada por Noeli Chagas de Lima; SB
SERVIÇOS DE ARTESANATO E INFORMÁTICA
LTDA, representada por Elton Luis Sipp; CARINE
BENDER, representada por Carine Bender;
CRISTIANE SCHUSTER, representada por Cristiane
Schuster; SANDRA REGINA MARQUES DE
OLIVEIRA PRETO ME, representada por Vagner
João Fagundes. Atendido o disposto da Lei 8.666/93,
verificou-se a ampla publicidade, decidindo a
Comissão por dar continuidade ao processo
licitatório. Foram analisados os documentos
referentes ao envelope “um” - habilitação, restando
habilitados os Licitantes. Tendo renúncia de prazo
expressa de todos os licitantes presentes, o ato
contínuo, a Comissão procedeu com a abertura do
envelope “dois” - proposta de preço. Todos os
licitantes restaram classificados. Procedeu-se o
sorteio conforme item 04.07 do edital, chegando-se a
seguinte classificação:
ESTANDE 01 – SUGESTIVA IND E COM DE
CONFECÇÕES LTDA, 20 M²;
ESTANDE 02 - ELANIR SCHROEDER ME, 20 M²;
ESTANDE 03 - LUPIM INDÚSTRIA E COMERCIO
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DE VESTUÁRIO LTDA, 16 M²;
ESTANDE 04 – NOELI CHAGAS DE LIMA, 11
M²;
ESTANDE 05 – BACCON & CIA LTDA, 16 M²;
ESTANDE
06
–
SB
SERVIÇOS
DE
ARTESANATO E INFORMÁTICA LTDA, 15 M²;
ESTANDE 07 – PAPELARIA AGIS, 20 M²;
ESTANDE 08 – JULIETA D SCHULTZ, 16 M²;
ESTANDE 09 – GRALHA AZUL CONFECÇÕES
LTDA, 15 M²;
ESTANDE 10 – ARTEFATOS DE COUROS
PAUFER, 16 M²;
ESTANDE 11 – ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS
DE CARLOS BARBOSA, 11 M²;
ESTANDE 12 – MALHAS SIRLEY, 16 M²;
ESTANDE 13 – ADELINO BERTIN, 20 M²;
ESTANDE 14 – VALENTINI POZZA, 16 M²;
ESTANDE 15 – AGROINDUSTRIA FERRARI, 12
M²;
ESTANDE 16 – JJW SALSICHARIA, 12 M²;
ESTANDE 17 – CRISTIANE SCHUSTER, 12 M²;
ESTANDE 18 – MALHARIA DALCIN, 16 M²;
ESTANDE 19 – MALHARIA DALCIN, 16 M²;
ESTANDE 20 – STEFFANI E PRADELLA, 16 M²;
ESTANDE 21 – SANDRA REGINA MARQUES
DE OLIVEIRA PRETO ME, 16 M²;
ESTANDE 22 – NEUSI SOARES, 16 M²;
ESTANDE 23 – ASSOCIAÇÃO OFICINA DA
ARTE,16 M²;
ESTANDE 24 – ADRIANA ANGST, 12 M²;
ESTANDE 25 – MARLENE MARIA ARNHOLD,
16 M²;
ESTANDE 26 – MARISA BENINCÁ, 16 M²;
ESTANDE 27 – DOLARI SERVIÇOS, 16 M²;
ESTANDE 28 – LUCIANE FERRARI, 16 M²;
ESTANDE 29 – ANDREIA BRUN ME, 12 M²;
ESTANDE 30 – ANDRÉIA MODAS, 16 M²;
ESTANDE 31 – MALHARIA BOCK, 16 M²;
ESTANDE 32 – NATALÍCIO DOTTA, 16 M²;
ESTANDE 33 – GUIOT & GUIOT, 16 M²;
ESTANDE 34 – CARINE BENDER, 16M²;
ESTANDE 35 – RIBEIRO CONFECÇÕES, 16 M²;
ESTANDE 36 – MALHAS SIRLEY, 16 M²;
ESTANDE 37 – QUATRUN IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA EPP, 16 M²;
ESTANDE 38 – QUATRUN IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA EPP, 16 M²;
ESTANDE 39 – KARINE BOM MEI, 12 M²;
ESTANDE 40 – DIEGO ABEL,12 M².
Abre-se prazo legal para recurso. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada.

4035280728; DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA
ME, sem representante presente. Conferidos os
documentos apresentados para tanto, as empresas
participantes restaram credenciadas.Foram recebidos
os envelopes n. 01 e 02, proposta de preços e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços,
e tendo concluído que apresenta condições positivas
de classificação, eis que os preços ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas condições de fornecimento, segundo a
pesquisa informativa que se realizou, a Pregoeira
decidiu pela abertura do momento de lances
conforme planilha anexa, proposta desclassificada
por não apresentar assinatura empresa BRUNO
RAMIREZ DE SANTANA.Encerrada a fase de
lances, e após oportunizado o exercício do benefício
para micro e pequenas empresas previsto na Lei
Complementar
123/2006,
foram
declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o item 01 SAGITARIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
PRIVADA EIRELLI, com o preço final (ou
negociado) de R$ 16.178,50; para o item 02 - DE
MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 2.000,00; para o
item 03 - O.M. ZELADORIA LTDA EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 2.800,00. O
relatório de lances ofertados para cada item
encontra-se em anexo, sendo rubricado por
todos.Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação.
Foram habilitadas as empresas: SAGITARIUS
SEGURANÇA
E
VIGILÂNCIA
PRIVADA
EIRELLI; DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA
ME e O.M. ZELADORIA LTDA EPP.
Foi concedido prazo para recurso, tendo a empresa
BRUNO RAMIREZ DE SANTANA manifestado
interesse referente ao objeto 03. Nada mais havendo
a constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe
de apoio para posterior homologação.

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 075/2019

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e
dezenove, às oito horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
299/2019, com a finalidade de dar andamento a
licitação que tem por objetivo a PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
VIGILÂNCIA/SEGURANÇA,
SONORIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A FEIRA DE
COMPRAS DO FESTIQUEIJO conforme descrito
no item 01 do Edital, processando-se essa licitação
nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002,
e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro
de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.A Pregoeira informa que passado
o prazo legal, nenhum licitante interpôs recurso,
decidindo por dar andamento ao certame.Adjudica-se
para as licitantes SAGITARIUS SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA PRIVADA EIRELLI o objeto 01; DE
MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA ME o objeto 02
e O.M. ZELADORIA LTDA EPP o objeto 03 do
edital.Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira e equipe de apoio. Encaminha-se à
Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos
documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e
dezenove, às quatorze horas, reuniram-se a
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria nº 299/2019, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação, objetivando
a
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
VIGILÂNCIA/SEGURANÇA, SONORIZAÇÃO E
LIMPEZA PARA A FEIRA DE COMPRAS DO
FESTIQUEIJO conforme descrito no item 01 do
Edital, processando-se essa licitação nos termos da
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006,
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.Participaram do certame as
empresas: STAR SERVICE VIGILANCIA LTDA,
sem representante presente; BRUNO RAMIREZ
DE SANTANA, neste ato representada pelo Sr.
Bruno Ramirez de Santana, RG nº 1436105; O.M.
ZELADORIA LTDA EPP, neste ato representada
pelo Sr. Ari Alves dos Santos, RG nº 1006811283;
SAGITARIUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
PRIVADA EIRELLI, neste ato representada pelo Sr.
Jeronimo Augusto Rosa dos Santos, RG nº

Sinara Kirch
Pregoeiro(a)
Sheila Danieli
Equipe de Apoio
ATA II DE SESSÃO DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 075/2019
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Sheila Danieli
Equipe de Apoio

presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. Encaminhase à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 087/2019

Sinara Kirch
Pregoeiro(a)

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e
dezenove, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
299/2019, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO
conforme descrito no item 01 do Edital,
processando-se essa licitação nos termos da Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Não houve empresa participante, motivo pelo qual
resta deserta a presente licitação. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e
equipe de apoio.

Sheila Danieli
Equipe de Apoio

Sinara Kirch
Pregoeiro(a)

Itacir Rasador
Pregoeiro
Marcia Herpich
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 088/2019
Aos sete dias do mês de junho de dois mil e
dezenove, às quatorze horas, reuniram-se a Pregoeira
e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
299/2019, com a finalidade de receber propostas e
documentos
de
habilitação, objetivando a
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE
ELEMENTOS
DECORATIVOS
PARA
O
FESTIQUEIJO 2019 conforme descrito no item 01
do Edital, processando-se essa licitação nos termos
da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do
Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de
2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.Participou do certame a empresa:
STILOFIBRAS LTDA, neste ato representada pelo
Sr. Valter Regio Misturini, RG nº 5005121561.
Conferidos os documentos apresentados para tanto, a
empresa participante restou-se credenciada.Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de preços
e habilitação. Aberto o envelope da proposta de
preços, e tendo concluído que apresenta condições
positivas de classificação, eis que os preços ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas condições de fornecimento, segundo a
pesquisa informativa que se realizou, a Pregoeira
decidiu pela abertura do momento de lances
conforme planilha anexa.Encerrada a fase de lances,
e após oportunizado o exercício do benefício para
micro e pequenas empresas previsto na Lei
Complementar 123/2006, foi declarado vencedor o
seguinte licitante: para o item 01 - STILOFIBRAS
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
12,560,00. O relatório de lances ofertados para cada
item encontra-se em anexo, sendo rubricado por
todos.Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação. Foi
habilitada
a
empresa:
STILOFIBRAS
LTDA.Adjudica-se
à
empresa
vencedora:
STILOFIBRAS LTDA, o objeto constante no item 01
do edital. Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do mesmo.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 089/2019
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e
dezenove, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
299/2019, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA
PARA A SEDE DA PROARTE E SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
conforme descrito no item 01 do Edital,
processando-se essa licitação nos termos da Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006,
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.Participaram do certame as
empresas: O.M. ZELADORIA LTDA EPP, neste
ato representada pelo Sr. Ari Alves dos Santos, RG
nº 1006811283; FREITAS DE OLIVEIRA & CIA
LTDA, neste ato representada pela Sra. Magali
Morais RG nº 2100309562; O & F COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, neste ato representada pelo Sr.
Hecton Luiz Ribeiro de Oliveira, RG nº
8064989141.
Conferidos
os
documentos
apresentados para tanto, as empresas participantes
restaram
credenciadas.Foram
recebidos
os
envelopes n. 01 e 02, proposta de preços e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de
preços, e tendo concluído que apresenta condições
positivas de classificação, eis que os preços
ofertados situaram-se dentre aqueles vigentes no
mercado para idênticas condições de fornecimento,
segundo a pesquisa informativa que se realizou, a
Pregoeira decidiu pela abertura do momento de
lances conforme planilha anexa.Encerrada a fase de
lances, e após oportunizado o exercício do benefício
para micro e pequenas empresas previsto na Lei
Complementar 123/2006, foi declarado vencedor o
seguinte licitante: para o item 01 - O & F
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 3.690,00. O relatório de
lances ofertados para cada item encontra-se em
anexo, sendo rubricado por todos.Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de número
02, referente a habilitação. Foi habilitada a
empresa: O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA.Adjudica-se à empresa vencedora: O & F
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, o objeto
constante no item 01 do edital.Foi concedido prazo
para recurso, não havendo manifestação de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo
o processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeira e
equipe de apoio para posterior homologação.
Sinara Kirch
Pregoeiro(a)
Sheila Danieli
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 090/2019
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e
dezenove, às quatorze horas, reuniram-se o Pregoeiro
e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
299/2019, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO
VIÁRIA conforme descrito no item 01 do Edital,
processando-se essa licitação nos termos da Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006.Participaram do certame as empresas:
PSICOARTES PAINÉIS LTDA - ME, neste ato
representada pelo Sr. Enoír Francisco Baldin, RG nº
1033385491; GBP SERVIÇOS DE PINTURAS E
SINALIZAÇÕES EIRELI, neste ato representada
pelo Sr. Helio Nascimento de Andrade, RG nº
63135976;
SINALIZA
SOLUÇÕES
EM
SINALIZAÇÃO EIRELI ME, neste ato representada
pelo Sr. Odemar Caetano, RG nº1005203573; ISIS
PERUZZO DA SILVEIRA PLACAS, neste ato
representada pela Sra. Isis Peruzzo da Silveira, RG nº
7070935081.
Conferidos
os
documentos
apresentados para tanto, as empresas participantes
restaram credenciadas.Foram recebidos os envelopes
n. 01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, o Pregoeiro decidiu pela
abertura do momento de lances conforme planilha
anexa.Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas empresas previsto na Lei Complementar
123/2006, foram declarados vencedores os seguintes
licitantes: para o item 01 – ISIS PERUZZO DA
SILVEIRA PLACAS, com o preço final (ou
negociado) de R$ 40,00; para o item 02 – ISIS
PERUZZO DA SILVEIRA PLACAS com o preço
final (ou negociado) de R$ 5,00. O relatório de
lances ofertados para cada item encontra-se em
anexo, sendo rubricado por todos.Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de número
02, referente a habilitação. Foi habilitada a empresa:
ISIS PERUZZO DA SILVEIRA PLACAS.Foi
concedido prazo para recurso, sendo que o
representante legal da empresa GBP SERVIÇOS DE
PINTURAS E SINALIZAÇÕES EIRELI, manifesta
interesse em interpor recurso em relação a marca do
item 2 do edital. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para análise dos documentos e procedimentos
adotados por mim pregoeiro e equipe de apoio.
Itacir Rasador
Pregoeiro
Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 112/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Mepla Manutenção Elétrica
Pradella Ltda.
OBJETO: É objeto do presente contrato, é a
contratação de empresa especializada para prestação
de serviço de eletricista para manutenção da
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iluminação pública, com fornecimento de mão de
obra, ferramentas, equipamentos e caminhão cesto
para a realização de retirada de braços e luminárias
existentes, e de instalação de braço e ligação de
luminárias novas de LED e seus acessórios.
O serviço contempla a instalação e retirada de até
500 (quinhentos) unidades de braços e luminárias.
A Contratada deverá obedecer um cronograma de
ruas (pontos) estipulados pela Secretaria responsável,
por meio de servidor designado. Os serviços deverão
ser executados de segunda à segunda, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias da assinatura do
Contrato ou da emissão da ordem de serviço das
atividades, podendo o prazo ser prorrogado por 30
(trinta) dias.
No caso de condições climáticas desfavoráveis por
dias consecutivos, que prejudique o desempenho das
atividades, poderá ser solicitada prorrogação de
prazo de comum acordo entre as partes, por escrito.
A empresa contratada deverá prestar os serviços em
conformidade com as normas técnicas NR05, NR06,
NR07, NR10 + SEP( SISTEMA ELET. POTÊNCIA),
NR35, e Vestimenta Antichamas Classe Risco
2(ATPV 9,6cal/M²).
Os materiais retirados da iluminação pública
existente, funcionando ou não, deverão ser entregues
no setor de energia, fundos do Centro Administrativo.
O material novo a ser instalado, deverá ser retirado
no mesmo local, sob controle de planilhas no horário
compreendido entre as 07hs e às 17hs com servidor
designado pela Secretaria.
A contratada deverá prestar serviços dentro dos
limites do município, e conforme parâmetros e
rotinas estabelecidas pela secretaria responsável, de
acordo com as especificações técnicas e diretrizes
estabelecidas pelo CONTRATANTE.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 31 de
dezembro de 2019.
VALOR: Até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Carlos Barbosa, 06 de junho de 2019.
GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito
MEPLA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PRADELLA
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 CONTRATO Nº 113/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Cleiton Scariot Thiele – Me.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação de empresa para prestação de serviços
fotográficos para o 30° Festiqueijo, a ser realizado
de 28 de junho a 28 de julho de 2019, conforme
especificações abaixo:
a) 1ª Etapa: evento de lançamento do FestiQueijo
em Porto alegre no dia 06 de junho de 2019.
Registrar todas as imagens do evento de lançamento
da 30ª edição do FestiQueijo. Deverá registrar
imagens dos participantes, autoridades, cerimoniais,
bebidas, alimentos, decoração, entre outros. Este
evento pode ser trocado por outro que venha a surgir
de maior importância conforme avaliação da
diretoria.
b) 2ª Etapa: registro fotográfico de todo o
FestiQueijo,
compreendendo
a
abertura,
encerramento, shows, público em geral, autoridades,
bastidores, cozinha, expositores, gastronomia, no
período de 28 de junho a 28 de julho de 2019. O
profissional deverá estar em tempo integral no

evento, que acontece nas sextas-feiras das 19 horas
às 23 horas, nos sábados das 11 horas às 23 horas e
nos domingos das 10 horas às 17 horas. Na sextafeira da abertura dia 28 de junho de 2019, o
profissional deverá estar presente às 17 horas e 30
minutos.
c) 3ª Etapa: registro fotográfico dos estandes,
decoração e diretoria, deve-se realizar em dia a ser
combinado. Realizar todo o registro fotográfico da
diretoria voluntária e assessores, bem como de toda
a estrutura montada para o FestiQueijo sem a
presença de visitantes. Estandes, decoração,
entrada, saída e decoração da cidade.
OBSERVAÇÕES GERAIS:
– 30 (trinta) dias após o término do evento, deverão
ser fornecidos um pen drive com todas as imagens
do FestiQueijo, além de 20 fotos tratadas
(escolhidas pela secretaria) que também deverão ser
entregues reveladas, em tamanho 15x21, com
álbum de capa dura, única cor, de boa qualidade,
para 20 fotos.
– Durante o evento poderão surgir momentos em
que a secretária e/ou o presidente do FestiQueijo
solicite a presença do fotógrafo para registro de
itens não previstos neste documento.
– Durante a semana ou durante o evento poderão
ser solicitadas algumas fotos para fins de
publicação imediata.
OBSERVAÇÕES:
1 – Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA
designará,
exclusivamente,
empregados seus, devidamente registrados,
assumindo total responsabilidade pelo cumprimento
de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e
previdenciárias, inclusive as decorrentes de
acidentes e indenizações, multas, seguros,
pagamentos a fornecedores diretos, normas de
saúde pública, assim como o cumprimento de todas
as demais obrigações atinentes a presente licitação.
1.1 - A Contratada deverá respeitar o horário de
trabalho de acordo com o limite legal previsto em
convenção coletiva de trabalho da categoria,
devendo a contratada realizar a escala de
funcionários para os dias que forem necessário
maior período.
2 – A CONTRATADA se obriga a exigir que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas dependências da CONTRATANTE, trajem
uniformes adequados, completos e em ótimas
condições de apresentação, portem crachá de
identificação emitido pela CONTRATANTE.
3 – A CONTRATADA, 15 (quinze) dias antes do
início
do
evento,
deverá
fornecer
à
CONTRATANTE uma lista onde constará o nome
completo das pessoas que trabalharão no evento,
afim de que haja tempo para a confecção dos
crachás. Em caso de substituição de empregado, por
qualquer motivo, deverá a CONTRATADA
informar imediatamente à CONTRATANTE o nome
do substituto.
4 - Serão fornecidas refeições (no refeitório), para
os integrantes da equipe que estiverem atuando
conforme especificado na grade acima (item 1a).
5- Fica expressamente proibido a equipe que estiver
atuando se servir no buffet (mesas centrais) e nos
estandes das empresas expositoras.
6 - Também caberá à CONTRATADA providenciar
alojamento a sua equipe, ficando expressamente
proibido para tanto utilizar as dependências do local
onde será realizado o evento.
7 – Poderão ocorrer alterações de datas e horários a
critério da diretoria e Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio,
sendo que serão comunicados à Contratada com 48
horas de antecedência.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 10 de
agosto de 2019.
VALOR: Até R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos

reais)..
Carlos Barbosa, 06 de junho de 2019.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio
CLEITON SCARIOT THIELE – ME
Contratado
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Star Service Vigilância Ltda.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação de empresa para prestação de serviços
de segurança e vigilância para o FestiQueijo 2019.
Para realizar os serviços a Contratada deverá dispor
de uma equipe devidamente uniformizada,
identificada, portando rádios de comunicação. Todos
os empregados deverão estar devidamente treinados
e registrados junto à Polícia Federal. Deverá ainda,
fornecer 5 (cinco) rádios para os integrantes da
Comissão Organizadora do FestiQueijo, que
acontecerá de 28 de junho a 28 de julho de 2019, nas
sextas-feiras das 19:00 às 23:00 horas, sábados das
11:00 às 23:00 horas e domingos das 10:00 às 17:00
horas, horário de bilheteria. Ainda, profissionais para
o dia 03/07/19 durante a realização do FestiQueijo
dos Idosos.
O serviço deverá ser organizado da seguinte forma:
a) Equipe para atuar durante o período de realização
do evento:
N° TOTAL DE
DATA

28/06/19
29/06/19
30/06/19
03/07/19 –

PESSOAS

PERÍODO DE

(VIGILANTES

TRABALHO

)
16 profissionais
18 profissionais
16 profissionais
04 profissionais

18:00 – 01:00
10:00 – 01:00
9:00 – 19:00
13:00 – 17:00

16 profissionais
18 profissionais
16 profissionais
16 profissionais
18 profissionais
16 profissionais
16 profissionais
18 profissionais
16 profissionais
16 profissionais
18 profissionais
16 profissionais

18:00 – 01:00
10:00 – 01:00
9:00 – 19:00
18:00 – 01:00
10:00 – 01:00
9:00 – 19:00
18:00 – 01:00
10:00 – 01:00
9:00 – 19:00
18:00 – 01:00
10:00 – 01:00
9:00 – 19:00

Festi
Idosos
05/07/19
06/07/19
07/07/19
12/07/19
13/07/19
14/07/19
19/07/19
20/07/19
21/07/19
26/07/19
27/07/19
28/07/19

b) 01 (um) segurança que fiscalizará a catraca dos
serviços de sexta a domingo das 8h às 01:00 na sexta
feira, das 8h às 24h no sábado e das 8h às 19h no
domingo.
c) Os seguranças serão distribuídos conforme a
necessidade sendo previsto pelo menos um para a
área do estacionamento do FestiQueijo.
d) Dois rádios comunicadores deverão ser
disponibilizados
a
empresa
que
fará
o
monitoramento das imagens durante o FestiQueijo
para que possam informa
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OBSERVAÇOES:
a) Para a realização dos serviços, a CONTRATADA
designará, exclusivamente, empregados seus,
devidamente
registrados,
assumindo
total
responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidentes e indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o cumprimento
de todas as demais obrigações atinentes a presente
licitação. OBS: Não será admitido pagamento de
hora extra para realização do objeto; É
responsabilidade da empresa contratada, o
pagamento do repouso remunerado a seus
funcionários, conforme lei vigente;
b) A Contratada deverá respeitar o horário de
trabalho de acordo com o limite legal previsto em
convenção coletiva de trabalho da categoria, devendo
a contratada realizar a escala de funcionários para os
dias que forem necessário maior período.
c) A contratada deverá disponibilizar um segurança
para que permaneça no local até que a equipe de
limpeza encerre suas atividades.
d) Nos sábados e domingos deverá a contratada
disponibilizar UM dos seguranças para realizar o
controle das filas na parte externa do Salão, em
horários a definir.
e) Nos dias de realização do FestiQueijo deverá a
contratada
disponibilizar
seguranças
para
acompanhar a retirada do dinheiro da bilheteria até o
carro forte.
A contratada deverá disponibilizar uma pessoa
(Segurança) que será o responsável pela segurança
dos bens que permanecerão no local do evento (Salão
Paroquial), durante o período de 11 de junho a 07 de
agosto de 2019, da seguinte forma:
DATA

Nº TOTAL DE
PESSOAS
(VIGILANTES)

PERÍODO DE TRABALHO

De 11/06/19 a 07/08/19

1 profissional

Das 07:00 até o horário em que
forem
finalizados
todos
serviços do dia e não houver
mais ninguém no Salão
Paroquial.

O profissional deverá permanecer dentro do Salão
Paroquial.
Nos dias de realização do FestiQueijo, haverá em
funcionamento portais para detecção de objetos de
metais, para tanto no caso de necessidade de revista
de pessoas será necessário seguranças nos dois
portais, 03 seguranças com régua detectora de metais
disponibilizada pela contratada, além de que toda
pessoa que portar bolsas ou similates deve ser
revistado. O acesso ao festival só poderá ser
efetivado com a devida segurança de que a pessoa
não esteja portando nenhum objeto que represente
perigo para o evento e/ou que não seja permitido pelo
evento.
OBSERVAÇÕES
1- Para a realização dos serviços, a CONTRATADA
designará, exclusivamente, empregados seus,
devidamente
registrados,
assumindo
total
responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidentes e indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o cumprimento
de todas as demais obrigações atinentes a presente
licitação.
2- A CONTRATADA se obriga a exigir que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas dependências da CONTRATANTE, trajem
uniformes adequados, completos e em ótimas
condições de apresentação, portem crachá de
identificação emitido pela CONTRATANTE. O USO
DO CRACHÁ PARA ACESSOS E SAÍDAS BEM
COMO DURANTE TODO O TEMPO DA FESTA É
INDISPENSÁVEL.
3- A CONTRATADA, 15 (quinze) dias antes do

início
do
evento,
deverá
fornecer
à
CONTRATANTE uma lista onde constará o nome
completo das pessoas que trabalharão no evento,
afim de que haja tempo para a confecção dos
crachás, sob pena de multa de 5% do valor do
contrato caso não atendida essa disposição;
- Em caso de substituição de empregado, por
qualquer motivo, deverá a CONTRATADA
informar imediatamente à CONTRATANTE o nome
do substituto.
4- Serão fornecidas refeições para os integrantes da
equipe
que
estiverem
atuando
conforme
especificado na grade acima (item 01.03 - a ).
Caberá à empresa CONTRATADA a alimentação de
sua equipe nos dias de não realização do
FestiQueijo.
5- Fica expressamente proibido a equipe que estiver
atuando se servir no buffet (mesas centrais) e nos
estandes das empresas expositoras.
6- Também caberá à CONTRATADA providenciar
alojamento a sua equipe, ficando expressamente
proibido para tanto utilizar as dependências do local
onde será realizado o evento.
7- Poderão ocorrer alterações de datas e horários a
critério
da
diretoria
e
Secretaria
de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio,
sendo que serão comunicados à Contratada com
antecedência.
8- Este serviço visa proteger a integridade física de
todos os participantes do evento, bem como
garantir o bom andamento dos trabalhos
determinados pela diretoria voluntária do evento e
pela secretaria realizadora do evento.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 07 de
agosto de 2019.
VALOR: Até R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio
STAR SERVICE VIGILÂNCIA LTDA
Contratado
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa e
Fundação Cultura e Arte de Carlos Barbosa –
PROARTE
CONTRATADO: Telefônica Brasil S.A
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação empresa para prestação de serviços de
telefonia móvel e serviço móvel digital e serviços
de dados móveis em regime de comodato de
aparelhos smartphones e tablets, para utilização dos
servidores da Administração Municipal e/ou
Órgãos do Município, de acordo com as seguintes
especificações:
O serviço deverá ser prestado por tecnologia digital,
utilizando padrão GSM, podendo necessitar de
portabilidade de linhas existentes;
Disponibilização de até 50 (cinquenta) acessos;
Dos acessos acima, as seguintes quantidades serão
com pacote de dados:
a) 02 acessos com pacotes de dados individuais, de
3 GB;
b) 07 acessos com pacotes de dados individuais, de
5 GB;
Os demais acessos (41 acessos), inicialmente não
terão pacote de dados móveis, podendo ser ativados
durante a vigência do contrato.

Disponibilização de 46 (quarenta e seis) aparelhos
“smartphones” em comodato para utilização dos
acessos contratados (conforme necessidade),
descrição detalhada no anexo I deste contrato;
Disponibilização de 04 (quatro) Tablets, conforme
descrição detalhada no anexo I;
Para cada linha habilitada, deverão ser
disponibilizados os seguintes serviços:
I – Serviços de voz (VC1, VC2, VC3);
II – Serviços de dados individuais (internet)
conforme o item 01.01.02.01. Os demais acessos
podem ser ativados sob demanda, durante a vigência
do contrato;
III - Bloqueio DDI;
IV - Bloqueio WAP;
V - Bloqueio de SMS;
VI- Bloqueio de Caixa Postal;
VII - Não incidência de franquia de minutos para
Contratação;
VIII – Disponibilização para todas as linhas, sem
cobrança dos serviços, para comunicação entre eles
(intragrupo zero total);
IX – Sem cobrança de roaming (adicional por
deslocamento estadual e nacional);
OBSERVAÇÃO: Havendo liberação, por parte da
contratada, de serviços que deverão estar
bloqueados, a contratante não poderá ser onerada
com cobranças indevidas. (Bloqueio total – somente
por liberação do gestor do contrato).
Cobertura de boa qualidade no território do
Município de Carlos Barbosa, conforme critérios
estabelecidos no Anexo I do contrato.
O Município tem total liberdade de escolha para
ativação da totalidade das linhas, estabelecendo
como compromisso mínimo de ativação de até 50
acessos (linhas).
A contratada pode solicitar durante a vigência do
contrato, a inclusão e ativação de novas linhas, caso
haja necessidade, devendo ser cobrada a taxa mensal
unitária e os demais serviços solicitados (unitários).
Tipo de tarifação: A duração da chamada é
contabilizada em intervalos de 6 segundos, sendo
faturadas as ligações entre 3 e 30 segundos como 30
segundos (tempo inicial de tarifação) e as abaixo de
3 segundos descartadas.
A empresa vencedora do certame deverá apresentar
em comodato os aparelhos novos, desbloqueados,
constantes no termo de referência (anexo I do
contrato) conforme necessidade e solicitação da
Secretaria responsável.
A Contratada deverá substituir os aparelhos
Smartphones a partir do segundo ano do contrato,
num percentual de 25% e assim sucessivamente nos
demais anos do contrato, conforme solicitação da
Secretaria responsável; e os tablets conforme
necessidade.
O Município será responsável pela integridade dos
aparelhos disponibilizados em comodato, devendo
repará-los ou substituí-los, em caso de danos por má
utilização, resguardado o direito de regresso
exercido contra os usuários finais.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
10 de junho de 2019 até 09 de junho de 2020.
Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Administração
GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura,
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e Meio Ambiente
JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social e
Habitação
MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor – Presidente PROARTE
LUÍS AUGUSTO SANDER
CLAITON MERG CARVALHO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Contratada

7. Mensalmente, até no máximo o dia 10 (dez), a
empresa contratada deverá entregar na secretaria
todos os relatórios de serviço executados durante o
mês anterior.
8. Eventualmente e mediante solicitação da
secretaria, as máquinas retroescavadeiras poderão
ser utilizadas para realizar serviços de caráter
emergencial.
Para a realização dos serviços o licitante deverá
disponibilizar máquinas que atendam as seguintes
características:
a) Serviço de retroescavadeira com as seguintes
especificações mínimas: peso operacional mínimo
de 6.000 kg, caçamba carregadeira de no mínimo 2
metros de largura com dentes, caçamba
retroescavadeira de no mínimo 0,5 metros de
largura com dentes, profundidade de escavação da
caçamba retroescavadeira de no mínimo 4 metros,
tração 4x4, ano de fabricação mínimo 2017.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
11 de junho de 2019, até 31 de dezembro de 2019.
VALOR: Até R$ 48.160,00 (quarenta e oito mil,
cento e sessenta reais).

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

Carlos Barbosa, 11 de junho de 2019.

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

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas

EXTRATO DO CONTRATO Nº 116/2019

MADE WAGNER COMÉRCIO E
TERRAPLENAGEM LTDA – ME
Contratada

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Made Wagner Comércio e
Terraplenagem Ltda – Me
OBJETO: O presente Contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade a contratação de empresa
para prestação de serviço de retroescavadeira para
execução de serviços aos agricultores nas diversas
comunidades do interior do Município para o ano de
2019, de acordo com as seguintes especificações:
ITE
ITE M
UNI
DESCRIÇÃO
M EDIT
D
AL
01 01 SERVIÇO
DE
MAQUINAS HOR
RETROESCAVADEIRA - REGIÃO A
DO FORROMECO, SANTA LUIZA E
SÃO LUIZ

QTD
(ATÉ)
430

Os serviços deverão ser executados conforme os
seguintes itens:
1. Para a realização do serviço de retroescavadeira, a
contratada deverá disponibilizar no mínimo 1(uma)
máquina diariamente para cada região.
2. A utilização das máquinas será conforme a
necessidade da secretaria, a contratada deverá possuir
endereço eletrônico (e-mail) para que seja informado
diariamente os serviços solicitados e deverão ser
executados num prazo máximo de 45(quarenta e
cinco) dias após a solicitação via e-mail.
3. Os serviços serão prestados aos agricultores que
previamente farão sua solicitação junto à Secretaria
da Agricultura e Meio Ambiente por meio de
protocolo em atendimento aos incentivos do plano de
estímulo ao desenvolvimento agropecuário (Leis
3.154/15 e 3.170/15).
4. O transporte das máquinas até os locais da
realização dos serviços correrá por conta do
prestador do serviço e o pagamento será efetuado por
hora trabalhada.
5. Todas as despesas de deslocamento, manutenção,
reparo e abastecimento das máquinas, bem como o
deslocamento
dos
operadores,
alimentação,
hospedagem e outros correrão por conta da
contratada.
6. Ao finalizar cada serviço, a contratada deverá
emitir um relatório de serviço com numeração
sequencial com o nome do agricultor, data, descrição
do serviço realizado, quantidade de horas, número do
protocolo, nome do operador e assinatura do
agricultor.

5. Todas as despesas de deslocamento, manutenção,
reparo e abastecimento das máquinas, bem como o
deslocamento
dos
operadores,
alimentação,
hospedagem e outros correrão por conta da
contratada.
6. Ao finalizar cada serviço, a contratada deverá
emitir um relatório de serviço com numeração
sequencial com o nome do agricultor, data, descrição
do serviço realizado, quantidade de horas, número do
protocolo, nome do operador e assinatura do
agricultor.
7. Mensalmente, até no máximo o dia 10 (dez), a
empresa contratada deverá entregar na secretaria
todos os relatórios de serviço executados durante o
mês anterior.
8. Eventualmente e mediante solicitação da
secretaria, as máquinas retroescavadeiras poderão ser
utilizadas para realizar serviços de caráter
emergencial.
Para a realização dos serviços o licitante deverá
disponibilizar máquinas que atendam as seguintes
características:
a) Serviço de retroescavadeira com as seguintes
especificações mínimas: peso operacional mínimo
de 6.000 kg, caçamba carregadeira de no mínimo 2
metros de largura com dentes, caçamba
retroescavadeira de no mínimo 0,5 metros de largura
com dentes, profundidade de escavação da caçamba
retroescavadeira de no mínimo 4 metros, tração 4x4,
ano de fabricação mínimo 2017.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
11 de junho de 2019, até 31 de dezembro de 2019.
VALOR: Até R$ 46.305,00 (quarenta e seis mil,
trezentos e cinco reais).

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

Carlos Barbosa, 11 de junho de 2019.

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

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas

EXTRATO DO CONTRATO Nº 117/2019

MANOEL ANDRÉ KAFER ME
Contratada

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Manoel André Kafer Me
OBJETO: É objeto desta a contratação de empresa
para prestação de serviço de retroescavadeira para
execução de serviços aos agricultores nas diversas
comunidades do interior do Município para o ano
de 2019, de acordo com as seguintes
especificações:

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/2019

ITEM
ITE
EDIT
M
AL
01

02

DESCRIÇÃO

UNID

SERVIÇO
DE
MAQUINAS
RETROESCAVADEIRA
REGIÃO
DE
HORA
ARCOVERDE, COBLENS, SÃO RAFAEL, LINHA
DOZE, LINHA SOBRA E LINHA DEZENOVE

QTD
(ATÉ)
315

Os serviços deverão ser executados conforme os
seguintes itens:
1. Para a realização do serviço de retroescavadeira,
a contratada deverá disponibilizar no mínimo
1(uma) máquina diariamente para cada região.
2. A utilização das máquinas será conforme a
necessidade da secretaria, a contratada deverá
possuir endereço eletrônico (e-mail) para que seja
informado diariamente os serviços solicitados e
deverão ser executados num prazo máximo de
45(quarenta e cinco) dias após a solicitação via email.
3. Os serviços serão prestados aos agricultores que
previamente farão sua solicitação junto à Secretaria
da Agricultura e Meio Ambiente por meio de
protocolo em atendimento aos incentivos do plano
de estímulo ao desenvolvimento agropecuário (Leis
3.154/15 e 3.170/15).
4. O transporte das máquinas até os locais da
realização dos serviços correrá por conta do
prestador do serviço e o pagamento será efetuado
por hora trabalhada.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Getnet Adquirência e Serviços
para Meios de Pagamento S.A.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a

habilitação de instituição financeira ou
operadora de cartão de crédito para fornecer
serviços de cobrança de ingressos do Festiqueijo
por cartão de débito e de crédito, com
fornecimento gratuito de até 06 máquinas de
cobrança de cartão, em regime de comodato,
para o Festiqueijo 2019, que será realizado de 28
de junho a 28 de julho de 2019 no Salão
Paroquial da Igreja Matriz. As mesmas devem
possuir comunicação telefônica própria para
transmissão dos dados.
A taxa de reembolso máxima a ser paga é de
0,75% na função débito e 1,55% na função
crédito.
A Contratada fica proibida de efetuar qualquer
outra cobrança, a qualquer título, diversa da
estabelecida no parágrafo acima.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, 11
de junho de 2019 até dia 05 de setembro de 2019.
VALOR: Taxa de 0,75% para função de débito e de
1,55% para função de crédito.
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Carlos Barbosa, 11 de junho de 2019.

permanecem inalteradas.
ADITIVO: 37

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio

condições do
inalteradas.
ADITIVO: 01

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

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

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

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 206/2014

ITE
M
1
2

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO
OLEO DIESEL P/CAMINHOES E
MAQUINAS OPERATRIZES PARA
SEDE DO MUNICÍPIO

UN
D

VALOR UNIT.

LT

R$ 4,70

I
T
E
M
1
2

R$ 3,43

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 37
Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.
ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Administração

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor Presidente da Fundação Cultura e Arte –
PROARTE
JANETE GIACOMONI DEITOS
JG IMÓVEIS

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

U
N
D

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

L
T
L
T
L
T

VALOR
UNIT.

R$ 4,70
R$ 3,43
R$ 3,53

As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 22
Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.
ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Administração

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FIOI D'NONI LTDA
Contratada

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO LTDA
Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

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

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 201/2014

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 094/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Auto Posto São Sebastião Ltda.
OBJETO: Fica alterada a contar de 07 de junho de
2019 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
1
2

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO
OLEO DIESEL P/CAMINHOES E
MAQUINAS OPERATRIZES PARA
SEDE DO MUNICÍPIO

UN
D

VALOR UNIT.

LT

R$ 4,70

LT

R$ 3,43

As demais cláusulas e condições do contrato original

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio

JANICE GIACOMONI BRAGAGNOLO
JG IMÓVEIS
Locador

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Abastecedora de Combustíveis
Bragagnolo Ltda.
OBJETO: Fica alterada a contar de 07 de junho de
2019 a Cláusula Terceira – da forma e prazo de
pagamento, considerando a política de reajustes de
preços praticados pela Petrobrás, e a manutenção
dos preços de aquisição de combustíveis, visto que
há oferta de valores no mercado local, conforme
registro fotográfico, assim consolidando os valores:

3
LT

permanecem

Carlos Barbosa, 06 de junho de 2019.
ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Administração
AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
Contratada

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Posto de Combustíveis Fioi
D'noni Ltda.
OBJETO: Fica alterada a contar de 07 de junho de
2019 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:

original

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.

GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA
MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
Contratado

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 200/2014

contrato

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa e
Fundação Cultura e Arte de Carlos Barbosa –
PROARTE
CONTRATADA: JG Imóveis.
OBJETO: Fica reajustado, a contar de 13 de junho
de 2019, o valor pago, pela variação do IGP-M
negociado entre as partes de 5,00%. Desta forma o
novo valor a ser pago será de R$ 8.799,00 (oito
mil, setecentos e noventa e nove reais) mensais,
sendo R$ 7.332,50(sete mil, trezentos e trinta e
dois reais e cinquenta centavos) para a PROARTE
e R$ 1.466,50 (mil, quatrocentos e sessenta e seis
reais e cinquenta centavos) mensais para a
Secretaria
Municipal
do
Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio, na forma da
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 149/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Global Med Serviços em Saúde
Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 18 de junho de 2019 a
17 de junho de 2020, na forma da justificativa
anexa que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação do prazo,
será reajustado o valor pago, pela variação do IGP-M
negociado entre as partes de 5%. Desta forma, o
novo valor a ser pago corresponderá a:
It
e
m

Descrição

01

SERVIÇO AMBULATORIAL
MÉDICO GINECOLOGISTA

Unida Quantid
Preço
Valor
de de
ade/
Unitári mensal até
Medid Mensal
o R$
R$
a
- até
HRS

62

R$
147,00

R$
9.114,00

As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 03
Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 151/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Extremo Sul Serviços de Saúde
Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 18 de junho de 2019 a 17
de junho de 2020, na forma da justificativa anexa
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
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função da prorrogação do prazo, será reajustado o
valor pago, pela variação do IGP-M negociado entre
as partes de 4%. Desta forma, o novo valor a ser pago
corresponderá a:
Unida Quantid
Preço
Valor
de de
ade/
Unitári mensal até
Medid Mensal
o R$
R$
a
- até

It
e
m

Descrição

01

SERVIÇO AMBULATORIAL
MÉDICO PEDIATRA

HRS

92

166,29

01.00
7-4

Anexos/Cisto
Sebáceo/lipoma(sem sedação)

250,00

As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 12 de junho de 2019.

15.299,23

As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 11 de junho de 2019.

EVANDRO ZIBETTTI
Prefeito Municipal
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI
– HOSPITAL SÃO ROQUE
Contratada

EXTREMO SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

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

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 197/2018

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 152/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica Médica Renallis.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, de 18 de junho de 2019 até 17 de
junho de 2020, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento.
Fica acordada a negociação entre as partes a
manutenção do valor pago, que corresponde a R$
90,00 (noventa reais) por consulta. As demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

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

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 198/2018

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 189/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Associação Dr. Bartholomeu
Tacchini – Hospital São Roque.
OBJETO: Fica alterada a CLÁUSULA PRIMEIRA
– DO OBJETO, incluindo ao Item 5 –
Procedimentos
Ambulatoriais
Especiais,
o
Procedimento Ambulatorial Especial, com descrição
e valor relacionado conforme segue, na forma de
justificativa em anexo que faz parte integrante do
presente instrumento.

04.01. Exerese de Tumor de Pele e

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

CLÍNICA MÉDICA RENALLIS
Contratado

Descrição

Carlos Barbosa, 10 de junho de 2019.

PROGETTO SUL LTDA
Contratado

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.

Códig
o(BPA
)

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Progetto Sul Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes pelo período de
30 (trinta) dias, a partir de 12 de junho de 2019 a
11 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: 04

Valor

R$

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 60
(sessenta) dias, a partir de 19 de junho de 2019 a 17
de agosto 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, 11 de junho de 2019.
FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas
TRAMONTINA ELETRIK S/A
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI

Agente Administrativo
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
60(sessenta) dias, a partir de 19 de junho de 2019 a
17 de agosto 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, 11 de junho de 2019.
FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas
TRAMONTINA S/A CUTELARIA
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 203/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Editora Positivo Ltda.
OBJETO: Fica alterada a denominação social,
passando a ser: EDITORA APRENDE BRASIL
LTDA. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 06 de junho de 2019.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação
EDITORA APRENDE BRASIL LTDA
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 018/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Serviços Agrícolas Irmãos
Zwirtes Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – do
Objeto, aditando, o Item 1 em até 65 (sessenta e
cinco) horas de serviços de máquinas para silagem –
Área 01 – Região da Subprefeitura de Santa Luiza e
Forromeco, totalizando assim até 1.265 horas, na
forma da justificativa anexa, que faz parte integrante
do presente instrumento. Em função da alteração da
Cláusula Primeira, fica alterada a Cláusula Segunda do Preço, aditando-se o valor de até R$ 7.800,00(sete
mil e oitocentos reais) totalizando assim o valor do
contrato em R$ 207.600,00 (duzentos e sete mil e
seiscentos reais). As demais cláusulas e condições
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do contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 12 de junho de 2019.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente
SERVIÇOS AGRÍCOLAS IRMÃOS ZWIRTES
LTDA
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 023/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concresul Engenharia Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por mais 60
(sessenta) dias, ou seja, para o objeto 03 – a contar
de 27 de junho de 2019 a 25 de agosto 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 junho de 2019.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 029/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Cooperativa Santa Clara Ltda –
Laticínios.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – do
Objeto, na forma da justificativa anexa, que faz
parte integrante do presente instrumento, aditando
os quantitativos conforme segue:
Item
Quant Valor
Edit
Descrição
Un . a unit./R
al
aditar
S
19 QUEIJO
PRATO,
TIPO
LANCHE, KG 45
R$
FATIADO, EMBALADO A VÁCUO,
27,45
PACOTE COM 1 KG. DEVE CONSTAR NA
EMBALAGEM: REGISTRO NO S.I.F.,
M.A., PESO LÍQUIDO, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE
20 LEITE INTEGRAL, UHT, LONGA VIDA, LT 2.412 R$ 2,53
EMBALAGEM DE 1 LITRO, DEVE
CONSTAR NA EMBALAGEM: REGISTRO
SIF/MA, PESO LÍQUIDO, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE
21 BEBIDA
LÁCTEA
FERMENTADA, LT 725 R$ 2,84
DIVERSOS SABORES, COM 1 LITRO.
DEVE CONTAR NA EMBALAGEM:
REGISTRO NO S.I.F, M.A., PESO
LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E
PRAZO DE VALIDADE
22 CREME DE LEITE (NATA), POTE COM UN 20 R$ 4,97
300 GRAMAS, DEVE CONSTAR NA
EMBALAGEM: REGISTRO SIF/MA, PESO
LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E
PRAZO DE VALIDADE
23 REQUEIJÃO
CREMOSO,
BALDE UN 8
R$
EMBALAGEM 3,5 KGS
45,58
24 REQUEIJÃO TRADICIONAL, POTE 200 UN 25 R$ 3,99
GRAMAS

Valor
total/RS
R$
1.235,25

R$
2.059,00

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

R$ 99,40

R$ 364,64
R$ 99,75

Em função da alteração da Cláusula Primeira, fica
alterada a Cláusula Segunda – do Preço, aditando-se
o valor de R$ 9.960,40 (nove mil, novecentos e
sessenta reais e quarenta centavos) totalizando
assim o valor do contrato em R$ 50.266,80
(cinquenta mil, duzentos e sessenta e seis reais e
oitenta centavos). As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

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

COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA –
LATÍCINOS
Contratado

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 026/2019

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concresul Engenharia Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por mais 120
(cento e vinte) dias, ou seja, a contar de 27 de junho
de 2019 a 24 de outubro 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

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

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação
NILVO TAUFFER
Contratado

Carlos Barbosa, 06 de junho de 2019.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

Carlos Barbosa, 06 de junho de 2019.

R$
6.102,36

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2019.

Em função da alteração da Cláusula Primeira, fica
alterada a Cláusula Segunda – do Preço, aditando-se
o valor de R$ 2.288,20 (dois mil, duzentos e oitenta e
oito reais e vinte centavos) totalizando assim o valor
do contrato em R$ 11.459,40 (onze mil, quatrocentos
e cinquenta e nove reais e quarenta centavos). As
demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 030/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Nilvo Taufer.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – do
Objeto, na forma da justificativa anexa, que faz
parte integrante do presente instrumento, aditando
os quantitativos conforme segue:
Item
Quant
Valor unit./ Valor
Edita
Descrição
Un . a
R$
total/R$
l
aditar
26 FEIJÃO PRETO, GRUPO 1, TIPO 1, UN 262 R$ 5,30
R$
PACOTE COM 1 KG
1.388,60
27 BETERRABA
NOVA,
DE
1ª KG 87
R$ 2,60 R$ 226,20
QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO,
SEM FOLHAS
28 CEBOLA NOVA, DE 1ª QUALIDADE, KG 84
R$ 2,60 R$ 218,40
TAMANHO MÉDIO, SADIA, NÃO
BROTADA, NÃO VERDE
29 CENOURA NOVA, DE TAMANHO KG 75
R$ 2,90 R$ 217,50
MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE, LIMPA,
SEM FOLHAS, NÃO LENHOSA, BEM
FORMADA,
COM
MATURAÇÃO
UNIFORME E SADIA
30 REPOLHO
VERDE,
PODADO, KG 125 R$ 1,90 R$ 237,50
TAMANHO MÉDIO, NOVO, INTEIRO,
DE 1ª QUALIDADE, SEM MANCHAS E
LIMPO

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 032/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Salete Maria Gasperin e Cia Ltda
Me.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – do
Objeto, na forma da justificativa anexa, que faz
parte integrante do presente instrumento, aditando
os quantitativos conforme segue:
Item
Quant
Valor Valor total./
Edit
Descrição
Un . a
unit./RS
RS
al
aditar
1 CAPELETI
DE
FRANGO.
A KG 70 R$ 19,20 R$ 1.344,00
EMBALAGEM
DEVE
SER
TRANSPARENTE, FECHADA, COM
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE
2 MASSA
DE
PASTEL
GRANDE, UN 37 R$ 5,50 R$ 203,50
PACOTE COM 30 UNIDADES. A
EMBALAGEM
DEVE
SER
TRANSPARENTE, FECHADA, COM
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE
3 RAVIOLI PACOTE DE KG
KG 37 R$ 13,50 R$ 499,50
5 BOLO
INGLÊS,
EMBALAGEM KG 23 R$ 16,90 R$ 388,70
FECHADA, DEVE CONSTAR NA
EMBALAGEM
DATA
DE
FABRICAÇÃO
E
PRAZO
DE
VALIDADE
6 BOLO DE LARANJA, EM QUILO, KG 23 R$ 16,00 R$ 368,00
EMBALAGEM
FECHADA,
DEVE
CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE
FABRICAÇÃO
E
PRAZO
DE
VALIDADE
7 BOLO NEGA MALUCA, COBERTURA KG 23 R$ 16,80 R$ 386,40
DE CHOCOLATE E GRANULADO, EM
KG
8 PÃO CASEIRO, TIPO COLONIAL, KG 20 R$ 10,80 R$ 216,00
FATIADO
9 PÃO INTEGRAL FATIADO
KG 20 R$ 12,00 R$ 240,00
10 PÃO DE MILHO FATIADO
KG 20 R$ 13,10 R$ 262,00
12 BISCOITO COLONIAL, PACOTE COM PC 80 R$ 6,00 R$ 480,00
400 GRAMAS
T
13 DOCE DE FRUTA EM PASTA KG 10 R$ 15,00 R$ 150,00
DIVERSOS SABORES

Em função da alteração da Cláusula Primeira, fica
alterada a Cláusula Segunda – do Preço, aditando-se
o valor de R$ 4.538,10 quatro mil, quinhentos e
trinta e oito reais e dez centavos) totalizando assim o
valor do contrato em R$ 30.195,50 trinta mil, cento
e noventa e cinco reais e cinquenta centavos). As
demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 06 de junho de 2019.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação
SALETE MARIA GASPERIN E CIA LTDA ME
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
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Agente Administrativo
Os demais itens do termo de colaboração
permanecem inalterados.
ADITIVO: 01

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

alterado pela Lei Municipal nº 3.650, de 22 de maio
de 2019 ao SINDISPUB – Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Carlos Barbosa.
Carlos Barbosa, 31 de maio de 2019.

Carlos Barbosa, 10 de junho de 2019.
ADITIVOS 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,
o
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, conforme
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento, passando a ser:
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:
1º mês 2º mês 3º
Me
mês
ta
R$
R$
R$
0,00 6.000, 18.00
00
0,00
7º mês 8º mês 9º
mês
R$
R$
R$
5.500, 23.50 18.00
00
0,00 0,00
Os demais itens do
permanecem inalterados.
ADITIVO: 01

4º mês 5º mês 6º mês
R$
18.000
,00
10º
mês
R$
15.000
,00
termo

R$
18.000
,00
11
º
mês
R$
15.000
,00
de

R$
20.000,
00
12
º
mês
R$
8.000,0
0

colaboração

Carlos Barbosa, 10 de junho de 2019.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
MILENA HAEFLIGER
Presidente da AFEEVALE
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
ELIZE DALMAS FIOROT
Presidente da AEULBRA

PRICILA LÚCIA BAGATINI
Presidente do SINDISPUB – Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Carlos Barbosa

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

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

PORTARIAS

PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSC: Associação Barbosense dos Estudantes Na
Faculdade Integração – ABEFAI
OBJETO: Fica alterado o item 2 – DA
TRANSFERÊNCIA
FINANCEIRA,
o
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, conforme
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento, passando a ser:

4º mês 5º mês 6º mês
R$
26.000
,00
10º
mês
R$
28.000
,00

R$
26.000
,00
11 º
mês
R$
27.000
,00

R$
27.000,
00
12
º
mês
R$
3.000,0
0

Os demais itens do termo de colaboração
permanecem inalterados.
ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 10 de junho de 2019.

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

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

EXTRATO DO ADITAMENTO DO TERMO
Nº 003/2019
PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSC: Associação dos Estudantes Universitários da
Ulbra – ULBRA
OBJETO: Fica alterado o item 2 – DA
TRANSFERÊNCIA
FINANCEIRA,
o
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, conforme
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento, passando a ser:

DANIELE RITTER
Presidente da ABEFAI
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

TERMOS DE COLABORAÇÃO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 036/2019
1º mês 2º mês 3º mês 4º mês
M R$
R$
R$
R$
et 0,00 7.100, 19.800 19.800
a
00
,00
,00
7º mês 8º mês 9º mês 10º
mês
R$
R$
R$
R$
16.500 26.000 22.000 15.000
,00
,00
,00
,00

5º mês
R$
19.800
,00
11
º
mês
R$
15.000
,00

6º mês
R$
21.500,
00
12
º
mês
R$
2.500,0
0

REMANEJA, com efeito retroativo a 1º de junho de
2019, o servidor MAURO ANDRE SILVA DOS
SANTOS, operador de máquinas, matrícula nº 2.080,
da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente para a Secretaria Municipal de
Planejamento, Serviços e Vias Urbanas.
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:
1º mês 2º mês 3º
M
mês
et R$
R$
R$
a 0,00 8.000, 26.000
00
,00
7º mês 8º mês 9º
mês
R$
R$
R$
23.000 30.000 26.000
,00
,00
,00

PORTARIA Nº 501/2019

PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSC: SINDISPUB – Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Carlos Barbosa.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem
por objeto o repasse a ser efetuado pela
Administração Pública dos custos provenientes da
subvenção alimentícia instituída pela Lei
Municipal nº 1682, de 10 de setembro de 2003 e

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 502/2019
CONCEDE, com efeito retroativo ao dia 1º de junho
de 2019, à servidora CLECI BACCON CEMIN,
agente administrativo, matrícula 135, adicional por
tempo de serviço proporcional, na razão de 25/36
avos, percentual de 3,47, referente ao período
aquisitivo de 27/04/2017 a 01/06/2019, de acordo
com o art. 84 da Lei Municipal nº 682, de 1990.
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 503/2019
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 01/06/2019, à
servidora CLECI BACCON CEMIN, CPF
534.080.980-34, matrícula 135, identidade funcional
216, cargo de Agente Administrativo, padrão G2.1,
classe G, regime jurídico estatutário, 40 horas
semanais, com proventos mensais integrais no valor
de R$ 6.320,19 composto das seguintes vantagens:
Vencimento básico (G2.1, classe G) - Lei Municipal
nº 685 de 1990; 50% de adicional por tempo de
serviço e 3,47% 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, 03 de junho de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.
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PORTARIA Nº 504/2019
PORTARIA Nº 508/2019
CONCEDE, a partir do mês de JUNHO DE 2019, à
servidora ROSANGELA MARIA NICOLINI
SIMONAGGIO, professor séries iniciais, matrícula
217, adicional por tempo de serviço proporcional, na
razão de 27/36 avos, percentual de 3,75, referente ao
período aquisitivo de 01/03/2017 a 03/06/2019, de
acordo com o art. 84 da Lei Municipal nº 682, de
1990.

PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 30 de maio de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Investigatória, instaurada pela
Portaria nº 406, de 29 de abril de 2019, em função
do grande número de processos que tramitam junto
a Comissão Sindicante, bem como inúmeros
trâmites processuais de diferentes espécies.

Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.

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

PORTARIA Nº 505/2019
CONCEDE à servidora ROSANGELA MARIA
NICOLINI SIMONAGGIO, Professor de Séries
Iniciais, matrícula nº 217, promoção para a Classe G
do Plano de Carreira dos Servidores Públicos
Municipais, referente ao período aquisitivo de 05 de
maio de 2014 a 05 de maio de 2019, por haver
completado o tempo de exercício exigido no art. 10,
inciso VII, e aos requisitos previstos nos artigos 11,
12 e 13 e seus incisos da Lei Municipal nº 2.133, de
23 de janeiro de 2008, com vigência da promoção a
partir do mês de JUNHO de 2019.
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.

Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.

CANCELA, no período de 03 de junho a 02 de
julho, a convocação para trabalhar em regime
suplementar de trabalho de 05 (cinco) horas
semanais, da servidora ADALGISA MOCELLIN,
Professor de Ciências, matrícula nº 789, lotada na
Secretaria Municipal da Educação, EMEFTI Santa
Luzia, em virtude do afastamento da servidora por
motivo de licença prêmio e,
CANCELA, no período de 03 de junho a 02 de
julho, o pagamento de indenização por exercício em
escola de difícil acesso de 10%.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 513/2019
CONVOCA, a candidata a seguir relacionada 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, 04 e 05 de junho 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

GENI ALVES BUENO

AUXILIAR GERAL DE ESCOLA

Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.

PORTARIA Nº 510/2019
CONVOCA o professor ALCEU LAZZARI,
professor de ciências, matrícula nº 557, para
trabalhar em Regime Suplementar de Trabalho,
10h/semanais, na Escola Municipal de Ensino
Fundamental de Turno Integral Santa Luzia,
conforme §§ 3º e 4º do artigo 24, da Lei Municipal
2.133, de 23 de janeiro de 2008. Período da
convocação: 03 de junho a 02 de julho de 2019, em
substituição a licença prêmio da servidora efetiva
Adalgisa Mocellin.
CONCEDE, durante o período da convocação de
regime suplementar, ao professor ALCEU
LAZZARI, professor de ciências, matrícula nº 557,
indenização de difícil acesso, no percentual de
20%, proporcional à jornada diária de trabalho que
cumprir em escola considerada de difícil acesso,
incidente sobre o padrão de referência fixado no
artigo 28, e, nos temos do artigo 35 e 36, ambos da
Lei Municipal nº 2.133, de 28 de janeiro de 2008.

Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 514/2019
CONCEDE, a partir do mês de JUNHO de 2019,
adicional por tempo de serviço, de acordo com o art.
84 da Lei Municipal nº 682, de 1990, aos seguintes
servidores:
SERVIDOR
Cristina Gedoz
Jandir Marchi
Leticia Lando de
Almeida
Marciana Lusani
Volpatto
Margarete Pasini
Macangnin
Renata de Freitas
Noronha
Rochéli Morellato
Rizzardo
Sheila Danieli

CARGO
Agente
administrativo
Auxiliar geral
Agente
administrativo
Professor séries
iniciais
Monitor de creche
Agente
administrativo
Assistente social
Agente
administrativo

ADICION
PERÍODO
AL
AQUISITIVO
1.505
2º
18/06/16 a
18/06/19
296
9º
22/06/16 a
22/06/19
1.839
1º
14/06/16 a
14/06/19
581
7º
05/06/16 a
05/06/19
427
8º
01/06/16 a
01/06/19
1.840
1º
27/06/16 a
27/06/19
196
10º
21/06/16 a
21/06/19
1.522
2º
06/06/16 a
06/06/19

MAT

Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.

Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 511/2019

PORTARIA Nº 515/2019

CONCEDE, a partir desta data, indenização pelo
exercício em escola de difícil acesso, proporcional à
jornada diária de trabalho que cumprir na escola,
nos termos da Lei 3.062, de 27 de maio de 2014, ao
seguinte servidor:

CONSIDERANDO que a servidora GREICE SIPP
DA SILVA, professor de matemática, matrícula
1.800, foi admitida através de contratos
administrativos de serviço temporário, nos períodos
de 15/02/2016 a 16/12/2016, 15/02/2017 a
22/12/2017, 14/02/2018 a 08/04/2018, totalizando
668 dias de serviço público prestado ao Município,

PORTARIA Nº 507/2019

Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.

ENQUADRA, a partir desta data, o servidor
DIVANIR RUBENICH, matrícula nº 823, Motorista,
como beneficiário de adicional de insalubridade, em
grau médio, de 20% (vinte por cento) sobre o padrão
08, classe A, do quadro de cargos e salários da Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.

EXONERA, a partir desta data, o servidor DIVANIR
RUBENICH, matrícula nº 823, do cargo de Agente
Administrativo, cuja data de nomeação se deu no dia
03/04/2017, e reconduz o referido ao cargo de
Motorista – no qual já havia adquirido estabilidade –,
devendo retornar ao exercício do cargo a partir desta
data, com lotação na Secretaria Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 512/2019

PORTARIA Nº 509/2019

PORTARIA Nº 506/2019
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,
combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição
Federal, CONCEDE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a contar de
03/06/2019, à servidora ROSANGELA MARIA
NICOLINI SIMONAGGIO, CPF 525.645.170-72,
matrícula 217, identidade funcional 329, cargo de
Professor Séries Iniciais, nível 03, classe F, regime
jurídico estatutário, 25 horas semanais, com
proventos mensais integrais no valor de R$ 5.896,15
composto das seguintes vantagens: Vencimento
básico (Classe G, nível 3) - Lei Municipal nº 2133 de
2008; 45% de adicional por tempo de serviço – Lei
Municipal Nº 682 de 1990, art. 84; 3,75% 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.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Servidor

*Mat
.

Cargo

Escola

Valor

Jeferson Neis

1.864

Auxiliar Geral de
Escola

EMEFTI Santa
Luzia

R$
717,30

*Mat. - matrícula

Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.

Considerando que a servidora foi nomeada em
caráter efetivo no Município em 09/04/2018, data em
que foram lançados para fins de contagem de período
para adicional de tempo de serviço os referidos 668
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dias, com fundamento no § 1º do art. 84 da Lei n°
682, de 05 de junho de 1990,
Concede, a partir do mês de JUNHO de 2019, à
servidora GREICE SIPP DA SILVA, professor de
matemática, matrícula 1.800, o 1º adicional por
tempo de serviço, referente ao período aquisitivo de
10/06/2016 a 10/06/2019.
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 516/2019
CONCEDE prêmio assiduidade à servidora
FERNANDA FLORES DA CUNHA MARQUES,
Médico, matrícula nº 1084, tendo sido investido em
cargo de provimento efetivo em 13 de abril de 2009,
em virtude de ter completado o período aquisitivo
para o prêmio assiduidade, de 13 de abril de 2014 a
13 de abril de 2019, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682/90, tendo optado o servidor por 03
(três) meses em licença, no período de 03 de junho
de 2019 a 02 de setembro de 2019, conforme o
processo administrativo n.º 2.499/2019.
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 517/2019
CONCEDE prêmio assiduidade à servidora
ADALGISA MOCELLIN, professor de ciências,
matrícula nº 789, tendo sido investido em cargo de
provimento efetivo em 17 de março de 2003, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, de 17 de março de 2013 a 17 de
março de 2018, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682/90, tendo optado o servidor por 01
(um) mês em licença, no período de 03 de junho de
2019 a 02 de julho de 2019, e 02 (dois) meses
indenizados (01 parcela), cuja quitação será efetuada
na folha de pagamento do mês de JUNHO de 2019,
conforme o processo administrativo n.º 888/2019.
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 518/2019
CONCEDE prêmio assiduidade à servidora
VIVIANE GASPARY ARDANAZ, enfermeiro,
matrícula nº 711, tendo sido investido em cargo de
provimento efetivo em 04 de maio de 2004, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, de 04 de maio de 2014 a 04 de
maio de 2019, nos termos do art. 91 da Lei Municipal
nº 682/90, tendo optado o servidor pela
transformação de 03 (três) meses em prêmio
assiduidade indenizado (em 01 parcela), cuja
quitação será efetuada na folha de pagamento do mês
de JUNHO de 2019, conforme o processo
administrativo n.º 2888/2019.
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 519/2019
CONCEDE prêmio assiduidade à servidora SHEILA
DANIELI, agente administrativo, matrícula nº 1522,
tendo sido investido em cargo de provimento efetivo,

em 06 de junho de 2013, em virtude de ter
completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade de 06 de junho de 2013 a 06 de junho
de 2018, nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº
682/90, 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
JUNHO e JULHO de 2019, conforme o processo
administrativo n.º 2959/2019.
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.

Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 523/2019
CONCEDE à servidora CINTIA BULIGON DALLA
COSTA AGLIATTI, monitor de creche, matrícula nº
1110, promoção para a Classe C do Plano de Carreira
dos Servidores Públicos Municipais, referente ao
período aquisitivo de 25 de maio de 2015 a 25 de
maio de 2019, por haver completado o tempo de
exercício exigido no art. 15, inciso II, atendidos aos
requisitos previstos no art. 16, ambos da Lei
Municipal nº 685, de 1990, com vigência da
promoção a partir do mês de JUNHO de 2019.

PORTARIA Nº 520/2019
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor
MARCELO FIALHO ROSA, técnico em
informática, matrícula nº 1459, tendo sido investido
em cargo de provimento efetivo, em 1º de fevereiro
de 2013, sendo o período aquisitivo inicial de 1º de
fevereiro de 2013 a 1º de fevereiro de 2018,
protelado, com fundamento no inciso II do art. 92A, por motivo de 142 (cento e quarenta e dois) dias
de licença saúde, passando o mesmo para 1º de
fevereiro de 2013 a 23 de março de 2019, nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, tendo
optado o servidor pela transformação de 03 (três)
meses em prêmio assiduidade indenizado (em 02
parcelas), cuja quitação será efetuada na folha de
pagamento dos meses de JUNHO e JULHO de
2019, conforme o processo administrativo n.º
2817/2019.
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 521/2019
CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor
CLAUDINHO CHIES, operário, matrícula nº 364,
tendo sido investido em cargo de provimento
efetivo, em 1º de fevereiro de 1994, em virtude de
ter completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade de 1º de fevereiro de 2014 a 1º de
fevereiro de 2019, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682/90, tendo optado o servidor pela
transformação de 03 (três) meses em prêmio
assiduidade indenizado (em 02 parcelas), cuja
quitação será efetuada na folha de pagamento dos
meses de JUNHO e JULHO de 2019, conforme o
processo administrativo n.º 2830/2019.
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 522/2019
CONCEDE à servidora MARISTELA DEITOS
HENSEL, agente comunitário de saúde, matrícula
nº 728, promoção para a Classe C do Plano de
Carreira dos Servidores Públicos Municipais,
referente ao período aquisitivo inicial de 25 de
outubro de 2014 a 25 de outubro de 2018, tendo
sido protelado por motivo de 213 (duzentos e treze)
dias de licença saúde, passando o período para 25
de outubro de 2014 a 26 de maio de 2019, por haver
completado o tempo de exercício exigido no art. 15,
inciso II, atendidos aos requisitos previstos no art.
16 e art. 17, inciso II da Lei Municipal nº 685, de
1990, com vigência da promoção a partir do mês de
JUNHO DE 2019.
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.

Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 524/2019
REMANEJA, a partir desta data, a servidora ANA
PAULA HOENIG, Agente Administrativo, matrícula
nº 1.550, da Secretaria Municipal da Fazenda para a
Secretaria Municipal da Administração.
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 525/2019
CONCEDE à servidora TATIANA POSTAL,
Professor de Ciências, matrícula nº 518, promoção
para a Classe F do Plano de Carreira dos Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
de maio/2014 a maio/2019, por haver completado o
tempo de exercício exigido no art. 10, inciso VII,
bem como por ter preenchido os requisitos previstos
nos artigos 11, 12 e 13, e seus incisos, da Lei
Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro de 2008, com
vigência da promoção a partir do mês de JUNHO de
2019.
Carlos Barbosa, 05 de junho de 2019.
Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 526/2019
DESIGNA, a partir desta data, servidores
representantes do Executivo Municipal de Carlos
Barbosa e representantes da Diretoria do Festiqueijo
para o acompanhamento da execução dos contratos
administrativos abaixo relacionados:
Nº
CONTRATO

REPRESENTANTE

CARGO

072/2019

Joice Kinzel

Supervisor de Eventos

073/2019

Fabiano José Taufer

Secretário
Educação

074/2019

Vanessa Campana

Assessor administrativo

Maximino Francisco
Malabarba

Supervisor Geral
Serviços Urbanos

075/2019

Fernando Demarchi

Secretário
Municipal
de
Planejamento, Serviços e Vias
Urbanas

076/2019

Jaqueline Zandonai Dalcin

Coordenador
de
Projetos, Convênios e
Contratos
Intergovernamentais

077/2019

Grandemelo Rodrigues dos
Santos

Secretário
Municipal
Segurança e Trânsito

de

078/2019

Felipe Borsoi

Secretário
Municipal
Agricultura e Meio Ambiente

da

079/2019

Andreia Scaratti

Agente Administrativo

080/2019

Maximino Francisco
Malabarba

Supervisor Geral
Serviços Urbanos

Municipal

da

de

de
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081/2019

Felipe Borsoi

Secretário
Municipal
Agricultura e Meio Ambiente

082/2019

Paula Caroline Zan Carrard Turismólogo

da

Valério Thums

Diretor de Serviços e Segurança Festiqueijo

Vanessa Campana

Assessor administrativo

Valério Thums

Diretor de Serviços e Segurança Festiqueijo

084/2019

Paulo Rogério Poegere

Chefe de Serviços e Vigilância
em Saúde e Vetores

085/2019

Vanessa Campana

Assessor administrativo

Valério Thums

Diretor de Serviços e Segurança Festiqueijo

086/2019

Anna Letícia Giacomelli

Supervisor Meio Ambiente

087/2019

Marcia Ongaratto Clunc

Tesoureira

Fabiana Zarpelon Eltz

Coordenador
de
Recursos Humanos

088/2019

Jaqueline Zandonai Dalcin

Coordenador
de
Projetos, Convênios e
Contratos
Intergovernamentais

089/2019

Pricila Lúcia Bagatini

Agente Administrativo

090/2019

Marcia Ongaratto Clunc

Tesoureira

091/2019

Janete Belleboni Taufer

Agente Administrativo

083/2019

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

CONSIDERANDO que a servidora possui duas
matrículas no município e já se aposentou na
matrícula 92, em 07 de março de 2016, sendo que
averbou tempo certificado pelo INSS nesta
aposentadoria,

PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 08 de junho de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar instaurada pela Portaria
nº 446, de 08 de maio 2019, em função do grande
número de processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante, bem como inúmeros trâmites processuais
de diferentes espécies.

Considerando que só pode ser computado para
vantagens tempo que também o seja para efeito de
aposentadoria,

PORTARIA Nº 530/2019

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.
Considerando que, neste momento, pretende se
aposentar na matrícula n.º 189, contando tempo de
contribuição, a partir de 1º de julho de 1990,
quando houve a transposição do regime celetista
para o regime estatutário,

Paula Caroline Zan Carrard Turismólogo
092/2019

Pricila Lúcia Bagatini

Agente Administrativo

093/2019

Pricila Lúcia Bagatini

Agente Administrativo

094/2019

Fabiano José Taufer

Secretário
Educação

095/2019

Pricila Lúcia Bagatini

Agente Administrativo

096/2019

Pricila Lúcia Bagatini

Agente Administrativo

097/2019

Arthur Caffarate Zuanazzi

Supervisor de Projetos

098/2019

Aldo Parolin

Coordenador Geral de Governo
Diretor de Infraestrutura –
Festiqueijo

Municipal

da

César Possamai

Presidente do Festiqueijo

099/2019

Maximino Francisco
Malabarba

Supervisor Geral
Serviços Urbanos

100/2019

Pricila Lúcia Bagatini

Agente Administrativo

101/2019

Miriam Cini

Supervisor CRAS

102/2019

Catia Pradella

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

103/2019

Eduardo Zanotto Cappellari Assessor de Políticas de Lazer e
Juventude

104/2019

Aldo Parolin

Coordenador Geral de Governo
Diretor de Infraestrutura –
Festiqueijo

105/2019

Maribel Bortolotto

Agente Administrativa

Cesar Panis

Diretor de
Festiqueijo

Paola Groff

Assessor de Eventos

Pricila Lúcia Bagatini

Agente Administrativo

106/2019

de ingresso em cargo, emprego ou função, inclusive
para órgãos da Administração Pública Indireta
Municipal, tais como autarquias e fundações.”.

de

Almoxarifado

Suprime, a partir desta data, o 10º e o 11º adicional
por tempo de serviço da servidora BEATRIZ
MARTIN BIANCO, Professor de Séries Iniciais,
matrícula 189, totalizando desconto de 10%, bem
como alterando, consequentemente, a data de início
da contagem do próximo período aquisitivo para
01/07/2017.
Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.

-

107/2019

Eduardo Zanotto Cappellari Assessor de Políticas de Lazer e
Juventude

108/2019

Karen Beatriz Merlini
Mocellin

Assessor de Indústria, Comércio
e Serviços

109/2019

Karen Beatriz Merlini
Mocellin

Assessor de Indústria, Comércio
e Serviços

110/2019

Jaqueline Zandonai Dalcin

Coordenador
de
Projetos, Convênios e
Contratos
Intergovernamentais

111/2019

Paola Groff

Assessor de Eventos

Maria Salete Lanzarin
Mersoni

Diretora de
Festiqueijo

Suprimentos

Considerando que já houve apontamentos do
Tribunal de Contas do Estado relativos à
incorporação ao beneficio de percentual de
adicional por tempo de serviço referente a tempo de
serviço não averbado na matrícula a qual o servidor
se aposentou (processos 003862-0200/16-0,
007033-0200/16-0 e 005144-0200/15-0),

Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 528/2019
DETERMINA a instauração de Processo
Administrativo Especial com a finalidade de apurar
os supostos danos ocasionados no automóvel
Toyota/Corolla, placas INP 8642, os quais teriam
ocorrido por conta de buraco na Rua João Goulart.
DESIGNA a Comissão Permanente de Sindicância
e/ou Processo Administrativo, nos termos da
Portaria 137, de 04 de fevereiro de 2019, para
processar e concluir o feito.

PORTARIA Nº 527/2019
CONSIDERANDO que a servidora BEATRIZ
MARTIN BIANCO, Professor de Séries Iniciais,
matrícula 189, foi admitida através de contrato em 1º
de março de 1986, no mencionado cargo, sob o
regime da CLT, data que serviu de base para o
cômputo de vantagens do adicional por tempo de
serviço, conforme preceitua o artigo 84, §1º, da Lei
n.º 682 /90, in verbis: “§1º Computar-se-á para a
vantagem o tempo de serviço anteriormente prestado
ao Município de Carlos Barbosa, sob qualquer forma

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.
PORTARIA Nº 532/2019
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 08 de junho de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar instaurada pela Portaria
nº 450, de 08 de maio 2019, em função do grande
número de processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante, bem como inúmeros trâmites processuais
de diferentes espécies.
Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.
PORTARIA Nº 533/2019

EVANDRO ZIBETTI,

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.

-

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

PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 08 de junho de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar instaurada pela Portaria
nº 447, de 08 de maio 2019, em função do grande
número de processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante, bem como inúmeros trâmites processuais
de diferentes espécies.

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Carlos Barbosa, 06 de junho de 2019.

PORTARIA Nº 531/2019

CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Professor Ensino
Fundamental Séries Finais – Língua Portuguesa do
Concurso Público e Processo Seletivo Público 2015
(Edital de Homologação nº 047/2015), 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, 10 e 11 de junho de 2019,
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
ENSINO
FUNDAMENTAL – LÍNGUA PORTUGUESA, 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, 07 de junho de 2019.

Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

PORTARIA Nº 529/2019
DETERMINA, o encerramento da Sindicância
Administrativa Investigatória, Processo nº 2.609 de
24 de abril de 2019, nos termos do Art. 158, §4º, I,
da Lei Municipal nº 682/1990;
O pagamento à Empresa O&F Comércio e Serviços
Ltda. - Me, no valor de R$ 15.660,17 (quinze mil,
seiscentos e sessenta reais e dezessete centavos),
conforme Nota de Empenho nº 4123/2019 e
Aditivo 002 ao Contrato nº 212/2018.
O apensamento da presente aos Processos de
Sindicância Administrativa Disciplinar que serão
abertos em relação às servidora Jaqueline Zandonai
Dalcin e Letícia Lusani.
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Roberto Da-Fré
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 534/2019
CONVOCA, a candidata a seguir relacionada 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, 10 e 11 de junho 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

KELIN CAROLINE CORREA
VIANA

MONITOR DE CRECHE

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.
Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.
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