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L      EIS  

LEI N° 3.691, 21 DE AGOSTO DE 2019

Altera  a  redação  da  Lei  Municipal  nº
1.125 de 09 de maio de 1997, que dispõe
sobre a criação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural – COMDER.

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.º  Altera  a  redação  dos  incisos  do  art.  3.º,
revoga  o  inciso  x  e  o  parágrafo  único  do  mesmo

artigo, altera a redação do caput do art. 4º e art. 5º da
Lei  Municipal  nº  1.125,  de  09  de  maio  de  1997,
passando a vigorar a seguinte redação:

“Art. 3.º … 

I  –  um  (a)  representante  da  Secretaria
Municipal da Agricultura; 

II  –  um  (a)  representante  da  Secretaria
Municipal da Saúde; 

III  –  um  (a)  representante  da  Secretaria
Municipal de Projetos Públicos e Meio Ambiente;

IV  –  um  (a)  representante  da  Secretaria
Estadual da Agricultura e Abastecimento; 

V –  um (a)  representante  do Sindicato  dos
Trabalhadores Rurais de Carlos Barbosa; 

VI  –  um  (a)  representante  da  Associação
Riograndense de Empreendimentos de Assistência
Técnica e Extensão Rural (EMATER); 

VII – um (a) representante das Cooperativas
de Produção do Município;

VIII  –  cinco  (05)  representantes  das
Associações de Produtores do Município (1 de cada 

Distrito);

IX  –  um  (01)  representante  dos  feirantes
(convencional e orgânica);

X – Revogado

Paragrafo único. Revogado.”

Art.  4.º  O  mandato  dos  representantes  do
Poder Executivo coincidirá com o da 
Administração que representam e o dos demais será
de 2 (dois) anos, admitida a recondução uma vez
por igual período.

§1º…

§2º… 

Art.  5º.  O  conselho  contará  com  um
presidente, vice-presidente e secretário, o qual 
deverá ser  escolhido  dentre  seus  integrantes  para
exercer um mandato de 2 (dois) anos, podendo  ser
reeleito por mais um mandato de igual período.

Parágrafo  único:  No  caso  de  vacância,  o
Conselho  elegerá  um  substituto  para  completar  o  

mandato de Presidente.”

Art.  2º  Permanecem  inalterados  os  demais
dispositivos  da  Lei  Municipal  nº  1.125,  de  09  de

maio de 1997.

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

Carlos Barbosa, 21 de agosto de 2019.
60º de Emancipação.

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

LEI N° 3.692, 27 DE AGOSTO DE 2019

Altera  a  redação  do  art.  79.  da  Lei  n.°
3.364,  de  20  de  janeiro  de  2017,  que
Institui  o  Código de Obras e disciplina a
sua aplicação.

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. 79. da Lei
n.° 3.364, de 20 de janeiro de 2017, que passará a
vigorar com a seguinte redação:

“Seção I
Das Responsabilidades pelos Passeios Públicos

Art. 79. Os proprietários de terrenos,
a qualquer título, edificados ou não,
situados  em  logradouros  que
possuam  meio-fio,  são  obrigados,
num  prazo  máximo  de  4  (quatro)
anos  a  contar  da  publicação  da
presente  Lei,  a  pavimentar  os
passeios e mantê-los em bom estado
de  conservação,  observadas  as
especificações técnicas desta Lei.”

Art.  2°  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 27 de agosto de 2019.
60º de Emancipação.

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

LEI N° 3.693, 27 DE AGOSTO DE 2019

Altera requisito de exigência mínima para
provimento  dos  cargos  de  professor  de
educação  infantil  e  de  séries  iniciais
constantes na Lei Municipal nº 2.133 de 23
de janeiro de 2008 e dá outras providências.
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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 inciso I e inclui parágrafo
único no art. 20 da Lei Municipal nº 2.133, de 23 de
janeiro de 2008, passando a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 20. Os concursos públicos para
o cargo de Professor serão realizados
segundo  os  níveis  de  ensino  da
Educação  Básica  e  habilitações
seguintes:

I  -  EDUCAÇÃO  INFANTIL  E
ENSINO  FUNDAMENTAL  DE
SÉRIES INICIAIS:

a)  exigência  mínima para  Educação
Infantil: habilitação de curso normal
superior ou Licenciatura Plena, curso
de  Pedagogia  com  habilitação  em
Educação Infantil;

b)  exigência  mínima  para  Séries
Iniciais: habilitação de curso normal
superior ou Licenciatura Plena, curso
de  Pedagogia  com  habilitação  em
Séries Iniciais;

II…
III… 

Parágrafo único. para a docência dos
componentes  curriculares  de
Educação  Física,  Arte  e  Língua
Estrangeira  na  Educação  Básica,
exigência  mínima:  habilitação  em
curso  superior  com  licenciatura
específica  para  cada  componente
curricular.”

Art.  2°.  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 27 de agosto de 2019.
60º de Emancipação.

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

LEI N° 3.694, 27 DE AGOSTO DE 2019

Revoga  legislação  municipal  que
especifica.

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

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

Art. 1° Fica revogada a Lei n.° 679, de 05 de junho
de  1990,  que  declara  Áreas  de  Preservação
Permanente.

Art.  2°  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 27 de agosto de 2019.
60º de Emancipação.

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

LEI N° 3.695, 27 DE AGOSTO DE 2019

Autoriza abertura de Credito Especial na
Lei  Orçamentária  Anual  de  2019  nº
3.593, de 15 de dezembro de 2018.

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

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

Art.  1º.  Fica  autorizado  a  abertura  de  Crédito
Especial na Lei Orçamentária Anual,  Lei nº 3.593
de  15  de  dezembro de  2018,  no  montante  de  R$
30.000,00 (trinta mil reais) nas seguintes rubricas:

Desp

.

Or.Un.F.Sf

. Prog. P/

A

Categor

ia

Rec Descrição Valor

130

25

13.01.06.1

81.0137.2

640

3.3.3.9.

0.30

0001 MATERIAL DE 

CONSUMO

1.000,00

130

36

13.01.06.1

81.0137.2

640

3.3.3.9.

0.40

3990 SERV. 

TECNOL.INFORM.CO

MUNIC. TIC -PJ

29.000,00

TOTAL 30.000,00

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

Des

p.

Or.Un.F.

Sf. Prog. 

P/A

Categoria Rec Descrição Valor

130

24

13.01.06

.181.013

7.2640

3.3.3.9.0.4

0

0001 SERV. 

TECNOL.INFORM.CO

MUNIC. TIC -PJ

1.000,00

130

34

13.01.06

.181.013

7.2640

3.4.4.9.0.5

1

3990 OBRAS E 

INSTALAÇÕES

29.000,00

TOTAL 30.000,00

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

Carlos Barbosa, 27 de agosto de 2019. 
60º de Emancipação.

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

LEI N° 3.696, 27 DE AGOSTO DE 2019

Altera  dispositivos  da  Lei  Municipal  nº
685 de 26 de junho de 1990 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.  1°  São  criadas,  no  Quadro  de  Cargos  de
Provimento  Efetivo  do  Plano  de  Carreira  dos
Servidores  Públicos  Municipais,  as  seguintes
categorias  funcionais,  com respectivos  padrões  de
vencimento, que passam a fazer parte integrante do
art. 3º da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990: 

 CATEGORIA FUNCIONAL  PADRÃO DO CARGO 

Arquiteto – 20 horas G3.3

Auxiliar Geral de Escola G1.3

Guarda Municipal G1.5

Parágrafo  Único.  A  carga  horária  das  categorias
funcionais  criadas  no  "caput",  bem  como  suas
atribuições  e  requisitos  para  provimento,  estão
contidas  no  Anexo Único,  que  faz  parte  integrante
desta Lei e do Anexo I da Lei Municipal nº 685, de
26 de junho de 1990.

Art.  2°  Altera  os  requisitos  de  provimento  das
categorias  funcionais  de  Agente  Comunitário  de
Saúde,  Monitor  de  Creche,  Nutricionista  e
Tesoureiro, conforme contido no Anexo Único, que
faz parte desta Lei.

Art. 3° Altera a categoria funcional de Operador de
Videomonitoramento no Anexo I da Lei Municipal nº
685,  de  26  de  junho  de  1990,  passando  a  carga
horária semanal de trabalho para 40 (quarenta) horas
em regime de escala nos turnos da manhã,  tarde e
noite  e  o  padrão  de  vencimento  da  categoria  para
G1.4, conforme segue no Anexo Único desta Lei.

Parágrafo único.  Os atuais servidores ocupantes do
cargo  de  Operador  de  Videomonitoramento  serão
enquadrados na carga horária semanal de 40 horas,
sendo-lhes preservado o estipêndio funcional  atual,
de  forma  proporcional  a  nova  carga  horária,  com
fundamento no inciso VI do art. 7º da Constituição
Federal do Brasil. 

Art.  4°   Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos  Barbosa,  27  de  agosto  de
2019. 60º de Emancipação.

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

ANEXO ÚNICO

CATEGORIA  FUNCIONAL:  AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE

(…)

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
…
b) Instrução: Ensino Médio Completo

(…)

II-  Ter  concluído,  com  aproveitamento,  curso  de
formação inicial,  com carga  horária  mínima de 40
horas, conforme Lei Federal número 13.595/2018.

CATEGORIA FUNCIONAL: ARQUITETO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: G3.3

ATRIBUIÇÕES:
a)  Descrição  Sintética:  Projetar,  orientar  e
supervisionar  as  construções  e  edifícios  públicos,
obras urbanísticas e de caráter artístico.

b)  Descrição Analítica:  Projetar,  dirigir  e  fiscalizar
obras  arquitetônicas,  elaborar  projetos  de  escolas,
hospitais  e  edifícios  públicos  e  de  urbanização;
realizar perícias e fazer arbitramentos; participar da
elaboração  de  projetos  do  Plano  Diretor;  elaborar
projetos de conjuntos residenciais e praças públicas;
fazer  orçamentos  e  cálculos  sobre  projetos  de
construções  em  geral;  planejar  ou  orientar  a
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construção  e  reparo  de  monumentos  públicos;
projetar, dirigir e fiscalizar os serviços de urbanismo
e a construção de obras de arquitetura paisagística;
examinar  projetos  e  proceder  à  vistoria  de
construções; expedir notificações e autos de infração
referentes a irregularidades por infringência a normas
e  posturas  municipais,  constatadas  na  sua  área  de
atuação;  responsabilizar-se  por  equipes  auxiliares
necessárias  à  execução  das  atividades  próprias  do
cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 20
horas semanais. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: mínima de 18 anos
b)  Instrução:  habilitação  legal  para  o  exercício  da
profissão de Arquiteto.
c) Habilitação para condução de veículos, categoria
"B", da Carteira Nacional de Habilitação.
Observação:  fica  autorizado  aos  servidores  desta
categoria funcional conduzir veículos de propriedade
do Município, na execução dos serviços inerentes ao
cargo, órgão ou à Secretaria que está vinculado.

CATEGORIA  FUNCIONAL:  AUXILIAR  GERAL
DE ESCOLA

PADRÃO DE VENCIMENTO: G1.3
ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA:  auxiliar  nas  rotinas  de
cuidados  com  alunos  das  escolas  municipais;
desempenhar as funções de auxílio na realização das
atividades  inerentes  à  Secretaria  Municipal  da
Educação e suas instituições de ensino, relacionadas
às  ações  envolvendo o atendimento aos  alunos e a
comunidade  escolar  em  geral,  bem  como  demais
funções afins.

DESCRIÇÃO  ANALÍTICA:  acompanhar  e
responsabilizar-se pela higienização e segurança das
crianças, bem como apoiar o educador nas refeições
oferecidas a essas; auxiliar, prontamente, a criança na
sua  higiene  pessoal,  sempre  que  necessário  e  nos
horários estabelecidos pela instituição; trocar fraldas
e fazer a higiene das  crianças,  seguindo orientação
superior;  apoiar  o  educador  na  hora  das  refeições,
alimentando as  crianças que necessitam de auxílio;
auxiliar o educador na hora do repouso das crianças,
providenciando  colchonetes,  lençóis,  fronhas,
travesseiros  e  demais  materiais,  e  organizar  o
material após o uso; responsabilizar-se pelas crianças
que  aguardam  os  pais,  após  o  horário  regular  de
saída, zelando perla sua segurança e bem-estar; fazer
a lavagem e desinfecção dos brinquedos após cada
dia de uso; zelar pela manutenção e conservação dos
materiais  de  uso  e  do  ambiente  de  trabalho;
acompanhar alunos desde o embarque no transporte
escolar  até  seu  desembarque  na  escola  de  destino,
assim  como  acompanhar  os  alunos  desde  o
embarque,  no  final  do  expediente  escolar,  até  o
desembarque nos pontos próprios; verificar se todos
os alunos estão assentados adequadamente dentro do
veículo  de  transporte  escolar;  orientar  os  alunos
quanto ao risco de acidente, identificar a instituição
de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro
do local; ajudar os alunos a subir e descer as escadas
dos  transportes  escolares;  tratar  os  alunos  com
urbanidade e respeito, comunicar casos de conflito ao
responsável pelo transporte de alunos; trabalhar com
eficiência,  reduzindo  os  desperdícios;  desempenhar
outras atividades afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Horário de Trabalho: 40 horas semanais

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade Mínima: 18 anos
b) Instrução: ensino médio completo 

CATEGORIA  FUNCIONAL:  GUARDA
MUNICIPAL

PADRÃO DE VENCIMENTO: G1.5

ATRIBUIÇÕES: 
a)  Descrição Sintética:  desempenhar atividades de
proteção do patrimônio público municipal, serviços
e  instalações  públicas,  colaborar  com  os  demais
serviços de fiscalização municipal,  além de outras
atividades que poderão ser estendidas através de lei
ou  convênio,  e  executar  tarefas  afins,  de  acordo
com as necessidades do Município.

b)  Descrição Analítica:  Exercer a fiscalização nas
áreas e embargos de loteamentos e obras irregulares
(loteamento  clandestino  e/  ou  sem  projeto),
comércio  e  serviços  ilegais  (ambulantes),  bem
como  de  pedestres,  procedendo  as  devidas
notificações, multas, embargos e outras penalidades
referentes à quaisquer infrações previstas no Código
Tributário Municipal,  Código de Posturas,  Código
de  Obras  e  Código  de  Trânsito  Brasileiro  e
legislação  pertinente  a  nível  federal,  estadual  e
municipal; desempenhar atividades de proteção do
patrimônio público  municipal,  inspecionando suas
dependências, fazendo rondas nos períodos diurno e
noturno, fiscalizando a entrada e saída, controlando
o  acesso  de  pessoas,  veículos  e  equipamentos;
conduzir veículos oficiais quando em serviço ou em
razão dele; investigar quaisquer condições anormais
que  tenha  observado;  efetuar  ronda  nos  parques,
praças e logradouros públicos municipal; prevenir e
impedir  ocupações ou invasões  de áreas  públicas;
executar  ações  de  proteção  social;  promover  a
mediação  de  conflitos  e  o  respeito  aos  direitos
fundamentais  dos  cidadãos;  prestar  segurança  a
eventos  e  solenidades  promovidas  ou que tenham
interesse público; monitorar alarmes e câmeras de
vigilância;  utilizar  os  bens,  equipamentos  e
armamentos  disponibilizados  pela  administração
com  rigorosa  observância  das  normas  técnicas  e
operacionais  vigentes;  proceder  à  revista  pessoal
quando  necessário;  abordar  e  encaminhar  para
atendimentos de saúde e socioassistenciais pessoas
que  se  encontram  na  rua,  em  situação  de
vulnerabilidade  social;  acionar  os  órgãos
competentes,  nos  casos  de  remoção  médica
emergencial,  apoiar  os  serviços  de  proteção  à
criança  e  ao  adolescente,  no  desempenho  das
respectivas  funções  (Conselho  Tutelar);  apoiar  e
interagir  com  os  órgãos  de  segurança  pública,
defesa civil  e  Justiça da Infância  e da Juventude;
apoiar  e  executar  ações,  com  vistas  a  garantir  o
funcionamento dos serviços de responsabilidade do
Município;  apoiar  a  Secretaria  da  Saúde  no
cumprimento de medidas judiciais para internação
de  pacientes,  garantindo  a  integridade  física  dos
envolvidos para o cumprimento da medida judicial;
exercer a função de monitor ou instrutor em cursos
de  capacitação  ou  formação  profissional  aos
integrantes  da  Guarda  Municipal,  quando
designado;  ministrar  palestras  e  participar  de
oficinas e atividades de prevenção à violência e à
criminalidade,  drogadição,  danos  ao  patrimônio
público e ao meio ambiente; atuar na Corregedoria
da  Guarda  Municipal  quando  solicitado  e
designado; elaborar boletins de ocorrências e guias
de  entrega;  promover  a  educação,  a  orientação,
controle  e  fiscalização  do  trânsito  no  âmbito  da
jurisdição  e  circunscrição  municipal  e/ou  sob
convênios  com  outros  entes  federativos;  realizar
escoltas  de  pessoas,  cargas  e  valores  quando  de
interesse  de  responsabilidade  do  poder  Público
Municipal;  garantir  a  segurança  dos  locais  e
servidores  quando  em  atividades  de  ação
comunitária ou de promoções de eventos populares
sob a  responsabilidade do município;  promover  a
segurança e fiscalização para a utilização adequada

dos parques, jardins, praças e outros bens de domínio
público,  evitando  a  depredação  e  vandalismo;
promover a vigilância das áreas de preservação do
patrimônio natural e cultural do município; garantir a
segurança  ao  pleno  desenvolvimento  de  atividades
curriculares nas instalações das escolas municipais;
garantir  a  integridade  física  e  moral  de  toda  a
comunidade escolar no âmbito municipal; exercer e
apoiar  a  fiscalização  da  prefeitura  na  aplicação  da
legislação relativa ao exercício de poder de polícia
administrativa  do  município,  inclusive  inibir  e
impedir  ocupação  ou  invasão  de  áreas  públicas
municipais  destinadas  às  políticas  de  habitação;
executar outras atividades afins.
É permitido aos servidores desta categoria funcional,
o  deslocamento  com  veículo  do  município  para  o
desempenho de suas atribuições.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Carga horária de 40 horas semanais.
b) O exercício do cargo poderá exigir a prestação de
serviços  de  plantão,  externo,  à  noite,  sábados,
domingos e feriados.
c)  Uso  obrigatório  de  uniforme  e  demais
equipamentos  de  proteção  fornecidos  pelo
Município, quando em serviço.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: entre 18 e 45 anos 
b) Ensino Superior Completo 
c) Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria
“AB” ou superior
d)  Comprovante  de  inexistência  de  processo  de
suspensão  do  direito  de  dirigir,  de  cassação  da
Carteira  Nacional  de  Habilitação  ou  da  permissão
para  dirigir,  e  comprovação  de  não  ter  cometido
infrações,  nos  últimos  doze  meses  anteriores  à
nomeação,  com  pontuação  igual  ou  superior  a  20
(vinte) pontos
e)  Idoneidade  moral  comprovada  por  investigação
social  e  certidões  expedidas  perante  o  Poder
Judiciário  estadual,  federal  e  distrital  e  análise  de
folha-corrida das Polícias Civil e Federal de que não
está  sob  investigação  de  cometimento  de  crimes
considerados graves e/ou hediondos
Observação:  fica  autorizado  aos  servidores  desta
categoria funcional conduzir veículos de propriedade
do Município, na execução dos serviços inerentes ao
cargo, órgão ou à Secretaria que está vinculado
f)  Ter  concluído,  com  aproveitamento,  curso  de
formação inicial, disponibilizado pelo Município
g)  Ser  aprovado  em  exame  de  aptidão  física,
psiquiátrica e psicológica.

CATEGORIA  FUNCIONAL:  MONITOR  DE
CRECHE 

(…)

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

…

b) Instrução: Ensino Médio na modalidade Normal/
Magistério,  ou  Normal  Superior,  ou  Licenciatura
Plena,  curso  de  Pedagogia  com  Habilitação  em
Educação Infantil,  ou  Licenciatura  Plena,  curso  de
Pedagogia com habilitação em Séries Iniciais.

(…)

CATEGORIA FUNCIONAL: NUTRICIONISTA
(...)
Observação:  fica  autorizado  aos  servidores  desta
categoria funcional conduzir veículos de propriedade
do Município, na execução dos serviços inerentes ao
cargo, órgão ou à Secretaria que está vinculado.
(...)
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
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...
c)  Habilitação para condução de veículos categoria
"B" da Carteira Nacional de Habilitação

CATEGORIA  FUNCIONAL:  OPERADOR  DE
VIDEOMONITORAMENTO
PADRÃO DE VENCIMENTO: G1.4
(...)
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
...
Carga  Horária:  40  horas  semanais,  em  regime  de
escala nos turnos da manhã, tarde e noite.
(…)

CATEGORIA FUNCIONAL: TESOUREIRO
(...)
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
...
b)  Instrução:  Ensino  Superior  -  Habilitação  em
Ciências  Contábeis,  Ciências  Econômicas  ou
Direito.

LEI N° 3.697, 27 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe  sobre  a  Organização  do  Sistema
Municipal  de  Defesa  do  Consumidor  –
SMDC  –  institui  a  Coordenadoria
Municipal  de  Proteção  e  Defesa  do
Consumidor  –  PROCON,  o  Conselho
Municipal  de  Proteção  e  Defesa  do
Consumidor  – CONDECON,  e  institui  o
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor –  FMPDC,  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 A presente Lei cria e estabelece a organização
do Sistema Municipal  de Defesa do Consumidor  –
SMDC,  nos  termos  da  Lei  nº  8.078  de  11  de
setembro de 1990 e Decreto nº 2.181 de 20 de março
de 1997.

CAPÍTULO I
DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO

CONSUMIDOR

Art. 2º São órgãos do Sistema Municipal de Defesa
do Consumidor – SMDC;

I – A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
do Consumidor – PROCON;

II  –  Conselho  Municipal  de  Proteção  e Defesa  do
Consumidor – CONDECON.

Parágrafo  único.  Integram o  Sistema Municipal  de
Defesa  do  Consumidor  os  órgãos  e  entidades  da
Administração  Pública  municipal  e  as  associações
civis  que  se  dedicam  à  proteção  e  defesa  do
consumidor,  sediadas  no  município,  observado  o
disposto nos arts. 82 e 105 da Lei 8.078/90.

CAPÍTULO II

DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 
PROCON

Seção I
Das Atribuições

Art. 3º Fica criado o PROCON Municipal de Carlos
Barbosa, órgão integrante da estrutura da Secretaria
da  Administração,  destinado  a  promover  e
implementar  as  ações  direcionadas  à  educação,
orientação,  proteção  e  defesa  do  consumidor  e
coordenação  a  política  do  Sistema  Municipal  de
Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

I – Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a
política municipal de proteção ao consumidor;

II  –  Receber,  analisar,  avaliar  e  encaminhar
consultas, reclamações e sugestões apresentadas por
consumidores,  por  entidades  representativas  ou
pessoas jurídicas de direito público ou privado;

III – Orientar permanentemente os consumidores e
fornecedores  sobre  seus  direitos,  deveres  e
prerrogativas;

IV – Encaminhar ao Ministério Público a notícia de
fatos tipificados como crimes contra as relações de
consumo e as violações a direitos difusos, coletivos
e individuais homogêneos;

V – Incentivar e apoiar a criação e organização de
associações civis de defesa do consumidor e apoiar
as já existentes, e outros programas especiais;

VI  –  Promover  medidas  e  projetos  contínuos  de
educação  para  o  consumo,  podendo  utilizar  os
diferentes  meios  de  comunicação  e  solicitar  o
concurso  de  outros  órgãos  da  Administração
Pública e da sociedade civil;

VII  –  Colocar  à  disposição  dos  consumidores
mecanismos que possibilitem informar os menores
preços dos produtos básicos;

VIII  -  Manter  cadastro atualizado de reclamações
fundamentadas  contra  fornecedores  de  produtos  e
serviços,  divulgando-o  pública  e,  no  mínimo,
anualmente nos termos do art. 44 da Lei nº 8.078/90
e dos arts. 57 a 62 do Decreto 2.181/97, remetendo
cópia  ao  Procon  Estadual,  preferencialmente  por
meio eletrônico;

IX  –  Expedir  notificações  aos  fornecedores  para
prestarem  informações  sobre  reclamações
apresentadas  pelos  consumidores  e  comparecerem
às audiências de conciliação designadas, nos termos
do art. 55, § 4º da Lei 8.078/90;

X  –  Instaurar,  instruir  e  concluir  processos
administrativos  para  apurar  infrações  à  Lei
8.078/90,  podendo  mediar  conflitos  de  consumo,
designando audiências de conciliação;

XI – Fiscalizar e aplicar as sanções administrativas
e  multas  previstas  na  legislação  municipal  e  no
Código  de  Defesa  do  Consumidor  –  Lei  nº
8.078/90, regulamentado pelo Decreto nº 2.181/97;

XII –  Encaminhar à Defensoria Pública do Estado
os  consumidores  que  necessitem  de  assistência
jurídica;

XIII  –  Propor  a  celebração  de  convênios  ou
consórcios públicos com outros Municípios para a
defesa do consumidor.

Seção II
Da Estrutura

Art.  4º  A Estrutura  Organizacional  do  PROCON
municipal será a seguinte:

I – Coordenadoria do PROCON;

II  -  Setor  de  Educação  ao  Consumidor,  Estudos  e
Pesquisas;

III – Setor de Atendimento ao Consumidor;

IV – Setor de Fiscalização;

V – Setor de Assessoria Jurídica;

VI - Setor de Apoio Administrativo;

VII – Ouvidoria.

Art.  5º  A  Coordenadoria  será  dirigida  por  um
Coordenador,  e  os  serviços  por  servidor  designado
pelo Poder Executivo Municipal.

§1º. Os serviços do PROCON serão executados por
servidores  públicos  municipais,  podendo  ser
auxiliados por estagiários de nível médio e superior.

§2º. As atribuições constantes nos incisos I, II, III, VI
e VII do artigo 4º poderão ser executadas por um ou
mais servidores, conforme disponibilidade de pessoal
do Poder Público Municipal.

§3º. As atribuições constantes nos incisos IV e V não
necessitam  de  dedicação  exclusiva  de  servidores,
podendo ser executadas por servidores já lotados no
Poder  Executivo  Municipal  que,  conforme  a
demanda do PROCON, poderão desempenhar estas
atribuições em dias e horários específicos no órgão,
ou  por  diligência  extraordinária  a  pedido  da
Coordenadoria  do  PROCON,  do  CONDECON  ou
Ministério Público.

Art. 6º O Coordenador do PROCON Municipal será
de livre nomeação do Prefeito Municipal.

Art.  7º  O  Poder  Executivo  municipal  colocará  à
disposição  do  PROCON  os  recursos  humanos
necessários  para  o  funcionamento  do  órgão,
promovendo os remanejamentos necessários.

Art. 8º O Poder Executivo Municipal disporá os bens
materiais,  pessoal  e  recursos  financeiros  para  o
perfeito  funcionamento  do  órgão,  promovendo  os
remanejamentos orçamentários necessários.

CAPÍTULO III

DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR  - CONDECON

Art.  9º  Fica  instituído  o  Conselho  Municipal  de
Proteção e Defesa do Consumidor – CONDECON,
com as seguintes atribuições:

I  -  Atuar  na  formulação  de  estratégias  e  diretrizes
para a política municipal de defesa do consumidor;

II  –  Gerir  e  planejar  a  utilização  dos  valores  e
recursos  depositados  no  Fundo  Municipal  de
Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  –  FMDC,  bem
como sobre a  forma de aplicação e  destinação dos
recursos  na  reconstituição  dos  bens  lesados  e  na
prevenção  de  danos,  zelando  pela  aplicação  dos
recursos na consecução dos objetivos previstos nesta
Lei, bem como nas Leis nº 7.347/85 e 8.078/90 e seu
Decreto Regulamentador;

III – Prestar e solicitar a cooperação e a parceria de
outros órgãos públicos;

IV - Elaborar, revisar e atualizar as normas referidas
no § 1º do art. 55 da lei nº 8.078/90;

V  –  Fiscalizar  o  cumprimento  de  convênios  e
contratos objetivando atender ao disposto no inciso II
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deste artigo;

VI - Examinar e aprovar projetos de caráter científico
e de pesquisa visando ao estudo, proteção e defesa do
consumidor;

VII - Aprovar e publicar a prestação de contas anual
do  Fundo  Municipal  de  Proteção  e  Defesa  do
Consumidor – FMDC,  dentro de 60 (sessenta)  dias
do início do ano subsequente;

VIII – Elaborar seu Regimento Interno.

Art.  10.  O  CONDECON  será  composto  por
representantes  do  Poder  Público  e  entidades
representativas  de  fornecedores  e  consumidores,
assim discriminados:

I- O coordenador municipal do PROCON é membro
nato;

II- Um representante da Secretaria de Educação;

III-  Um  representante  da  Vigilância  Sanitária
Municipal;

IV-  Um  representante  da  Secretaria  Municipal  da
Fazenda;

V-  Um  representante  da  Secretaria  Municipal  da
Administração;

VI-  Um representante  da Associação do Comércio,
Indústria e Serviços de Carlos Barbosa (ACI);

VII-  Um  representante  da  Câmara  de  Dirigentes
Lojistas (CDL) de Carlos Barbosa;

VIII-  Um  representante  das  Associações  de
Moradores do Município;

IX-  Um  representante  da  OAB  subseção  Carlos
Barbosa.

§1º O CONDECON elegerá o seu presidente dentre
os representantes de órgãos públicos.

§2º Deverão ser asseguradas, sempre que inquiridas,
a participação e manifestação dos representantes do
Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública
Estadual nas reuniões do CONDECON.

§3º  As indicações  para  nomeações ou substituições
de conselheiros serão feitas pelas entidades ou órgãos
na forma de seus estatutos.

§4º Para cada membro será indicado um suplente que
substituirá,  com  direito  a  voto,  nas  ausências  ou
impedimento do titular.

§5º Perderá a condição de membro do CONDECON
e  deverá  ser  substituído  o  representante  que,  sem
motivo justificado,  deixar de comparecer a 3 (três)
reuniões  consecutivas  ou  a  6  (seis)  alternadas,  no
período de 1 (um) ano.

§6º Os órgãos e entidades relacionados neste artigo
poderão, a qualquer tempo, propor a substituição de
seus  respectivos  representantes,  obedecendo  o
disposto no § 3º deste artigo.

§7º As funções dos membros do Conselho Municipal
de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  não  serão
remuneradas,  sendo  seu  exercício  considerado  de
relevante serviço à promoção e preservação da ordem
econômica e social local.

§8º Os membros do Conselho Municipal de Proteção
e Defesa do consumidor e seus suplentes, à exceção
do  membro  nato,  terão  mandato  de  dois  anos,

permitida uma recondução.

Art. 11. O Conselho tem caráter consultivo e reunir-
se-á  ordinariamente  01  (uma)  vez  por  mês  e
extraordinariamente  sempre  que  convocados  pelo
Presidente  ou  por  solicitação  da  maioria  de  seus
membros.

Parágrafo único. As sessões plenárias do Conselho
instalar-se-ão com a maioria de seus membros, que
deliberarão pela maioria dos votos presentes.

CAPÍTULO IV

DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC

Art.  12.  Fica  instituído  o  Fundo  Municipal  de
Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, fundo
contábil,  de que trata o art.  57, da Lei  Federal nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, regulamentada
pelo Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de
1997, com o objetivo de receber recursos destinados
ao  desenvolvimento  das  ações  e  serviços  de
proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

Parágrafo único. O FMPDC será gerido pelo chefe
do Poder Executivo, sua movimentação se dará em
conjunto com a tesoureira do município.

Art.  13.  O FMPDC terá  o objetivo de prevenir  e
reparar  os  danos  causados  à  coletividade  de
consumidores  no  âmbito  do  município  de  Carlos
Barbosa.

Parágrafo único: Os recursos do Fundo ao qual se
refere este artigo, poderão ser aplicados:

I- Na reparação dos danos causados à coletividade
de consumidores do município;

II- Na promoção de atividades e eventos educativos,
culturais  e  científicos  e  na  edição  de  material
informativo  relacionado  à  educação,  proteção  e
defesa do consumidor;

III-  No  custeio  de  exames  periciais,  estudos  e
trabalhos  técnicos  necessários  à  instrução  de
inquérito  civil  ou  procedimento  investigatório
preliminar  instaurado  para  a  apuração  de  fato
ofensivo ao interesse difuso ou coletivo;

IV-  Na  manutenção  do  PROCON,  inclusive  com
pagamento de pessoal, compreendendo custeio e/ou
investimentos  necessários  para  o  atendimento dos
consumidores  e  ou  programas  de  defesa  dos
mesmos;

V- No financiamento de projetos relacionados com
os objetivos da Política Nacional das Relações de
Consumo (art. 30 do Decreto n.º 2.181/90);

VI-  No  custeio  de  pesquisas  e  estudos  sobre  o
mercado de consumo municipal;

VII-  No custeio da participação de representantes
do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor –
SMDC  em  reuniões,  encontros  e  congressos
relacionados à proteção e defesa do consumidor, e
ainda investimentos  em materiais  educativos  e  de
orientação ao consumidor;

VIII  -  No  custeio  de  aluguel  e  demais  despesas,
vinculadas  diretamente  a  sede  do  PROCON
municipal, inclusive quanto a aquisição de móveis e
imóveis para tal fim, sujeito a aprovação prévia do
CONDECON;

IX -  Na  contratação  de  estagiários  vinculados  só

PROCON.

Art. 14. Constituem recursos do Fundo o produto da
arrecadação:

I  -  Das  condenações  judiciais  de  que  tratam  os
artigos 11 e 13 da lei 7.347 de 24 de julho de 1985;

II - Dos valores destinados ao município em virtude
da aplicação de multas previstas no art. 56, inciso I, e
no art. 57 e seu Parágrafo Único da Lei nº 8.078/90,
assim como daquela cominada por descumprimento
de obrigação contraída em termo de ajustamento de
conduta;

III - As transferências orçamentárias provenientes de
outras entidades públicas ou privadas;

IV  -  Os  rendimentos  decorrentes  de  depósitos
bancários  e  aplicações  financeiras,  observadas  as
disposições legais pertinentes;

V  -  As  doações  de  pessoas  físicas  e  jurídicas
nacionais e estrangeiras;

VI - Outras receitas que vierem a ser destinadas ao
Fundo.

Parágrafo único. Os valores das penalidades e níveis
de gravidade das sanções serão regulamentadas por
Decreto Municipal.

Art. 15. As receitas descritas no artigo anterior serão
creditadas  obrigatoriamente  em conta  específica,  a
ser aberta e mantida em estabelecimento oficial  de
crédito.

§  1º  Fica  autorizada  a  aplicação  financeira  das
disponibilidades do Fundo em operações  ativas,  de
modo a preservá-las contra eventual perda do poder
aquisitivo da moeda.

§  2º  O  Poder  Executivo  publicará  anualmente  os
demonstrativos  de receitas  e  despesas  dos  recursos
do Fundo.

§ 3º Os valores das multas aplicadas pelo PROCON
deverão  ser  encaminhados  ao  setor  tributário  do
poder executivo municipal, juntamente com o devido
processo legal,  o qual  fará o lançamento da dívida
com emissão de guia específica de recolhimento dos
valores devidos pelos infratores.

§ 4º As empresas infratoras comunicarão, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, ao PROCON, os pagamentos 
realizados a crédito do Fundo, e, em caso de 
descumprimento, serão incluídas em dívida ativa.

CAPÍTULO V
DA MACRORREGIÃO

Art.  16.  O  Poder  Executivo  municipal  poderá
contratar  consórcios  públicos  ou  convênios  de
cooperação  com  outros  municípios,  visando  a
estabelecer  mecanismos  de  gestão  associada  e
atuação  em  conjunto  para  a  implementação  de
macrorregiões de proteção e defesa do consumidor,
nos termos da Lei 11.107 de 06 de abril de 2005.

Art.  17.  O protocolo  de intenções  que  anteceder  à
contratação  de  consórcios  públicos  de  defesa  do
consumidor definirá o local de sua sede, que poderá
ser  estabelecida  em  quaisquer  dos  municípios
consorciados,  bem  como  a  sua  denominação
obrigatória  de  PROCON  REGIONAL,  com
competência para atuar em toda a extensão territorial
dos entes consorciados.
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CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  18.  A  Prefeitura  Municipal  prestará  apoio
administrativo  e  material  para  desenvolver  as
atribuições do CONDECON.

Art. 19. No desempenho de suas funções, os órgãos
do  Sistema  Municipal  de  Defesa  do  Consumidor
poderão  manter  convênios  de  cooperação  técnica
entre si e com outros órgãos e entidades integrantes
do Sistema Nacional  de Defesa do Consumidor, no
âmbito de suas respectivas competências e observado
o disposto no art. 105 da Lei 8.078/90.

Parágrafo único. O Sistema Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor integra o Sistema Estadual de
Proteção  e  Defesa  do  Consumidor,  podendo
estabelecer  convênios  para  o  desenvolvimento  de
ações e programas de defesa do consumidor com o
órgão e coordenador estadual.

Art.  20.  Consideram-se  colaboradores  do  Sistema
Municipal  de  Defesa  do  Consumidor  as
universidades públicas ou privadas, que desenvolvam
estudos  e  pesquisas  relacionadas  ao  mercado  de
consumo.

Parágrafo único. Entidades, autoridades, cientistas e
técnicos  poderão  ser  convidados  a  colaborar  em
estudos ou participar de comissões instituídas pelos
órgãos de proteção ao consumidor.

Art. 21. Fica incluído no Plano Plurianual de 2018 a
2021, Lei Municipal nº 3.433 de 15/08/2017 e na Lei
de Diretrizes Orçamentária para 2019, Lei Municipal
nº  3.577 de 09/10/2018,  a seguinte Ação conforme
segue:

ORGAO:  03  -  Secretaria  Municipal  da
Administração
UNIDADE:  01  -  Secretaria  Municipal  da
Administração 
PROGRAMA:  30  -  Apoio  Adm.  a  Sec.  da
Administração 
AÇÃO: 2003 - Manutenção do Procon

Art.  22.  Fica  autorizado  a  abertura  de  Crédito
Especial na Lei Orçamentária Anual, Lei nº 3.593 de
15/12/2018 no montante de R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais), nas seguintes rubricas:

Des
p.

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

Categor
ia

Rec Descrição Valor

 
3100

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.1.9.0.
11

0001 VENCIMENTOS E VANT. 
FIXAS - P. CIVIL

100,00

 
3101

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.1.9.0.
16

0001 OUTRAS DESPESAS 
VARIÁVEIS - P. CIVIL

100,00

 
3102

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.1.9.0.
94

0001 INDENIZ. E 
RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

100,00

 
3103

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.3.9.0.
14

0001 DIARIAS - CIVIL 100,00

 
3104

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.3.9.0.
30

0001 MATERIAL DE 
CONSUMO

100,00

 
3105

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.3.9.0.
33

0001 PASSAGENS E DESP. 
COM LOCOMOÇÃO

100,00

 
3106

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.1.9.0.
35

0001 SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA

100,00

 
3107

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.3.9.0.
36

0001 OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS - PF

100,00

 
3108

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.3.9.0.
39

0001 OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS - PJ

100,00

 
3109

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.3.9.0.
40

0001 SERV. TECNOLOGIA 
INFORM. COMUN. TIC-
PJ

100,00

 
3110

03.01.04.122.003
0.2003

3.4.4.9.0.
51

0001 OBRAS E INSTALAÇÕES
- PJ

100,00

 
3111

03.01.04.122.003
0.2003

3.4.4.9.0.
52

0001 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL 
PERMANENTE

100,00

 
3120

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.1.9.0.
11

3350 VENCIMENTOS E VANT. 
FIXAS - P. CIVIL

100,00

 
3121

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.3.9.0.
14

3350 DIARIAS - CIVIL 100,00

 
3122

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.3.9.0.
30

3350 MATERIAL DE 
CONSUMO

100,00

 
3123

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.3.9.0.
33

3350 PASSAGENS E DESP. 
COM LOCOMOÇÃO

100,00

 
3124

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.1.9.0.
35

3350 SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA

100,00

 
3125

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.3.9.0.
36

3350 OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS - PF

100,00

 
3126

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.3.9.0.
39

3350 OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS - PJ

100,00

 
3127

03.01.04.122.003
0.2003

3.3.3.9.0.
40

3350 SERV. TECNOLOGIA 
INFORM. COMUN. TIC-
PJ

100,00

 
3128

03.01.04.122.003
0.2003

3.4.4.9.0.
51

3350 OBRAS E INSTALAÇÕES
- PJ

100,00

 
3129

03.01.04.122.003
0.2003

3.4.4.9.0.
52

3350 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL 
PERMANENTE

100,00

TOTAL 2.200,0
0

Art.  23.  O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto  parte  com  o  excesso  de  arrecadação  do
recurso 3350 – FUNPROCON no montante de R$
1.000,00 e parte com a redução da seguinte rubrica:

Des
p.

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

Categor
ia

Rec Descrição Valor

 
2008

02.01.04.122.002
0.2201

3.4.4.9.0.
52

0001 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL 
PERMANENTE

1.200,0
0

Art.  24.  O  Poder  Executivo  municipal  aprovará,
mediante  Decreto,  o  Regimento  Interno  do
PROCON  municipal,  definindo  a  sua  subdivisão
administrativa e dispondo sobre as competências e
atribuições específicas.

Art.  25.  Esta  lei  entrará  em vigor  na data  de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 27 de agosto de 2019.
60º de Emancipação.

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

LEI N° 3.698, 27 DE AGOSTO DE 2019

Institui  o  Programa  de  Pacificação
Restaurativa  no  Município  de  Carlos
Barbosa e dá outras providências.

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

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

Art.  1º  Fica  instituído  o  Programa  Municipal  de
Pacificação Restaurativa que consiste num conjunto
articulado de  estratégias  inspiradas  nos  princípios
da  Justiça  Restaurativa,  abrangendo  atividades  de
pedagogia social, que promovem a Cultura de Paz e
do Diálogo.

Parágrafo único. O Programa de que trata o caput
deste artigo, sugere a implementação e a oferta de
serviços de solução autocompositiva de conflitos.

Art.  2º  O  Programa  Municipal  de  Pacificação
Restaurativa será regido pelos seguintes princípios e
objetivos:

I  –  integração interinstitucional  e transversalidade
com relação ao conjunto das políticas públicas;

II – foco na solução autocompositiva de conflitos e
problemas concretos;

III  –  abordagem metodológica dialogal,  empática,
não  persecutória,  responsabilizante  sem
culpabilização, capaz de assegurar espaços seguros
e  protegidos  que  permitam  o  enfrentamento  de
questões difíceis;

IV – participação direta dos envolvidos, mediante a
articulação  e  das  microrredes  de  pertencimento
familiar  e  escolar  em  conjunto  com  as  redes
profissionalizadas;

V – experiência democrática de participação ativa e
da Justiça como Direito à Palavra;

VI  –  engajamento  voluntário,  adesão,
autorresponsabilização;

VII – deliberação por consenso;

VIII – empoderamento das partes, fortalecimento dos
vínculos,  coesionamento  do  tecido  social  e
construção  do  senso  de  pertencimento  e  de
comunidade;

IX – interrupção das espirais conflitivas como forma
de prevenir e reverter as cadeias de propagação da
violência.

Art. 3º Para efeitos de divulgação, o Programa e os
serviços de solução autocompositiva de conflitos de
que  trata  esta  Lei  serão  denominados  de  Carlos
Barbosa da Paz,  Justiça Restaurativa e Círculos de
Construção de Paz.

Art.  4º  O  Programa  Municipal  de  Pacificação
Restaurativa será promovido mediante a mobilização
e  integração  de  diferentes  políticas  setoriais,
notadamente  as  de  educação,  assistência  social,
saúde,  segurança e  justiça,  e  em colaboração entre
diferentes  setores  institucionais,  com  ênfase  no
âmbito da Administração Municipal,  do sistema de
justiça e da sociedade civil organizada.

Art.  5º  O  processo  de  articulação  e  mobilização
intersetorial e interinstitucional de que trata o art. 4º,
no  âmbito  da  Administração  Municipal,  será
referenciado  junto  à  secretaria  municipal  que
desenvolve os serviços de Ação Social.

Art.  6º  O  Programa  Municipal  de  Pacificação
Restaurativa será executado pelos seguintes órgãos e
instâncias de colaboração:
I – Conselho Gestor;
II – Núcleo de Justiça Restaurativa;
III – Voluntariado.

Art.  7º  O  Programa  Municipal  de  Pacificação
Restaurativa  será  regido  por  um  Conselho  Gestor
nomeado  pelo  Prefeito,  como  órgão  consultivo  e
controlador  das  respectivas  ações,  o  qual  será
composto por representações dos órgãos municipais
e dos demais segmentos envolvidos mediante convite
e na forma do respectivo regimento interno.

§ 1º O Conselho Gestor tem por objetivos:

I  –  promover  a  integração  entre  as  instituições
mantenedoras, executoras e apoiadoras do Programa
de Pacificação Restaurativa;

II  –  subsidiar  o  planejamento  e  supervisionar  a
execução do Programa de Pacificação Restaurativa;

III  –  atuar  no  acompanhamento,  fiscalização  e
avaliação  do  atendimento  prestado  no  âmbito  dos
órgãos  a  que  se  encontre  afeta  à  execução  do
Programa Pacificação Restaurativa;

IV  –  estimular  amplo  processo  de  construção  e
mobilização social,  abrangendo de forma integrada
as  políticas  de  educação,  assistência,  saúde,
segurança  e  justiça  sem  exclusão  de  outras
relacionadas,  e  das  instituições  da  sociedade  civil
organizada, em torno dos objetivos do Programa de
Pacificação Restaurativa;
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V  –  atuar  junto  aos  órgãos  públicos,  à  iniciativa
privada e à população em geral, no sentido de buscar
a  participação  e  contribuição  para  incrementar  o
Programa de Pacificação Restaurativa;

VI – desenvolver formações de recursos humanos e
campanhas de esclarecimentos  visando à promoção
da paz e prevenção da violência e da criminalidade
com fundamento nos princípios e práticas da Justiça
Restaurativa.

§ 2º Compete ao Conselho Gestor:

I  –  participar  do  planejamento  e  supervisionar  a
execução do  Programa  de  Pacificação  Restaurativa
do Município de Carlos Barbosa;

II  –  acompanhar  e  promover  estudos  sobre  as
condições  da  promoção  da  paz  e  prevenção  da
violência;

III – solicitar e ter acesso às informações de caráter
técnico  administrativo,  econômico,  financeiro  e
operacional,  relativas  ao funcionamento dos órgãos
encarregados  da  execução  do  Programa  de
Pacificação  Restaurativa  do  Município  de  Carlos
Barbosa, assegurando a sua execução no PPA – Plano
Plurianual;

IV – acompanhar, fiscalizar e avaliar as atividades de
gestão e assessoramento técnico desenvolvidas pela
equipe  executiva  do  Núcleo  Municipal  de  Justiça
Restaurativa de Carlos Barbosa;

V  –  participar  do  desenvolvimento  da  política  de
recursos  humanos  para  atuarem  na  pacificação  de
conflitos, violências e promoção da paz;

VI  –  propor  medidas  para  o  aprimoramento  da
organização  e  funcionamento  do Núcleo  de Justiça
Restaurativa;

VII – elaborar o seu regimento interno, definindo os
componentes da Comissão Executiva.

Art.  8º  O  Núcleo  de  Justiça  Restaurativa  será
coordenado por servidor público municipal que tenha
formação  em  Cultura  de  Paz  e  integrado  por
participantes  vinculados  às  políticas  de  educação,
assistência  social,  saúde,  segurança  e  justiça,  bem
como as instituições da sociedade civil organizada.

Parágrafo  único.  O  Núcleo  consistirá  num  espaço
técnico e de gestão, destinado a sediar e referenciar a
convergência  das  contribuições,  recursos  humanos,
materiais,  acadêmicos e  demais  esforços  investidos
pelo conjunto das instituições parceiras.

Art. 9º Núcleo Municipal de Justiça Restaurativa de
Carlos  Barbosa  é  o  espaço  de  serviço  destinado  a
atender  preferencialmente  situações  encaminhadas
pelas  escolas,  nas  hipóteses de evasão escolar  e/ou
situações  de  conflitos  em  âmbitos  de  convivência
social.

Art.  10.  O voluntariado é representado por pessoas
físicas,  capacitadas,  cadastradas  e  supervisionadas
tecnicamente  pelo  Núcleo  de  Justiça  Restaurativa,
dedicadas a atuar voluntariamente na pacificação de
conflitos.

Art.  11.  O Poder  Executivo  Municipal,  através  da
secretaria  municipal  que desenvolve os serviços  de
Assistência Social, de forma compartilhada com suas
congêneres  no âmbito municipal,  e  mediante  ações
compartilhadas  e/ou  sob  conveniamento  com  as
demais instituições parceiras, ficam encarregadas de
viabilizar  o  Programa  Municipal  de  Pacificação

Restaurativa, bem como sua regulamentação.

Art. 12. Fica incluído no Plano Plurianual de 2018 a
2021, Lei Municipal nº 3.433 de 15/08/2017 e na
Lei  de  Diretrizes  Orçamentária  para  2019,  Lei
Municipal nº 3.577 de 09/10/2018, a seguinte Ação
conforme segue:

ORGÃO:  10  –  Secretaria  Municipal  Assistência
Social e Habitação
UNIDADE: 02 – Assistência Social Municipal
PROGRAMA: 102 – Apoio Adm. ao CRAS
AÇÃO: 1036 – Programa Pacificação Restaurativa

Art.  13.  Fica  autorizado  a  abertura  de  Crédito
Especial na Lei Orçamentária Anual,  Lei nº 3.593
de  15/12/2018 no  montante  de  R$  400,00
(quatrocentos reais), nas seguintes rubricas:

Des
p.

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

Catego
ria

Rec Descrição Valor

1026
6

10.02.08.244.
0102.1036

3.3.3.9
.0.14

0001 DIARIAS – CIVIL 100,00

1026
7

10.02.08.244.
0102.1036

3.3.3.9
.0.30

0001 MATERIAL DE CONSUMO 100,00

1026
8

10.02.08.244.
0102.1036

3.3.3.9
.0.36

0001 OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS – PF

100,00

1026
9

10.02.08.244.
0102.1036

3.3.3.9
.0.39

0001 OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS - PJ

100,00

TOTAL 400,00

Art.  14.  O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto com a redução da seguinte rubrica:

Des
p.

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

Catego
ria

Rec Descrição Valor

0.02.08.241.
0101.1030

3.3.3.9
.0.39

0001 OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS - PJ

400,00

Art.  15.  O  Poder  Executivo  regulamentará  por
Decreto a presente lei, no que couber.

Art.  16.  Esta  Lei  entra  em vigor  na  data  da  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 27 de agosto de 2019.
60º de Emancipação.

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

DECRETOS

DECRETO N° 3.431, 16 DE AGOSTO DE 2019

Abre  crédito  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  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$ 54.990,00 (Cinquenta e quatro mil,
novecentos e noventa reais) as seguintes rubricas:

Desp. Or.Un.F.

Sf. Prog. 

P/A

Categori

a

Recurso Descriçã

o

Valor

 306

0

03.01.04.

122.0030

.2301

3.3.3.9.0.40 1 SERV. TECNOLOGIA 

INFORM. COMUNIC.-

T.I.C. - PJ

100,00

 400

6

04.01.04.

123.0040

.2401

3.3.3.9.0.39 1 OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

1.000,00

 401 04.01.04. 3.3.3.9.0.39 1 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00

3 123.0040

.2004

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

 557

3

05.05.12.

365.0051

.2520

3.3.3.9.0.39 39

90

OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

24.500,00

 700

8

07.01.20.

606.0070

.2801

3.3.3.9.0.30 1 MATERIAL DE 

CONSUMO

5.000,00

 701

4

07.01.20.

606.0070

.2801

3.3.3.9.0.39 1 OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

6.000,00

 771

1

07.07.20.

606.0076

.2710

3.3.3.9.0.39 1 OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

720,00

 955

8

09.05.10.

122.0096

.2909

3.3.3.9.0.40 40 SERV. TECNOLOGIA 

INFORM. COMUNIC.-

T.I.C. - PJ

3.300,00

100

06

10.01.08.

244.0100

.2101

3.3.3.9.0.39 1 OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

5.250,00

100

11

10.01.08.

244.0100

.2101

3.4.4.9.0.52 1 EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

120,00

102

53

10.02.08.

244.0101

.1024

3.4.4.9.0.52 1 EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

8.000,00

TOTAL 54.990,00

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

De

sp.

Or.Un.F.

Sf. Prog. 

P/A

Catego

ria

Recurso Descrição Valor

 30

18

03.01.04.122.0030.2

004

3.3.3.9.0.

39

1 OUTROS 

SERVIÇOS DE 

TERCEIROS-

PESSOA 

JURÍDICA

100,00

 40

08

04.01.04.123.0040.2

401

3.4.4.9.0.

52

1 EQUIPAMENTO

S E MATERIAL 

PERMANENTE

1.000,00

 40

20

04.01.28.846.0000.3

104

3.3.1.9.0.

91

1 SENTENÇAS 

JUDICIAIS-

PESSOAL

1.000,00

 55

84

05.05.12.361.0053.2

535

3.4.4.9.0.

51

39

90

OBRAS E 

INSTALAÇÕES

24.500,00

 70

51

07.01.20.782.0072.2

704

3.3.3.9.0.

39

1 OUTROS 

SERVIÇOS DE 

TERCEIROS-

PESSOA 

JURÍDICA

5.000,00

 70

52

07.01.20.782.0072.2

704

3.4.4.9.0.

51

1 OBRAS E 

INSTALAÇÕES

6.000,00

 74

06

07.04.20.606.0073.2

711

3.3.3.9.0.

39

1 OUTROS 

SERVIÇOS DE 

TERCEIROS-

PESSOA 

JURÍDICA

500,00

 76

06

07.06.20.606.0075.2

713

3.3.3.9.0.

39.

1 OUTROS 

SERVIÇOS DE 

TERCEIROS-

PESSOA 

JURÍDICA

220,00

 95

55

09.05.10.122.0096.2

909

3.4.4.9.0.

52

40 EQUIPAMENTO

S E MATERIAL 

PERMANENTE

3.300,00

10

25

8

10.02.08.241.0101.1

030

3.3.3.9.0.

39

1 OUTROS 

SERVIÇOS DE 

TERCEIROS- 

ESSOA 

JURÍDICA

13.250,00

10

28

8

10.02.08.241.0100.2

117

3.4.4.9.0.

51

1 OBRAS E 

INSTALAÇÕES

100,00

10

28

9

10.02.08.241.0100.2

117

3.4.4.9.0.

52

1 EQUIPAMENTO

S E MATERIAL 

PERMANENTE

20,00

TOTAL 54.990,00
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Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 16 de agosto de 2019.

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 125/2019

TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 05 de Setembro de 2019. 
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição  de  Material  Elétrico  para
Decoração Natalina

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 125 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 126/2019

TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 05 de Setembro de 2019. 
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Contratação  de  Empresa  Prestadora  de
Serviço  para  Instalação  e  Retirada  da  Decoração
Natalina

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 126 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 127/2019

TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 09 de Setembro de 2019. 
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Material de Sinalização de
Trânsito

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 127 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 128/2019

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 11 de Setembro de 2019. 
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Veículos O Km

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 128 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 129/2019

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 12 de Setembro de 2019. 
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada
para Realizar Serviços de Produção e Organização
do Evento Concurso Senhorita Festiqueijo

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 129 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 755/2019

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 08 de junho
de  2019,  a conclusão  do  estágio  probatório,
declarando estável  no serviço  público a  servidora
DANIELA DE PAOLI GROFF MACIEL, matrícula
nº  1.783,  investida  no  cargo  efetivo  de  Médico
Pediatra, em 01/12/2015, tendo sido avaliada entre
dezembro  de  2015  a  junho  de  2019,  conforme  o
disposto na Lei Municipal nº 3.179, de 08 de junho
de 2015, e Decreto nº 2.920, de 14 de julho de 2015,
nos termos do art. 41, § 4º, da Constituição Federal.

Carlos Barbosa, 19 de agosto de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 756/2019

CEDE, a  partir  desta  data  até  23  de  fevereiro  de
2020,  a  servidora  DAIANE  DAVI  DA  SILVA,
matrícula  nº  2.038,  Agente  Administrativo,  para
exercer as atividades inerentes ao seu cargo junto à
Fundação de  Cultura  e  Arte  de  Carlos  Barbosa  –
PROARTE,  por  40  (quarenta)  horas  semanais,  na
sede  deste  Município,  de  acordo  com  a  Lei
Municipal n.º 3.138, de 24 de fevereiro de 2015, e
do Termo de Convênio n° 02, de 02 de janeiro de
2017.

Carlos Barbosa, 19 de agosto de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 757/2019

RETIFICA a Portaria nº 595/2019, de 1º de julho de
2019,  que  concede  férias  regulamentares  a
servidores, alterando o período de férias do servidor
ANGELO AUGUSTO RIZZO, matrícula nº 1.139,
motorista, para 10/08/2019 a 19/08/2019.

Carlos Barbosa, 19 de agosto de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 758/2019

CONCEDE  à  servidora  SUELI  DO  CARMO

MENDES  DELINGER,  matrícula  nº  2.081,
Secretário  de  Escola,  licença  por  motivo  de
falecimento de seu pai, conforme artigo 111, inciso
III,  alínea “b”,  da  Lei  Municipal  nº  682,  de  1990.
Período da licença: de 19 a 22 de agosto de 2019.

Carlos Barbosa, 19 de agosto de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 759/2019

CONVOCA, o candidato a seguir  relacionado 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, 21 e 22 de agosto 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

FRANCINEIDE SILVA BERNARDI PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

Carlos Barbosa, 20 de agosto de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz, 
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 760/2019

SUSPENDE, com efeito retroativo a 29 de julho de
2019, o pagamento de adicional de insalubridade de
20%  (grau  médio)  ao  servidor  DIVANIR
RUBENICH, matrícula n.º 823, motorista, tendo em
vista  que  o  mesmo  deixou  de  executar  atividades
insalubres, conforme prevê o artigo 6º, inciso II, da
Lei  Municipal  nº  2.782  de  01  de  junho  de  2012.
Período da suspensão: 29 de julho a 07 de agosto de
2019.

Carlos Barbosa, 20 de agosto de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 761/2019

CONCEDE, com efeito retroativo a 15 de agosto de
2019, o pagamento de gratificação pelo exercício de
atividade  de  natureza  especial  ao  servidor  VITOR
HUGO MARTINEZ PEREIRA,  ocupante  do  cargo
de  provimento  efetivo  de  Médico  Veterinário,
matrícula  nº  771,  na  função  de  Especialista  em
Melhoramento  Genético  de  Gado  Leiteiro,  nos
termos do art. 19-A, da Lei Municipal nº 685, de 26
de junho 1990. Acumulará ao seu vencimento básico
uma gratificação mensal de R$ 1.291,44 (hum mil e
duzentos e noventa e um reais e quarenta e quatro
centavos). 

Carlos Barbosa, 20 de agosto de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 762/2019

RETIFICA a Portaria nº 673/2017, de 29 de junho de
2017, que averba, para fins de cômputo de tempo de
contribuição  na  aposentadoria,  o  tempo  de  serviço
prestado pela  servidora  VERA REJANE PRESTES
DOS SANTOS MARTINS, matrícula nº 723, sendo
Atividade  Pública,  com  contribuição  ao  Regime
Próprio de Previdência, do município de Farroupilha,
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e não como constou.

Carlos Barbosa, 21 de agosto de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 763/2019

NOMEIA,  de 21 de agosto a 30 de agosto de 2019,
CLARISSE  FATIMA  LAGUNAZ, matrícula  nº
1.068,  para  exercer  as  atribuições  do  cargo  de
SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DA  SAÚDE,  sem
remuneração, em virtude de férias do titular do cargo.

Carlos Barbosa, 21 de agosto de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 764/2019

CONVOCA, o  candidato  a  seguir  relacionado para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11,  Bairro Centro,  Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias,  23 e 26 de agosto 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

GLEISINARA BALBINOTT
MARCHIORI 

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

Carlos Barbosa, 22 de agosto de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz, 
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 765/2019

CONCEDE férias regulamentares, de 22 de agosto a
20  de  setembro  de  2019,  à  servidora  DULCIELE
SCHWAB  HANAUER,  Cirurgião  –  Dentista,
matrícula nº 1579, referente ao período aquisitivo de
23 de janeiro de 2018 a 22 de janeiro de 2019. 

Carlos Barbosa, 22 de agosto de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 766/2019

CONCEDE, a partir desta data, por  05 (cinco) dias
consecutivos, ao  servidor  ILDO  ADELINO
GUERRA,  mecânico,  licença  por  motivo  de
falecimento de cônjuge, conforme artigo 111, inciso
III,  alínea “b”,  da  Lei  Municipal  nº  682,  de  1990.
Período da licença: de 22 a 26 de agosto de 2019.

Carlos Barbosa, 22 de agosto de 2019.

Clarisse Fatima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 767/2019

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 27 de junho
de  2019,  a conclusão  do  estágio  probatório,
declarando  estável  no  serviço  público  a  servidora
RENATA DE  FREITAS  NORONHA,  matrícula  nº
1.840,  investida  no  cargo  efetivo  de  Agente
Administrativo  em  14/06/2016,  tendo  entrado  em
exercício  em  27/06/16,  e  avaliada  entre  junho  de
2016 a junho de 2019, conforme o disposto na Lei

Municipal  nº  3.179,  de  08  de  junho  de  2015,  e
Decreto  nº  2.920,  de  14  de  julho  de  2015,  nos
termos do art. 41, § 4º, da Constituição Federal.

Carlos Barbosa, 23 de agosto de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

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