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PODER EXECUTIVO
LEIS
LEI N° 3.706, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para

o exercício financeiro de 2020.
I – priorizar o equilíbrio entre receitas e despesas;
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:

II – evidenciar a transparência da gestão fiscal,
observando-se o princípio da publicidade e
permitindo amplo acesso da sociedade aos dados do
orçamento, inclusive por meio eletrônico;

CAPÍTULO I

III – atingir as metas relativas a receitas, despesas,
resultados primário e nominal e montante da dívida
pública estabelecidos no Anexo I – Metas Fiscais
desta Lei.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO II

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao
disposto no art. 165, § 2.º, da Constituição Federal,
no art. 69, inciso III da Lei Orgânica do Município, e
na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
as diretrizes gerais para elaboração do orçamento do
Município, relativas ao exercício de 2020,
compreendendo:

DAS METAS E RISCOS FISCAIS
Art. 2º As metas fiscais de receitas, despesas,
resultado primário, nominal e montante da dívida
pública para os exercícios de 2020, 2021 e 2022, de
que trata o art. 4o da Lei Complementar n° 101/2000,
são as identificadas no ANEXO I, composto dos
seguintes demonstrativos:

I – as metas e riscos fiscais;
II – as prioridades e metas da administração
municipal extraídas do Plano Plurianual para
2018/2021;
III – a organização e estrutura do orçamento;
IV – as diretrizes para elaboração e execução do
orçamento e suas alterações;
V – as disposições relativas à dívida pública
municipal;
VI – as disposições relativas às despesas do
Município com pessoal e encargos sociais;
VII – as disposições sobre alterações na legislação
tributária;
VIII – as disposições gerais.
§1º As diretrizes orçamentárias têm entre suas
finalidades:
I – orientar a elaboração e a execução da Lei
Orçamentária Anual para o alcance dos objetivos e
das metas do Plano Plurianual – PPA;

I – das metas fiscais anuais de acordo com o art. 4 o, §
1o, da LC nº 101/2000, acompanhado da memória e
metodologia de cálculo;
II – da avaliação do cumprimento das metas fiscais
relativas ao ano de 2018;
III – das metas fiscais previstas para 2020, 2021 e
2022, comparadas com as fixadas nos exercícios de
2017, 2018 e 2019;
IV – da evolução do patrimônio líquido, conforme o
art. 4o, § 2o, inciso III, da LC nº 101/2000;
V – da origem e aplicação dos recursos obtidos com
a alienação de ativos, em cumprimento ao disposto
no art. 4o, § 2o, inciso III, da LC nº 101/2000;
VI – da avaliação da situação financeira e atuarial do
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais, de acordo com o art. 4 o, § 2o,
inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000;
VII – da estimativa e compensação da renúncia de
receita, conforme art. 4 o, § 2o, inciso V, da LC nº
101/2000;

II – ampliar a capacidade do Município de garantir o
provimento de bens e serviços à população;

VIII – da margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado, conforme art. 4 o,
§ 2o, inciso V, da Lei Complementar nº 101/2000.

§2º A elaboração, fiscalização e controle da lei
orçamentária anual para o exercício de 2020, bem
como a aprovação e execução do orçamento fiscal e
da seguridade social do Município, além de serem
orientados para viabilizar o alcance dos objetivos
declarados no PPA, devem:

§ 1o As metas fiscais estabelecidas no Anexo I desta
Lei
poderão
ser
ajustadas
quando
do
encaminhamento do projeto de lei orçamentária
anual, se verificadas alterações no comportamento
das variáveis macroeconômicas utilizadas nas
estimativas das receitas e despesas.
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§2º Na hipótese prevista pelo § 1º, o demonstrativo
de que trata o inciso I do Caput deverá ser
reelaborado e encaminhado com o projeto de lei
orçamentária anual, acompanhado da memória e
metodologia de cálculo devidamente atualizadas.
§3o Durante o exercício de 2020, a meta resultado
primário prevista no demonstrativo referido no inciso
I do caput, poderá ser reduzida até o montante que
corresponder à frustração da arrecadação das receitas
que são objeto de transferência constitucional, com
base nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal.
§4o Para os fins do disposto no § 3º, considera-se
frustração de arrecadação, a diferença a menor que
for observada entre os valores que forem arrecadados
em cada mês, em comparação com igual mês do ano
anterior.
§5o Nas hipóteses de revisão dos valores das metas
fiscais de que trata este artigo, e para efeitos de
avaliação na audiência pública prevista no art. 9 o, §
4o, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas
realizadas serão comparadas com as metas ajustadas.
Art. 3º Estão discriminados, no Anexo II, que integra
esta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os
riscos orçamentários e os passivos contingentes
capazes de afetar as contas públicas, em
cumprimento ao art. 4o, § 3o, da LC nº 101/2000.
§1º Consideram-se passivos contingentes e outros
riscos fiscais possíveis obrigações a serem cumpridas
em 2020, cuja existência será confirmada somente
pela ocorrência ou não de um ou mais eventos
futuros que não estejam totalmente sob controle do
Município.
§2º Também são passivos contingentes, obrigações
decorrentes de eventos passados, cuja liquidação em
2020 seja improvável ou cujo valor não possa ser
tecnicamente estimado.
§3º Caso se concretizem, os riscos fiscais serão
atendidos com recursos da Reserva de Contingência
e, sendo esta insuficiente, serão indicados, também, o
excesso de arrecadação e o superávit financeiro do
exercício anterior, se houver, obedecida a fonte de
recursos correspondente.
§4º Sendo esses recursos insuficientes, o Poder
Executivo poderá reduzir as dotações destinadas para
investimentos, desde que não comprometidas.
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para 2020 surgirem novas demandas ou situações
em que haja necessidade da intervenção do Poder
Público, ou em decorrência de créditos adicionais
ocorridos.

e entidades previstas nos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social serão executadas obrigatoriamente
por meio de empenho, liquidação e pagamento, nos
termos da Lei Federal nº 4.320/64.

§3º Na hipótese prevista no §2 o, as alterações do
Anexo de Metas e Prioridades serão evidenciadas
em demonstrativo específico, a ser encaminhado
com a proposta orçamentária para o próximo
exercício.

Art. 7º Os orçamentos fiscal e da seguridade social
discriminarão a despesa por elementos de despesa,
na forma do art. 15, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA
ORÇAMENTO

E

ORGANIZAÇÃO

DO

I - texto da Lei;
Art. 5º Para efeito desta Lei, entende-se por:
II - consolidação dos quadros orçamentários.
I – Programa: instrumento de organização da ação
governamental visando à concretização dos
objetivos pretendidos, mensurados por indicadores,
conforme estabelecido no plano plurianual;
II – Atividade: instrumento de programação para
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo
um conjunto de operações que se realizam de modo
contínuo e permanente, das quais resulta um
produto necessário à manutenção da ação de
governo;
III – Projeto: instrumento de programação para
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo
um conjunto de operações, limitadas no tempo, das
quais resulta um produto que concorre para a
expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
IV – Operação Especial: despesas que não
contribuem para a manutenção das ações de
governo, das quais não resulta um produto, e não
geram contraprestação direta sob a forma de bens
ou serviços;
V – Órgão Orçamentário: o maior nível da
classificação institucional, que tem por finalidade
agrupar unidades orçamentárias;
VI – Unidade Orçamentária: o menor nível da
classificação institucional.
§1º Na Lei de Orçamento, cada programa
identificará as ações necessárias para atingir os seus
objetivos, sob a forma de atividades, projetos ou
operações especiais, especificando os respectivos
valores, bem como os órgãos e as unidades
orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

CAPÍTULO III
DAS
METAS
E
PRIORIDADES
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
MUNICIPAL
EXTRAÍDAS DO PLANO PLURIANUAL
Art. 4º As metas e prioridades para o exercício
financeiro de 2020 estão estruturadas de acordo com
o Plano Plurianual para 2018/2021 - Lei n o, de 3.433,
de 15 de agosto de 2017 e suas alterações,
especificadas no Anexo III, integrante desta Lei, as
quais terão precedência na alocação de recursos na
Lei Orçamentária.
§1º Os valores constantes no Anexo de que trata este
artigo possuem caráter indicativo e não normativo,
devendo servir de referência para o planejamento,
podendo ser atualizados pela lei orçamentária ou
através de créditos adicionais.
§2º As metas e prioridades de que trata o caput deste
artigo, bem como as respectivas ações planejadas
para o seu atingimento, poderão ser alteradas, se
durante o período decorrido entre a apresentação
desta Lei e a elaboração da proposta orçamentária

Art. 8º O Projeto de Lei Orçamentária Anual será
encaminhado ao Poder Legislativo, conforme
estabelecido no § 5º do art. 165 da Constituição
Federal, na Lei Orgânica do Município e no art. 2º,
da Lei Federal nº 4.320/64, e será composto de:

§2º Cada atividade, projeto ou operação especial
identificará a função e a subfunção às quais se
vinculam, de acordo com a Portaria MOG nº
42/1999 e suas atualizações.
§3º A classificação das unidades orçamentárias
atenderá, no que couber, ao disposto no art. 14 da
Lei Federal nº 4.320/64.
§4º As operações especiais relacionadas ao
pagamento de encargos gerais do Município, serão
consignadas em unidade orçamentária da Secretaria
da Fazenda.
Art. 6º Independentemente do grupo de natureza de
despesa em que for classificado, todo e qualquer
crédito orçamentário deve ser consignado
diretamente à unidade orçamentária à qual
pertencem as ações correspondentes, vedando-se a
consignação de crédito a título de transferência a
unidades orçamentárias integrantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social.
Parágrafo único. As operações entre órgãos, fundos

Parágrafo único. Integrarão a consolidação dos
quadros orçamentários a que se refere o inciso II,
incluindo os complementos referenciados no art. 22,
inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, os seguintes
quadros:
I – demonstrativo da evolução da receita, por origem
de arrecadação, em atendimento ao disposto no art.
12 da LC nº 101/2000;
II – demonstrativo da estimativa e compensação da
renúncia de receita e da margem de expansão das
despesas obrigatórias de caráter continuado, de
acordo com o art. 5º, inciso II, da LC nº 101/2000;
III – demonstrativo das receitas por origem e das
despesas por grupo de natureza de despesa dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, conforme
art. 165, § 5º, III, da Constituição Federal;
IV – declaração de compatibilidade da programação
do orçamento com as metas fiscais estabelecidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com o
art. 5º, inciso I, da LC nº 101/2000;
V – demonstrativo da fixação da despesa com
pessoal e encargos sociais, para os Poderes
Executivo e Legislativo, confrontando a sua
totalização com a receita corrente líquida prevista,
nos termos dos artigos 19 e 20 da LC nº 101/2000,
acompanhado da memória de cálculo;
VI – demonstrativo da previsão das aplicações de
recursos na Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino (MDE) e do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB);
VII – demonstrativo da previsão da aplicação anual
do Município em Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), conforme a Lei Complementar nº
141, de 13 de janeiro de 2012;
VIII – demonstrativo do cálculo do limite máximo de
despesa para a Câmara Municipal, conforme o artigo
29-A da Constituição Federal, de acordo com a
metodologia prevista no §2º do art. 13 desta Lei.
Art. 9º A mensagem que encaminhar o projeto de lei
orçamentária anual conterá:
I – memória de cálculo da receita e premissas
utilizadas;
II – demonstrativo da dívida fundada, assim como da
evolução do estoque da dívida pública, dos últimos
três anos, a situação provável no final de 2019 e a
previsão para o exercício de 2020;
III – relação dos precatórios a serem cumpridos em
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2020.
CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E SUAS
ALTERAÇÕES
Seção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 10. Os orçamentos fiscal e da seguridade social
compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem
como das despesas do Poder Legislativo e do Poder
Executivo, neste abrangidos seus respectivos fundos,
órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público.
Parágrafo único. Os órgãos da Administração Indireta
e o Poder Legislativo encaminharão à Secretaria da
Fazenda, até 15 de outubro de 2019, suas respectivas
propostas orçamentárias, para fins de consolidação
do Projeto de Lei Orçamentária de 2020, observadas
as disposições desta Lei.
Art. 11. A elaboração e a aprovação do Orçamento
para o exercício de 2020 e a sua execução
obedecerão, entre outros, ao princípio da publicidade,
promovendo-se a transparência da gestão fiscal e
permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as
informações relativas a cada uma dessas etapas.
Art. 12. Os Fundos Municipais terão suas Receitas
vinculadas a Despesas relacionadas com seus
objetivos.
Parágrafo único. A administração dos Fundos
Municipais será efetivada pelo Chefe do Poder
Executivo, podendo, por ato formal deste, e
observada a respectiva legislação pertinente, ser
delegada a Secretários, servidores municipais ou
comissão de servidores.
Art. 13. Os estudos para definição do Orçamento da
Receita deverão observar os efeitos da alteração da
legislação tributária, incentivos e benefícios fiscais
autorizados, a inflação do período, o crescimento
econômico, a ampliação da base de cálculo dos
tributos, a sua evolução nos últimos três exercícios e
a projeção para os dois anos seguintes ao exercício
de 2020.
§1º Até 30 dias antes do encaminhamento da
Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder
Executivo Municipal colocará à disposição da
Câmara Municipal os estudos e as estimativas de
receitas para o exercício de 2020, inclusive da receita
corrente líquida, e as respectivas memórias de
cálculo.
§2º Para fins do limite das despesas do Poder
Legislativo, nos termos do art. 29-A da Constituição
Federal e da metodologia de cálculo estabelecida
pela Instrução Normativa nº 12/2017 do Tribunal de
Contas do Estado, considerar-se-á a receita
arrecadada até o último mês anterior ao prazo para a
entrega da proposta orçamentária, acrescida da
tendência de arrecadação até o final do exercício.
Art.14. Constarão no projeto de lei orçamentária
reservas de contingência, desdobradas para atender
às seguintes finalidades:
I – atender, no executivo, passivos contingentes e
outros riscos e eventos fiscais imprevistos
relacionados no Anexo de que trata o art. 3º desta lei;
II - cobertura de créditos adicionais do executivo.

§1º A reserva de contingência, de que trata o inciso
I do caput, será fixada em, no mínimo, R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), e sua utilização
dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua
conta.
§2º Na hipótese de ficar demonstrado que as
reservas de contingência constituídas na forma dos
incisos I do caput não precisarão ser utilizadas para
sua finalidade, no todo ou em parte, o Chefe do
Executivo poderá utilizar seu saldo para dar
cobertura a outros créditos adicionais, legalmente
autorizados na forma dos artigos 41, 42 e 43 da Lei
Federal nº 4.320/1964.

Art. 18. As metas fiscais estabelecidas no
demonstrativo de que trata o inciso I do art. 2º serão
desdobradas em metas quadrimestrais para fins de
avaliação em audiência pública na Câmara
Municipal até o final dos meses de maio, setembro e
fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos
seus objetivos, corrigir desvios, avaliar os gastos e
também o cumprimento das metas físicas
estabelecidas.
Art. 19. Compete ao Poder Legislativo Municipal,
mediante prévio agendamento com o Poder
Executivo, convocar e coordenar a realização das
audiências públicas referidas no art.18 desta lei.
Seção II

III – A reserva de contingência da Unidade Gestora
do Regime Próprio de Previdência Social que será
constituída dos recursos que corresponderão à
previsão de seu superávit orçamentário e somente
poderá ser utilizada para a cobertura de créditos
adicionais do próprio regime.
Art. 15. Observado o disposto no art. 45 da Lei
Complementar nº 101, de 2000, somente serão
incluídos novos projetos na Lei Orçamentária de
2020 se:
I – tiverem sido adequada e suficientemente
contempladas as despesas para conservação do
patrimônio público e para os projetos em
andamento, constantes do Anexo IV desta Lei;
II – a ação estiver compatível com o Plano
Plurianual.

Das Diretrizes Específicas
Seguridade Social

do

Orçamento

da

Art. 20. O Orçamento da Seguridade Social
compreenderá as dotações destinadas a atender às
ações de saúde, previdência e assistência social, e
contará, entre outros, com recursos provenientes:
I – do produto da arrecadação de impostos e
transferências constitucionais vinculados às ações e
serviços públicos de saúde, nos termos da Lei
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
II – das contribuições para o Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Municipais, que
será utilizada para despesas com encargos
previdenciários do Município;
III – do Orçamento Fiscal;

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica às despesas programadas com recursos de
transferências voluntárias e operações de crédito,
cuja execução fica limitada à respectiva
disponibilidade orçamentária e financeira.
Art. 16. Os procedimentos administrativos de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro e
declaração do ordenador da despesa de que trata o
art. 16, I e II, da LC nº 101/2000, quando for o caso,
deverão ser inseridos no processo que abriga os
autos
da
licitação
ou
de
sua
dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no art. 16,
§ 3º, da LC nº 101/2000, serão consideradas
despesas irrelevantes aquelas decorrentes da
criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação
governamental que acarrete aumento da despesa,
cujo montante no exercício financeiro de 2020, em
cada evento, não exceda aos valores limites para
dispensa de licitação fixados nos incisos I e II do
art. 24 da Lei nº 8.666/93, conforme o caso.
Art. 17. A compensação de que trata o art. 17, § 2º,
da LC n° 101/2000, quando da criação ou aumento
de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado,
poderá ser realizada a partir do aproveitamento da
margem líquida de expansão prevista no inciso V do
§ 2º do art. 4º, da referida Lei, desde que
observados:
I – o limite das respectivas dotações constantes da
Lei Orçamentária de 2020 e de créditos adicionais;
II – os limites estabelecidos nos arts. 20, inciso III,
e 22, parágrafo único, da LC nº 101/2000, no caso
da geração de despesas com pessoal e respectivos
encargos;
III – o valor da margem líquida de expansão
constante no demonstrativo de que trata o art. 2º,
VIII, dessa Lei.

IV – das demais receitas cujas despesas integram,
exclusivamente, o orçamento referido no caput deste
artigo.
Parágrafo único. O orçamento da seguridade social
será evidenciado na forma do demonstrativo previsto
no art. 8º, § 1º, inciso III, desta Lei.
Seção III
Das Disposições sobre a Programação e Execução
Orçamentária e Financeira
Art. 21. O Chefe do Poder Executivo Municipal
estabelecerá, através de Decreto, em até 30 dias após
a publicação da Lei Orçamentária Anual, o
desdobramento da receita prevista em metas
bimestrais de arrecadação, a programação financeira
das receitas e despesas e o cronograma de execução
mensal para todas as Unidades Orçamentárias,
considerando, nestas, eventuais déficits financeiros
apurados nos Balanços Patrimoniais do exercício
anterior, de forma a restabelecer equilíbrio.
§1º O ato referido no caput deste artigo e os que o
modificarem conterá:
I – metas quadrimestrais para o resultado primário,
que servirão de parâmetro para a avaliação de que
trata o art. 9º, § 4º da LC nº 101/2000;
II – metas bimestrais de realização de receitas
primárias, em atendimento ao disposto no art. 13 da
LC nº 101/2000, discriminadas, no mínimo, por
origem, identificando-se separadamente, quando
cabível, as medidas de combate à evasão e à
sonegação fiscal e da cobrança da dívida ativa;
III – cronograma de desembolso mensal de despesas,
por órgão e unidade orçamentária.
§2º Excetuadas as despesas com pessoal e encargos
sociais, precatórios e sentenças judiciais, o
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cronograma de desembolso do Poder Legislativo
terá, como referencial, o repasse previsto no art. 168
da Constituição Federal, na forma de duodécimos.
Art. 22. Na execução do orçamento, verificado que o
comportamento da receita ordinária poderá afetar o
cumprimento das metas de resultados primário e
nominal, e observado o disposto no § 2º do art. 2º
desta Lei, os Poderes Executivo e Legislativo, de
forma proporcional às suas dotações, adotarão o
mecanismo da limitação de empenhos e
movimentação financeira nos montantes necessários,
observadas as respectivas fontes de recursos, nas
seguintes despesas:
I – contrapartida para projetos ou atividades
vinculados a recursos oriundos de fontes
extraordinárias, como transferências voluntárias,
operações de crédito, alienação de ativos, desde que
ainda não comprometidos;
II – obras em geral, cuja fase ou etapa ainda não
esteja iniciada;
III – aquisição de combustíveis e derivados,
destinada à frota de veículos, exceto dos setores de
educação de saúde;
IV – dotação para material de consumo e outros
serviços de terceiros das diversas atividades;
V – diárias de viagem;
VI – festividades, homenagens, recepções e demais
eventos da mesma natureza;
VII – despesas com publicidade institucional;
VIII – horas extras.
§1º Na avaliação do cumprimento das metas
bimestrais de arrecadação para implementação ou
não do mecanismo da limitação de empenho e
movimentação financeira, será considerado ainda o
resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial
do exercício de 2019, observada a vinculação de
recursos.
§2º Não serão objeto de limitação de empenho:
I – despesas relacionadas com vinculações
constitucionais e legais, nos termos do § 2º do art. 9º
da LC nº 101/2000 e do art. 28 da Lei Complementar
Federal n.º 141, de 13 de janeiro de 2012;
II – as despesas com o pagamento de precatórios e
sentenças judiciais de pequeno valor;
III – as despesas fixas e obrigatórias com pessoal e
encargos sociais; e
IV – as despesas financiadas com recursos de
Transferências Voluntárias da União e do Estado,
Operações de Crédito e Alienação de bens, observado
o disposto no art. 24 desta Lei.
§3º Na hipótese de ocorrência do disposto no caput
deste artigo, o Poder Executivo comunicará à Câmara
Municipal o montante que lhe caberá tornar
indisponível para empenho e movimentação
financeira.
§4º Os Chefes do Poder Executivo e do Poder
Legislativo deverão divulgar, em ato próprio, os
ajustes processados, que será discriminado por órgão.
§5º Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista,
a recomposição se fará obedecendo ao disposto no
art. 9º, § 1º, da LC nº 101/2000.
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§6º Na ocorrência de calamidade pública,
reconhecida na forma da lei, serão dispensadas a
obtenção dos resultados fiscais programados e a
limitação de empenho enquanto perdurar essa
situação, nos termos do art. 65 da LC nº 101/2000.
Art. 23. O repasse financeiro da cota destinada ao
atendimento das despesas do Poder Legislativo,
obedecida a programação financeira, será repassado
até o dia 20 de cada mês, mediante depósito em
conta bancária específica, indicada pela Mesa
Diretora da Câmara Municipal.
§1º Os rendimentos das aplicações financeiras e
outros ingressos orçamentários que venham a ser
arrecadadas através do Poder Legislativo, serão
contabilizados como receita pelo Poder Executivo,
tendo como contrapartida o repasse referido no
caput deste artigo.
§2º Ao final do exercício financeiro de 2020, o
saldo de recursos financeiros porventura existentes
na Câmara, será devolvido ao Poder Executivo,
livre de quaisquer vinculações, deduzidos os
valores correspondentes ao saldo das obrigações a
pagar, nelas incluídos os restos a pagar do Poder
Legislativo.
§3º O eventual saldo de recursos financeiros que
não for devolvido no prazo estabelecido no
parágrafo anterior, será devidamente registrado na
contabilidade e considerado como antecipação de
repasse do exercício financeiro de 2021.
Art. 24. Os projetos, atividades e operações
especiais previstos na Lei Orçamentária, ou em seus
créditos adicionais, que dependam de recursos
oriundos de transferências voluntárias, operações de
crédito, alienação de bens e outros recursos
vinculados, só serão movimentados, se ocorrer ou
estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa,
respeitado, ainda, o montante ingressado ou
garantido.
§1º No caso dos recursos de transferências
voluntárias e de operações de crédito, considerar-seá garantido o ingresso no fluxo de caixa, a partir da
assinatura do respectivo convênio, contrato ou
instrumento congênere, bem como na assinatura dos
correspondentes aditamentos de valor, não se
confundindo com as liberações financeiras de
recursos, que devem obedecer ao cronograma de
desembolso previsto nos respectivos instrumentos.
§2º A execução das Receitas e das Despesas
identificará com codificação adequada cada uma
das fontes de recursos, de forma a permitir o
adequado controle da execução dos recursos
mencionados no caput deste artigo.
Art. 25. A despesa não poderá ser realizada se não
houver comprovada e suficiente disponibilidade de
dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada
a adoção de qualquer procedimento que viabilize a
sua realização sem observar a referida
disponibilidade.
§1º A contabilidade registrará todos os atos e os
fatos relativos à gestão orçamentário-financeira,
independentemente de sua legalidade, sem prejuízo
das responsabilidades e demais consequências
advindas da inobservância do disposto no caput
deste artigo.
§2º A realização de atos de gestão orçamentária,
financeira e patrimonial, após 31 de dezembro de
2020, relativos ao exercício findo, não será
permitida, exceto ajustes para fins de elaboração
das demonstrações contábeis, os quais deverão
ocorrer até o trigésimo dia de seu encerramento.

Art. 26. Para efeito do disposto no § 1º do art. 1º e do
art. 42 da LC nº 101/2000, considera-se contraída a
obrigação, e exigível o empenho da despesa
correspondente, no momento da formalização do
contrato administrativo ou instrumento congênere.
Parágrafo único. No caso de despesas relativas às
obras e prestação de serviços, consideram-se
compromissadas apenas as prestações cujos
pagamentos devam ser realizados no exercício
financeiro, observado o cronograma pactuado.
Seção IV
Das Diretrizes sobre Alterações da Lei Orçamentária
Art. 27. A abertura de créditos suplementares e
especiais dependerá da existência de recursos
disponíveis para a despesa, nos termos da Lei
Federal nº 4.320/64.
§1º A apuração do excesso de arrecadação de que
trata o art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/64, será
realizada por fonte de recursos para fins de abertura
de créditos adicionais, conforme exigência contida
no art. 8º, parágrafo único, da LC nº 101/2000.
§2º Considera-se superávit financeiro do exercício
anterior, para fins do § 2º do art. 43 da Lei Federal nº
4.320/64, os recursos que forem disponibilizados a
partir do cancelamento de restos a pagar durante o
exercício de 2020, obedecida a fonte de recursos
correspondente.
§3º Os projetos de lei relativos a créditos
suplementares ou especiais solicitados pelo Poder
Legislativo, com indicação de recursos de redução de
dotações do próprio poder, serão encaminhados à
Câmara Municipal no prazo de até 15 dias, a contar
do recebimento da solicitação.
§4º As solicitações de que trata o §3º serão
acompanhadas da exposição de motivos.
Art. 28. No âmbito do Poder Legislativo, a abertura
de créditos suplementares autorizados na Lei
Orçamentária de 2020, com indicação de recursos
compensatórios do próprio órgão, nos termos do art.
43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964,
proceder-se-á por ato do Presidente da Câmara dos
Vereadores.
Art. 29. A reabertura dos créditos especiais e
extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º,
da Constituição Federal, será efetivada, quando
necessária, até 31 de dezembro de 2020.
Art. 30. O Poder Executivo poderá, mediante
Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar,
total ou parcialmente, as dotações orçamentárias
aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 e em
créditos adicionais, em decorrência da extinção,
transformação, transferência, incorporação ou
desmembramento de órgãos e entidades, bem como
de alterações de suas competências ou atribuições,
mantida a estrutura programática, expressa por
categoria de programação, conforme definida no art.
6º desta Lei.
Parágrafo único. A transposição, transferência ou
remanejamento não poderá resultar em alteração dos
valores das programações aprovadas na Lei
Orçamentária ou em créditos adicionais, podendo
haver, excepcionalmente, ajuste na classificação
funcional.
Art. 31. As fontes de recursos e as modalidades de
aplicação da despesa, aprovadas na lei orçamentária,
e em seus créditos adicionais, poderão ser
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modificadas, para atender às necessidades de
execução, por meio de decreto do Poder Executivo,
desde que verificada a inviabilidade técnica,
operacional ou econômica da execução do crédito,
através da fonte de recursos e/ou modalidade prevista
na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.

Dos Auxílios

Parágrafo único. O disposto no caput também se
aplica no caso da necessidade de alterações de
codificações ou denominações das classificações
orçamentárias, desde que constatado erro de ordem
técnica ou legal, ou para adequação à classificação
vigente, desde que não impliquem em mudança de
valores e de finalidade da programação.

I – de atendimento direto e gratuito ao público e
voltadas para a educação;

Seção V
Da Destinação de Recursos Públicos a Pessoas
Físicas e Jurídicas
Subseção I
Das Subvenções Econômicas
Art. 32. A destinação de recursos para equalização de
encargos financeiros ou de preços, o pagamento de
bonificações a produtores rurais e a ajuda financeira,
a qualquer título, a entidades privadas com fins
lucrativos, poderá ocorrer desde que atendido o
disposto nos artigos 26, 27 e 28 da Lei
Complementar no 101/2000.
Parágrafo único. Em atendimento ao disposto no art.
19 da Lei Federal no 4.320/1964, a destinação de
recursos às entidades privadas com fins lucrativos de
que trata o caput somente poderá ocorrer por meio de
subvenções
econômicas,
sendo
vedada
a
transferência a título de contribuições ou auxílios
para despesas de capital.
Art. 33. No caso das pessoas físicas, a ajuda
financeira referida art. 26 da Lei Complementar nº
101/2000 será efetivada exclusivamente por meio de
programas instituídos nas áreas de assistência social,
agricultura e política habitacional, nos termos da
legislação específica.
Subseção II
Das Subvenções Sociais
Art. 34. A transferência de recursos a título de
subvenções sociais, nos termos dos arts. 12, § 3º, I,
16 e 17 da Lei Federal n o 4.320/1964, atenderá às
entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam
atividades de natureza continuada nas áreas de
assistência social, saúde, educação, cultura,
segurança e defesa civil.
Subseção III
Das Contribuições Correntes e de Capital
Art. 35. A transferência de recursos a título de
contribuição
corrente
identificada
na
Lei
Orçamentária de 2020, somente será destinada a
entidades sem fins lucrativos que sejam selecionadas
para execução, em parceria com a Administração
Pública Municipal, de atividades ou projetos que
contribuam diretamente para o alcance de diretrizes,
objetivos e metas previstas no Plano Plurianual.
Parágrafo único. A transferência prevista no caput do
artigo dependerá da formalização do ajuste,
observadas as exigências legais aplicáveis à espécie.
Art. 36. A alocação de recursos para entidades
privadas sem fins lucrativos, a título de contribuições
de capital, fica condicionada à autorização em lei
especial anterior de que trata o art. 12, § 6 o, da Lei
Federal no 4.320/1964.
Subseção IV

Art. 37. A transferência de recursos a título de
auxílios, previstos no art. 12, § 6o, da Lei Federal no
4.320/1964, somente poderá ser realizada para
entidades privadas sem fins lucrativos que sejam:

II – para o desenvolvimento de programas voltados
a manutenção e preservação do Meio Ambiente;
III – voltadas a ações de saúde e de atendimento
direto e gratuito ao público, prestadas por entidades
sem fins lucrativos que sejam certificadas como
entidades beneficentes de assistência social na área
de saúde;
IV – qualificadas como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - OSCIP, com termo de
parceria firmada com o Poder Público Municipal,
de acordo com a Lei Federal n o 9.790/1999, e que
participem da execução de programas constantes no
plano plurianual, devendo a destinação de recursos
guardar conformidade com os objetivos sociais da
entidade;
V – qualificadas como Organizações Sociais – OS,
com contrato de gestão celebrado com o Poder
Público Municipal, de acordo com a Lei Federal n o
9.637/1998, para fomento e execução de atividades
dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e
preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde,
de acordo com o programa de trabalho proposto, as
metas a serem atingidas e os prazos de execução
previstos;
VI – qualificadas para o desenvolvimento de
atividades esportivas que contribuam para a
formação e capacitação de atletas;
VII – destinada a atender, assegurar e a promover o
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais
por pessoa com deficiência, visando à sua
habilitação, reabilitação e integração social e
cidadania, nos termos da Lei no 13.146/2015;
VIII – constituídas sob a forma de associações ou
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas
físicas em situação de risco social;
IX – voltadas ao atendimento direto e gratuito ao
público na área de assistência social que:
a) se destinem a pessoas idosas, crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social,
risco pessoal e social;
b) sejam voltadas ao atendimento de pessoas em
situação de vulnerabilidade social, violação de
direito ou diretamente alcançadas por programas e
ações de combate à pobreza e geração de trabalho e
renda.
§1º No caso do inciso I, a transferência de recursos
públicos deve ser obrigatoriamente justificada e
vinculada ao plano de expansão da oferta pública na
respectiva etapa e modalidade de educação.
§2º No caso do inciso IV, as transferências serão
efetuadas por meio de termo de parceria, caso em
que deverá ser observada a legislação específica
pertinente a essas entidades e processo seletivo de
ampla divulgação.
Subseção V
Das Disposições Gerais para Destinação de
Recursos Públicos para Pessoas Jurídicas

Art. 38. Sem prejuízo das demais disposições
contidas nesta seção, a transferência de recursos
prevista na Lei Federal no 4.320/1964, a entidade
privada sem fins lucrativos, atenderá o disposto no
Decreto nº 3.256, de 27 de março de 2018 e suas
alterações ou outro que venha substituí-lo.
Art. 39. É necessária a contrapartida para as
transferências previstas na forma de subvenções,
auxílios e contribuições, que poderá ser atendida por
meio de recursos financeiros ou de bens ou serviços
economicamente mensuráveis, cuja expressão
monetária será obrigatoriamente identificada no
termo de colaboração ou de fomento.
Art. 40. As entidades privadas beneficiadas com
recursos públicos municipais, a qualquer título,
sujeitar-se-ão à fiscalização da Administração
Pública e dos conselhos de políticas públicas
setoriais, com a finalidade de verificar o
cumprimento de metas e objetivos para os quais
receberam os recursos.
Parágrafo único. Enquanto vigentes os respectivos
convênios, termos de parceria, contratos ou
instrumentos congêneres, o Poder Executivo deverá
divulgar e manter atualizadas na internet relação das
entidades privadas beneficiadas com recursos de
subvenções, contribuições e auxílios.
Art. 41. Não serão consideradas subvenções, auxílios
ou contribuições, o rateio das despesas decorrentes
da participação do Município em Consórcios
Públicos instituído nos termos da Lei Federal nº
11.107/2005.
Art. 42. As transferências de recursos de que trata
esta Seção serão feitas por intermédio de instituição
financeira oficial determinada pela Administração
Pública, devendo a nota de empenho ser emitida até
a data da assinatura do respectivo convênio, termo de
parceria, ajuste ou instrumento congênere, observado
o princípio da competência da despesa, previsto no
art. 50, inciso II, da Lei Complementar no 101/2000.
Art. 43. Toda movimentação de recursos relativos às
subvenções, contribuições e auxílios de que trata esta
Seção, por parte das entidades beneficiárias, somente
será realizada observando-se os seguintes preceitos:
I – depósito e movimentação em conta bancária
específica de cada projeto;
II – desembolsos mediante documento bancário, por
meio do qual se faça crédito na conta bancária de
titularidade do fornecedor ou prestador de serviços.
§1º. Em sendo formalmente demonstrada a
impossibilidade de pagamento de fornecedores ou
prestadores de serviços mediante transferência
bancária, o convênio, o termo de parceria, o ajuste ou
instrumento congênere poderá admitir a realização
de pagamento em cheque, desde que a relação de tais
pagamentos conste no plano de trabalho e os recibos
ou documentos fiscais pertinentes identifiquem
adequadamente os credores.
§2º. Não será aprovada a prestação de contas que
estiver em desacordo com os incisos I e II do artigo
43, devendo ser restituído os recursos.
Seção VI
Dos
Empréstimos,
Refinanciamentos

Financiamentos

e

Art. 44. Observado o disposto no art. 27 da LC nº
101/2000, a concessão de empréstimos e
financiamentos destinados a pessoas físicas e
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jurídicas fica condicionada ao pagamento de juros ou
ao custo de captação e também às seguintes
exigências:
I – concessão através de fundo rotativo ou programa
governamental específico;
II – pré-seleção e aprovação dos beneficiários pelo
Poder Público;
III – formalização de contrato;
IV – assunção, pelo mutuário, dos encargos
financeiros, eventuais comissões, taxas e outras
despesas cobradas pelo agente financeiro, quando for
o caso.
§1º No caso das pessoas jurídicas, serão consideradas
como prioritárias, para a concessão de empréstimos
ou financiamentos, as empresas que:
I – desenvolvam projetos de responsabilidade
socioambiental;
II – integrem as cadeias produtivas locais;
III – empreguem pessoas com deficiência em
proporção superior à exigida no art. 110 da Lei
Federal no 8.213/1991;
IV – adotem políticas
trabalhadores nos lucros.

de

participação

dos

§2º Através de lei específica, poderá ser concedido
subsídio para o pagamento dos empréstimos e
financiamentos de que trata o caput deste artigo.
§3º As prorrogações e composições de dívidas
decorrentes de empréstimos, financiamentos e
refinanciamentos concedidos com recursos do
Município dependem de autorização expressa em lei
específica.
CAPÍTULO VI

art. 50 desta Lei.
§2º A revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos municipais e do subsídio de que
trata o § 4º do art. 39 da Constituição Federal,
levará em conta, tanto quanto possível, a variação
do poder aquisitivo da moeda nacional, segundo
índices oficiais.
Art. 48. Para fins dos limites previstos no art. 19,
inciso III, alíneas “a” e “b” da LC nº 101/2000, o
cálculo das despesas com pessoal dos poderes
executivo e legislativo deverá observar as
prescrições da Instrução Normativa nº 12/2017 do
Tribunal de Contas do Estado, ou a norma que lhe
for superveniente.
Art. 49. O aumento da despesa com pessoal, em
decorrência de quaisquer das medidas relacionadas
no artigo 169, § 1º, da Constituição Federal, desde
que observada a legislação vigente, respeitados os
limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo
único, da LC nº 101/2000, e cumpridas as
exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido
diploma legal, fica autorizado para:
I – conceder vantagens e aumentar a remuneração
de servidores;
II – criar e extinguir cargos públicos e alterar a
estrutura de carreiras;
III – prover cargos efetivos, mediante concurso
público, bem como efetuar contratações por tempo
determinado para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, respeitada a
legislação municipal vigente;
IV – prover cargos em comissão, funções
gratificadas e gratificações especiais;
V – melhorar a qualidade do serviço público
mediante a valorização do servidor municipal,
reconhecendo a função social do seu trabalho;

ordenador da despesa, de que o aumento tem
adequação com a lei orçamentária anual, exigência
essa a ser cumprida nos demais atos de contratação.
§3º No caso de aumento de despesas com pessoal do
Poder Legislativo, deverão ser obedecidos,
adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29A da Constituição Federal.
§4º Ficam dispensados, da estimativa de impacto
orçamentário e financeiro, atos de concessão de
vantagens já previstas na legislação pertinente, de
caráter meramente declaratório.
Art. 50. Quando a despesa com pessoal houver
ultrapassado 51,3% (cinquenta e um inteiros e três
décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete
décimos por cento) da Receita Corrente Líquida,
respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, a
contratação de horas-extras somente poderá ocorrer
quando destinada ao atendimento de situações
emergenciais, de risco ou prejuízo para a população,
tais como:
I – as situações de emergência ou de calamidade
pública;
II – as situações de risco iminente à segurança de
pessoas ou bens;
III – a relação custo-benefício se revelar mais
favorável em relação a outra opção possível.
Parágrafo único. A autorização para a realização de
serviço extraordinário, no âmbito do Poder
Executivo, nas condições estabelecidas neste artigo,
é de exclusiva competência do Chefe do Poder
Executivo.
CAPÍTULO VIII
DAS
ALTERAÇÕES
TRIBUTÁRIA

NA

LEGISLAÇÃO

Art. 51. As receitas serão estimadas e discriminadas:
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA
PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 45. A lei orçamentária anual garantirá recursos
para pagamento da dívida pública municipal, nos
termos dos compromissos firmados, inclusive com a
previdência social.
Art. 46. O projeto de Lei Orçamentária somente
poderá incluir, na composição da receita total do
Município, recursos provenientes de operações de
crédito já contratadas ou autorizadas pelo Ministério
da Fazenda, respeitados os limites estabelecidos no
artigo 167, inciso III, da Constituição Federal e em
Resolução do Senado Federal.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 47. No exercício de 2020, as despesas globais
com pessoal e encargos sociais do Município, dos
Poderes Executivo e Legislativo, compreendidas as
entidades mencionadas no art. 10 dessa Lei, deverão
obedecer às disposições da LC nº 101/2000.
§1º Os Poderes Executivo e Legislativo terão como
base de projeção de suas propostas orçamentárias,
relativo a pessoal e encargos sociais, a despesa com a
folha de pagamento do mês de setembro de 2019,
compatibilizada com as despesas apresentadas até
esse mês e os eventuais acréscimos legais, inclusive a
revisão geral anual da remuneração dos servidores
públicos, o crescimento vegetativo, e o disposto no

VI – proporcionar o desenvolvimento profissional
de servidores municipais, mediante a realização de
programas de treinamento;
VII – proporcionar o desenvolvimento pessoal dos
servidores municipais, mediante a realização de
programas informativos, educativos e culturais;
VIII – melhorar as condições de trabalho,
equipamentos e infraestrutura, especialmente no
que concerne à saúde, alimentação, transporte,
segurança no trabalho e justa remuneração.
§1º No caso dos incisos I, II, III e IV além dos
requisitos estabelecidos no caput deste artigo, os
projetos de lei deverão demonstrar, em sua
exposição de motivos, para os efeitos dos artigos 16
e 17 da LC nº 101/2000, as seguintes informações:
I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que devam entrar em vigor e nos
dois subsequentes, especificando-se os valores a
serem acrescidos e o seu acréscimo percentual em
relação à Receita Corrente Líquida estimada;
II – declaração do ordenador de despesas de que há
adequação
orçamentária
e
financeira
e
compatibilidade com esta Lei e com o Plano
Plurianual.
§2º No caso de provimento de cargos, salvo quando
ocorrer no exercício de sua da sua criação, a
estimativa do impacto orçamentário e financeiro
deverá instruir o expediente administrativo
correspondente, junto com a declaração do

I - considerando a legislação tributária vigente até a
data do envio do projeto de lei orçamentária à
Câmara Municipal;
II - considerando, se for o caso, os efeitos das
alterações na legislação tributária, resultantes de
projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal
até a data de apresentação da proposta orçamentária
de 2020, especialmente sobre:
a) atualização da planta genérica de valores do
Município;
b) revisão, atualização ou adequação da legislação
sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, suas
alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento,
descontos e isenções, inclusive com relação à
progressividade desse imposto;
c) revisão da legislação sobre o uso do solo, com
redefinição dos limites da zona urbana municipal;
d) revisão da legislação referente ao Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza;
e) revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre
Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre Imóveis;
f) instituição de novas taxas pela prestação de
serviços públicos e pelo exercício do poder de
polícia;
g) revisão das isenções tributárias, para atender ao
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interesse público e à justiça social;
h) revisão das contribuições sociais, destinadas à
seguridade social, cuja necessidade tenha sido
evidenciada através de cálculo atuarial;
i) demais incentivos e benefícios fiscais.
Art. 52. Caso não sejam aprovadas as modificações
referidas no inciso II do art. 51, ou essas o sejam
parcialmente, de forma a impedir a integralização
dos recursos estimados, o Poder Executivo
providenciará, conforme o caso, os ajustes
necessários na programação da despesa, mediante
Decreto.
Art. 53. O Executivo Municipal, autorizado em lei,
poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de
natureza tributária ou não tributária com vistas a
estimular o crescimento econômico, a geração de
emprego e renda, ou beneficiar contribuintes
integrantes de classes menos favorecidas, conceder
remissão e anistia para estimular a cobrança da
dívida ativa, devendo esses benefícios ser
considerados nos cálculos do orçamento da receita.
§1º A concessão ou ampliação de incentivo fiscal de
natureza tributária ou não tributária, não considerado
na estimativa da receita orçamentária, dependerá da
realização do estudo do impacto orçamentário e
financeiro e somente entrará em vigor se adotadas,
conjunta ou isoladamente, as seguintes medidas de
compensação:
a) aumento de receita proveniente de elevação de
alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição;
b) cancelamento, durante o período em que vigorar o
benefício, de despesas em valor equivalente.
§2º Poderá ser considerado como aumento
permanente de receita, para efeito do disposto neste
artigo, o acréscimo que for observado na arrecadação
dos tributos que são objeto de transferência
constitucional, com base nos artigos 158 e 159 da
Constituição Federal.
§3º Não se sujeita às regras do §1º a homologação de
pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados
com base na legislação municipal preexistente.
Art. 54. Conforme permissivo do art. 172, inciso III,
da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional, e o inciso II, do §3º do
art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000, os
créditos tributários lançados e não arrecadados,
inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança
sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser
cancelados, mediante autorização em lei, não se
constituindo como renúncia de receita.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 55. Para fins de atendimento ao disposto no art.
62 da LC nº 101/2000, fica o Poder Executivo
autorizado a firmar convênios, ajustes e/ou contratos,
para o custeio de despesas de competência da União
e/ou Estado, exclusivamente para o atendimento de
programas de segurança pública, justiça eleitoral,
fiscalização sanitária, tributária e ambiental,
educação, cultura, saúde, assistência social,
agricultura, meio ambiente, alistamento militar ou a
execução de projetos específicos de desenvolvimento
econômico-social.
Parágrafo único. A Lei Orçamentária anual, ou seus
créditos adicionais, deverão contemplar recursos
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orçamentários suficientes para o atendimento das
despesas de que trata o caput deste artigo.

§2º Não será interrompido o processamento de
despesas com obras em andamento.

Art. 56. As emendas ao projeto de lei orçamentária
ou aos projetos de lei que a modifiquem deverão ser
compatíveis com os programas e objetivos da Lei nº
3.433, de 15 de agosto de 2017 – Plano Plurianual
2018/2021 e com as diretrizes, disposições,
prioridades e metas desta Lei.

§3º Enquanto não aprovada a Lei Orçamentária de
2020, os valores consignados no respectivo Projeto
de Lei poderão ser utilizados para demonstrar,
quando exigível, a previsão orçamentária nos
procedimentos referentes à fase interna da licitação.

§1º Não serão admitidas, com a ressalva do inciso
III do § 3º do art. 166 da Constituição Federal, as
emendas que incidam sobre:
a) pessoal e encargos sociais;

Art. 60. As ações e programas constantes desta Lei,
altera as ações e programas do exercício de 2020,
aprovados na Lei Municipal n.º 3.433, de 15 de
agosto de 2017 – Plano Plurianual 2018/2021.
Art. 61. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

b) serviço da dívida.
§2º Para fins do disposto no § 3º, inciso I, do art.
166 da Constituição,
serão consideradas
incompatíveis com esta lei:
I – as emendas que acarretem a aplicação de
recursos abaixo dos limites constitucionais mínimos
previstos para os gastos com a manutenção e
desenvolvimento do ensino e com as ações e
serviços públicos de saúde;
II – as emendas que não preservem as dotações
destinadas ao pagamento de sentenças judiciais;
III – as emendas que reduzam o montante de
dotações suportadas por recursos oriundos de
transferências legais ou voluntárias da União e do
Estado, alienação de bens e operações de crédito.
§3º Para fins do disposto no art. 166, § 8º,
Constituição Federal, serão levados à reserva
contingência referida no inciso I do art. 14
recursos que, em decorrência de veto, emenda
rejeição do projeto da Lei Orçamentária Anual
2020, ficarem sem despesas correspondentes.

da
de
os
ou
de

Art. 57. Por meio da Secretaria Municipal da
Fazenda, o Poder Executivo deverá atender às
solicitações encaminhadas pela Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da
Câmara Municipal, relativas a informações
quantitativas e qualitativas complementares
julgadas necessárias à análise da proposta
orçamentária.
Art. 58. Em consonância com o que dispõe o § 5º
do art. 166 da Constituição Federal e o art. 87-A da
Lei Orgânica Municipal, poderá o Prefeito enviar
Mensagem à Câmara Municipal para propor
modificações aos projetos de lei orçamentária
enquanto não estiver concluída a votação da parte
cuja alteração é proposta.
Art. 59. Se o projeto de lei orçamentária não for
aprovado até 31 de dezembro de 2019, sua
programação poderá ser executada até a publicação
da lei orçamentária respectiva, mediante a
utilização mensal de um valor básico
correspondente a um doze avos das dotações para
despesas correntes de atividades e um treze avos
quando se tratar de despesas com pessoal e
encargos sociais, constantes na proposta
orçamentária.
§1º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo
as despesas correntes nas áreas da saúde, educação
e assistência social, bem como aquelas relativas ao
serviço da dívida, amortização, precatórios judiciais
e despesas à conta de recursos legalmente
vinculados à educação, saúde e assistência social,
que serão executadas segundo suas necessidades
específicas e a efetiva disponibilidade de recursos.

Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI N° 3.707, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a contratar
temporariamente, sob regime emergencial e
de excepcional interesse público, 01 (um)
Médico Clínico Geral.
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
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, 01 (um) Médico para
atendimento na área de Clínica Geral, com carga
horária de até 20 (vinte) horas semanais.
Art. 2º A contratação tem como objetivo suprir
elevada demanda de atendimentos eletivos que o
Centro Municipal de Saúde vem experimentando nos
últimos meses.
Art. 3º O prazo de contratação se dá a partir da
assinatura do contrato administrativo, com período
previsto para 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por igual período ou até nomeação de
profissional aprovado em concurso público.
§1º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados nos referidos contratos 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 neste artigo, para
completá-lo, poderão ser contratados outros
profissionais.
Art. 4º 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.
Parágrafo único. Dos requisitos para provimento do
cargo de Médico de que trata a Lei Municipal n.º
685/90, fica excluída a letra “d”, a qual dispõe sobre
habilitação para condução de veículos, categoria
“B”, da Carteira Nacional de Habilitação.
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LEI N° 3.710, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI N° 3.708, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente, sob regime emergencial e
de excepcional interesse público, por prazo
determinado, 01 (um) Professor de Português.
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, por prazo determinado, 01 (um)
Professor de Português com carga horária de 20h
semanal.
Art. 2º A contratação se inicia a partir da assinatura
do contrato administrativo, a contar de 01 de outubro
de 2019 até 31 de dezembro de 2019.
§1º A contratação se faz necessária pelo motivo de
licença prêmio de servidor titular, conforme período
constante no caput do presente artigo.
§2º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados nos referidos contrato de acordo com a
carga horária prevista, fica o Município autorizado a
contratar outros profissionais com carga horária
inferior, até o limite previsto, bem como poderá
ocorrer redução da carga horária inicialmente
contratada, conforme a necessidade, programação e
organização da Instituição de Ensino.
§3º Ocorrendo rescisão dos contratos antes de expirar
o prazo estabelecido, para completá-lo poderão ser
contratados outros profissionais.
Art. 3º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990, e, quando for o caso, o pagamento de
indenização de difícil acesso, previsto na Lei
Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014, e no que
se refere a padrões de vencimentos, requisitos para
provimento, atribuições e condições de trabalho,
deverá ser observado os ditames da Lei Municipal nº
2.133, de 23 de janeiro de 2008.
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
publicação.
Carlos Barbosa, 15 de outubro de
2019. 60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI N° 3.709, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente, sob regime emergencial e
de excepcional interesse público, por prazo
determinado, 02 (dois) Professores de
História.
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, por prazo
determinado, 02 (dois) Professores de História com
carga horária semanal e pelo prazo de:
I – 01 (um) Professor de História 15 (quinze) horas
semanais, a contar de 16 de outubro até 20 de
dezembro de 2019;
II – 01 (um) Professor de História 10 (dez) horas
semanais, a contar de 16 de outubro até 20 de
dezembro de 2019.
Art. 2º A contratação se faz necessária pelo motivo
de:
I – 20h semanais para substituir professora que
estará em atendimento especializado educacional
nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental; e
II – 05h semanais para substituir professor que está
desempenhando a função de vice-diretor.
§1º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados nos referidos contrato de
acordo com a carga horária prevista, fica o
Município
autorizado
a
contratar
outros
profissionais com carga horária inferior, até o limite
previsto, bem como poderá ocorrer redução da
carga horária inicialmente contratada, conforme a
necessidade, programação e organização da
Instituição de Ensino.
§2º Ocorrendo rescisão dos contratos antes de
expirar o prazo estabelecido, para completá-lo
poderão ser contratados outros profissionais.
Art. 3º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se o disposto
no art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de 1990, e, quando for o caso, o pagamento de
indenização de difícil acesso, previsto na Lei
Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014, e no
que se refere a padrões de vencimentos, requisitos
para provimento, atribuições e condições de
trabalho, deverá ser observado os ditames da Lei
Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro de 2008.
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
publicação.
Carlos Barbosa, 15 de outubro de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a
firmar termo de Concessão de Uso com a
Companhia Riograndense de Saneamento –
CORSAN.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município autorizado firmar termo de
Concessão de Uso gratuita com a Companhia
Riograndense de Saneamento – CORSAN,
objetivando a cedência da área de terras a seguir
descrita:
"Uma área rural de 12.810,71
m2, destinada a Cessão de
Uso, parte da matrícula nº
7.019 do Registro de Imóveis
de Carlos Barbosa, com a
seguinte descrição: o ponto
P1 (ponto de amarração)
situa-se na intersecção do
alinhamento do eixo da Rua
Marau com o alinhamento do
eixo da Rua Luiz Barsé;
Deste, com azimute de
351°25’09”, a uma distância
de 160,41m, chega-se ao
vértice V1, ponto inicial da
área em descrição;
Deste, visando P1, com giro
angular
de
168°31’07”,
confrontando a leste com área
da Prefeitura Municipal de
Carlos Barbosa, a uma
distância de 54,60m, chega-se
ao vértice V2;
Deste, visando V1, com giro
angular
de
165°01’55”,
confrontando a nordeste com
área da Prefeitura Municipal
de Carlos Barbosa, a uma
distância de 56,22m, chega-se
ao vértice V3;
Deste, visando V2, com giro
angular
de
188º06’32”,
confrontando a nordeste com
área da Prefeitura Municipal
de Carlos Barbosa, a uma
distância de 11,25m, chega-se
ao vértice V4;
Deste, visando V3, com giro
angular
de
116°32’50”,
confrontando ao norte com
área de Constantino Pavão, a
uma distância de 64,60m,
chega-se ao vértice V5;
Deste, visando V4, com giro
angular
de
92º26’06”,
confrontando a oeste com
área da Prefeitura Municipal
de Carlos Barbosa, a uma
distância de 147,10m, chegase ao vértice V6;
Deste, visando V5, com giro
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angular
de
65º52’59”,
confrontando ao sul com
acesso sem denominação, a
uma distância de 33,08m,
chega-se ao vértice V7;
Deste, visando V6, com giro
angular
de
186º29’54”,
confrontando ao sul com
acesso sem denominação, a
uma distância de 41,77m,
chega-se ao vértice V8;
Deste, visando V7, com giro
angular
de
179º10’51”,
confrontando ao sul com
acesso sem denominação, a
uma distância de 18,64m,
chega-se ao vértice V9;
Deste, visando V8, com giro
angular
de
170º11’54”,
confrontando ao sul com
acesso sem denominação, a
uma distância de 22,86m,
chega-se ao vértice V10;
Deste, visando V9, com giro
angular
de
202º14’54”,
confrontando ao sul com
acesso sem denominação, a
uma distância de 16,81m,
chega-se ao vértice V1, ponto
inicial da área descrita.
Todos os ângulos foram
medidos no sentido horário.
Imóvel constante na matrícula
nº 7.019, livro nº 2, do ofício
de registros públicos da
Comarca de Carlos Barbosa."
Art. 2º A presente Concessão de Uso é destinada à
implantação de uma Estação de Tratamento de
Esgoto – ETE, parte integrante do Sistema de
Esgotamento Sanitário do Município de Carlos
Barbosa.
Art. 3º A presente Concessão de uso vigorará
enquanto estiver vigente o Contrato de Programa
firmado entre o município e a CORSAN, conforme
Termo e demais documentos em anexo.
Art. 4º As despesas operacionais e custos da obra
para a implantação e execução do objeto da presente
Concessão são de inteira responsabilidade da
CORSAN.
Art. 5º As despesas decorrentes da presente lei
correrão por dotações orçamentárias próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 15 de outubro de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

DECRETOS
DECRETO N° 3.454, DE 04 DE OUTUBRO 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:
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1321
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Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2019, Lei nº 3.593 de 18 de dezembro de 2018, no
montante de R$ 451.613,79 (Quatrocentos e
cinquenta e um mil, seiscentos e treze reais e
setenta e nove centavos) as seguintes rubricas:
De
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SERVIÇOS DE
CONSULTORIA

2.000,0
0

.2806
8040

08.01.26.

3.3.3.

782.0083

9.0.30

1

MATERIAL DE
CONSUMO

5.000,0
0

.2709
9240

09.02.10.

3.3.3.

302.0091

9.0.30

40

MATERIAL DE
CONSUMO

2.000,0
0

.2903
9265

09.02.10.

3.3.3.

302.0091

9.0.39

40

TERCEIROS-PESSOA

.2918
9267

3.3.3.

302.0091

9.0.39

4500

3.3.3.

303.0092

9.0.32

40

MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO P/DISTR.

3.4.4.

301.0094

9.0.52

40

EQUIPAMENTOS E

TOTAL

3.3.3.

79.868,
50
11.000,0
0
142.747
,43
150,00

MATERIAL

302.0095

9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS-PESSOA

.2921
10.01.08.

3.3.3.

2

244.0100

9.0.14

1

DIÁRIAS - CIVIL

10.000,
00
339,86

.2101
1205

12.01.27.

3.3.3.

7

812.0120

9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS-PESSOA

.2017

5.000,0

D

Or.Un.F.Sf.

es

Prog. P/A

Categoria

Recurs

12.02.27.

3.3.3.

0

813.0121

9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS-PESSOA

.2020

5.000,0

12.02.27.

3.3.3.

5

813.0123

9.0.30

1

MATERIAL DE
CONSUMO

1.560,0

30

03.01.04.122.

3.3.3.9.0.3

09

0030.2301

9

1

12.02.27.

3.3.3.

1

813.0121

9.0.31

1

PREMIAÇÕES
CULT,ARTÍST,CIENTÍF,

.2153

1.265,0

13.01.06.

3.3.3.

7

181.0132

9.0.30

1

MATERIAL DE

200,0
0

PESSOA JURÍDICA
42

04.02.04.125.

3.3.3.9.0.3

03

0041.2403

0

52

05.02.12.365.

3.4.4.9.0.5

13

0051.2520

2

1

MATERIAL DE
CONSUMO

20

EQUIPAMENTOS E
MATERIAL

200,0
0
2.270,
00

PERMANENTE
70

07.01.20.606.

3.3.3.9.0.3

14

0070.2801

9

1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

4.022,
00

PESSOA JURÍDICA
70

07.01.20.606.

3.4.4.9.0.5

47

0072.2872

1

70

07.01.20.782.

3.3.3.9.0.3

50

0072.2704

0

70

07.01.20.782.

3.4.4.9.0.5

52

0072.2704

1

72

07.02.18.541.

3.3.3.9.0.3

33

0079.2806

9

1
1

OBRAS E

1

00

MATERIAL DE

889,0

OBRAS E
INSTALAÇÕES

1

2.098,

INSTALAÇÕES
CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

0
389,0
0
54.20
0,00

PESSOA JURÍDICA
73

07.03.15.452.

3.3.3.9.0.3

13

0077.2716

9

1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

2.400,
00

PESSOA JURÍDICA
76

07.06.20.606.

3.3.3.9.0.3

03

0075.2713

0

76

07.06.20.606.

3.3.3.9.0.3

06

0075.2713

9

1

MATERIAL DE
CONSUMO

1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

4.000,
00
3.000,
00

PESSOA JURÍDICA
77

07.07.20.606.

3.3.3.9.0.3

11

0076.2710

9

1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

3.000,
00

PESSOA JURÍDICA
78

07.08.20.606.

3.3.3.9.0.3

11

0078.2715

9

1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

2.800,
00

PESSOA JURÍDICA
90

09.01.10.301.

3.3.1.9.0.3

03

0090.2901

4

40

OUTRAS DESPESAS
DE PESSOAL-

90

09.01.10.301.

3.3.3.9.0.3

50

0090.2902

0

90

09.01.10.301.

3.3.3.9.0.3

61

0090.2902

9

40
4500

5.000,
00

70,00

MATERIAL DE

162.3

CONSUMO

47,43

OUTROS SERVIÇOS

11.00

DE TERCEIROS-

0,00

PESSOA JURÍDICA
92

09.02.10.302.

3.3.1.9.0.3

03

0091.2901

4

40

OUTRAS DESPESAS
DE PESSOAL -

11.40
0,00

TERCEIRIZAÇÃO
92

09.02.10.302.

3.3.3.9.0.3

50

0091.2920

2

40

MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO P/DISTR.

21.36
8,50

GRATUITA
92

09.02.10.302.

3.3.3.9.0.3

83

0091.2921

9

40

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

21.00
0,00

PESSOA JURÍDICA
95

09.05.10.122.

3.3.3.9.0.3

52

0096.2909

9

40

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

4.000,
00

PESSOA JURÍDICA

0

DESP. E OUTRAS

1300

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

0

.2119
1226

Valor

p.

0

JURÍDICA

1223

Descrição

o

0

JURÍDICA

1223

451.613

TERCEIRIZAÇÃO

JURÍDICA

1000

00

,79

PERMANENTE

09.07.10.

20.000,

JURÍDICA

GRATUITA

09.06.10.

.2660

.2550

JURÍDICA

09.03.10.

.1971
9735

OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS-PESSOA

.2920
9628

TERCEIROS-PESSOA

JURÍDICA

09.02.10.
.2918

9361

OUTROS SERVIÇOS DE

OUTROS SERVIÇOS DE

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

Valor

A
3060

3880

95

09.05.10.122.

3.3.3.9.0.4

58

0096.2909

0

40

SERV. TECNOLOGIA

9.500,

INFORM.COMUNIC.-

00

T.I.C.- PJ

CONSUMO
96

09.06.10.301.

3.3.3.9.0.3

20

0094.1971

0

40

MATERIAL DE
CONSUMO

150,0
0

10
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10

10.02.08.241.

3.3.3.9.0.3

22

0102.1030

2

10

10.02.08.244.

3.4.4.9.0.5

29

0102.1024

1

1

MATERIAL, BEM OU

71,48

70

07.01.20

14

.606.007

268,3

90

09.01.10

8

61

.301.009

SERVIÇO P/DISTR.

7

GRATUITA
1

OBRAS E

3.3.3.9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS

0.2801

INSTALAÇÕES

3
12.01.27.812.

3.4.4.9.0.5

01

0122.1219

1

1

OBRAS E
INSTALAÇÕES

89.00

90

09.01.10

0,00

62

.301.009

0

4500

OUTROS SERVIÇOS

12.02.27.813.

3.3.3.9.0.3

26

0121.2153

0

12

12.02.27.813.

3.3.3.9.0.3

26

0121.2153

9

1

MATERIAL DE

2.855,

90

09.01.10

00

90

.301.000

9.970,

92

09.02.10

00

30

.302.000

CONSUMO

0

110.000,

DE TERCEIROS-

00

PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.40

4500

SERV. TECNOLOGIA

80.000,0

INFORM. COMUNIC.-

0.2902

12

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

2

PESSOA JURÍDICA

13

13.02.26.452.

3.3.3.9.0.3

25

0133.2623

0

1

MATERIAL DE

0

3.3.1.9.0.13

40

OBRIGAÇÕES

128.500,

PATRONAIS
3.3.1.9.0.13

40

OBRIGAÇÕES

94

09.04.10

17.000,0

PATRONAIS

00

60

.305.000

CONSUMO

0

3.3.1.9.0.13

40

OBRIGAÇÕES

13.02.26.452.

3.3.3.9.0.3

25

0133.2623

9

1

OUTROS SERVIÇOS

70,00

DE TERCEIROS-

1

95

09.05.10

90

.122.000

8.000,00

PATRONAIS

PESSOA JURÍDICA

15

15.01.13.392.

3.3.3.9.0.3

00

0150.2161

9

15

15.03.13.392.

3.3.3.5.0.4

33

0158.3202

3

3880

OUTROS SERVIÇOS

160,0

10

10.02.08

0

28

.241.010

4

0.2117

20.00

12

12.01.27

SOCIAIS

0,00

05

.812.012

7

0.2017

TOTAL

451.6

12

12.02.27

13,79

22

.813.012

PESSOA JURÍDICA
3881

SUBVENÇÕES

40

OBRIGAÇÕES

11.500,0

PATRONAIS

0

0.3101

DE TERCEIROS-

6

3.3.1.9.0.13

0

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

5

3.2216

12

12.02.27

23

.813.012

0

1.2020

3.3.3.9.0.30

1

MATERIAL DE

2.200,00

CONSUMO
3.3.3.9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS

7.200,00

DE TERCEIROSPESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.30

1

MATERIAL DE

800,00

CONSUMO
3.3.3.9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS

1.700,00

DE TERCEIROSTOTAL

598.950,
00

DECRETO N° 3.455, DE 11 DE OUTUBRO DE
2019
Abre
crédito
suplementar
no
Orçamento de 2019, Lei nº 3.593 de
18 de dezembro de 2018.

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto parte com o excesso de arrecadação do
recurso 4500/F-SUS CUSTEIO no montante de
190.000,00 e parte com a redução das seguintes
rubricas:
De

Or.Un.F.Sf

sp.

. Prog. P/

Categoria

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$ 598.950,00 (Quinhentos e noventa e
oito mil, novecentos e cinquenta reais) as seguintes
rubricas:
Desp.

Or.Un.F.

Categori

Sf. Prog.

a

Recurso

Descriçã

Valor

o

P/A
26

02.06.05

14

.122.002

30

03.01.28

16

.271.000

3.3.3.9.0.30

1

MATERIAL DE

150,00

CONSUMO

6.2207
3.3.1.9.0.13

1

OBRIGAÇÕES
PATRONAIS

65.000,0
0

0.3101
40

04.01.04

02

.123.004

3.3.3.9.0.14

1

DIÁRIAS - CIVIL

100,00

04.01.04

03

.123.004

52

05.02.12

40

.365.000

70

07.01.20

08

.606.007

3.3.3.9.0.30

1

MATERIAL DE

1.000,00

CONSUMO

3.4.4.9.0.52

1

3.3.1.9.0.13

20

OBRIGAÇÕES
PATRONAIS

160.700,
00

0.3101
3.3.3.9.0.30

1

MATERIAL DE
CONSUMO

2.680,00

Valo
r

EQUIPAMENTOS E
MATERIAL

30

03.01.04.12

17

2.0030.2308

44

04.04.04.12

07

2.0044.2404

44

04.04.04.12

13

2.0044.2404

3.3.1.9.0.08
3.3.3.9.0.30

1
1

,00

OUTROS BENEFÍCIOS

152.0

ASSIST. DO SERVIDOR

00,00

MATERIAL DE

100,0

CONSUMO
3.3.3.9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

05.01.12.36

03

1.0050.2501

50

05.01.12.36

16

1.0000.3101

70

07.01.20.60

40

6.0072.2872

70

07.01.20.60

46

6.0072.2872

90

09.01.10.30

06

1.0090.2901

92

09.02.10.30

40

2.0091.2903

12

12.01.27.81

04

2.0122.2217

3.3.3.9.0.46

20

3.3.1.9.0.13

20

3.3.3.9.0.30

1

ALIMENTAÇÃO

00,00

OBRIGAÇÕES

20.70

CONSUMO
3.3.3.9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS

3.3.3.9.0.46

40

AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

3.3.3.9.0.30

40

MATERIAL DE
CONSUMO

3.3.3.9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

12.02.27.81

22

3.0123.2216

3.3.3.9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

,00
100,0
0
70.00
0,00
8.000

12.02.27.81

23

3.0123.2119

3.3.3.9.0.39

1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

b) a publicidade oficial deste certame, até a
homologação final, dar-se-á através do Quadro de
Publicações Oficiais da Prefeitura e da Câmara
Municipal, do Diário Oficial Eletrônico, e dos sites
www.carlosbarbosa.rs.gov.br,
www.carlosbarbosa.rs.leg.br
e
www.objetivas.com.br;

,00
7.000
,00
800,0
0

PESSOA JURÍDICA

12

a) Qualquer legislação citada ao longo deste
documento deve ser considerada conjuntamente às
alterações com entrada em vigor até a data de
publicação deste edital, ainda que não mencionadas;

0,00
5.000

PESSOA JURÍDICA

12

6

140.0

MATERIAL DE

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

,00

AUXÍLIO-

PATRONAIS

É de responsabilidade do candidato seguir
estritamente as instruções contidas neste edital, nos
editais de prosseguimento, bem como acompanhar o
cronograma e as publicações oficiais referentes ao
andamento do certame, conforme segue abaixo:

0
1.000

PESSOA JURÍDICA
50

Este edital e seus anexos dispõem sobre o
regramento do certame, o qual será executado pela
empresa Objetiva Concursos Ltda., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
00.849.426/0001-14, estabelecida à Rua Casemiro de
Abreu, nº 347, bairro Rio Branco, em Porto
Alegre/RS, em conformidade com o Decreto
Municipal nº 2.842/2014 e demais disposições legais
vigentes, sob a fiscalização da Comissão Executiva,
instituída pelas Portarias nº 887/19 e nº 893/19, do
Poder Executivo, e nº 011/2019, do Poder
Legislativo de Carlos Barbosa/RS.

2.350

PERMANENTE

6

0.2401

0.2801

02.01.04.12
2.0020.2201

Descrição

o

1

0.2401
40

20
08

Rec
urs

A

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;

O Município de Carlos Barbosa, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ sob nº
88.587.183.0001-34, com sede na Rua Assis Brasil,
nº 11, centro, e o Poder Legislativo Municipal, com
sede na Avenida Presidente Kennedy, 737, bairro
Aurora, ambos na cidade de Carlos Barbosa/RS,
representados, respectivamente, pelo Prefeito
Municipal, o Senhor Evandro Zibetti, e pelo
Presidente, o Senhor Luciano Baroni, de acordo
com o extrato publicado no Diário Oficial
Eletrônico em 16/10/2019, TORNAM PÚBLICA
realização do Concurso Público para ingresso de
servidores nos Quadros Geral, do Magistério e do
Poder Legislativo Municipal e Processo Seletivo
Público para Agente Comunitário de Saúde, sendo
o vínculo com a Administração Pública Municipal,
em todos os casos, regido pelo Regime Jurídico
Estatutário, previsto na Lei Municipal nº 682/1990.

PESSOA JURÍDICA

Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2019.
Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

EDITAL Nº 01/2019 – CONCURSO PÚBLICO E
PROCESSO SELETIVO

0

0.3101

13

EDITAIS

00

0.3101
3.985,

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

T.I.C.- PJ

0.3101
1

publicação.
Carlos Barbosa, 11 de outubro de 2019.

PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.39

0.2902

12

2.420,00

DE TERCEIROS-

1.900
,00

c) o certame seguirá o Cronograma de Execução,
Anexo IX deste edital. As datas ora definidas
poderão sofrer alteração em virtude da necessidade
de ajustes operacionais, garantida a publicidade
legal nos meios de comunicação acima referidos,
não cabendo quaisquer alegações de prejuízo e/ou
solicitações de ressarcimento, exceto nos casos
específicos previstos neste edital;

PESSOA JURÍDICA
TOTAL

408.9
50,00

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

d) a inscrição e o pagamento da respectiva taxa de
inscrição implicam conhecimento e aceitação tácita
dos termos editalícios, descabendo quaisquer
alegações de desconhecimento e/ou discordância do

11
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regramento em tela;

Horária
de
exercício dos cargos a serem Semanto Out/19
Inscriçã
(1)
apresentados quando da posse al
R$ (3) o
(2)
R$
CARGO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Ensino
Médio
Agente
completo, e;
3.073,0 105,0
CR
40h
Administrativo
5
0
CNH
categoria
“B”. (5)
CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
as

e) a concretização da inscrição representa ciência e
consentimento tácitos, pelo candidato, quanto à
publicação de seus dados (nome, número de inscrição
e condição de cotista), bem como resultados
(pontuação, classificação e demais dados referentes
às suas provas) nos meios acima referidos,
descabendo quaisquer solicitações de exclusão dessas
informações da publicidade oficial do certame;
f) as informações prestadas e/ou a apresentação de
quaisquer documentos exigidos por este edital são de
responsabilidade do candidato e só terão validade
para este certame;
g) a constatação de irregularidade ou falsidade nas
informações prestadas, bem como dos documentos
apresentados pelo candidato, ainda que verificadas
posteriormente à nomeação, acarretarão sua
eliminação do certame ou anulação do seu ato de
nomeação/termo de posse, sem prejuízo do
encaminhamento dos fatos à autoridade competente
para apuração;
h) todos os horários definidos neste edital, seus
anexos e demais publicações oficiais relativos ao
andamento deste certame têm como referência o
Horário de Brasília-DF. Todas as publicações
oficiais previstas serão realizadas dentro do horário
compreendido entre 9h e 18h da data prevista no
Cronograma de Execução deste edital;
i) durante toda a execução do certame, os candidatos
poderão esclarecer suas dúvidas através do endereço
eletrônico www.objetivas.com.br/fale-conosco ou
pelo telefone (51) 3335-3370, de segunda a sextafeira, em dias úteis, no horário das 9h às 11h30min
e das 13h às 17h30min. Não serão fornecidas
informações que já constem expressamente dos
editais;
j) o Municipio de Carlos Barbosa/RS e a Objetiva
Concursos não se responsabilizam por erros de
preenchimento de dados, por quaisquer solicitações
não recebidas por motivos de ordem técnica de
computadores,
falhas
de
comunicação,
congestionamentos das linhas de comunicação, erro,
extravio ou atraso dos Correios, erro ou atraso dos
bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao
processamento do pagamento da taxa de inscrição,
bem como por outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados e/ou envio, por meio digital de
documentos, exceto pelos que, comprovadamente,
derem causa;

Agente
02+
Administrativo
CR
ÁreaSegmento
Territorial
CR
01 - Zona
Urbana

Agente
Comunit
ário de
ÁreaSaúde
Segmento
Territorial CR
02 - Zona
Rural

Agente de Campo

CR

1.1. Com respeito à ordem de classificação, bem
como ao percentual de vagas reservadas, nos termos
do Capítulo III deste edital, este certame destina-se
ao provimento de cargos vagos e à formação de
cadastro reserva para provimento das vagas que
vierem a surgir dentro da validade do certame,
conforme tabela abaixo.

-

-

-

Agente de Trânsito e
de
Mobilidade CR
Urbana

-

Agente Fiscal

01+
CR

Arquiteto - 20h

CR

-

Arquiteto - 40h

CR

Assistente Social

CR

Auxiliar de Farmácia CR

Auxiliar
Escola

Geral

de

CR

-

01+
CR

-

Cirurgião Dentista

02+
CR

l) os casos omissos neste edital serão resolvidos pela
Comissão Executiva em conjunto com a Objetiva
Concursos.
CAPÍTULO I - DAS INFORMAÇÕES SOBRE
OS CARGOS

-

-

Bibliotecário

k) as despesas de deslocamento e estadia efetuadas
pelos candidatos em razão deste certame,
independentemente das circunstâncias, são de sua
responsabilidade, não cabendo quaisquer alegações
de prejuízo e/ou solicitações de ressarcimento; e

-

Enfermeiro

CR

Engenheiro Civil

CR

-

-

1.1.1 - Tabelas de cargos:
Cargos

Vag Requisitos

Fisioterapeuta
exigidos

para

oCargaVencimen
Valor

01+
CR

-

Ensino
Médio
completo.
Ensino
Médio
completo;
Residir na áreasegmento
territorial
da
comunidade em
que atuar desde a
data
da
publicação deste
edital, e;
Ter
concluído,
com
aproveitamento,
Curso
de
Formação Inicial,
com carga horária
mínima de 40
horas. (4)
Idade máxima de
45 anos;
Ensino
Fundamental
completo, e;
CNH
categoria
“B”. (5)
Idade máxima de
45 anos;
Ensino
Médio
completo, e;
CNH
categoria
“B”. (5)
Ensino
Médio
completo, e;
CNH
categoria
“B”. (5)
Ensino Superior
completo;
Habilitação legal
para o exercício
da profissão de
Arquiteto, e;
CNH
categoria
“B”. (5)
Ensino Superior
completo;
Habilitação legal
para o exercício
da profissão de
Assistente Social,
e;
CNH
categoria
“B”. (5)
Ensino
Médio
completo, e;
Curso
de
capacitação
de
Auxiliar
de
Farmácia,
com
carga
horária
mínima de 80
horas.
Ensino
Médio
completo.
Ensino Superior
completo
em
Biblioteconomia,
e;
Habilitação legal
para o exercício
da profissão.
Ensino Superior
completo;
Habilitação legal
para o exercício
da profissão de
Cirurgião
Dentista, e;
CNH
categoria
“B”. (5)
Ensino Superior
completo;
Habilitação legal
para o exercício
da profissão de
Enfermeiro, e;
CNH
categoria
“B”. (5)
Idade mínima de
21 anos;
Ensino Superior
completo;
Habilitação legal
para o exercício
da profissão de
Engenheiro Civil,
e;
CNH
categoria
“B”. (5)
Ensino Superior
completo;
Habilitação legal

-

3.073,0 105,0
40h
5
0

40h

-

2.036,8 105,0
2
0

Guarda Municipal
44h

1.528,5
85,00
9

40h

3.899,3 105,0
8
0

40h

3.899,3 105,0
8
0

20h

6.597,5 130,0
4
0

40h

13.061, 130,0
76
0

5.430,6 130,0
40h
2
0

40h

2.036,8 105,0
2
0

CR

-

-

Inspetor de Alunos

CR

Médico

04+
CR

-

Médico
02+
Ginecologista
e
CR
Obstetra
Médico Pediatra CR
20h
Médico Pediatra CR
40h

-

Médico Psiquiatra

CR

-

2.036,8 105,0
40h
2
0

Médico Veterinário

CR

40h

5.430,6 130,0
2
0

-

Monitor de Creche
20h

CR

6.597,5 130,0
4
0

40h

5.430,6 130,0
2
0

Motorista

01+
CR

-

40h

13.061, 130,0
76
0

Nutricionista

CR

30h 4.356,1 130,0
2
0

Operador
Máquinas

de 01+
CR

-

para o exercício da
profissão
de
Fisioterapeuta, e;
CNH
categoria
“B”. (5)
Idade máxima de
45 anos;
Ensino Superior
completo;
CNH
categoria
mínima “AB”;
Comprovante de
inexistência
de
processo
de
suspensão
do
direito de dirigir,
de cassação da
Carteira Nacional
de Habilitação ou
da permissão para
dirigir, bem como
comprovação de
não ter cometido
infrações,
nos
últimos
doze
meses anteriores à
posse,
com
pontuação igual ou
superior a vinte
pontos;
Ter
concluído,
com
2.728,5 130,0
40h
aproveitamento,
2
0
Curso
de
Capacitação
específico
para
Guarda Municipal,
o
qual
será
disponibilizado
pelo
Município,
nos termos da Lei
Municipal
nº
685/90, 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. (5) (6)
Ensino
Médio 30h 2.036,8 105,0
2
0
completo.
Ensino Superior 20h 8.376,9 130,0
5
0
completo;
8.376,9
130,0
Habilitação legal 20h
5
0
para o exercício da
profissão,
na
8.376,9 130,0
20h
respectiva
5
0
especialidade (se
16.584, 130,0
40h
houver), e;
92
0
CNH
categoria
8.376,9 130,0
20h
(5)
“B”.
5
0
Ensino Superior
completo;
Habilitação legal
para o exercício da
10.560, 130,0
profissão
de 40h 29
0
Médico
Veterinário, e;
CNH
categoria
“B”. (5)
Ensino Médio na
modalidade
Normal/Magistério
;
ou
Normal
Superior;
ou
2.728,5 105,0
Pedagogia
com 40h 2
0
Habilitação
em
Educação Infantil
ou Séries Iniciais
do
Ensino
Fundamental.
Idade máxima de
45 anos;
Ensino
Fundamental
completo;
CNH
categoria
2.728,5
44h
85,00
“D” ou “E”, e;
2
Curso
de
Transporte
de
Passageiros com
carga
horária
mínima de 50
(5)
horas.
Ensino Superior
completo;
Habilitação legal
para o exercício da 40h 5.430,6 130,0
2
0
profissão
de
Nutricionista, e;
CNH
categoria
“B”. (5)
Idade máxima de 44h 3.073,0 85,00
5
45 anos;
Ensino
Fundamental
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-

completo, e;
CNH
categoria
“C”, “D” ou “E”.
(5)

Operador
de
CR
Videomonitoramento

-

02+
CR

Operário

-

Orientador
Educacional

CR

Professor - Educação
05+
Infantil
CR
02+
CR
Ciências
CR
Educação
01+
Professo
Física
CR
r - Séries
01+
Finais
Geografia
CR
do
CR
Ensino História
01+
Fundam Língua
Inglesa
CR
ental
Língua
01+
Portuguesa CR
01+
Matemática
CR

Ensino
Médio
completo.
Idade máxima de
45 anos, e;
6ª Serie do Ensino
Fundamental.
Licenciatura,
de
Graduação Plena,
específico ou PósGraduação,
em
Orientação
Educacional.
Curso
Normal
Superior,
ou
Superior
em
Pedagogia
com
habilitação
em
Educação Infantil.

40h

2.036,8 105,0
2
0

44h

2.036,8
85,00
2

40h

4.303,8 130,0
0
0

20h

2.768,0 130,0
6
0

Artes

-

Licenciatura,
de
Graduação Plena, 20h 2.240,8 130,0
5
0
na
disciplina
específica. (7)

-

Curso
Normal
Superior,
ou
Superior
em
Pedagogia
com
habilitação
em
Séries Iniciais do
Ensino
Fundamental.
Ensino
Médio
completo.
Ensino
Médio
completo;
Curso Técnico em
Enfermagem, e;
Habilitação legal
para o exercício da
profissão
de
Técnico
em
Enfermagem.
Ensino
Médio
completo;
Curso
Técnico
com ênfase em
manutenção
e
suporte
em
informática
ou
redes
de
computadores, ou
Ensino
Médio
acrescido de, no
mínimo, 180 horas
devidamente
comprovadas de
capacitação
na
área de operação
de computadores,
redes
de
computadores,
banco de dados ou
sistemas
operacionais, ou
Ensino Superior na
área, e;
CNH
categoria
“B”. (5)
Ensino
Médio
completo
de
Técnico em Meio
Ambiente,
ou
Ensino
Médio
completo e Curso
Técnico em Meio
Ambiente,
ou
Curso Técnico na
área
de,
no
mínimo,
800
horas-aula, e que
trate, no mínimo,
dos
seguintes
conhecimentos
específicos:
educação
ambiental, gestão
ambiental,
legislação
ambiental,
resíduos sólidos,
recursos hídricos,
licenciamento
ambiental,
meio
ambiente em geral,
e;
CNH
categoria
“B”. (5)
Ensino
Superior
completo
em
Ciências
Contábeis,
Ciências
Econômicas
ou
Direito.

Professor - Séries
05+
Iniciais do Ensino
CR
Fundamental

Secretário de Escola

CR

-

Técnico
Enfermagem

em 02+
CR

-

-

Técnico
Informática

em

CR

-

Técnico em
Ambiente

Meio

CR

Tesoureiro

CR

20h

2.768,0 130,0
6
0

40h

2.391,9 105,0
1
0

40h

2.391,9 105,0
1
0

40h

3.573,3 105,0
4
0

40h

3.899,3 105,0
8
0

40h

6.597,5 130,0
4
0

REFERÊNCIAS
1
Os candidatos classificados dentro das vagas estabelecidas por este edital

(conforme cada cargo) tem assegurado seu direito à nomeação, a qual
ocorrerá dentro do prazo de validade do certame. Os candidatos
classificados nos cargos sem vaga estabelecida, ou, ainda, em número
excedente às vagas estabelecidas por este edital (conforme cada cargo),
são meros detentores de expectativa de direito à nomeação, de forma que
sua nomeação fica condicionada à liberação e/ou à criação futura de
vagas dentro do prazo de validade deste certame. Dentro do prazo de
validade do certame, em quaisquer casos, a nomeação, dar-se-á de acordo
com a necessidade e disponibilidade orçamentária da Administração
Municipal, respeitada sempre a ordem de classificação e o percentual de
vagas reservadas.
O exercício do cargo poderá exigir a realização de serviços em regime de
plantão/escala, trabalhos à noite, aos sábados, domingos e feriados,
2
realização de atividade externa, atendimento ao público, podendo, ainda,
ser exigido regime de dedicação exclusiva, se assim o Plano de Cargos
exigir.
Os vencimentos dos cargos contemplados neste edital ficam limitados ao
3
teto estabelecido no artigo 37, inciso XI, da Constituição da República
Federativa do Brasil.
As exceções para a exigência de Ensino Médio completo constam,
especificamente, na Lei Federal nº 11350/2006 e na Lei Federal nº
13595/2018. A localização e a abrangência encontram-se dispostas no
Anexo VII do presente edital. O curso exigido para o exercício das
atividades será oferecido pelo Município após a homologação final do
4
certame, nos termos das leis supramencionadas. Será exigida frequência
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no curso, restando
dispensados da participação os candidatos que já possuam certificado de
conclusão, com frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em
Curso de Formação Inicial, com carga horária mínima de 40 horas.
A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a ser apresentada, conforme
exigência do cargo, por ocasião da posse, deve estar válida e regular, nos
termos da legislação de trânsito vigente, com pontuação que permita o
pleno exercício do direito de dirigir. Para a realização da Prova Prática, os
candidatos deverão apresentar Carteira Nacional de Habilitação
5
(CNH) válida para a condução do(s) veículo(s), máquina(s) e/ou
equipamento(s) a ser(em) utilizado(s) na realização do(s) teste(s),
conforme cada cargo, sob pena de não poderem realizá-la. Em quaisquer
situações (posse e/ou Prova Prática), NÃO serão aceitos protocolos ou
encaminhamentos da CNH ou de alteração de categoria.
A análise da idoneidade moral será realizada quando da posse, sob6
responsabilidade da Administração Pública Municipal;
Além dos demais requisitos exigidos, especificamente para o Professor Séries Finais do Ensino Fundamental - Educação Física, se faz
7
necessário Registro no Conselho Regional de Educação Física, conforme
Lei Federal nº 9696/1998.
OBSERVAÇÕES
Por CR deve-se entender Cadastro Reserva.
Por habilitação legal para o exercício da profissão deve-se entender todo e
qualquer requisito exigido pelo Órgão regulamentador da profissão (registro,
inscrição, dentre outros).
A descrição das atribuições, em conformidade com a legislação vigente,
encontra-se no Anexo VI deste edital.

1.2. Além da aprovação e classificação do
candidato, na forma estabelecida por este edital, são
requisitos para ingresso no serviço público, nos
termos da Lei Municipal nº 682/1990 e demais
legislação vigente, a serem comprovados por
ocasião da POSSE:
a)Nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde
que o candidato esteja amparado pelo Estatuto
de Igualdade entre brasileiros e portugueses,
com reconhecimento de gozo de direitos
políticos, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º,
da Constituição da República Federativa do
Brasil e do Decreto Federal nº 70.436/1972 e ter,
no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data
da posse, exceto para o cargo de Engenheiro
Civil, cuja idade mínima é de 21 (vinte e um)
anos;
b)apresentação de certidão de quitação eleitoral;
c)quitação das obrigações do Serviço Militar se
for do sexo masculino;
d)aptidão física e mental para o exercício das
atribuições do cargo pretendido, e, nos casos de
deficiência, que essa seja compatível com o
exercício das atribuições do cargo pretendido;
e)pleno exercício de seus direitos civis e
políticos, mediante certidões expedidas perante o
Poder Judiciário estadual, federal e distrital e
folha-corrida das Polícias Civil e Federal;
f)prova da escolaridade e outros requisitos
necessários para o exercício do cargo pretendido,
conforme item 1.1.1 deste edital, em
conformidade com a lei de criação do cargo,
mediante apresentação de diploma e/ou
certificado e/ou histórico escolar;
g)declaração de que não percebe proventos de
aposentadoria civil (servidor público civil) ou
militar. Também, de que não percebe
remuneração de cargo, emprego ou função
pública que caracterizem acumulação ilícita, na
forma estabelecida pela Constituição da
República Federativa do Brasil;
h)documento de identidade oficial, válido em
todo o território nacional, certidão de
nascimento, casamento ou equivalente e CPF
(Cadastro de Pessoa Física);

i)inscrição no PIS ou PASEP, ou, se não estiver
cadastrado, negativa expedida pela Caixa
Econômica Federal ou Banco do Brasil,
respectivamente;
j)declaração firmada pelo candidato dos bens e
valores que constituem seu patrimônio, nos
termos artigo 13, da Lei Federal nº 8.429/1992, e;
k)comprovante de residência: Serão aceitas
contas relativas a serviços de fornecimento de
água, energia elétrica e telefonia emitidas nos
últimos 90 (noventa) dias. Caso o comprovante
esteja em nome de terceiro, faz-se necessária
declaração do titular de que o candidato reside no
endereço. O documento deverá ser assinado pelo
titular, com firma reconhecida em cartório. E, nos
termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Federal nº
13.726/2018, a declaração poderá, também, ser
prestada presencialmente por este, mediante
apresentação de documento oficial de identidade
ao servidor público que recebe a documentação
para a posse.
k.1) para o cargo de Agente Comunitário de
Saúde serão necessários dois comprovantes de
residência, um referente ao mês de publicação
deste edital, consoante disposto no artigo 6º,
inciso I, da Lei Federal nº 11.350/2006, e outro
relativo ao mês da posse do candidato, aplicandose a regra acima explicitada para o caso de o
comprovante de residência estar em nome de
terceiro.
1.2.1. Somente serão aceitos como documentos de
identidade: carteiras e/ou cédulas de identidade
expedidas pelas Secretarias de Justiça e Segurança
Pública, Forças Armadas, Ministério das Relações
Exteriores, Polícia Militar; cédulas de identidade e
carteiras funcionais fornecidas por órgãos públicos
ou conselhos de classe que, por força de Lei Federal,
tenham validade como documento oficial de
identidade em todo o território nacional; Certificado
de Reservista; passaporte; Carteira de Trabalho e
Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação
(somente modelo com foto) e cédula de identidade
para Estrangeiros. O documento deverá estar em
perfeitas condições (sem avarias e inviolado), com
fotografia atualizada (não será aceito documento
com foto de criança), de forma a permitir,
inequivocamente, a identificação do candidato.
1.2.1.1. Não serão aceitos como documentos de
identidade: cópia do documento de identidade, ainda
que autenticada, protocolo de documentos, certidão
de nascimento, título eleitoral, carteira de motorista
(modelo antigo), carteira de estudante, CPF ou
qualquer outro documento sem valor de identidade.
1.2.2. Nos termos da letra “d”, do item 1.2 deste
edital, a análise da aptidão física e mental para o
exercício das atribuições do cargo pretendido será
realizada mediante exame médico de ingresso a ser
realizado por médico ou junta médica do Município,
quando também poderão ser solicitados outros
exames, a fim de assegurar que o candidato
realmente apresente aptidão necessária para o
exercício das atribuições do cargo, bem como, se for
o caso, confirmar a condição de pessoa com
deficiência, e, ainda, a compatibilidade da
deficiência com o exercício das atribuições do cargo
pretendido. A ausência da aptidão física e mental, ou,
ainda, a incompatibilidade da deficiência com as
atribuições do cargo pretendido impossibilitam o
deferimento da posse - candidatos com deficiência:
verificar as atribuições do cargo pretendido e o
Capítulo III deste edital.
1.3. ATENÇÃO: O preenchimento de todos os
requisitos necessários elencados no item 1.2 deste
edital e seus subitens é de responsabilidade do
candidato, que deverá comprová-los mediante a
apresentação das vias originais dos comprovantes,
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acompanhadas de fotocópia simples e legível,
quando for o caso, sob pena de indeferimento da
posse.
CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES PELA
INTERNET (NÃO PRESENCIAL)
2.1. As inscrições serão realizadas somente via
internet e poderão ser realizadas a partir das 9h do
dia 17 de outubro de 2019 até 12h do dia 05 de
novembro
de
2019,
pelo
site
www.objetivas.com.br.
2.1.1. Caso o candidato não possua acesso à internet,
será disponibilizado computador para realização da
inscrição no Telecentro Municipal de Carlos
Barbosa/RS (Rua Andrea Pontin, nº 190, 2º andar,
bairro centro), durante o período das inscrições, de
segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das
8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, exceto no
último dia de inscrições, quando o posto funcionará
somente até 11h30min.
2.1.2. Não haverá outro prazo e nem outra forma de
recebimento de inscrições que não a estipulada neste
capítulo, de forma que o candidato NÃO deve tentar
se inscrever fora dos prazos nem por outros meios,
tampouco remeter à Objetiva Concursos quaisquer
documentos para inscrição, devendo sim preencher
seus dados no formulário eletrônico de inscrição
com bastante atenção e dentro do prazo
estipulado.
2.1.3. Os candidatos interessados na reserva de
vagas, atendimento especial para a realização das
provas, ou, ainda, interessados em utilizar o direito
de preferência pelo efetivo exercício da função de
jurado para fins de desempate, além de efetuar
devidamente a sua inscrição, deverão verificar o
capítulo próprio deste edital, para as providências
quanto à solicitação.
2.1.3.1. Em relação aos casos listados no item 2.1.3
deste edital, não haverá outra forma nem outro prazo
de recebimento de solicitação e documentação que
não a estipulada nos capítulos específicos deste
edital. Solicitações enviadas por meio diverso do
previsto, intempestivas, condicionais, fora dos
padrões, com falta total ou parcial de dados e
documentos, ou com erro de preenchimento
implicam indeferimento do pedido, mesmo que o
candidato haja assinalado o campo relativo, caso
houver, no formulário eletrônico de inscrição.
2.1.4. A fim de evitar ônus desnecessários, orienta-se
aos candidatos para que se inscrevam somente em
um cargo, tendo em vista a possibilidade de
realização das provas para todos os cargos no mesmo
horário e data. Eventualmente, se houver inscrição do
mesmo candidato em mais de um cargo e o horário e
data de aplicação das provas coincidirem, o
candidato deverá optar por uma delas, sendo vedado
realizar mais de uma prova no mesmo horário e
data, descabendo quaisquer alegações de prejuízo
e/ou solicitações de ressarcimento da importância
paga a título de taxa de inscrição.
2.2. Para a realização da inscrição, é imprescindível
que o candidato possua documento de identidade, nos
termos do item 1.2.1 deste edital, e esteja
regularmente inscrito no Cadastro de Pessoa Física –
CPF. O candidato que estiver com o CPF
desatualizado, ou, ainda, que não possuir CPF, deverá
solicitar a regularização ou emissão do documento
nos postos credenciados (Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Correios ou Receita Federal), em
tempo de conseguir o registro e o respectivo número
antes do término do período de inscrições. Não serão
aceitas inscrições com falta de preenchimento de
documentos.
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2.2.1. Preferencialmente, durante toda a validade, e,
no que diz respeito ao certame, o candidato deverá
utilizar o mesmo documento de identidade que
utilizou para a realização da inscrição, inclusive
para ingresso às provas.
2.3. Após o preenchimento do formulário eletrônico
de inscrição, o candidato deverá imprimir o Boleto
Bancário para o pagamento da taxa de inscrição, o
qual será da CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
em que a representação numérica do código de
barras (linha digitável) inicia com o número 104. A
fim de evitar pagamento de boleto fraudado, antes
de efetuar o pagamento, o candidato deve verificar
os primeiros números constantes no código de
barras e o Banco.
2.3.1. O candidato é o único responsável por
verificar as informações do boleto bancário, bem
como por certificar-se, no ato do pagamento, que o
seu boleto foi pago corretamente (linha digitável do
boleto deve ser igual à do comprovante de
pagamento), inclusive quanto ao valor. O boleto
bancário pago será o registro provisório de
inscrição, devendo ser conservado pelo candidato.
2.3.1.1. Além de se certificar quanto às informações
do boleto, antes de efetuar o pagamento da taxa de
inscrição, o candidato deverá certificar-se de que
preencheu adequadamente o formulário eletrônico
de inscrição, bem como que está devidamente
inscrito no cargo pretendido, haja vista, é vedada a
alteração de sua opção inicial após o pagamento da
inscrição, independentemente de as inscrições já
terem se encerrado ou não. Qualquer alteração de
opção de cargo, dentro do período de inscrições,
deverá ser realizada mediante nova inscrição e
pagamento, nos termos deste capítulo, sendo
vedada, ainda, qualquer transferência do valor pago
a título de taxa de inscrição para terceiros ou para
outros certames.
2.3.1.1.1. Atendidos os requisitos estabelecidos no
Capítulo XI deste edital, a única exceção à vedação
acima estipulada diz respeito à mudança na áreasegmento territorial, para o cargo de Agente
Comunitário de Saúde, uma vez que se trata do
mesmo cargo.
2.3.2. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado
em agência bancária, terminal de autoatendimento
de Banco do qual o candidato seja correntista ou
correspondente bancário, até a data prevista no
Cronograma de Execução, Anexo IX deste edital,
com o Boleto Bancário impresso.
2.3.2.1. O candidato é o único responsável por
conhecer e respeitar os horários limites de cada
instituição recebedora, de forma a garantir que o
pagamento da inscrição seja efetuado dentro do
prazo estabelecido no Cronograma de Execução
deste edital.
2.3.2.1.1. O candidato que optar por efetuar o
pagamento da taxa de inscrição no último dia de
pagamento previsto no Cronograma de Execução,
Anexo IX deste edital, deverá fazê-lo durante o
expediente bancário daquele dia, sob pena de seu
pagamento ser processado pela instituição bancária
somente em data posterior ao último dia de
pagamento, o que ensejará a não homologação da
referida inscrição. A Objetiva Concursos, em
hipótese alguma, homologará inscrição cujo
pagamento foi processado com data posterior à data
prevista no Cronograma de Execução deste edital
como último dia de pagamento.
2.3.3. Não serão aceitas inscrições por meio diverso
do previsto no item 2.1 deste edital, intempestivas,

condicionais, ou fora dos padrões. O candidato que
solicitou, devidamente, sua inscrição, somente terá a
mesma homologada após a Objetiva Concursos
receber da instituição bancária responsável a
confirmação do pagamento de sua inscrição, nos
termos deste edital. Não serão homologadas
inscrições pagas com cheque, agendamentos
bancários e outros meios sem a devida provisão de
fundos. Não serão homologadas inscrições cuja
taxa de inscrição foi paga com valor a menor do
que o previsto neste edital para o respectivo cargo
pleiteado. Inscrição, cuja taxa haja sido paga com
valor a maior do que o estabelecido neste edital
para o cargo pretendido será homologada, pelo
perfazimento do valor estabelecido, assegurado o
ressarcimento do valor excedente, mediante
apresentação do comprovante de pagamento ao setor
fazendário do Município.
2.3.4. O candidato que efetuar o pagamento da taxa
de inscrição em desacordo com qualquer das
disposições supracitadas não terá sua inscrição
homologada.
2.4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
2.4.1. Na data prevista no Cronograma de Execução,
Anexo IX deste edital, será divulgada a homologação
das inscrições, com a respectiva relação de
candidatos. O candidato deverá consultar o edital,
bem como a relação de candidatos homologados para
confirmar sua inscrição.
2.4.2. Caso a inscrição não tenha sido homologada, o
candidato poderá interpor pedido de recurso,
conforme previsto neste edital. Mantida a não
homologação após o julgamento do recurso, o
candidato será eliminado do certame, não lhe
assistindo direito de realizar a(s) prova(s), exceto se,
por ocasião da prova objetiva, apresentar ao fiscal de
sala documento de inscrição e comprovante de
pagamento válidos, que permitam a inclusão
provisória da inscrição para realização da prova.
2.4.2.1. No caso da exceção prevista acima, a
inclusão da inscrição em caráter definitivo ficará
condicionada à verificação da regularidade da
inscrição e pagamento, posterior ao ato de inclusão.
Constatada qualquer irregularidade de inscrição e/ou
pagamento da inscrição incluída provisoriamente no
dia da prova objetiva, a inclusão provisória será
automaticamente cancelada, sendo considerados
nulos todos os atos dela decorrentes.
CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
3.1. De acordo com artigo 37, inciso VIII, da
Constituição da República Federativa do Brasil, e
artigo 3º da Lei Municipal nº 2.599/2011, as pessoas
com deficiência, assim compreendidas aquelas que
se enquadram nas categorias discriminadas no artigo
4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, têm assegurado
direito de inscrição neste certame, sendo-lhes
reservado, em cada cargo, um percentual de 20%
(vinte por cento) do total das vagas existentes, bem
como das vierem a surgir durante o prazo de
validade.
3.1.1. 3.1.1 A deficiência de que se afirma portador o
candidato deverá, obrigatoriamente, ser compatível
com as atribuições do cargo para o qual se
classificou, uma vez que, em hipótese alguma, serão
estas modificadas para se adaptarem às condições
especiais de PCD, não sendo, todavia, obstáculo a
seu exercício a utilização de material tecnológico ou
equipamentos específicos de uso habitual do
candidato ou a necessidade de adaptação do
ambiente de trabalho.
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3.1.2. Nos termos da legislação vigente, distúrbios de
acuidade visual passíveis de correção simples, do
tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres
não serão considerados como deficiência.
3.1.3. O percentual de 20% (vinte por cento) de
vagas destinadas a pessoas com deficiência será
observado ao longo de todo certame, inclusive após a
homologação final, durante o prazo de validade.
3.2. O candidato com deficiência que não declarar
essa condição por ocasião da inscrição concorrerá
exclusivamente às vagas de ampla concorrência e
não poderá invocá-la futuramente em seu favor.
3.3. O candidato inscrito na condição de pessoa com
deficiência poderá requerer atendimento especial,
conforme estipulado no Capítulo IV deste edital.
Ressalvadas as disposições especiais contidas neste
edital, com amparo nas disposições do Decreto
Federal nº 9.508/2018, particularmente o artigo 2º, os
candidatos com deficiência participarão do certame
em igualdade de condições com os demais
candidatos no que tange às provas aplicadas, ao
conteúdo, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao
dia, horário e local de aplicação, bem como às notas
mínimas exigidas para aprovação ou prosseguimento
no certame.
3.3.1. Consideram-se condições de igualdade aquelas
que permitam a avaliação do candidato com
deficiência, respeitando-se as peculiaridades da
deficiência de que possui.
3.4. Ao inscrever-se na condição de pessoa com
deficiência, o candidato deverá escolher no
formulário de inscrição o cargo a que deseja
concorrer e selecionar a opção “Pessoas com
Deficiência”, bem como postar, via SEDEX, para a
Objetiva Concursos, impreterivelmente, até a data e
horário estabelecidos no Cronograma de Execução,
Anexo IX deste edital, os seguintes documentos : a)
laudo médico (original ou cópia legível e autenticada
em cartório), emitido há menos de um ano atestando
a espécie e o grau de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença - CID, bem como da
provável causa da deficiência. Caso se trate de
deficiência irreversível, o laudo médico poderá ter
sido emitido há mais de um ano, e; b) requerimento,
Anexo I deste edital, contendo pedido de vaga
especial, devendo deste constar o tipo de deficiência
de que é portador o candidato.
3.4.1 Em caso de inscrição em mais de um cargo, o
envelope e os documentos exigidos na letra 'a' do
item 3.4 poderão ser únicos para as inscrições, mas o
requerimento
deverá,
obrigatoriamente,
ser
individualizado.
3.5. O resultado das solicitações de inscrição como
pessoa com deficiência será divulgado quando da homologação das inscrições, a partir de quando será
possibilitada a interposição de recursos, no período
previsto neste edital.
3.5.1 Com base no disposto no artigo 8º, inciso II, da
Lei Federal nº 7.853/1989, e artigo 7º do Decreto
Federal nº 9.508/2018, a análise realizada no
momento da inscrição atém-se ao cumprimento dos
requisitos previstos neste edital, tendo em vista que
os candidatos com inscrição homologada como
pessoa com deficiência, aprovados e classificados
neste certame, serão submetidos, por ocasião da
posse, a exame médico de ingresso, a ser realizado
por médico ou junta médica do Município, quando
também poderão ser solicitados outros exames, a fim
de confirmar a condição de pessoa com deficiência,
bem como a aptidão necessária e a compatibilidade
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da deficiência com o exercício das atribuições do
cargo. O não cumprimento dos requisitos
estabelecidos neste capítulo, quaisquer que sejam,
implicará indeferimento da inscrição como pessoa
com deficiência, mesmo que o candidato tenha
marcado tal opção no formulário de inscrição.
3.6. Os candidatos com inscrição homologada como
pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, desde que aprovados no certame, além de
figurar na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em lista à parte, observada a respectiva ordem de classificação.
3.7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas
reservadas, estas serão preenchidas pelos demais
candidatos, com estrita observância da ordem classificatória.
CAPÍTULO IV - DO ATENDIMENTO AOS
CANDIDATOS
COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS
4.1. O candidato que necessitar de atendimento
especial para a realização da(s) prova(s) deverá
marcar essa opção no formulário de inscrição,
indicando ali os recursos especiais necessários, bem
como postar, via SEDEX, para a Objetiva
Concursos, impreterivelmente, até a data e horário
estabelecidos no cronograma de execução, Anexo
IX deste edital, os seguintes documentos: a) laudo
médico (original ou cópia legível e autenticada em
cartório), emitido há menos de um ano, contendo
justificativa do pedido. Caso se trate de deficiência
irreversível,
tal
circunstância
deverá
ser
expressamente consignada no documento; a.1)
quando caso de tempo adicional para a prova,
também será necessário parecer original emitido
por especialista da área da deficiência do candidato,
deste constando a necessidade e o tempo adicional,
em horas e minutos, conforme disposto na Lei
Federal nº 7.853/1989 e alterações, e; b)
requerimento, Anexo II deste edital, contendo
solicitação de atendimento especial, devendo deste
constar o tipo de atendimento de que necessita o
candidato.
4.1.1 Em caso de inscrição em mais de um cargo, o
envelope e os documentos exigidos na letra 'a' do
item 4.1 poderão ser únicos para todas as inscrições,
mas o requerimento deverá, obrigatoriamente, ser
individualizado.
4.1.2. Casos de alterações psicológicas ou
fisiológicas (períodos menstruais, contusões,
luxações, viroses, etc.) que impossibilitem o
candidato de submeter-se aos testes, ou neles
prosseguir, ou que lhe diminuam momentaneamente
a capacidade físico-orgânica, não acarretarão direito
a tratamento diferenciado nem de realizar as provas
em outras datas.
4.2. Salvo hipótese de força maior ou caso fortuito,
a apresentação do laudo médico e/ou parecer
(exceto para amamentação) no prazo referido no
Anexo IX deste edital é condição indispensável para
fins de deferimento da solicitação. Os pedidos de
atendimento especial para realização da prova serão
examinados com o laudo e/ou parecer para
verificação das possibilidades operacionais de
atendimento (exceto para amamentação).
4.3. Será divulgada, quando da homologação das
inscrições, a relação de candidatos com o resultado
do requerimento de atendimento especial. Do
indeferimento, caberá recurso, nos termos e prazos
deste edital.
4.4. Considerando a possibilidade de os candidatos
serem submetidos a detecção de metais durante as

provas, visando à isonomia de tratamento, aquele que
fizer uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros
instrumentos metálicos, utilizar prótese auditiva, ou,
ainda, padecer de hipoglicemia ou outros problemas
de saúde que justifiquem a ingestão de alimento
durante o período de realização da(s) prova(s),
deverá comparecer ao local de provas munido de
laudo médico comprobatório da condição alegada e
informá-la previamente ao fiscal de sala, sob pena de
sujeitar-se a fazer a prova nas mesmas condições dos
demais candidatos ou de ser excluído sumariamente
do certame.
4.5. A candidata lactante, que tiver necessidade de
amamentar durante a realização da(s) prova(s),
deverá apresentar, no(s) dia(s) da(s) prova(s),
certidão de nascimento da criança que pretende
amamentar, bem como comparecer com um
acompanhante, civilmente capaz, que permanecerá
em sala reservada com a criança e será o responsável
por sua guarda.
4.5.1. Para garantir a aplicação dos termos e
condições deste edital, a candidata, durante o período
de amamentação, será acompanhada por Fiscal, sem
a presença do responsável pela guarda da criança.
Cumpre salientar que não haverá compensação do
tempo de amamentação em favor da candidata.
CAPÍTULO V - DAS PROVAS
5.1. Para todos os cargos deste certame será aplicada
PROVA
OBJETIVA,
de
caráter
eliminatório/classificatório, em primeira etapa. A
prova será constituída, nos termos da tabela abaixo
(5.6), por questões referentes às disciplinas ali
definidas, considerando-se, para tanto, os conteúdos
programáticos e/ou às referências bibliográficas
contidas no Anexo VIII deste edital, e, ainda, o nível
de escolaridade/formação acadêmica exigida e as
atribuições de cada cargo. As questões serão
objetivas, de múltipla escolha, com quatro
alternativas.
5.1.1. Serão considerados aprovados em primeira
etapa e/ou habilitados à etapa seguinte os candidatos
que obtiverem pontuação equivalente a, no mínimo
sessenta por cento ou mais na nota final da Prova
Objetiva, e tenham acertado, no mínimo, uma
questão de cada disciplina.
5.2. Nos termos do Capítulo VII deste edital, para os
cargos de MOTORISTA e OPERADOR DE
MÁQUINAS será aplicada, em segunda e última
etapa, PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e
classificatório. Respeitado o percentual de reserva
de vagas, serão habilitados à realização da prova
prática os candidatos aprovados na prova objetiva
classificados até a 30ª (trigésima) colocação.
5.3. Nos termos do Capítulo VIII deste edital, para o
cargo de GUARDA MUNICIPAL será aplicada, em
segunda etapa, PROVA DE APTIDÃO FÍSICA, de
caráter eliminatório. Respeitado o percentual de
reserva de vagas, serão habilitados à realização da
prova de aptidão física os candidatos aprovados na
prova objetiva classificados até a 30ª (trigésima)
colocação.
5.4. Nos termos do Capítulo IX deste edital, será
realizada AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, de
caráter eliminatório, em terceira e última etapa, para
os candidatos ao cargo de GUARDA MUNICIPAL,
desde que habilitados nas etapas anteriores.
5.5. Nos termos do Capítulo X deste edital, será
aplicada PROVA DE TÍTULOS, de caráter
classificatório, como segunda e última etapa, para os
candidatos ao cargo de PROFESSOR (TODOS) E
ORIENTADOR EDUCACIONAL, habilitados na
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prova objetiva.
5.6. CONTEÚDOS E PONTUAÇÃO:

CARGO
TABELA A
Arquiteto
(AMBOS);
Assistente
Social;
Bibliotecário; Cirurgião
Dentista;
Enfermeiro;
Engenheiro
Civil;
Fisioterapeuta; Médico
(TODOS);
Médico
Veterinário;
Nutricionista; Tesoureiro.
TABELA B
Professor
(TODOS);
Orientador Educacional.

TABELA C
Agente Administrativo
(Município);
Agente
Administrativo
(Poder
Legislativo);
Agente
Comunitário de Saúde;
Agente
de
Campo;
Agente de Trânsito e de
Mobilidade
Urbana;
Agente Fiscal; Auxiliar
de Farmácia; Auxiliar
Geral de Escola; Inspetor
de Alunos; Monitor de
Creche; Operador de
Videomonitoramento;
Secretário de Escola;
Técnico em Enfermagem;
Técnico em Informática;
Técnico
em
Meio
Ambiente.
TABELA D
Motorista; Operador de
Máquinas.

PRO
VA

DISCIPLINA

PES
Peso
Nº
O
por
Quest
TO
ques
ões
TA
tão
L

Objeti Língua Portuguesa
va
Informática
Legislação e Conhecimentos
Específicos

10
05
25

2,2
5
1,0
0
2,9
0

22
,5
0
05
,0
0
72
,5
0

Objeti Língua Portuguesa
va
Informática
Legislação/Didática
e
Conhecimentos Específicos
Títu
los

10
05
25

1,5
0
1,0
0
2,4
0

15
,0
0
05
,0
0
60
,0
0
20
,0
0

Objeti Língua Portuguesa
va
Matemática
Informática
Legislação e Conhecimentos
Específicos

10
10
05
15

2,0
0
1,7
0
1,5
0
3,7
0

20
,0
0
17
,0
0
07
,5
0
55
,5
0

Objeti Língua Portuguesa
va
Matemática
Conhecimentos Específicos

10
10
10

Prátic
a

TABELA E
Operário

TABELA F
Guarda Municipal

Objeti Língua Portuguesa
va
Matemática
Conhecimentos Específicos

Objeti Língua Portuguesa
va
Informática
Matemática
Legislação e Conhecimentos
Específicos

10
10
10

10
05
05
15

1,5
0
1,0
0
2,5
0

2,5
0
2,0
0
5,5
0

2,1
0
1,9
0
1,9
0
4,0
0

15
,0
0
10
,0
0
25
,0
0
50
,0
0
25
,0
0
20
,0
0
55
,0
0
21
,0
0
09
,5
0
09
,5
0
60
,0
0

Aptid
ão
APTO/INAPTO
Física
Avali
ação
RECOMENDADO/NÃO RECOMENDADO
Psicol
ógica

5.7. Os pontos por disciplina correspondem ao
número de acertos multiplicado pelo peso de
cada uma de suas questões. A nota da prova
objetiva será o somatório dos pontos obtidos em
cada disciplina.
5.8. A Prova Prática e a Prova de Títulos terão
suas notas somadas à nota obtida na Prova
Objetiva, para composição da NOTA FINAL, já
as provas de Aptidão Física e Avaliação
Psicológica não envolvem pontuação, sendo
somente eliminatórias.
5.9. Não haverá prova fora do local designado, nem
em datas e horários diferentes. A identificação
correta do dia, local e horário da realização das

provas, bem como seu comparecimento, é de
responsabilidade exclusiva do candidato. Não
haverá segunda chamada. O não comparecimento
ou apresentação tardia, após os horários
estabelecidos neste edital, acarretarão a eliminação
do candidato do certame.
5.10. Somente poderá ingressar às provas o
candidato que apresentar documento de identidade,
o qual permita com clareza sua identificação,
conforme item 1.2.1 deste edital e seu subitem.
Caso o candidato esteja impossibilitado de
apresentar, no dia da realização da prova, o
documento de identidade original, por motivo de
perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento
que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias,
hipótese em que poderá ser submetido a
identificação especial, consistente na coleta de
assinaturas e de impressão digital em formulário
próprio. O candidato deverá estar ciente de que,
caso não apresentado ou não validado pelo meio
acima referido o documento de identificação, não
poderá fazer a prova.
5.10.1. Para segurança dos candidatos e garantia da
lisura do certame, no dia de realização das provas:
a) não será permitida a permanência de
acompanhante de candidato (exceto para o caso
previsto no Capítulo IV deste edital) ou de pessoas
estranhas ao processo nas dependências do local
onde forem aplicadas as provas; b) os candidatos
poderão ser submetidos a detector de metais; c)
poderá ser realizada coleta de impressão digital de
todos ou de alguns candidatos, e; d) a identificação
especial também poderá ser exigida do candidato
cujo documento de identificação apresente dúvidas
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador,
ou que esteja danificado.
5.10.1.1. A identificação especial será julgada pela
Comissão Executiva em conjunto com a Objetiva
Concursos. Se, a qualquer tempo, for constatado,
por meio eletrônico, visual, grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato se utilizado de
processo ilícito, será eliminado do certame, sem
prejuízo da comunicação dos fatos ao Ministério
Público.
5.11. É vedada a comunicação entre candidatos
após o seu ingresso ao espaço de provas, e, ainda,
as seguintes condutas: a) utilização de óculos
escuros, acessórios de chapelaria como boné,
chapéu, gorro, cachecol, manta, luvas e similares;
b) consultar e/ou permanecer com quaisquer
dispositivos, como máquinas calculadoras ou
similares, agendas eletrônicas ou similares,
telefones celulares, smartphones, tablets, ipod®,
gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio de
qualquer espécie, qualquer receptor ou transmissor
de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop,
Walkman®, máquina fotográfica, controle de
alarme de carro, bem como protetores auriculares,
etc.; c) consultar e/ou permanecer com livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer
outro material de consulta, exceto se houver
previsão em contrário no capítulo específico da
prova. Em hipótese alguma, serão admitidos às
provas candidatos portanto arma, de forma que,
aquele que se encontrar nessa condição, deverá
depositá-la junto à Comissão Executora. Objetos
pessoais devem ser depositados em local indicado
pelo fiscal, ficando sob responsabilidade do
candidato. Objetos eletrônicos deverão ser
desligados, acondicionados e identificados – com
nome do candidato e outro dado que este julgue
necessário a sua identificação - em sacos plásticos
transparentes. O fiscal de sala fornecerá saco
plástico transparente e etiqueta para que o candidato
acondicione e identifique tais objetos. O Município

de Carlos Barbosa/RS e a Objetiva Concursos não
se responsabilizam por quaisquer pertences dos
candidatos; aconselha-se aos candidatos não levarem
ao espaço de provas pertences cujo uso não esteja
autorizado durante a realização destas.
5.11.1. É vedada a utilização de quaisquer
aparelhos eletrônicos em qualquer parte do local
de provas. Assim, ainda que o candidato tenha
terminado sua prova e esteja se encaminhando
para a saída do local, não poderá utilizar
quaisquer dos dispositivos mencionados no item
5.11 deste edital. O descumprimento dessas
determinações implicará eliminação do candidato
deste certame.
5.12. Se, por qualquer razão fortuita, as provas
sofrerem atraso em seu início ou houver interrupção
dos trabalhos, os candidatos afetados terão
assegurado o tempo previsto neste edital para
realização de suas provas, sendo-lhes concedido o
tempo adicional necessário.
5.13. Em ocorrendo atraso no início de aplicação das
provas ou interrupção dos trabalhos, os candidatos
afetados deverão permanecer no local do certame e
atender às orientações dos coordenadores e fiscais,
auxiliando no bom andamento dos trabalhos, sob
pena de exclusão sumária do certame.
5.14. Nos casos de eventual falta de prova/material
personalizado de aplicação de provas, em razão de
falha de impressão ou divergência na distribuição, os
organizadores do certame poderão, para o bom
andamento dos trabalhos, providenciar cópias do
material necessário ou entregar material reserva,
podendo ser não personalizado, desde que constantes
todos os dados necessários que assegurem os
procedimentos de correção das provas dos
candidatos, devendo ser registradas em ata as
providências tomadas.
5.15. Poderá ser excluído sumariamente deste
certame o candidato que:
a) Perturbar, de qualquer modo, a ordem
dos
trabalhos,
incorrendo
em
comportamento indevido;
b) tornar-se culpado por incorreção ou
descortesia para com qualquer dos
fiscais, executores e seus auxiliares ou
autoridades presentes;
c) for surpreendido, durante a realização
da prova ou em caso de interrupção
dos trabalhos, comunicando-se com
outro candidato;
d) ausentar-se da sala antes de decorrida
01 (uma) hora do início da aplicação
da prova;
e) for surpreendido, durante a realização
da prova ou em caso de interrupção
dos trabalhos, utilizando-se de
consultas não permitidas, de aparelho
celular ou de outro equipamento de
qualquer natureza não permitido;
f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo,
portando o cartão de respostas;
g) negar-se a ser submetido a detecção de
metais, salvo as exceções previstas
neste edital;
h) antes do término de sua prova, afastarse do recinto da prova sem o
acompanhamento do fiscal;
i) recusar-se a firmar documento ou a
qualquer procedimento que tenha por
objetivo comprovar a autenticidade de
sua identidade e de seus dados, e;
j) recusar-se a entregar o material das
provas ao término, ou, ao término do
tempo destinado à sua realização, ou,
em caso de razão fortuita, ao ser
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determinado pelo fiscal ou responsável
da Comissão Executora.
CAPÍTULO VI - DA PROVA OBJETIVA
6.1. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório para todos os cargos, tem como data
de aplicação a prevista no Cronograma de Execução,
Anexo IX deste edital. A confirmação da data, local e
horário de aplicação será divulgada, oportunamente,
por meio do edital de convocação à Prova Objetiva.
6.1.1. Em caso de necessidade de ajustes
operacionais, a Comissão Executiva reserva-se o
direito de indicar nova data para a realização da
Prova Objetiva, assim como sua realização em
município(s) vizinho(s), garantida publicidade nos
meios estipulados nas Disposições Preliminares
deste edital, com antecedência mínima de oito dias
da realização da prova.
6.1.2. A Objetiva Concursos poderá, em caráter
meramente complementar, enviar para o e-mail
indicado pelo candidato no formulário eletrônico de
inscrição, comunicação quanto à data, local e horário
da Prova Objetiva. A remessa da comunicação via
correio eletrônico não exime o candidato da
responsabilidade de acompanhamento de todos os
atos referentes a este certame nos meios estipulados
nas Disposições Preliminares deste edital, bem
como de obter as informações necessárias pelo site
ou telefone da Objetiva Concursos. Não haverá
encaminhamento de comunicação via postal.
6.1.3. Para fins de identificação, desde já, ficam os
candidatos convocados a comparecer ao seu local de
prova com 01 (uma) hora de antecedência do
horário de convocação, munidos de documento de
identidade (conforme item 5.10 deste edital), e,
ainda, caneta esferográfica ponta grossa (tinta azul
ou preta). Os portões do local de aplicação das
provas serão fechados no horário de convocação,
não sendo permitido ingresso de candidato ao
local de prova a partir desse horário.
6.1.3.1. O candidato deverá apresentar, ainda,
documento de inscrição e comprovante de
pagamento. A critério da Comissão Executiva e
Comissão Executora, esses documentos poderão ser
dispensados, desde que comprovada a efetiva
homologação da inscrição do candidato, nos termos
do item 2.4.1 deste edital ou do edital que divulga o
resultado dos recursos das inscrições.
6.1.3.2. Não será permitido ao candidato ingerir
alimento de qualquer natureza após seu ingresso na
sala de provas, exceto para os casos de previstos no
Capítulo IV deste edital.
6.2. Após o ingresso na sala e durante a realização da
prova, o candidato somente poderá manter consigo,
em lugar visível, os seguintes pertences: caneta
esferográfica ponta grossa (tinta azul ou preta), lápis,
documento de identidade e uma garrafa transparente
de água, sem rótulo.
6.3. Para realizar a Prova Objetiva cada candidato
receberá um caderno de questões e um cartão de
respostas codificado. O caderno de questões é o
espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas
as técnicas para chegar à resposta adequada,
permitindo-se rabiscos e rasuras em qualquer folha
do caderno. Já o cartão de respostas, além de conter
local destinado às respostas da Prova Objetiva,
conterá campo específico com os dados do candidato
devidamente impressos e local destinado à sua
assinatura. Este NÃO poderá ser substituído e/ou
conter rabisco e/ou rasura, devendo, portanto, ser
conservado em segurança durante a realização da
prova e preenchido pelo candidato com atenção.
Frisa-se que o cartão de respostas é o único

documento válido e utilizado para a correção da
Prova Objetiva.
6.3.1.É obrigação única e exclusiva do candidato:
a) manter o cartão de respostas em segurança
durante a realização da prova; b) conferir se os
dados impressos no Cartão de Respostas, em
especial o nome, o número de inscrição e o cargo de
sua opção estão corretos; c) preencher e assinar o
cartão de Respostas, a CANETA, obrigatoriamente,
e; d) entregar o cartão de respostas devidamente
preenchido e assinado ao fiscal de sala. A não
entrega do cartão de resposta e/ou o não
cumprimento das demais condições acima
definidas implicará a automática eliminação do
candidato do certame.
6.4. O tempo de duração da Prova Objetiva será de
até 03 (três) horas, incluído o tempo para
preenchimento e assinatura do Cartão de Respostas,
sendo que o candidato somente poderá retirar-se do
recinto de realização da prova depois de decorrida
01 (uma) hora contada do seu efetivo início,
podendo levar consigo seu Caderno de Provas.
6.5. A correção das Provas Objetivas será feita por
sistema eletrônico (leitura óptica dos cartões de
resposta), sem ingerência humana, em ato público
aberto aos interessados, cuja data, local e horário
serão informados oportunamente por edital. Não
haverá desidentificação dos cartões de respostas .
6.6. Em nenhuma hipótese será considerado para
correção e respectiva pontuação o caderno de
questões. Será atribuída nota 0 (zero) à resposta
que, no cartão de respostas, não estiver assinalada
ou que contiver mais de uma alternativa assinalada,
ou contiver emenda ou rasura. Qualquer marcação
que estiver em desconformidade com as instruções
poderá ser anulada, ficando sua validação
condicionada à leitura óptica.
6.7. O candidato, ao terminar a prova, deverá
retirar-se do local de aplicação da prova a fim de
não prejudicar os demais candidatos, sendo vedada
utilização dos sanitários após o término da prova,
de forma que, se necessitar ir ao toalete antes de
sair da prova, o candidato deverá fazê-lo antes de
entregar seu cartão de respostas ao fiscal. O
descumprimento dessas determinações implicará
eliminação do candidato deste certame.
6.8. Os três últimos candidatos a entregar a prova
deverão permanecer na sala de provas para
acompanhamento do ato de lacre dos envelopes, a
ser realizado pelos fiscais de sala. Feito isso,
deverão retirar-se do local simultaneamente.
CAPÍTULO VII - DA PROVA PRÁTICA
Somente para os cargos de MOTORISTA e
OPERADOR DE MAQUINAS
7.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
7.1.1. A data prevista para a Prova Prática consta no
Cronograma de Execução, Anexo IX deste edital. O
local, horário e outras informações pertinentes à
realização da Prova Prática serão publicados em
edital de convocação da Prova Prática.
7.1.2. A Prova Prática, a ser executada por Banca
Técnica da Executora, possui caráter eliminatório e
classificatório, será avaliada na escala de zero a
cinquenta pontos.
7.1.2.1. Realizada a Prova Prática, será considerado
aprovado o candidato que obtiver nota igual ou
superior a vinte e cinco pontos na Prova Prática.
7.1.2.1.1. Para o cargo de OPERADOR DE

MAQUINAS, se a prova for realizada em mais de
uma máquina, a nota da Prova Prática será calculada
pela média aritmética da avaliação relativa a cada
equipamento, sendo cada avaliação realizada na
escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos. Nesse
caso, além do disposto no item 7.1.2.1, também serão
eliminados os candidatos que não atingirem nota
mínima de 10 (dez) pontos em avaliação por
equipamento singularmente considerada.
7.1.3. Serão convocados a prestar a Prova Prática os
candidatos aprovados e classificados até a 30ª
(trigésima) colocação na prova objetiva.
7.1.3.1. Dentro do número de candidatos
convocados, conforme o item 7.1.3, será respeitado o
percentual de reserva de vagas.
7.1.3.1.1. Em caso de empate entre os candidatos
aprovados e classificados até a 30ª (trigésima)
posição, todos os que se encontrem nessa condição
serão convocados à Prova Prática.
7.1.3.1.2. Os candidatos que não atingirem essa préclassificação serão considerados reprovados no
certame, não assistindo direito de realizar essa prova.
7.1.4. Se o número de candidatos inscritos aos cargos
elencados neste capítulo for inferior ou igual a 30
(trinta), e a depender das condições de realização da
prova, poderão ser convocados à Prova Prática todos
os candidatos que hajam prestado a Prova Objetiva,
no mesmo dia de realização desta, em turno inverso.
A reprovação na Prova Objetiva, que é de caráter
eliminatório, porém, acarretará a reprovação do
candidato do certame, independentemente de seu
desempenho na Prova Prática.
7.1.4.1. Se aplicada a Prova Prática no mesmo dia da
Prova Objetiva, somente será divulgada a nota dos
candidatos que tenham logrado aprovação na Prova
Objetiva.
7.1.5. Todos os candidatos deverão apresentar-se ao
local de convocação com 30 (trinta) minutos de
antecedência do horário de convocação, trajados e
calçados adequadamente para o teste, conforme as
peculiaridades de cada cargo, além de portar
documento de identidade. Caso o candidato esteja
impossibilitado de apresentar, no dia da realização da
prova, documento de identidade original, por motivo
de perda, furto ou roubo, deverá apresentar
documento que ateste o registro da ocorrência em
órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta
dias), hipótese em que poderá ser submetido a
identificação especial, consistente na coleta de
assinatura e impressão digital em formulário próprio.
O candidato deverá estar ciente de que, caso não
apresentado ou não validado o documento de
identificação, não poderá fazer a prova.
7.1.5.1. Os candidatos deverão apresentar-se
portando Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) válida para a condução do(s) veículo(s)
e/ou máquina(s) e/ou equipamento(s) a ser(em)
utilizado(s) na realização do(s) teste(s). É
obrigatório o uso de uso de lentes - óculos ou lentes
de contato - quando houver essa exigência na CNH.
O candidato será eliminado sumariamente do
certame se desatender a essa exigência. Não serão
aceitos protocolos ou encaminhamentos da CNH.
7.1.5.2. Tendo em vista que os testes não têm horário
determinado para o término, os candidatos deverão
comparecer preparados no que se refere à
alimentação.
7.1.6. Para a realização da Prova Prática, será
determinado um tempo máximo compatível com a
avaliação proposta, igual para todos os participantes,
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conforme cada cargo, sendo que, além do tempo
máximo destinado à realização da prova, cada
candidato disporá de até 02 (dois) minutos para
iniciar a tarefa determinada pela Comissão
Executora.
7.1.7. Todos os participantes realizarão as mesmas
tarefas/percursos, previamente elaborados pela
Comissão Executora, tomando-se por base as
atribuições do cargo, registrando-se a avaliação em
planilhas individuais.
7.1.8. Será sumariamente eliminado do certame o
candidato que demonstrar não possuir a necessária
habilidade para condução dos veículos e operação
das máquinas e/ou equipamentos utilizados para a
realização da Prova Prática, expondo a risco sua
integridade física ou a de terceiros, ou a perigo de
dano os veículos, máquinas e equipamentos
utilizados para avaliação. O ocorrido será lavrado em
ata.
7.1.9. O candidato, ao terminar a Prova Prática,
deverá retirar-se do local de aplicação dos testes, a
fim de não prejudicar o andamento do processo de
avaliação, bem como não interferir nas avaliações
seguintes.
7.1.10. A avaliação da presente prova será feita
considerando-se o processo de desidentificação, de
modo que as provas serão avaliadas e corrigidas
sem o conhecimento do nome do candidato.
7.1.10.1. Em data e local a serem divulgados por
edital, será realizada a identificação das Provas
Práticas. Os candidatos interessados poderão
acompanhar este processo, quando serão abertos os
envelopes lacrados e juntados os canhotos de
identificação às provas devidamente corrigidas.
7.1.11. Caso se verifique a ocorrência de condições
climáticas, ambientais ou técnicas excepcionais que
inviabilizem a realização da Prova Prática na data
fixada para sua realização, a Comissão Executiva
reserva-se no direito de transferir a realização dos
testes e divulgar, dentro de cinco dias úteis, a nova
data para a realização das provas.
7.1.12. A Prova Prática será aplicada conforme
especificações que seguem, podendo haver alterações
em casos de comprovada necessidade técnica.
7.2. Da Especificação das Provas Práticas:
7.2.1. A Prova Prática destina-se a avaliar, em
condições reais ou simuladas, os conhecimentos e
habilidades que os candidatos possuem no
desenvolvimento de atividades relacionadas às
atribuições do cargo listadas no Anexo VI deste
edital, observados os critérios mínimos dispostos a
seguir. Registra-se que não necessariamente todas as
atividades descritas serão objeto de avaliação,
podendo, ainda, a critério da Comissão Executora,
serem utilizadas outras atividades relacionadas nas
atribuições do cargo.
7.2.1.1. Para o cargo de MOTORISTA, a Prova
Prática consistirá de exame de direção de caminhão
caçamba basculante, com o mesmo percurso a todos
os candidatos, que devem conduzir e efetuar
manobras com estrita observância às normas de
trânsito
vigentes,
compreendendo,
não
necessariamente todos, mas, basicamente, os
seguintes procedimentos:
a) Verificar a condição e segurança do veículo;
b) Identificar e utilizar equipamentos de segurança;
c) Ligar e arrancar o veículo;
d) Manobrar, operar e conduzir o veículo por trajeto
determinado, demonstrando habilidade e perícia de
direção, além de adotar condução defensiva;
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e) Parar, estacionar e arrancar o veículo;
f) Estacionar o veículo em local determinado, no
exato espaço indicado por balizas, garagem,
marcação ou pintura no solo;
g) Manter a postura exigida pela profissão, zelar
pela sua segurança, da equipe de aplicação, de
pedestres e do veículo;
h) Desligar o veículo realizando todos os
procedimentos e manobras destinadas a manter a
sua segurança.
7.2.1.1.1. Do total da pontuação máxima
correspondente à Prova Prática será subtraído o
somatório de pontos perdidos relativos às faltas
cometidas durante a sua realização.
7.2.1.2. Para o cargo de OPERADOR DE
MÁQUINAS, a Prova Prática consistirá de exame
de
operação
de
retroescavadeira
e/ou
motoniveladora, com as mesmas tarefas a todos os
candidatos, os quais deverão conduzir e efetuar
manobras com estrita observância às normas de
trânsito
vigentes,
compreendendo,
não
necessariamente todos, mas, basicamente, os
seguintes procedimentos:
a) Verificar a condição de operação e segurança do
equipamento;
b) Ligar, arrancar e manobrar o equipamento com
segurança;
c) Manobrar e conduzir o equipamento pelo trajeto
determinado;
d) Parar, estacionar e arrancar o equipamento;
e) Operar o equipamento a fim de desenvolver a
tarefa, atividade e procedimentos designados com
aproveitamento, produtividade e eficiência,
demonstrando habilidade e perícia de direção,
técnica ao operar os instrumentos de comando, além
de adotar condução defensiva;
f) Cumprir as tarefas e procedimentos de operação
do equipamento;
g) Manter a postura exigida pela profissão, zelar
pela sua segurança, da equipe de aplicação e do
equipamento;
h) Desligar o equipamento realizando todos os
procedimentos e manobras destinadas a manter a
sua segurança.
7.2.1.2.1. Do total da pontuação máxima
correspondente à Prova Prática será subtraído o
somatório de pontos perdidos relativos às faltas
cometidas durante a sua realização.
CAPÍTULO VIII - DA PROVA DE APTIDÃO
FÍSICA
Somente para o cargo de GUARDA
MUNICIPAL
8.1. A Prova de APTIDÃO FÍSICA, de caráter
eliminatório,
aplicada
por
profissional
devidamente habilitado, destina-se a avaliar a
condição física dos candidatos para o desempenho
das atividades que são inerentes ao cargo pleiteado.
8.2. A data prevista para a Prova de Aptidão Física
consta no Cronograma de Execução, Anexo IX
deste edital. O local, horário e outras informações
pertinentes a sua realização serão publicados em
edital de convocação. No horário de convocação
ocorrerá o fechamento dos portões, não sendo mais
permitido o ingresso de qualquer candidato ao local
de prova.
8.3. Respeitado o percentual de reserva de vagas
para as pessoas com deficiência, serão chamados a
prestar a Prova de Aptidão Física os candidatos
aprovados e classificados até a 30ª (trigésima)
colocação na prova objetiva.
8.3.1. Em caso de empate entre candidatos
aprovados e listados até a 30ª (trigésima) posição no

edital de resultado da prova objetiva, todos os que se
encontrem nessa condição serão convocados à Prova
de Aptidão Física.
8.3.2. Os candidatos que não atingirem essa préclassificação serão considerados reprovados no
certame, não assistindo direito de realizar essa prova.
8.4. Para realização da Prova de Aptidão Física, o
candidato deverá apresentar-se com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto
para seu início, em trajes apropriados para a prática
desportiva, portando: a) Documento de identidade,
nos termos do item 1.2.1 deste edital e seu subitem,
e; b) Atestado Médico (modelo Anexo V), emitido
no máximo a 15 (quinze) dias da data da prova, que
comprove estar o candidato em condições para a
prática de atividades físicas.
8.4.1. O desatendimento da exigência contida na
letra ‘b’ do item supra’ - apresentação de atestado
médico - acarretará a eliminação sumária do
candidato do certame.
8.4.1.1. Os procedimentos para obtenção do atestado
médico são de responsabilidade do candidato,
inclusive quanto aos custos.
8.4.1.2. Considerando não haver predefinição de
horário de término das provas, os candidatos deverão
comparecer preparados no que se refere à
alimentação.
8.5. Não haverá repetição na execução dos testes,
exceto na hipótese de a Banca Executora concluir
pela ocorrência de fatos não provocados pelo
candidato prejudiciais a seu desempenho.
8.6. O aquecimento e preparação para a prova são de
responsabilidade do candidato, e deverão ser
realizados de modo a não interferir no andamento
dos trabalhos.
8.7. Os casos de alterações psicológicas ou
fisiológicas, não sendo estas enquadradas como
deficiência física, que impossibilitem o candidato de
submeter-se aos testes, de neles prosseguir, ou que
lhe diminuam a capacidade físico-orgânica, não são
considerados para fins de tratamento diferenciado ou
realização de nova prova.
8.8. Em caso de inviabilidade técnica ou falta de
condições meteorológicas, a Comissão Executiva
reserva-se o direito de redesignar a realização da
Prova Prática, publicando edital, em 05 (cinco) dias
úteis, contendo a nova data.
8.9. É de responsabilidade do candidato o
conhecimento de todos os testes relacionados nesse
edital e sua execução. Não serão aceitas quaisquer
alegações de desconhecimento dos índices exigidos.
8.10. O candidato que não alcançar o Desempenho
Mínimo será considerado INAPTO.
8.11. O candidato que desistir de prosseguir na
realização dos testes deverá assinar termo de
desistência.
8.12. A prova consistirá na avaliação das condições
físicas, através do TESTE DE CORRIDA.
8.12.1. TESTE DE CORRIDA DE DOZE
MINUTOS: O teste deverá ser realizado no tempo
de 12 (doze) minutos em pista demarcada, ou, em
local determinado pela Comissão Examinadora:
a) Candidato do sexo masculino: deverá percorrer a
distância de 2.000m (dois mil metros), sendo
permitido andar durante a sua realização.
1) Desempenho Mínimo para ser considerado
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APTO: percorrer, no tempo regular - 12 (doze)
minutos -, a distância de 2.000m (dois mil metros);
b) Candidato do sexo feminino: deverá percorrer a
distância de 1.600m (um mil e seiscentos metros),
sendo permitido andar durante a sua realização.
1) Desempenho Mínimo para ser considerada
APTA: percorrer, no tempo regular - 12 (doze)
minutos -, a distância de 1.600m (um mil e
seiscentos metros).
c) Faltando 01 (um) minuto para o encerramento do
teste, será emitido um sinal sonoro avisando os
candidatos sobre o tempo já decorrido. Aos 12 (doze)
minutos será dado um sinal sonoro diferente e o
candidato deverá parar no lugar em que estiver. O
candidato deverá ficar parado e em pé, na pista onde
aguardará a anotação do seu percurso pelo fiscal do
teste.
CAPÍTULO
IX
DA
AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA
Somente para o cargo de GUARDA MUNICIPAL
9.1. A data prevista para a AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, de caráter eliminatório, consta no Cronograma de Execução, Anexo IX deste edital. O local, horário e outras informações pertinentes à realização
desta etapa serão publicados em edital de convocação.
9.1.1. Todos os candidatos deverão apresentar-se ao
local de convocação com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário de convocação, portando documento de identidade nos termos do item 1.2.1 deste
edital e seu subitem. No horário de convocação
ocorrerá o fechamento dos portões, não sendo
mais permitido o ingresso de qualquer candidato
ao local de prova.
9.1.1.1 Somente poderá submeter-se à Avaliação
Psicológica o candidato que apresentar documento de
identidade, devendo o documento permitir com
clareza sua identificação, conforme item 1.2.1 deste
edital e seu subitem. Caso o candidato esteja
impossibilitado de apresentar, no dia da realização da
avaliação, documento de identidade original, por
motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar
documento que ateste o registro da ocorrência em
órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta)
dias. Nesta hipótese, poderá ser submetido a
identificação especial, consistente na coleta de
assinatura e impressão digital em formulário próprio.
O candidato deverá estar ciente de que, caso não
apresentado ou não validado pelo meio acima
referido o documento de identificação, não poderá
ser submetido á avaliação.
9.2. A avaliação psicológica é um processo realizado
mediante o emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao
cargo pretendido. Para esta etapa serão convocados
todos os candidatos aprovados na Prova de Aptidão Física, os quais serão avaliados por Banca da
área de Psicologia devidamente habilitada, ao passo
que os laudos enunciarão as condições de habilitação
dos candidatos ao cargo pleiteado.
9.3. A avaliação psicológica será constituída de instrumentos e técnicas psicológicas reconhecidos e validados em nível nacional, que atendam às normas
em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do
Conselho Regional de Psicologia, sendo aplicados de
forma individual e/ou coletiva e escolhidos em função das atribuições/perfil do cargo.
9.3.1. A avaliação psicológica verificará se as habilidades cognitivas, características de personalidade e
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comportamentais do candidato estão adequadas
para o desempenho das atividades relativas ao cargo
pretendido.
9.3.1. A avaliação psicológica verificará se as habilidades cognitivas, características de personalidade
e comportamentais do candidato estão adequadas
para o desempenho das atividades relativas ao cargo
pretendido.
9.3.2. Os candidatos serão avaliados levando-se em
consideração as seguintes características:
Caracterí
stica
Controle
Emocional
(Autocontro
le)

Descrição

Habilidade de reconhecer as próprias emoções
diante de um estímulo, controlando-as de forma
que não interfiram prejudicialmente em seu
comportamento.
Capacidade de expressar seus sentimentos, sem
Ansiedade
infringir limites e com prudência no contato com
os outros.
Atenção
Capacidade de atentar e lidar com diferentes
Distribuída estímulos apresentados simultaneamente.
Sociabilidad Capacidade de estabelecer relacionamento
e
interpessoal, ser cooperativo e empático.
Capacidade Capacidade de induzir ou deduzir conclusões
Intelectual
lógicas frente a situações problema.
Capacidade de controlar impulsos agressivos, nas
Agressivida
diferentes situações interpessoais, comportamento
de
agressivo controlado.
Capacidade de propor e empreender novas atitudes
e/ou ideias, direcionando-as em prol do serviço,
Iniciativa
realizando-as com qualidade e postura profissional
adequada.

Parâmetr
o/
Desempe
nho
MÉDIO

MÉDIO
MÉDIO
MÉDIO
MÉDIO
MÉDIO

MÉDIO

9.4.
O
candidato
será
avaliado
como
“recomendado” ou “não recomendado” na
Avaliação Psicológica, sendo eliminado o candidato
considerado “não recomendado”, não lhe assistindo
direto à nova Avaliação Psicológica pela Comissão
Executora deste certame.
9.4.1. A não recomendação do candidato na
Avaliação
Psicológica
não
significará,
necessariamente, incapacidade intelectual e/ou
existência de transtornos, indicando apenas que não
atendeu, à época da avaliação, aos requisitos e/ou
perfil exigidos para o exercício do cargo pretendido.
9.4.2. Os resultados finais serão obtidos por meio
da análise técnica global de todo o material
produzido pelo candidato, sendo observadas as
orientações contidas nos manuais dos instrumentos
técnicos utilizados nas avaliações.
9.4.3. Será considerado “não recomendado” e
eliminado do concurso o candidato que, após
análise conjunta de todos os instrumentos
utilizados, apresentou, no momento da avaliação,
uma ou mais características com parâmetros
incompatíveis às estabelecidas na tabela do item
9.3.2, para o exercício das atividades inerentes ao
cargo.
9.5. É assegurado aos candidatos o direito de ter
acesso à entrevista devolutiva de sua avaliação
psicológica, devendo requerê-lo no prazo e forma
divulgados em edital.
9.5.1. A entrevista devolutiva é uma etapa
facultativa ao candidato e tem o objetivo único e
exclusivo de informar os motivos nos quais está
baseado o resultado da avaliação psicológica.

para a apresentação do recurso, não será admitida a
remoção dos instrumentos utilizados na avaliação
psicológica do seu local de arquivamento público,
nem por meio de cópia, devendo, o psicólogo
contratado pelo candidato fazer seu trabalho na
presença do psicólogo da Comissão Executora.
9.5.5. O acesso à documentação pertinente à
Avaliação Psicológica do candidato somente será
possível na presença do psicólogo da Comissão
Executora.
9.5.6. A não solicitação de entrevista devolutiva não
impede o candidato de interpor recurso quanto ao
resultado da avaliação.
9.6. Na hipótese de recurso à instância competente, o
candidato poderá ser assessorado ou representado
por psicólogo que não tenha feito parte da Comissão
Executora, que fundamentará o pedido e a revisão do
processo de avaliação do recorrente, com base nas
provas realizadas, que poderão ser consultadas pelo
psicólogo do candidato na data e horários da
entrevista devolutiva.
9.7. Após a realização da entrevista devolutiva,
durante o período de recursos da avaliação
psicológica, será facultada ao candidato a entrega de
avaliação (contra-laudo) de outro profissional da área
de psicologia devidamente habilitado, acompanhado
dos instrumentos e técnicas utilizados para a
avaliação.
CAPÍTULO X - DA PROVA DE TÍTULOS
Somente para os cargos de PROFESSOR
(TODOS) E ORIENTADOR EDUCACIONAL
10.1. Os candidatos aprovados na primeira etapa –
prova objetiva - e que desejarem participar da Prova
de Títulos deverão encaminhar a documentação
pertinente (títulos e o formulário de títulos), no
período e forma e para o local definidos em edital de
convocação, a ser oportunamente publicado. Não
serão recebidos títulos em outra ocasião.
10.2. A Prova de Títulos tem caráter exclusivamente
classificatório. Logo, o candidato que dela não
participar não será excluído do certame,
permanecendo coma pontuação obtida na primeira
etapa.
10.3. Uma vez finalizado o prazo de
encaminhamento da documentação pertinente (títulos
e o formulário de títulos), não serão aceitos
acréscimos de outros documentos.
10.3.1. A documentação relativa à Prova de Títulos
entregue à Banca Executora não será devolvida,
tendo em vista a obrigatoriedade de guarda em
arquivo. Por tal motivo, o candidato NÃO deve
encaminhar documentos originais, salvo condição
expressa neste edital.
10.4. A documentação deverá ser enviada em
envelope devidamente identificado com o nome,
número de inscrição e o cargo para o qual inscrito o
candidato.

9.5.2. Será facultado ao candidato, e somente a este,
conhecer o resultado da avaliação por meio de
entrevista devolutiva.

10.4.1. Em caso de inscrição em mais de um cargo,
deverão ser encaminhados envelopes distintos
contendo, cada um, a documentação relativa ao cargo
pretendido.

9.5.3. Não será permitida ao candidato a gravação
da entrevista devolutiva, tampouco, a retirada e/ou
cópia dos testes psicológicos e das folhas de
respostas. O candidato somente poderá levar
consigo cópia do laudo.

10.4.2 O preenchimento correto do Formulário de
Títulos, a entrega e a comprovação de todos os
documentos
necessários
são
de
inteira
responsabilidade do candidato.

9.5.4. Tanto para a entrevista de devolução quanto

10.4.2. O preenchimento correto do Formulário
de Títulos, a entrega e a comprovação de todos os
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documentos
necessários
são
responsabilidade do candidato.
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de

inteira

10.5. Com a documentação comprobatória dos
títulos, deverá ser encaminhado o Formulário de
Títulos (não é necessário autenticar em cartório o
Formulário de Títulos), conforme Anexo IV deste
edital. Para fins de controle da documentação
enviada, o candidato deverá permanecer com uma
cópia (simples) deste Formulário preenchido,
encaminhando a via original à Comissão Executora.
10.6. O candidato deverá listar no Formulário de
Títulos, Anexo IV deste edital, o requisito específico
que lhe concede direito à posse (concluído ou em
andamento), conforme a Escolaridade e/ou outros
requisitos exigidos para o cargo na posse, constantes
na Tabela de Cargos, item 1.1.1 deste edital, e
deverá anexar cópia (simples) do comprovante de
conclusão ou atestado de frequência, conforme o
caso.
10.6.1. Em caso de descumprimento do estabelecido
o item anterior ou caso o candidato indique algum
curso/titulação para comprovar o requisito específico
para a investidura do cargo e este não cumprir com o
exigido na Tabela de Cargos, a Banca Executora
poderá utilizar outro Título apresentado que possa
suprir a habilitação exigida, a fim de primar pela
isonomia da avaliação.
10.6.2. Se, depois de cumprido o disposto nos itens
10.6 e 10.6.1, o candidato possuir algum outro curso
que consta na grade de pontuação e que também
possa ser considerado como requisito específico para
investidura do cargo, deve observar as seguintes
situações: a) nos casos em que conste na Tabela de
Cargos mais de um curso/titulação especificado
como exigência à investidura do cargo e estes
estiverem separados por “ou”, poderão ser listados e
encaminhados para avaliação da Banca., ou; b) nos
casos em que conste na Tabela de Cargos mais de um
curso/titulação especificado como exigência à
investidura do cargo e estes estiverem separados por
“e” ou “e/ou”, a Banca Executora não irá considerar,
para fins de pontuação, qualquer dos cursos
constantes, pois serão considerados como exigência
para a investidura do cargo.
10.7. O candidato deverá encaminhar uma cópia
autenticada em cartório de cada Título, salvo
exceções indicadas.
10.8. Para efeito de pontuação, a documentação
comprobatória dos Títulos deverá estar autenticada
conforme previsto no item anterior. E, em caso de
documentos gerados por via eletrônica, a chave
específica (dígito identificador/verificador) deverá
estar impressa no próprio documento a ser verificado.
10.8.1 Caso o documento não atenda ao item
anterior, ou permanecendo dúvida para a Banca
Executora em relação à autenticidade, ou, ainda, não
sendo possível a comprovação da autenticidade
devido a falhas na comunicação eletrônica (Internet),
o título não será valorado.
10.9. Para a comprovação do nome do candidato,
deverá ser enviada, juntamente com a documentação,
uma cópia (simples) do documento de identidade. O
candidato que possuir alteração de nome deverá
enviar também uma cópia (simples) do documento
comprobatório da alteração (certidão de casamento,
separação, averbação no registro civil etc.), sob pena
de não ter os títulos pontuados caso o nome esteja
diferente da inscrição ou dos documentos
apresentados para comprovação.
10.9.1. Salvo nos casos abrangidos pelo item 10.9,
nos Títulos em que conste nome incompleto,

abreviado ou com erros de digitação, o candidato
deverá apresentar declaração a próprio punho,
informando o seu nome correto e relacionando os
Títulos encaminhados que apresentam a divergência
de nome para fins de comprovação da titularidade.
10.10. Cada Título será considerado e avaliado uma
única vez, vedada a cumulatividade de pontos.
10.11. Comprovada, em qualquer tempo,
irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos
títulos, o candidato perderá os pontos
correspondentes, assegurados sempre ampla defesa
e contraditório. Além da perda de pontos, os fatos
serão comunicados ao Ministério Público.
10.12. GRADE
TÍTULOS:
Categoria
(somente
concluídos)

cursos

Pontu
ação
por
Título

Doutora
6,0
do

Mestrad
5,0
o
1.
Pósgraduação
*
Somente
títulos que
guardarem
relação
direta com
as
atribuições
do cargo
Especial
3,0
ização

DE

PONTUAÇÃO

DOS

Forma de apresentação
a) Para comprovação de conclusão de curso de
Pós-Graduação stricto sensu em nível de
Doutorado e/ou Mestrado, será aceita a cópia
do diploma, expedido e registrado pela
Instituição responsável pelo Curso. Caso ainda
não possua o diploma, será aceito documento
expedido pela Instituição responsável pelo
Curso, devendo constar expressamente a
conclusão do curso.
a.1) Nos casos em que a nomenclatura do
curso possa não ser suficiente para a Banca
aferir a relação com as atribuições do cargo, o
candidato deverá anexar junto ao título o
conteúdo programático e/ou a ementa de modo
a permitir à Banca realizar essa aferição.
b) Para comprovação de conclusão de curso de
Pós-Graduação lato sensu em nível de
Especialização e/ou MBA, com carga horária
mínima de 360 horas, ou Residência será
aceita a cópia do certificado, expedido e
registrado pela Instituição responsável pelo
Curso. Caso ainda não possua o certificado,
será aceito documento expedido pela
Instituição responsável pelo Curso, devendo
constar expressamente a sua conclusão e
carga horária.
b.1) Nos casos em que a nomenclatura do
curso possa não ser suficiente para a Banca
aferir a relação com as atribuições do cargo, o
candidato deverá anexar junto ao título o
conteúdo programático e/ou a ementa de modo
a permitir à Banca realizar essa aferição.

Pontuação máxima: 20,0
pontos
*Desde que não seja a de requisito/habilitação para ingresso no cargo.
I. O candidato poderá apresentar mais de um Título em cada categoria.
Entretanto, a pontuação não poderá ultrapassar a pontuação máxima para a
Prova de Títulos, independentemente de serem apresentadas comprovações para
tal.
II. Os Títulos, quando expedidos em língua estrangeira, deverão estar
acompanhados da tradução para a língua portuguesa por Tradutor Juramentado
e, ainda, no caso de Graduação e Pós-Graduação, da revalidação, de acordo
com a Lei Federal nº 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

10.13. NÃO serão pontuados os Títulos:
a) que estiverem desacompanhados do Formulário
de Títulos;
b) cujo Formulário de Títulos tenha sido
encaminhado sem estar preenchido;
c) não relacionados ou relacionados indevidamente
no Formulário de Títulos, mesmo que
encaminhados;
d) relacionados no Formulário de Títulos, mas não
encaminhados;
e) cujo envelope e Formulário de Títulos não
estiverem individualizados em caso de inscrição em
mais de um cargo, conforme item 10.4.1;
f) de curso apresentado para suprir a
habilitação/exigência ou utilizado pela Banca
Executora para suprir a exigência do cargo,
conforme item 10.6.1;
g) sem a autenticação, conforme item 10.7;
h) sem a chave específica de autenticação para
verificação, ou, que não seja possível realizar a
autenticação, em caso de documentos gerados por
via eletrônica, conforme itens 10.8 e 10.8.1;
i) que apresentem o nome do candidato incompleto,
abreviado, com erros de digitação ou, ainda,
diferente da inscrição e/ou dos documentos
apresentados para comprovação, conforme itens
10.9 e 10.9.1;
j) de modalidades que não estejam descritas na
grade de pontuação;

k) de cursos não concluídos;
l) apresentados em forma de: boletim de matrícula,
atestados de frequência, atestados/atas de
apresentação e/ou defesa de trabalho de conclusão,
monografia, dissertação ou tese, assim como outro
documento que não atenda as exigências expressas
na grade de pontuação;
m) sem a tradução para a língua portuguesa e/ou a
revalidação, conforme grade de pontuação;
n) que ultrapassem a pontuação máxima, conforme
grade de pontuação;
o) que apresentem rasuras, emendas ou entrelinhas;
p) que apresentarem dados imprecisos, incoerentes
ou incompletos que comprometam ou impossibilitem
a Banca de aferir a pontuação correta segundo os
critérios previstos neste edital, e;
q) sem relação direta com as atribuições do cargo
correspondente à respectiva inscrição.
CAPÍTULO XI - DOS RECURSOS
11.1 Todos os períodos previstos para interposição
de recursos - 03 (três) dias úteis - encontram-se
estabelecidos no Cronograma de Execução, Anexo
IX deste edital, todavia, sua confirmação dar-se-á
conjuntamente ao edital de cada evento,
especificamente, devendo, portanto, os candidatos
ficar atentos às publicações ao longo do certame.
11.1.1.
Os
recursos
deverão
ser
preenchidos/digitados na Área do Candidato, no
site www.objetivas.com.br, por meio do sistema
eletrônico de interposição de recurso, seguindo as
orientações da página. Não haverá hipótese de
solicitação do pedido de revisão de outra forma e/ou
por outro meio senão aquele disponibilizado para tal
na respectiva página.
11.1.1.1. Caso o candidato não possua acesso à
Internet, será disponibilizado computador para
interposição de recursos no Telecentro Municipal
de Carlos Barbosa/RS (Rua Andrea Pontin, nº 190,
2º andar, bairro centro), no horário das 8h30min às
11h30min e das 14h às 17h, durante o período
mencionado no edital que informa o prazo de
recursos de cada evento.
11.2. Os recursos deverão ser individuais e
devidamente
fundamentados,
atendendo
rigorosamente aos preceitos fixados neste capítulo,
devendo ser dirigidos à Comissão Executora. Cada
um dos recursos deverá ser interposto em formulário
eletrônico único, contendo: a) No caso de
indeferimento de inscrição, as razões pelas quais
solicita a homologação da sua inscrição e todos os
documentos comprobatórios que permitam o
deferimento (comprovante de inscrição, pagamento,
etc.); b) No caso de mudança de área (somente para
Agente Comunitário de Saúde), a comprovação de
residência na área a ser trocada desde a data de
publicação do edital; c) Circunstanciada exposição a
respeito das questões, títulos, pontos ou resultados,
para as quais, em face às normas do certame,
contidas neste edital, da natureza da função a ser
provida ou do critério adotado, deveria ser atribuído
maior grau, número de pontos ou resultado diverso;
d) Em outros casos, as razões do pedido e os
documentos comprobatórios.
11.2.1. Em data a ser informada por edital, será
disponibilizada, na sede do Município - Prefeitura
Municipal
e
no
endereço
eletrônico
www.objetivas.com.br, vista da(s) prova(s) para
subsidiar a interposição de recursos. Os candidatos
não terão direito à vista em outro momento.
11.3. Serão improvidos os recursos sem
fundamentação e argumentação lógica e consistente,
inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou
da nota. Recursos que não se refiram
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especificamente aos eventos aprazados ou interpostos
fora do prazo estabelecidos no edital não serão
apreciados.
11.4. No formulário eletrônico de recurso não é
necessário apor a qualificação do candidato, tendo
em vista que cada formulário estará vinculado
diretamente ao registro do recorrente. As razões do
pedido não poderão conter qualquer identificação do
recorrente, timbre de escritório e/ou empresa etc.,
permitindo-se, assim, sua análise sem a identificação
do postulante.
11.5. Não serão admitidos recursos coletivos; cada
candidato deve interpor seu próprio recurso. Admitirse-á um único recurso para cada tipo de situação, de
forma que, identificado mais de um recurso do
candidato para a mesma situação, somente será
considerado o último recurso interposto, conforme
horário registrado pelo sistema. Os demais recursos
não serão apreciados.
11.6. Se houver alteração de Gabarito Oficial
(retificação e/ou anulação de questão), as provas
serão corrigidas de acordo com a referida alteração.
Questões anuladas por decisão da Comissão
Executora serão consideradas como respondidas
corretamente por todos os candidatos, computando-se
a respectiva pontuação a todos os candidatos.
11.7. Durante o prazo de recursos, não será aceita
e/ou considerada complementação de documentação
que deveria ter sido entregue e/ou encaminhada no
período determinado em Capítulo específico deste
edital, conforme cada etapa e/ou nos termos do edital
de convocação.
11.8. O resultado dos recursos interpostos será
divulgado por edital. Os Pareceres exarados pela
Banca Executora, identificados somente pelo cargo e
número de inscrição do candidato, ficarão
disponíveis para consulta na Prefeitura Municipal
de Carlos Barbosa/RS e, para o recorrente, na Área
do candidato, no site www.objetivas.com.br, a
partir da divulgação dos respectivos resultados. Não
serão encaminhadas respostas individuais aos
candidatos.
CAPÍTULO XII –
CLASSIFICAÇÃO

DA

APROVAÇÃO

E

12.1. A nota final, para efeito de classificação dos
candidatos, será igual à soma das notas obtidas nas
Provas Objetiva, de Títulos e Prática, conforme
aplicadas a cada cargo.
12.2. A classificação final do certame será publicada
por edital e apresentará apenas os candidatos aprovados por cargo, em ordem decrescente de pontos, sendo composta de duas listas, contendo a primeira a
pontuação de todos os candidatos, inclusive a das
pessoas com deficiência, e a segunda somente a pontuação destes últimos, se houver aprovados.
12.2.1. A lista final de classificação para o Agente
Comunitário de Saúde apresentará apenas os
candidatos aprovados conforme a área-segmento
territorial referente à sua inscrição.
12.3. Na hipótese de igualdade no total de pontos
entre os aprovados, o desempate de notas, para
efeitos da classificação final, se dará nos termos
abaixo definidos.
a) 1ª preferência: Candidatos com
idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos completos até o
último dia de inscrição neste
certame, em conformidade com o
artigo 27, parágrafo único, da Lei
Federal nº 10.741/2003 - Estatuto

do Idoso;

b) 2ª preferência: Pelo resultado 13.2.1. O candidato obriga-se a manter atualizados
das provas aplicadas, conforme
segue:
b.1) Para a TABELA A:
a) obtiver maior nota em Legislação e
Conhecimentos Específicos, e;
b) obtiver maior nota em Língua Portuguesa.
b.2) Para a TABELA B:
a) obtiver maior nota na Prova Objetiva;
b) obtiver maior nota em Legislação/Didática
e Conhecimentos Específicos, e;
c) obtiver maior nota em Língua Portuguesa.
b.3) Para a TABELA C e F:
a) obtiver maior nota em Legislação e
Conhecimentos Específicos;
b) obtiver maior nota em Língua Portuguesa,
e;
c) obtiver maior nota em Matemática.
b.4) Para a TABELA D:
a) obtiver maior nota na Prova Objetiva;
b) obtiver maior nota em Conhecimentos
Específicos, e;
c) obtiver maior nota em Língua Portuguesa.
b.5) Para a TABELA E:
a) obtiver maior nota em Conhecimentos
Específicos, e;
b) obtiver maior nota em Língua Portuguesa.
c) 2ª preferência: Candidatos que estiverem no
efetivo exercício da função de Jurado, nos termos
do Código de Processo Penal, art. 440, e;
d) Por sorteio: Persistindo o empate entre
os candidatos, depois de aplicados os
critérios acima, o desempate dar-se-á
através do sistema de sorteio que, se
necessário, será realizado em ato
público, a ser divulgado por edital, e seu
resultado fará parte da classificação final
do certame.
12.3.1. O candidato que desejar utilizar a
preferência pela condição de Jurado como critério
de desempate encaminhar para a Objetiva
Concursos,
via
SEDEX,
postado,
impreterivelmente, até a data e horário
estabelecidos no Cronograma de Execução, Anexo
IX deste edital, os seguintes documentos: a)Cópia
autenticada ou original da Certidão, Declaração,
Atestado, ou outros documentos públicos
expedidos pela Justiça Estadual ou Federal,
relativos ao exercício da função de jurado, nos
termos do Código de Processo Penal, artigo 440
(alterado pela Lei Federal nº 11689/2008), a partir
da vigência da Lei, e; b) Requerimento (Anexo III
deste edital), preenchido e assinado, de forma clara,
legível e individualizada em caso de inscrição em
mais de um cargo (o envelope e os documentos
exigidos na letra “a” deste item poderão ser únicos
para ambas inscrições, mas o requerimento deverá,
obrigatoriamente, ser individualizado.
CAPÍTULO XIII - DO PROVIMENTO
13.1. O provimento obedecerá, rigorosamente, à
ordem de classificação dos candidatos aprovados,
respeitado o percentual de reserva de vagas.
13.2. O ato de nomeação dos candidatos ao cargo
do Poder legislativo Municipal - Câmara Municipal
- será publicado no Quadro de Publicações
Oficiais da Câmara Municipal e no site
www.carlosbarbosa.rs.leg.br. O ato de nomeação
dos candidatos aos cargos do Município de Carlos
Barbosa – Poder Executivo - será publicado no
Quadro de Publicações Oficiais do Município e
no site www.carlosbarbosa.rs.gov.br. Em ambos
os casos, paralelamente, será feita comunicação ao
candidato, via postal e/ou via e-mail e/ou via
telefone, conforme dados informados no formulário
de inscrição ou posteriormente atualizados.

os seus dados cadastrais junto à Objetiva
Concursos, por meio da sua ficha cadastral, até a
data de publicação da Homologação Final e, após
esta data, junto ao Município de Carlos
Barbosa/RS, para os cargos do Poder Executivo, ou
junto ao Poder Legislativo, se inscrito para o cargo
do Poder legislativo Municipal - Câmara Municipal
-, por meio de correspondência com aviso de
recebimento ou pessoalmente.
13.2.2 É de responsabilidade do candidato manter
seus dados atualizados - especialmente endereços
residencial e eletrônico e telefone -, durante o prazo
de validade do certame, para viabilizar os contatos
necessários, sob o risco de, quando for nomeado,
perder o prazo para tomar posse, caso não seja
localizado. O Município de Carlos Barbosa/RS e a
Objetiva Concursos não se responsabilizam por
eventuais prejuízos decorrentes da desatualização de
dados pessoais do candidato.
13.2.3. O Municipio de Carlos Barbosa/RS, assim
como a Objetiva Concursos não se responsabilizam
por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de
endereços residencial e/ou eletrônico e/ou telefones,
etc., informados erroneamente e/ou não atualizados.
13.3. ATENÇÃO: É de (05) cinco dias úteis,
contados da publicação do ato de nomeação, o prazo
para posse, quando deverá o candidato comprovar os
requisitos definidos no item 1.2 deste edital; e é de
(05) cinco dias úteis, contados da data da posse, o
prazo para o candidato entrar em exercício.
13.4. Nos termos do item 1.3 deste edital, ficam
advertidos os candidatos de que a ausência de
quaisquer comprovantes dos requisitos para ingresso
no serviço público impossibilitará a posse,
invalidando-se todos os atos ou efeitos decorrentes
da sua classificação e nomeação no certame.
13.5. Caso o candidato não deseje assumir de
imediato, poderá, mediante requerimento próprio,
dirigido ao Chefe do Executivo municipal, para os
cargos do Poder Executivo, ou ao Presidente do
Poder Legislativo, se inscrito para o cargo do Poder
legislativo Municipal - Câmara Municipal -, solicitar
para passar para o final da lista dos aprovados e, para
concorrer, observada sempre a ordem de
classificação e a validade do certame, a novo
chamamento uma só vez.
13.6. Será tornado sem efeito o ato de nomeação se
não ocorrer a posse e/ou exercício nos prazos legais,
sendo que o candidato perderá automaticamente a
vaga (exceto no caso previsto no item 13.5 deste
edital), facultando à Administração Pública o direito
de convocar o próximo candidato, por ordem de
classificação.
CAPÍTULO XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Somente haverá devolução do valor da taxa de
inscrição em caso de alteração de requisito essencial
ao de cargo, adiamento da Prova Objetiva, suspensão
do certame que cause alteração da data da Prova
Objetiva, exclusão de cargo ou cancelamento do
certame.
14.2. O certame, que envolve o concurso público e o
processo seletivo contemplados neste edital, terá
validade por 02 (dois) anos a partir da data de
homologação final, prorrogáveis por mais 02 (dois)
anos, a critério do Município de Carlos
Barbosa/RS.
14.3. A publicidade oficial deste certame, após a sua
homologação final, dar-se-á através do Quadro de
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Publicações Oficiais da Prefeitura e da Câmara
Municipal, do Diário Oficial Eletrônico, e dos sites
www.carlosbarbosa.rs.gov.br
e
www.carlosbarbosa.rs.leg.br.
14.4. Os candidatos ficam, desde logo, cientes das
disposições constitucionais aplicáveis aos servidores
públicos para fins de aposentadoria, observadas as
demais disposições legais vigentes.
14.5. Por razões de ordem técnica, de segurança e de
direitos autorais, a Objetiva Concursos não fornece
apostilas e/ou manuais e/ou quaisquer outros
materiais de consulta, assim como também não
fornece cópias físicas das provas. Caso o candidato
desejar cópia física de prova, deverá solicitar à
Comissão Executiva.
14.6. Fazem parte do presente edital:
Anexo I - Requerimento Pessoas com Deficiência;
Anexo II - Requerimento Atendimento Especial;
Anexo III - Requerimento Desempate - Condição de
Jurado;
Anexo IV - Formulário de Relação de Títulos;
Anexo V - Modelo de Atestado Médico;
Anexo VI - Descritivo das Atribuições dos Cargos;
Anexo VII - Localização e abrangência das áreassegmento territorial - para o Agente Comunitário de
Saúde;
Anexo VIII - Conteúdos Programáticos e/ou
Referências Bibliográficas;
Anexo IX - Cronograma de Execução.

encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela Comissão Especial.
ATA IV DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 011/2019
Ata IV de licitação, modalidade Concorrência,
número onze, de dois mil e dezenove, realizada às
quatorze horas do dia quinze de outubro 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
concessão para exploração turística do município,
com carro de tração/especial recreativo,
denominado "Maria Barbosa", sem custo para a
Administração. Presentes os membros da Comissão
Douglas Nazaré Cisco Francisco, Fernanda Becker
Johann e Gilmara Rossi. Atendido o disposto na
Lei 8.666/93, verificou-se a ampla publicidade, e a
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
licitatório. Inicialmente, foi aberto o envelope
número três – Proposta de Preços, e foram
analisados os documentos apresentados pela
empresa J. C. VIAGENS E TURISMO EIRELI,
CNPJ 28.820.531/0001-40, referentes ao item 08. A
empresa restou classificada, apresentando o valor
de R$ 1,70 (um real e setenta centavos) por
quilômetro/pessoa referente a tarifa, atingindo
quarenta pontos. Conforme item 10 do edital, a
empresa totalizou noventa pontos. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pela Comissão de
Licitações.

Carlos Barbosa/RS, 16 de outubro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal
Luciano Baroni,
Presidente da Câmara Municipal.
Registre-se e publique-se.
O edital poderá ser visualizado na íntegra com seus
anexos
através
do
link:https://www.objetivas.com.br/inscricoes-

abertas
ATAS
ATA II DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 011/2019
Ata III de licitação, modalidade Concorrência,
número onze, de dois mil e dezenove, realizada às
dezesseis horas do dia dez de outubro 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
concessão para exploração turística do município,
com carro de tração/especial recreativo, denominado
"Maria Barbosa", sem custo para a Administração.
Presentes os membros da Comissão Especial
nomeada pela Portaria nº 891/2019, Sra. Paula
Caroline Zan Carrard, Nadir Debenetti Baseggio e
Beatriz Paulus. Dando andamento ao processo a
Comissão Especial avaliou a proposta técnica
apresentada pela empresa interessada
J. C.
VIAGENS
E
TURISMO
EIRELI,
CNPJ
28.820.531/0001-40, e visto que a mesma firmou
declaração de compromisso de disponibilização do
mesmo para execução do objeto na assinatura do
contrato, conforme item 06.01.04 “b”, a Comissão
decide pela classificação técnica do interessado,
apresentando somatório de 50 pontos, ressaltando
que a mesma deverá cumprir com todos os quesitos
elencados na sua proposta técnica analisada por esta
Comissão. Nada mais havendo a constar, foi

ATA I DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 012/2019
Ata de licitação, modalidade Concorrência, número
doze, do ano de dois mil e dezenove, realizada às
nove horas do dia onze de outubro 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 01 a
contratação de empresa para execução da rede de
drenagem pluvial e pavimentação asfáltica da Rua
Alberto Pasqualini, no bairro Vila Nova, numa
extensão de 275 metros, com fornecimento de mão
de obra e dos materiais necessários; e como objeto
02 a contratação de empresa para execução da
reforma e reforço de muro de arrimo, localizado na
Rua Alberto Pasqualini, no bairro Vila Nova, com
fornecimento de mão de obra e dos materiais
necessários. Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações: Fernanda Becker Johann,
Gilmara Rossi e Nilce Dalmás Branchi.
Participaram as seguintes empresas: Concresul
Engenharia Ltda, CNPJ nº 26.277.170/0001-01,
neste ato sem representação; Inter Construtora
LTDA. ME., CNPJ n.º 23.016.049/0001-38, neste
ato representada pelo Sr. Jefferson Schuster Born,
CPF nº 978.021.900-53; e Renova Terraplenagem
LTDA. ME., CNPJ n.º 12.298.636/0001-40, neste
ato representada pelo Sr. Elias Henrique Dalmoro,
CPF nº 029.143.400-28. Atendido ao disposto na
Lei 8.666/93, verificou-se a ampla publicidade. A
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
licitatório. Inicialmente, procedeu-se à abertura dos
envelopes de número “um” e a análise dos
documentos referentes ao item “habilitação”.
Quanto ao objeto 01, somente a empresa
Concresul Engenharia Ltda apresentou a
documentação
exigida,
sendo
considerada
habilitada. Com relação ao objeto 02, a empresa
Renova Terraplenagem LTDA. ME. foi considerada
inabilitada por não integrar em seu objeto social
atividade correspondente à “reforma e reforço de
muro de arrimo”, bem como por não ter
apresentado Atestado de Capacitação Técnica nos
termos do exigido no item 06.01.04 do edital.,
alíneas “a” e “f”; enquanto a empresa Inter

Construtora LTDA. ME. também foi inabilitada, por
conta de os Atestados de Capacitação Técnica não
atenderem ao item 06.01.04 do edital., alíneas “a”e
“f”, apresentando tão somente cópia da CTPS de
uma arquiteta. Tendo em vista os apontamentos
quanto ao objeto 02 e a inabilitação das duas
empresas participantes, abre-se prazo legal de oito
dias úteis, previsto na Lei 8.666/93, artigo 48,
parágrafo terceiro, para que a empresa Renova
Terraplenagem LTDA. ME. adeque o seu contrato
social, no qual deverá constar a atividade
mencionada, bem como para que ambas cumpram o
item 06.01.04 do edital., alíneas “a”e “f”, em sua
totalidade. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela Comissão de Licitações.
ATA DE SESSÃO DE EDITAL DE PREGÃO
Nº 143/2019
Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e
dezenove, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
872/2019, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE SHOW
NATALINO PARA O NATAL NO CAMINHO DAS
ESTRELAS 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: MAPE
IMAGENS LTDA - ME, neste ato representada pelo
Sr. Ezequiel Barbosa Sulzbach, RG nº 8097765781.
Conferidos os documentos apresentados para tanto,
a empresa participante restou 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 - MAPE IMAGENS LTDA - ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 63.000,00. 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: MAPE IMAGENS LTDA ME.Adjudica-se à empresa vencedora: MAPE
IMAGENS LTDA - ME, 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. Encaminhase à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.
Letícia L. Almeida – Pregoeiro(a)
Marcia Herpich – Equipe de Apoio

ADITIVOS CONTRATUAIS
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EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 147/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Servy's Serviços de Limpeza 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 outubro de 2019 até
17 de outubro de 2020, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, será reajustado o valor, pelo índice do
IGPM acumulado no período de 3,38%. Desta forma,
o novo valor a ser pago corresponderá a R$
15.631,05 (quinze mil, seiscentos e trinta e um reais e
cinco centavos) mensais. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 15 de outubro de 2019.
FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal de Planejamento e Serviços
Urbanos
SERVY'S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 164/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: JCL Empreendimentos Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 60 (sessenta)
dias, ou seja, a partir de 29 de outubro de 2019 a 27
de dezembro 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, 10 de outubro de 2019.
MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal dos Esportes Lazer e Juventude
JCL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 191/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Ávato Tecnologia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 15 de outubro de 2019 até
14 de outubro de 2020, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento.Em função da prorrogação de prazo do
contrato, ficar reajustado o valor pago, pela variação
do IGP-M do período, que corresponde a 3,38%,
conforme tabela abaixo:

LO
TE/
EDI
TAL

ITE
M

SERVIÇO

UN
D

QTDADE
ESTIMA
DA ATÉ

VALOR
UNITAR
IO/R$

VALOR
TOTAL
/R$
01

01

Rede privada

MÊ
S

01

2.527,64

2.527,64

02

Serviço de internet

MÊ
S

01

1.033,80

1.033,80

03

Ativação de ponto extra UN

01

103,38

103,38

04

Mensalidade de ponto
extra

MÊ
S

01

237,77

237,77

05

Fibra excedente

MT

500

0,25

125,00

LO ITE
TE/ M
EDI
TAL

02

SERVIÇO

UN QTDADE VALOR VALOR
D ESTIMAD UNITARI TOTAL/
A ATÉ
O/RS
R$

01

Rede privada

MÊ
S

01

2.563,83

2.563,83

02

Serviço de internet

MÊ
S

01

1.447,32

1.447,32

03

Ativação de ponto
extra

UN

01

1.095,83

1.095,83

04

Mensalidade de ponto
extra

MÊ
S

01

320,48

320,48

05

Fibra excedente

MT

500

1,55

775,00

Descrição do efetivo pagamento
a) Os itens 01 e 02 de cada lote terão custo fixo
mensal, o item 03 o custo será conforme a
necessidade/utilização do serviço limitado a 04
unidades anual, o item 04 terá custo mensal
multiplicado pela quantidade do item 03 utilizada e o
item 05 o valor a ser pago será calculado pela
multiplicação do valor unitário pela quantidade
utilizada, este limitado a 500 metros no total do
contrato. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2019.
ROBERTO DA FRÉ
Vice Prefeito Municipal
ÁVATO TECNOLOGIA LTDA
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 110/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 30 (trinta)
dias, a partir de 30 de outubro de 2019 até 28 de
novembro de 2019, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2019.
MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
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EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 208/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Objetiva Concursos Ltda
OBJETO: Fica alterada a CLÁUSULA QUINTA –
DOS PRAZOS, passando a vigorar a seguinte
redação: “O prazo de publicação do Edital de
Abertura do Concurso Público de Provas e de Provas
e Títulos e do Processo Seletivo Público, objeto
deste contrato, será até o dia 16 de outubro de 2019,
as provas objetivas deverão ser realizadas no dia 1º
de dezembro de 2019, o resultado das provas deverá
ser disponibilizado aos candidatos até o dia 23 de
dezembro e a homologação final dos cargos sem 2º
etapa até 16 de janeiro de 2020, as provas práticas e
de aptidão física nos cargos que houver necessidade
devem ser realizadas até o dia 20 de janeiro de 2020
e a homologação final do concurso terá por data até
o dia 30 de abril de 2020.” As demais cláusulas do
contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 11 de outubro de 2019.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
OBJETIVA CONCURSOS LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 208/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Objetiva Concursos Ltda
OBJETO: Fica incluída na CLÁUSULA
PRIMEIRA – DA FINALIDADE E OBJETO provas
de aptidão e avaliação psicológica para os 30 (trinta)
primeiros colocados para o cargo de Guarda
Municipal, bem como a inclusão de segunda
máquina na Prova Prática para o cargo de Operador
de Máquinas, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento.
Fica aditivada a CLÁUSULA SEGUNDA – DOS
PREÇOS em R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos
reais), conforme justificativa constante na cláusula
anterior.Fica alterada a CLÁUSULA QUINTA –
DOS PRAZOS, passando a vigorar a seguinte
redação:
Parágrafo primeiro: “O contrato a ser celebrado será
pelo período de 07 (sete) meses, a partir da sua
assinatura, ou seja de 30 de setembro de 2019 até 30
de abril de 2020, podendo ser prorrogado, mediante
interesse do município, até o encerramento do
certame”.
Parágrafo segundo: “O prazo de publicação do Edital
de Abertura do Concurso Público de Provas e de
Provas e Títulos e do Processo Seletivo Público,
objeto deste contrato, será até o dia 16 de outubro de
2019, as provas objetivas deverão ser realizadas no
dia 1º de dezembro de 2019, o resultado das provas
deverá ser disponibilizado aos candidatos até o dia 23
de dezembro e a homologação final dos cargos sem
2º etapa até 16 de janeiro de 2020, as provas práticas
e de aptidão física nos cargos que houver necessidade
devem ser realizadas até o dia 20 de janeiro de 2020
e a homologação final do concurso terá por data até o
dia 31 de março de 2020”, na forma da justificativa
em anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2019.
Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2019.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

Clarisse Fatima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 880/2019

OBJETIVA CONCURSOS LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

CONCEDE, a partir desta data, ao servidor
ARMANDO CHESINI, operador de máquinas,
matrícula 305, adicional por tempo de serviço
proporcional, na razão de 1/36 avos, percentual de
0,14, referente ao período aquisitivo de 02/09/2019 a
07/10/2019, de acordo com o art. 84 da Lei
Municipal nº 682, de 1990.
Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2019.

PORTARIAS
PORTARIA Nº 876/2019
CONCEDE férias regulamentares, de 07 de outubro
a 16 de outubro de 2019, ao servidor ALEXANDRE
SALAU NUNES, Operário, matrícula nº 1718,
referente ao período aquisitivo de 28 de janeiro de
2018 a 27 de janeiro de 2019.
Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 877/2019
CONCEDE à servidora FABIANA BRAGANHOL
DE MARCHI, Professor de Séries Iniciais,
matrícula nº 425, promoção para a Classe F do
Plano de Carreira dos Servidores Públicos
Municipais, referente ao período aquisitivo de
setembro/2014 a setembro/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 OUTUBRO de 2019.
Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 878/2019
ALTERA, mediante requerimento da servidora, a
Portaria nº 934, de 26 de dezembro de 2018, que
concedeu licença prêmio assiduidade à servidora
DANIELA PADILHA STROSSI, matrícula nº
1.498, Agente Administrativo, passando o período
da licença de 26 de dezembro de 2019 a 25 de
janeiro de 2020 para o período de 27 de julho de
2020 a 26 de agosto de 2020, conforme Processo
Administrativo nº 5.074/2018, sendo que os demais
termos da Portaria 934/2018 permanecem
inalterados.
Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 879/2019
CONCEDE, a partir desta data, ao servidor PAULO
BAVARESCO, operário, matrícula 401, adicional
por tempo de serviço proporcional, na razão de
13/36 avos, percentual de 1,81, referente ao período
aquisitivo de 12/09/2018 a 07/10/2019, de acordo
com o art. 84 da Lei Municipal nº 682, de 1990.

Clarisse Fatima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 881/2019
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 07/10/2019, ao
servidor PAULO BAVARESCO, CPF 381.216.89015, matrícula 401, identidade funcional 646, cargo de
Operário, padrão G1.3, classe F, regime jurídico
estatutário, 44 horas semanais, com proventos
mensais integrais no valor de R$ 3.686,43 composto
das seguintes vantagens: Vencimento básico (G1.3,
classe F) - Lei Municipal nº 685 de 1990; 40% de
adicional por tempo de serviço e 1,81% 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, 07 de outubro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.
PORTARIA Nº 882/2019
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 07/10/2019, ao
servidor ARMANDO CHESINI, CPF 296.869.11049, matrícula 305, identidade funcional 506, cargo de
Operador de máquinas, padrão G2.1, classe F, regime
jurídico estatutário, 44 horas semanais, com
proventos mensais integrais no valor de R$ 5.692,51
composto das seguintes vantagens: Vencimento
básico (G2.1, classe F) - Lei Municipal nº 685 de
1990; 45% de adicional por tempo de serviço – Lei
Municipal nº 682 de 1990, art. 84; 0,14% de adicinal
por tempo de serviço proporcional - Lei Municipal nº
682 de 1990 a ser custeada por INST. PREV.
MUNICIPAL - CARLOS BARBOSA e seu reajuste
será efetivado pela paridade.
Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.
PORTARIA Nº 883/2019
HOMOLOGA, com efeito retroativo a 28 de
setembro de 2019, a conclusão do estágio probatório,
declarando estável no serviço público a servidora
IONE BIONDO MELERE, matrícula nº 1.394,
investida no cargo efetivo de Monitor de Creche em
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02/05/2012, e avaliada entre maio de 2012 a
setembro 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, 07 de outubro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 884/2019
HOMOLOGA, com efeito retroativo a 08 de agosto
de 2019, a conclusão do estágio probatório,
declarando estável no serviço público a servidora
TANIA SCHAFER, matrícula nº 1.793, investida no
cargo efetivo de Professor de Geografia em
02/02/2016, e avaliada entre fevereiro de 2016 a
agosto 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, 07 de outubro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 885/2019
NOMEIA, em substituição, membro para compor o
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS,
a pessoa abaixo relacionada:
Representantes da Secretaria Municipal da
Fazenda:
Suplente: Fabricia Roberta Taufer Moura, em
substituição Raquel dos Santos de Zorzi.
Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 886/2019
DETERMINA
a
instauração
de
Processo
Administrativo, com a finalidade de comprovar ou
não a caracterização de docência no período
compreendido entre 03/03/1998 a 08/02/2001,
quando a Sra. Jaqueline Brunello Borges atuou junto
ao Centro Ocupacional Pedagógico Unificado, para
fins de aposentadoria especial de professor.
Assim, designa a Comissão Permanente de
Sindicância e/ou Processo Administrativo, nos
termos da Portaria 137, de 04 de fevereiro de 2019, a
qual deverá encaminhar relatório conclusivo ao
Prefeito referente ao processo supra.
Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 887/2019
DESIGNA, os servidores abaixo relacionados, para
compor a BANCA EXECUTIVA, com a finalidade
de coordenação, execução, controle e orientação de
todas as tarefas e decisões relativas ao Concurso
Público e Processo Seletivo Público, Edital nº
001/2019, para os cargos de Agente Administrativo,
Agente Comunitário de Saúde, Agente de Campo,
Agente de Trânsito e Mobilidade Urbana, Agente
Fiscal, Arquiteto 40 horas, Arquiteto 20 horas,
Assistente Social, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar
Geral de Escola, Bibliotecário, Cirurgião Dentista,
Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta,

Guarda Municipal, Inspetor de Alunos, Médico,
Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Pediatra
20 horas, Médico Pediatra 40 horas, Médico
Psiquiatra, Médico Veterinário, Monitor de Creche,
Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas,
Operador de Videomonitoramento, Operário,
Orientador Educacional, Professor das Áreas de:
Língua Inglesa, Matemática, Língua Portuguesa,
História, Artes, Educação Física, Geografia, e
Ciências, Professor de Educação Infantil, Professor
de Séries Iniciais, Secretário de Escola, Técnico em
Informática, Técnico em Enfermagem, Técnico em
Meio Ambiente e Tesoureiro.

Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.
PORTARIA Nº 890/2019
CONCEDE, nesta data, por 05 (cinco) dias
consecutivos, ao servidor HARAEL TRISTÃO
SANTOS, matrícula nº 1.920, agente administrativo,
licença por motivo de falecimento de sua mãe,
conforme artigo 111, inciso III, alínea “b”, da Lei
Municipal nº 682, de 1990. Período da licença: de 09
a 13 de outubro de 2019.

Servidor

Matrícu
la

Cargo

Secretaria

Debora
Corbellini

1.619

Agente Administrativo

Administração

Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2019.

Eliana Marin
Guerra

712

Agente Administrativo

Gabinete do Prefeito

Rodrigo
Stradiotti

1.039

Agente Administrativo

Administração

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.

Fabiana Zarpelon
Eltz

881

Coordenador de Recursos
Humanos

Administração

Jusinei Foppa

1.047

Assessor Jurídico

Administração

Andréia Scaratti

1.042

Agente Administrativo

Educação

Karen
Casagrande

2.086

Agente Administrativo

Saúde

*Os fiscais, que também comporão a Banca Executiva, serão designados após a
homologação das inscrições.

Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 888/2019

PORTARIA Nº 891/2019
DESIGNA, a contar desta data, Comissão Especial
para avaliação da proposta técnica da Concorrência
Pública nº 011/2019, tendo como objeto a concessão
para exploração turística com carro de
tração/especial recreativo "MARIA BARBOSA",
composta pelas seguintes pessoas:
Paula Caroline Zan Carrard – turismóloga do
Municipio
Nadir Debenetti Baseggio – representante do
COMTUR
Beatriz Paulus – representante ATUASERRA
Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2019.

DELEGA à empresa Objetiva Concursos Ltda, com
sede na Rua Casemiro de Abreu, 347, Bairro Rio
Branco,
em
Porto
Alegre-RS,
CNPJ
00.849.426/0001-14, poderes para escolher a Banca
Examinadora do Concurso Público e Processo
Seletivo Público, Edital nº 001/2019, para os cargos
de Agente Administrativo, Agente Comunitário de
Saúde, Agente de Campo, Agente de Trânsito e
Mobilidade Urbana, Agente Fiscal, Arquiteto 40
horas, Arquiteto 20 horas, Assistente Social,
Auxiliar de Farmácia, Auxiliar Geral de Escola,
Bibliotecário, Cirurgião Dentista, Enfermeiro,
Engenheiro
Civil,
Fisioterapeuta,
Guarda
Municipal, Inspetor de Alunos, Médico, Médico
Ginecologista e Obstetra, Médico Pediatra 20 horas,
Médico Pediatra 40 horas, Médico Psiquiatra,
Médico Veterinário, Monitor de Creche, Motorista,
Nutricionista, Operador de Máquinas, Operador de
Videomonitoramento,
Operário,
Orientador
Educacional, Professor das Áreas de: Língua
Inglesa, Matemática, Língua Portuguesa, História,
Artes, Educação Física, Geografia, e Ciências,
Professor de Educação Infantil, Professor de Séries
Iniciais, Secretário de Escola, Técnico em
Informática, Técnico em Enfermagem, Técnico em
Meio Ambiente e Tesoureiro.

CONCEDE, com efeito retroativo a 03 de outubro de
2019, ABONO DE PERMANÊNCIA, em
conformidade com o Art. 40, § 19 da Emenda
Constitucional nº 41/2003, à servidora IRACEMA
SIMON DALLELASTE, matrícula nº 166, nascida
23 de agosto de 1966, ocupante do cargo de Monitor
de Creche, conforme Portaria nº 95/1988, carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, regime
estatutário, Lei Municipal nº 682/90, de 05 de junho
de 1990 (Regime Jurídico Único), Padrão G1.5,
Classe G, da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990 (Plano de Carreira dos Servidores), visto ter
preenchido os requisitos para obtenção de
aposentadoria voluntária com base no Art. 3º, da
Emenda Constitucional nº 47/2005.

Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 893/2019

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.

DESIGNA os servidores abaixo relacionados para
comporem a BANCA EXECUTIVA, com a
finalidade de coordenação, execução, controle e
orientação de todas as tarefas e decisões relativas ao
Concurso Público e Processo Seletivo Público, Edital
nº 001/2019, para os cargos de Agente
Administrativo, Agente Comunitário de Saúde,
Agente de Campo, Agente de Trânsito e Mobilidade
Urbana, Agente Fiscal, Arquiteto 40 horas, Arquiteto
20 horas, Assistente Social, Auxiliar de Farmácia,
Auxiliar Geral de Escola, Bibliotecário, Cirurgião
Dentista,
Enfermeiro,
Engenheiro
Civil,
Fisioterapeuta, Guarda Municipal, Inspetor de
Alunos, Médico, Médico Ginecologista e Obstetra,

PORTARIA Nº 889/2019
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, nos
termos do art. 165 da Lei Municipal nº 682/1990, a
contar do dia 17 de outubro de 2019, o prazo para
conclusão dos trabalhos do Processo Administrativo
Disciplinar 3.456/2019, instaurado pela Portaria nº
535, de 10 de junho de 2019, em função do grande
número de processos que tramitam junto a
Comissão Sindicante e inúmeros trâmites
processuais inerentes às diferentes espécies.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 892/2019

Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
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Médico Pediatra 20 horas, Médico Pediatra 40 horas,
Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Monitor de
Creche, Motorista, Nutricionista, Operador de
Máquinas, Operador de Videomonitoramento,
Operário, Orientador Educacional, Professor das
Áreas de: Língua Inglesa, Matemática, Língua
Portuguesa, História, Artes, Educação Física,
Geografia, e Ciências, Professor de Educação
Infantil, Professor de Séries Iniciais, Secretário de
Escola, Técnico em Informática, Técnico em
Enfermagem, Técnico em Meio Ambiente e
Tesoureiro.
Servidor

Matrícula

Cargo

Secretaria

Marluza de Oliveira

1.913

Procurador

Gabinete do Prefeito

1.767

Procurador

Gabinete do Prefeito

Goulart
Ivania Andrea Kolling

Permanecem inalterados os termos da Portaria nº.
887/2019.
Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 894/2019
CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 11 e 14 de outubro 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

SIMONE DA ROSA SPEROTTO

PROFESSOR SERIES INICIAIS

VANESSA DEWES

PROFESSOR SERIES INICIAIS

MARIA SONILENE SANTIAGO

INSPETOR DE ALUNOS

NOMEIA E RECONDUZ como membros para
comporem o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – COMDICA, as pessoas
abaixo relacionadas:
Representantes da Secretaria Municipal da
Saúde:
Titular: Catia Pradella, em substituição a Clarisse
Fatima Lagunaz.
Suplente: Elton Mateus Vaz Lima, em substituição a
Milena Segalin.
Representantes da Assessoria Jurídica:
Titular: Modesto Heitor Sfoggia – recondução.
Suplente: Janaina Cristina Battistelo Cignachi –
recondução.
Representantes escolhidos entre as entidades que
atendam Crianças e Adolescentes devidamente
registradas no COMDICA de Carlos Barbosa:
MAB
Titular: Antonio Gelmini – recondução.
Suplente: Marilva Zanella Bortolotto – recondução.
APAE
Titular: Janete Battistello Faraco, em substituição a
Monica Adriane Sauthier.
Suplente: Luiz Odibert, em substituição a Janete
Battistello Faraco.
Representantes do Lions Clube de Carlos
Barbosa:
Titular: Naides Pagliarini, em substituição a Luiz
Alberto Fripp da Silva.
Suplente: Susana Regina Benedetti Misturini, em
substituição a Roni Delazzari.
Representantes das Associações Profissionais –
Ser-PSI:
Titular: Anne Cristiane de Freitas – recondução.
Suplente: Solange Heckler – recondução.
Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 895/2019

PODER LEGISLATIVO

JAQUELINE
CAMILLO:
83441085000
Município de Carlos
Barbosa - RS
2019-10-18 15:10:34

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CARLOS BARBOSA
Instituído pela Lei Municipal
nº 3.084/2014
Informativo dos atos da Administração
Pública Municipal

NOMEIA, a contar desta data, os membros abaixo
relacionados para comporem a Junta Administrativa
de Recursos de Infrações JARI:

Evandro Zibetti
Prefeito do Município de Carlos Barbosa

Representante do órgão executivo Municipal de
Trânsito:
Titular: Magda Cristina de Jesus.
Suplente: Vanessa Reinstein Alnoch.

Roberto Da-Fré
Vice-Prefeito do Município de Carlos
Barbosa

Representante de entidade representativa da
sociedade – Bombeiros Voluntários de Carlos
Barbosa:
Titular: Eduardo Carniel.
Suplente: Adriano Klein.
Representante com conhecimento em trânsito,
com no mínimo nível médio de escolaridade:
Titular: Doroty Magda Docena.
Suplente: Mara Rejane Moraes Guerra.
Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 896/2019

Servidor Responsável: Jaqueline Camillo
Telefone (54) 3461-8895
Rua Assis Brasil, nº 11, Centro – Carlos
Barbosa/RS
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com
Certificado Padrão ICP-Brasil. O Município de
Carlos Barbosa dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do
site www.carlosbarbosa.rs.gov.br.

