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PODER EXECUTIVO
LEIS
LEI N.° 3.769, DE 07 DE ABRIL DE 2020.
Inclui o artigo 304-A na Lei nº 2.310, de 16 de
dezembro de 2009, que estabelece o Código
Tributário Municipal.
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:

acondicionamento, critérios de distribuição e
prestação de contas serão realizados pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Habitação.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 09 de abril de 2020. 61º de
Emancipação.

Art. 1º Fica incluído o art. 304-A na Lei nº 2.310, de
16 de dezembro de 2009, Código Tributário
Municipal, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 304-A. Nos casos excepcionais de
situação de emergência e/ou calamidade
pública, adequadamente confirmado por
Decreto Municipal, poderá o Executivo
Municipal, por decreto, definir outras datas de
arrecadação e vencimento para um ou mais
tributos, inclusive em mais de uma parcela para
cada competência, sem a necessidade de
respeitar os prazos elencados nesta Lei.
§1º. As datas de arrecadação dos tributos ou as
competências incluídas, definidas em decreto,
terão prazo certo de tempo, findo tal prazo, as
datas de vencimento passam novamente a serem
as constantes no Código Tributário Municipal.
§2º. Em caso de necessidade as datas poderão
ser
prolongadas
por
novo
Decreto
regulamentador, referente a parcelas não
vencidas.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

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

DECRETOS
DECRETO Nº 3.533 DE 27 DE MARÇO DE 2020
Abre crédito suplementar no Orçamento de
2020, Lei nº 3.732, de 10 de dezembro de 2019.
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, e ainda de conformidade com a Lei
Municipal nº 3.732, de 10 de dezembro de 2019.
Decreta:
Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2020, Lei nº 3.732 de 10 de dezembro de 2019, no
montante de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil
reais) na seguinte rubrica:

Carlos Barbosa, 07 de abril de 2020. 61º de
Emancipação.

Desp

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

10345

5271

LEI N.° 3.770, DE 07 DE ABRIL DE 2020.
Autoriza o município a receber em doação até
600 (seiscentas) cestas básicas.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
05.02.12.365
.0051.2515

Catego
ria
3.3.1.9.0.
11

Recur
so
31

10.03.08.244
.0101.2901

3.3.1.9.0.
11

2130

Descrição
VENCIMENTOS
E VANT. FIXAS
- P. CIVIL
VENCIMENTOS
E VANT. FIXAS
- P. CIVIL
TOTAL

Valor
170.000,00
10.000,00
180.000,00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto parte com o excesso de arrecadação do
recurso 2130/FUNDEB no montante de R$ 10.000,00
e parte com a redução das seguintes rubricas:
De
sp.
52
61

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
05.02.12.36
5.0051.2514

Categ
oria
3.3.1.
9.0.11

Recu
rso
31

Descrição
VENCIMENTOS E VANT.
FIXAS - P. CIVIL

Valor
170.000,00

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

Art. 1º Fica o município autorizado a receber em
doação do Grupo Tramontina até 600 (seiscentas)
cestas básicas, conforme itens descritos no “Anexo
Único” da presente Lei.

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

Parágrafo

único:

A

responsabilidade

pelo

Carlos Barbosa, 27 de março de 2020.

DECRETO Nº 3.534 DE 27 DE MARÇO DE 2020
Abre crédito suplementar no Orçamento de
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2020, Lei nº 3.732, de 10 de dezembro de
2019.Abre crédito adicional suplementar no
Orçamento de 2020, Lei Municipal nº 3.732, de
10 de dezembro de 2019, no Órgão
Orçamentário 14, IPRAM – Instituto de
Previdência Municipal. Dá outras providências.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1.964, e pela Lei Municipal nº 3.732, de 10
de dezembro de 2019, DECRETA:
Art. 1.º Fica autorizada a abertura de crédito
adicional suplementar no Orçamento de 2020, Lei nº
3.732, de 10 de dezembro de 2019, no montante de
R$ 791,67 (setecentos e noventa e um reais e
sessenta e sete centavos) na rubrica abaixo elencada,
do Instituto de Previdência Municipal - IPRAM:
D
es
p.

Ó
r
g
ã
o

S
U
u
n F
b
. .
f.

P
r
o
g
.

A
ti
v.

Cate
goria

R
e
c
.

1
4
0
0
7

1
4

1

2
7
2

0
0
0
0

3
3
0
3

3.1.9
0.92

4
0
0

9

Descrição

R$

Despesas de
Exercícios
Anteriores

791
,67

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

Ór
gão

U
F
n
.
.

S
u
b
f.

14
20
1

14

2

9
9

9
9
9

P
r
o
g.
9
9
9
9

P
r
oj
.
3
3
9
9

Cate
gori
a

Re
c

Descrição

R$

9.9.9
9.99

40
0

Reserva de
Contingência

791
,67

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 27 de março de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
DECRETO Nº 3.538 DE 06 DE ABRIL DE 2020
Abre crédito suplementar no Orçamento de
2020, Lei nº 3.732, de 10 de dezembro de 2019
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, e ainda de conformidade com a Lei
Municipal nº 3.732, de 10 de dezembro de 2019.

Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2020, Lei nº 3.732 de 10 de dezembro de 2019, no
montante de R$ 88.206,65 (Oitenta e oito mil,
duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos) na
seguinte rubrica:
Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
09.01.10.301
.0090.2902

Categ
oria
3.3.3.9.
0.39

Rec
urso
4500

Descrição
OUTROS
SERVIÇOS DE
TERC-PESSOA
JURÍDICA

Valor
88.206,65

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução das seguintes rubricas:
Desp.
9060

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
09.01.10.301.0
090.2902

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
DECRETO Nº 3.539 DE 06 DE ABRIL DE 2020
Altera a redação do Decreto Municipal n.
3.536, de 02 de abril de 2020.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal em seu artigo 69, VII, e pelo
inciso VI do artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de
10 de abril de 2012;
CONSIDERANDO o Decreto nº 55.154, de 1º de
abril de 2020, do Governador do Estado do Rio
Grande do Sul, que reitera declaração de estado de
calamidade pública no território do Estado para
prevenção e enfrentamento à COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto nº 3.536, de 02 de
abril de 2020, do Executivo Municipal, que reitera
declaração de estado de calamidade pública no
território do Município para prevenção e
enfrentamento à COVID-19;
CONSIDERANDO que compete ao Município a
preservação do bem-estar da população, bem como
a adoção imediata de medidas necessárias para, em
regime de cooperação, combater situações de risco
à saúde;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º da Lei
Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO que a classificação da situação
mundial do novo Coronavírus como pandemia
significa o risco potencial de a doença infecciosa
atingir a população mundial de forma simultânea,
não se limitando a locais que já tenham sido
identificados como de transmissão interna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em
seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação;
CONSIDERANDO a necessidade de rápida
resposta ao avanço da doença no território nacional
e a confirmação de casos na Região Metropolitana
da Serra Gaúcha; e
CONSIDERANDO
a
responsabilidade
do
Município de resguardar a saúde de toda sua
população,

Decreta:

Desp
.
9061

Carlos Barbosa, 06 de abril de 2020.

Categ
oria
3.3.3.
9.0.30

Recurso
4500

Descrição
MATERIAL DE
CONSUMO

Valor
88.206,
65

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

DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o inciso VI, inseridos os
incisos VII, VIII e IX no §2º, e altera a redação do
§3º, todos do art. 7º, do Decreto Municipal nº 3.536,
de 02 de abril de 2020, que reitera a declaração de
estado de calamidade pública no Município de
Carlos Barbosa, para fins de prevenção e
enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19), e dá outras providências, que passa a
ter a seguinte redação:
“Art. 7º …
§ 2º. …
VI - aos supermercados, mercados,
armazéns, casas de carnes, fruteiras,
mercearias,
restaurantes,
padarias,

cafeterias,
lanchonetes
e
lojas
de
conveniência
(junto
a
postos
de
combustíveis), cuja atividade principal, com
exceção das lojas de conveniência, seja o
comércio de produtos alimentícios, não se
enquadrando
neste
conceito
de
estabelecimento, para os fins deste Decreto,
lojas cuja atividade-fim seja o comércio de
vestuário, presentes, variedades e similares,
ressalvados os casos dos estabelecimentos
que também comercializem chocolates;
VII - aos estabelecimentos de prestação de
serviços de fisioterapia e pilates, que
atenderão mediante indicação de profissional
habilitado e prévio agendamento, sem sala
de espera, devendo os profissionais adotar o
uso de máscaras e luvas descartáveis, além
de desinfetar e higienizar os equipamentos
para cada atendimento;
VIII - aos estabelecimentos de prestação de
serviços, como os destinados a banho e tosa
de animais (petshops), lavagem de
automóveis e lavanderias, que funcionarão
de portas fechadas e mediante agendamento,
devendo os profissionais adotar o uso de
máscaras e luvas descartáveis, além de
desinfetar e higienizar os equipamentos para
cada atendimento;
IX - aos estabelecimentos de estética, salões
de beleza, barbearias e similares, que
atenderão de portas fechadas e mediante
agendamento, sem sala de espera, devendo
os profissionais adotar o uso de máscaras e
luvas descartáveis, além de desinfetar e
higienizar os equipamentos para cada
atendimento.
§ 3º. Compreende-se por take-away, para os
fins do disposto no inciso II do § 2o deste
artigo, exclusivamente a atividade de
retirada de produtos de alimentação, saúde e
higiene, adquiridos previamente, por meio
eletrônico ou telefone, com hora marcada,
vedado o ingresso de qualquer cliente no
estabelecimento comercial, bem como a
formação de filas ou qualquer tipo de
aglomeração de pessoas.”
Art. 2º Permanecem
disposições.

inalteradas

as

demais

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 06 de abril de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
DECRETO Nº 3.540 DE 08 DE ABRIL DE 2020
Regulamenta o artigo 304-A da Lei Municipal
nº 2.310, de 16 de dezembro de 2009.
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, e ainda em conformidade com a Lei
Municipal nº 3.769, de 07 de abril de 2020;
Considerando a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional pela
Organização Mundial da Saúde, em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID19),
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Considerando que a organização Mundial de Saúde
classificou, em 11 de março de 2020, o surto do novo
Coronavírus como pandemia e que requereu que os
países redobrem o comprometimento com o combate
à doença;
Considerando que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantindo mediante políticas, sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma do artigo 196, da Constituição
da República Federal,
Considerando o contido na Lei Federal nº 13.979, de
06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
Coronavírus, responsável pelo surto de 2019;
Considerando que os efeitos do novo Coronavírus
estão aumentando em proporções emergenciais;
Considerando que há orientação que para o combate
à epidemia e à preservação de vidas deverá haver o
isolamento social como forma de contenção da
epidemia;
Considerando que o isolamento social provocará
considerável
desaceleração
econômica
e
descapitalização de empresas em nível global;
Considerando a real crise financeira agravada pela
pandemia, evidenciada pela queda constante de
parâmetros econômicos, como próprio índice
BOVESPA e a alta do dólar, elevando o custo de
produtos essenciais para subsistência dos cidadãos;
Considerando a necessidade de preservação de
forças da economia e o poder de pagamento das
empresas nesse período, em especial para fazerem
frente ao pagamento de salários de seus funcionários;
Considerando o Decreto nº 55.154, de 1º de abril de
2020, do Governador do Estado do Rio Grande do
Sul, que reitera declaração de estado de calamidade
pública no território do Estado para prevenção e
enfrentamento à COVID-19;
Considerando o Decreto nº 3.536, de 02 de abril de
2020, do Executivo Municipal, que reitera declaração
de estado de calamidade pública no território do
Município para prevenção e enfrentamento à
COVID-19;
Considerando o artigo 304-A da Lei Municipal nº
2.310, de 16 de dezembro de 2009,

artigo 2º deste Decreto, para as competências
citadas, fica suspensa a aplicação do artigo 110 da
Lei Municipal nº 2.310/2009.
Art. 4º A Secretaria Municipal da Fazenda deverá
adotar os procedimentos necessários para as
alterações determinadas nesse Decreto.
Art. 5º As disposições contidas no presente não se
aplicam para empresas Optantes do Simples
Nacional.
Art. 6º As normas definidas neste Decreto não
geram direito à restituição dos valores já recolhidos
para as citadas competências.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 08 de abril de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
DECRETO Nº 3.542 DE 09 DE ABRIL DE 2020
Altera a redação do § 3º do art. 4º, do Decreto
Municipal n. 3.536, de 02 de abril de 2020.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal em seu artigo 69, VII,
CONSIDERANDO o Decreto nº 55.154, de 1º de
abril de 2020, do Governador do Estado do Rio
Grande do Sul, que reitera declaração de estado de
calamidade pública no território do Estado para
prevenção e enfrentamento à COVID-19; e
CONSIDERANDO o Decreto nº 3.536, de 02 de
abril de 2020, do Executivo Municipal, que reitera
declaração de estado de calamidade pública no
território do Município para prevenção e
enfrentamento à COVID-19;
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o § 3º do art. 4º, do Decreto
Municipal nº 3.536, de 02 de abril de 2020, que
reitera a declaração de estado de calamidade
pública no Município de Carlos Barbosa, para fins
de prevenção e enfrentamento da pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências,
que passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º Com base no artigo 304-A, da Lei Municipal
nº 2.310/2009, fica prorrogado o prazo para
recolhimento do ISSQN devido pelas empresas ou
equiparadas, mencionadas no artigo 110 da referida
Lei, relativos às competências de Abril, Maio e Junho
de 2020.
Art. 2º O vencimento do ISSQN relativos às
competências Abril, Maio e Junho de 2020, será até o
dia 15 (quinze) dos meses de Julho a Dezembro de
2020.
§ 1º. Cada parcela será calculada pela divisão do
valor do imposto devido pelos 06 (seis) meses do
prazo para pagamento.
§ 2º Sobre tais parcelas não haverá cobrança de
quaisquer acréscimos, se pagas até o vencimento.
Art. 3º Enquanto perdurar a vigência estabelecida no

§ 3º. As licitações já agendadas serão
mantidas durante o período mencionado no
caput, bem como fica autorizada a abertura de
novos procedimentos quando necessários para
a manutenção dos serviços públicos ou para
cumprimento de prazos e condições de órgãos
financiadores de políticas específicas.”
Art. 2º Permanecem
disposições.

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
040/2020
Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte,
às quatorze horas, reuniram-se o Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
872/2019, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a
AQUISIÇÃO DE GOLEIRAS DE FUTEBOL
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: GUERRA
INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME, neste ato
representada pela Sra. FERNANDA GUERRA, RG
nº 1060619838. 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 – GUERRA INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 5.480,00. 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:
GUERRA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
ME. Adjudica-se a empresa vencedora: GUERRA
INDÚSTRIA METALÚRGICA 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
licitante. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe
de apoio para posterior homologação.
Letícia L. Almeida – Pregoeira
Daniela R. Weschenfelder – Equipe de Apoio

“Art. 4º …
Decreta:

ATAS

inalteradas

as

demais

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 09 de abril de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

ATA I DE SESSÃO DO CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 002/2020
Ata de licitação, modalidade Chamamento Público,
número dois, do ano de dois mil e vinte, realizada às
nove horas do dia trinta de março de dois mil e
vinte, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal,
sita à Rua Assis Brasil, número onze, em Carlos
Barbosa, que tem como objeto a formalização de
parceria, através de termo de colaboração, com
Organização da Sociedade Civil (OSC), em regime
de mútua cooperação com a Administração Pública,
para seleção de entidade sediada no município de
Carlos Barbosa com objetivo de incentivar a prática
de ciclismo para realização do seguinte evento: Dual
Speed, Downhill, prova do Sete de Castro e o Pedal
do Festiqueijo, evento paralelo à 31ª Edição do
Festiqueijo. Atendido o disposto na Lei 8.666/93,
verificou-se a ampla publicidade. Presentes os
membros da Comissão Julgadora de Licitações:
Fernanda Becker Johann, Gilmara Rossi e Sandra
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Cohsul. Tendo em vista a ausência de participantes,
a licitação restou deserta. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela comissão de licitações.
ATA I DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA Nº
002/2020
Ata I de licitação, modalidade Concorrência, número
dois, do ano de dois mil e vinte, realizada às
quatorze horas, do dia vinte e sete de março de dois
mil e vinte, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sita na Rua Assis Brasil, número onze,
em Carlos Barbosa, que tem como objeto a
contratação de empresa para a execução da
implantação do acesso a Desvio Machado – Rótula
vertical, numa extenção de 5.113,33 m², no
Município de Carlos Barbosa/RS, com colocação de
mão de obra, materiais e equipamentos necessários.
Presentes os membros da Comissão Julgadora de
Licitações: Douglas Nazaré Cisco Francisco,
Reginara Cristina Aléssio e Viviane Neis – matrícula
1330. Atendido o disposto na Lei nº 8.666/93,
verificou-se a ampla publicidade e a Comissão
decidiu por dar continuidade ao processo licitatório.
Participaram as empresas Encopav Engenharia Ltda,
inscrita no CNPJ sob nº 00.061.493/0001-70, no ato,
sem representação; e Concresul Engenharia Ltda,
inscrita no CNPJ sob nº 26.277.170/0001-01, no ato
representada pelo senhor Altemir Bertolini, portador
do CPF nº 663.449.139-91. Inicialmente, foram
abertos os envelopes de número “um” e analisados
os documentos referentes ao item “habilitação”. A
empresa Encopav Engenharia Ltda foi inabilitada,
por não ter atendido ao item 06.01.04, alínea “f”,
constante no edital, considerando não ter
apresentado a comprovação de vínculo profissional,
na equipe técnica, para a função/cargo de Topógrafo.
A licitante Concresul Engenharia Ltda foi
considerada habilitada. Abre-se prazo para recurso.
Foram lacrados os envelopes de proposta e rubricado
pelos presentes. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pelos presentes.
ATA I DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 003/2020
Ata de licitação, modalidade Concorrência Pública,
número três, do ano de dois mil e vinte, realizada às
nove horas do dia trinta e um de março de dois mil e
vinte, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal,
sita na Rua Assis Brasil, número onze, em Carlos
Barbosa, que tem como objeto a contratação de
empresa para execução de terraplanagem, drenagem
e pavimentação asfáltica em CBUQ na Estrada
Azevedo de Castro, no Município de Carlos Barbosa/
RS, em uma extensão de 360 metros. Atendido o
disposto na Lei 8.666/93, verificou-se a ampla
publicidade. Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações: Fernanda Becker Johann,
Gilmara Rossi e Sandra Cohsul. Tendo em vista a
ausência de participantes, a licitação restou deserta.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
comissão de licitações.
ATA I DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 004/2020
Ata I de licitação, modalidade Concorrência Pública,
número quatro, do ano de dois mil e vinte, realizada
às quatorze horas, do dia trinta e um de março de
dois mil e vinte, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sita na Rua Assis Brasil, número onze,
em Carlos Barbosa, que tem como objeto a
contratação de empresa para execução de
pavimentação em bloco de concreto intertravado na
Comunidade de Linha Neis, no Município de Carlos
Barbosa/RS, em uma extensão de 240 metros.

Presentes os membros da Comissão Julgadora de
Licitações: Fernanda Becker Johann, Sandra
Cohsul e Viviane Neis (matrícula nº 1.330).
Atendido o disposto na Lei nº 8.666/93, verificouse a ampla publicidade, e a Comissão decidiu por
dar continuidade ao processo licitatório.
Participaram as empresas CW Obras e
Pavimentações LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob
nº
11.160.552/0001-83,
neste
ato,
sem
representação; Pavimentadora e Terraplenagem
Lopes – EIRELI – ME, CNPJ nº 25.311.288/000146, neste ato, sem representação; Construtora
Renovação LTDA – ME, inscrita no CNPJ de nº
03.244.325/0001-08, neste ato, sem representação;
e Renova Terraplenagem LTDA – ME, CNPJ nº
12.298.636/0001-40, neste ato, sem representação.
Inicialmente, foram abertos os envelopes de
número “um” e analisados os documentos
referentes ao item “habilitação”. A empresa
Pavimentadora e Terraplenagem Lopes – EIRELI –
ME foi considerada inabilitada, pois apresentou o
documento do item 06.01.03 – regularidade fiscal,
alínea “e”, fora do prazo de validade, bem como
não atendeu aos requisitos do item 06.01.04 –
capacidade técnica, alínea “a”. Da mesma forma, a
licitante Construtora Renovação LTDA – ME foi
inabilitada, tendo em vista o não atendimento aos
requisitos do item 06.01.04 – capacidade técnica,
alínea “a”. As empresas CW Obras e
Pavimentações LTDA – EPP e Renova
Terraplenagem LTDA – ME foram habilitadas.
Todas as licitantes apresentaram declaração de
microempresa ou empresa de pequeno porte. Abrese prazo para recurso. Foram lacrados os envelopes
de proposta e rubricado pelos presentes. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelos presentes.
ATA I DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 005/2020
Ata I de licitação, modalidade Concorrência
Pública, número cinco, do ano de dois mil e vinte,
realizada às nove horas, do dia primeiro de abril de
dois mil e vinte, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sita na Rua Assis Brasil, número onze,
em Carlos Barbosa, que tem como objeto a
contratação de empresa para execução de obra de
construção de um muro de gabião na Praça do
Bairro São Paulo, Carlos Barbosa/RS, com
colocação de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários. Presentes os membros
da Comissão Julgadora de Licitações: Fernanda
Becker Johann, Reginara Cristina Alessio e Viviane
Neis (matrícula nº 1.330). Atendido o disposto na
Lei nº 8.666/93, verificou-se a ampla publicidade, e
a Comissão decidiu por dar continuidade ao
processo licitatório. Participaram as empresas
Construtora Renovação LTDA – ME, inscrita no
CNPJ de nº 03.244.325/0001-08, neste ato, sem
representação; e Renova Terraplenagem LTDA –
ME, CNPJ nº 12.298.636/0001-40, neste ato, sem
representação. Inicialmente, foram abertos os
envelopes de número “um” e analisados os
documentos referentes ao item “habilitação”. A
licitante Construtora Renovação LTDA – ME foi
inabilitada, por não ter preenchido os requisitos do
item 06.01.04, alínea “b” e “c” – Capacitação
Técnica, pois não apresentou Certidão de registro
da empresa no Conselho Profissional Competente
dentro do prazo, bem como deixou de juntar a
Certidão de registro do responsável técnico.
A empresa Renova Terraplenagem LTDA – ME foi
considerada habilitada. Ambas as empresas
apresentaram declaração de microempresa ou
empresa de pequeno porte. Abre-se prazo para
recurso. Foram lacrados os envelopes de proposta e
rubricado o lacre pelos presentes. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelos presentes.

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: KSA Arquitetura e Engenharia
Ltda
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento
a contratação de empresa especializada para
execução da seguinte obra de engenharia, com
colocação de mão de obra, materiais e equipamentos
necessários: Execução de obra de construção de 104
(cento e quatro) sepulturas geminadas (gavetas) no
Cemitério Público Municipal, compreendendo
escavação, drenagem, superestrutura, instalação de
ventilação, alvenaria, revestimento, pintura, calçada
e escada, conforme projeto, localizado na Rua Júlio
de Castilhos, Centro de Carlos Barbosa, RS.
Execução de obra de construção de 28 (vinte e oito)
gavetas para o Columbário no Cemitério Público
Municipal, compreendendo limpeza, superestrutura,
instalação de ventilação, alvenaria, revestimento e
pintura, conforme projeto, localizado na Rua Júlio de
Castilhos, Centro de Carlos Barbosa, RS. Os serviços
deverão ser executados conforme Planilha
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e
Memorial Descritivo, constantes no anexo VI do
Edital.
O contrato pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
Digitando o nº 073 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Tomada de Preços”.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias a contar da
assinatura da Ordem de Serviço
VALOR: R$ 266.719,80 (duzentos e sessenta e seis
mil, setecentos e dezenove reais e oitenta centavos).
Carlos Barbosa, 31 de março de 2020.
FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas
KSA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 074/2020
TERMO DE CREDENCIAMENTO
MUNICÍPIO: Município de Carlos Barbosa
HABILITADO: Daival Paulo Da Silva
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
habilitação de pessoa física para prestação de
serviços de pedreiro junto ao Cemitério Público
Municipal, tais como enterro em gavetas, enterro em
túmulos, transferências/exumações, consertos em
jazigos e túmulos, serviços de acabamentos em
jazigos e túmulos, entre outros serviços atinentes.
Os serviços deverão ser realizados com observância
na Lei Municipal nº 819, de 19 de dezembro de 1992
e suas alterações.
O contrato pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
Digitando o nº 074 no campo “nº do contrato” e
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selecionando a modalidade “Chamamento Público”.

PORTARIA Nº 255/2020

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da assinatura,
ou seja, de 06 de abril de 2020 a 05 de abril de 2021.

EXONERA, a partir desta data, VANESSA
CAMPANA, matrícula nº 1.630, do cargo em
comissão de Assessor Administrativo, CC03, lotada
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio, conforme art. 36,
inciso II, alínea “a” da Lei Municipal nº 682, de 05
de junho de 1990, sendo 02 de abril de 2020 o
último dia trabalhado.

Carlos Barbosa, 06 de abril de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
CREDENCIANTE

Carlos Barbosa, 03 de abril de 2020.

DAIVAL PAULO DA SILVA
CREDENCIADO

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

PORTARIA Nº 256/2020

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

NOMEIA, a partir desta data, VANESSA
CAMPANA, matrícula nº 1.630, para exercer as
atribuições
do
cargo
de
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Perceberá subsídio nos termos do art. 1º da Lei
Municipal nº 3.320, de 29 de junho de 2016.

PORTARIAS
PORTARIA Nº 252/2020

Carlos Barbosa, 03 de abril de 2020.

CONCEDE, a partir desta data, por 180 dias
consecutivos, licença maternidade à servidora
GABRIELE MATTANNA, matrícula n.º 1.733,
Enfermeiro, nos termos do art. 208, da Lei Municipal
nº 682, de 1990. Período da licença maternidade: de
01º de abril de 2020 a 27 de setembro de 2020.
Carlos Barbosa, 01 de abril de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
PORTARIA Nº 253/2020
ENQUADRA, a partir desta data, os servidores
abaixo relacionados como beneficiários de adicional
de insalubridade sobre o padrão 08, classe A, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990:
Nome

Matríc
ula

Cargo

Insalubrid
ade

Camila Wink Soares Schneider
Barros

2212

Médico

30%

Mariana Cipriani

2213

Enfermeiro

30%

Nathalia Fogliarini Soldera

2022

Enfermeiro

30%

Shana Fatima Jordon

2076

Técnico em
Enfermagem

30%

Celia Ivanir Diesel

2134

Técnico em
Enfermagem

30%

Elisandra Cecchin Uliana

2130

Técnico em
Enfermagem

30%

Técnico em
Enfermagem

30%

Jessica Ferreira Aires Rocha

1925

Carlos Barbosa, 01 de abril de 2020.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 254/2020
EXONERA, a partir desta data, JENECI
MOCELLIN, matrícula nº 953, do cargo em
comissão
de
Secretário
Municipal
de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio,
conforme art. 36, inciso II, alínea “a” da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, sendo 02
de abril de 2020 o último dia trabalhado.
Carlos Barbosa, 03 de abril de 2020.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 257/2020
EXONERA, a partir de 04 de abril de 2020,
JESSICA DALCIN ANDRIOLI, matrícula nº 1.462,
do cargo em comissão de Secretário Municipal da
Assistência Social e Habitação, conforme art. 36,
inciso II, alínea “a” da Lei Municipal nº 682, de 05
de junho de 1990, sendo 03 de abril de 2020 o
último dia trabalhado.
Carlos Barbosa, 03 de abril de 2020.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Art. 1º O expediente de trabalho em todos os setores
da Administração Municipal, entre os dias 06 de abril
de 2020 e 15 de abril de 2020, será realizado sem
atendimento ao público, sendo que nas situações de
urgência, emergência ou de difícil reparação, se não
avaliado o caso de forma imediata, bem como
demais casos cuja solução não seja possível via
telefone ou de forma virtual, será realizado préagendamento visando ao atendimento presencial.
§ 1º. Para a realização das atividades pelos
Servidores, deverá ocorrer o distanciamento
interpessoal de, no mínimo, dois metros, sendo
possível ao Secretário de cada pasta diminuir o
número de mesas ou estações de trabalho de forma a
aumentar a separação entre os colegas, diminuindo o
número de pessoas no local e garantindo o
distanciamento referido.
§ 2º. Não haverá alteração no horário de expediente
da Secretaria Municipal da Saúde.
§ 3º. O Setor de Licitações manterá as licitações já
agendadas.
§ 4º. A Defesa Civil e o videomonitoramento
funcionarão normalmente.
§ 5º. Os Servidores vinculados aos setores
administrativos das escolas municipais exercerão
suas atividades normalmente.
§ 6º. Os atendimentos no SINE poderão ser
realizados de forma presencial, mediante pré
agendamento, a fim de evitar aglomerações, nos
termos do art. 1º.
§ 7º. A Secretaria de Assistência Social e Habitação,
pelo seu caráter essencial, poderá, na forma do art.
1º, realizar atendimentos presenciais para realização
de cadastro e recebimento de cestas básicas,
conforme estabelecido no Decreto Municipal n.
3.537/2020, mediante prévio agendamento.

PORTARIA Nº 258/2020

Art. 2º Estão canceladas as realizações de horas
extras, com exceção dos Servidores lotados na
Secretaria Municipal da Saúde.

CONCEDE, a partir de 04 de abril de 2020, licença
remunerada ao servidor VINICIUS FLECK
SILVEIRA, matrícula nº 1.456, para concorrer a
cargo eletivo de vereador, nos termos do art. 107, da
Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990 e do
art. 1º, inciso II, alínea d e inciso VII, alínea b, da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
Período da licença: de 04 de abril a 04 de outubro
de 2020.

Art. 3º No período referido no caput do art. 1º, os
Servidores com 60 (sessenta) anos ou mais deverão
ser afastados de suas atividades presenciais, sem
prejuízo da sua remuneração, sendo que o
Secretário responsável informará sobre a
possibilidade de realização de atividades “home
office”.

Carlos Barbosa, 03 de abril de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 259/2020
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO o Decreto n. 55.154 de 1º de
abril de 2020, do Governador do Estado do Rio
Grande do Sul que reitera o estado de calamidade
pública em todo o território do Estado para
prevenção e enfrentamento à COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto n. 3.536, de 02 de
abril de 2020, do Executivo Municipal que reitera o
estado de calamidade pública no âmbito do
território
Barbosense
para
prevenção
e
enfrentamento à COVID-19;
DETERMINA:

Art. 4º Serão também afastados das atividades
presenciais durante o período referido:
I – as gestantes;
II – os Servidores que, independentemente de
sintomas, tiverem regressado de localidades em que
haja transmissão comunitária do COVID-19,
conforme boletim epidemiológico da Secretaria da
Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou
convívio direto com caso suspeito ou confirmado;
III – os Servidores que possuem doenças crônicas e
aqueles que apresentem sintomas de contaminação
pelo COVID-19, mediante a apresentação de
atestado médico.
Art. 5º Por conta da suspensão das aulas nas escolas
municipais de educação infantil e de ensino
fundamental, conforme determinado no Decreto do
Executivo Estadual n. 55.154, de 1º de abril de
2020, bem como no Decreto do Executivo
Municipal n. 3.536, de 02 de abril de 2020, fica
cessado o Adicional de Difícil Acesso aos
profissionais lotados na Secretaria da Educação

6

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

durante o período de suspensão, ou seja, até a data
de 30 de abril de 2020, com exceção daqueles
referidos no § 5º do art. 1º.
Parágrafo único. Os professores e monitores poderão
utilizar créditos do auxílio-alimentação durante o
período definido no caput do art. 5º, inclusive de
forma cumulativa, em supermercados credenciados
pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais –
SINDISPUB.
Art. 6º O Servidor que tiver filho com idade escolar
entre berçário até o 9º ano do ensino fundamental
poderá se ausentar do serviço para cuidá-los em
decorrência da suspensão das aulas durante o
período de 06 a 30 de abril de 2020, desde que haja a
compensação das horas até o dia 31 de dezembro de
2020.
§ 1º. Não sendo possível a compensação integral das
horas no período referido no caput, será realizado o
devido desconto das horas faltantes em folha de
pagamento.
§ 2º. Ao solicitar o afastamento previsto no art. 6º, o
Servidor deverá assinar termo de ciência a respeito
da compensação e/ou desconto previsto no § 1º.
Art. 7º Alteração dos termos e prazos contidos na
presente portaria serão, com antecedência,
informadas aos servidores.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com seus efeitos a partir de 06 de abril
de 2020.
Carlos Barbosa, 03 de abril de 2020.

CARLOS BARBOSA, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o que estabelece o
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003,
combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição
Federal, CONCEDE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a contar de
06/04/2020, à servidora ADRIANE INÊS
MOCELLIN CHIES, CPF 592.760.450-15,
matrícula 215, identidade funcional 328, cargo de
Professor Séries Iniciais, nível 3, classe G, regime
jurídico estatutário, 25 horas semanais, com
proventos mensais integrais no valor de R$
5.951,25 composto das seguintes vantagens:
Vencimento básico (Classe G, nível 3) – Lei
Municipal nº 2133 de 2008; 50% 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, 06 de abril de 2020.
Evandro Zibetti,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.
PORTARIA Nº 263/2020
EXONERA, a partir desta data, FABIO
FIOROTTO, matrícula nº 1.186, do cargo em
comissão de Coordenador Geral de Governo, CC
08, lotado no Gabinete do Prefeito, conforme art.
36, inciso II, alínea “a” da Lei Municipal nº 682, de
05 de junho de 1990, sendo 05 de abril de 2020 o
último dia trabalhado.

período aquisitivo de 03 de março de 2015 a 03 de
março de 2020, por haver completado o tempo de
exercício exigido no art. 10, inciso IV, e aos
requisitos previstos nos artigos 11, 12 e 13 e seus
incisos da Lei Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro
de 2008, com vigência da promoção a partir do mês
de ABRIL de 2020.
Carlos Barbosa, 06 de abril de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 267/2020
CONCEDE prêmio assiduidade à servidora
ROSEMARA BELLAVER, Monitor de Creche,
matrícula nº 783, tendo sido investido em cargo de
provimento efetivo em 11 de fevereiro de 2003, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, sendo o período aquisitivo
inicial de 11 de fevereiro de 2013 a 11 de fevereiro
de 2018, nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº
682/90, interrompido por motivo de licença para
tratamento de pessoa da família (28/02/2014 a
14/06/2014), conforme o que determina o art. 92,
inciso II, alínea “b” da Lei Municipal nº 682/90, nos
termos da redação vigente à época da referida
licença, passando o período para 15 de junho de 2014
a 15 de junho de 2019, tendo optado o servidor pela
transformação de 03 (três) meses em prêmio
assiduidade indenizado (em 01 parcela), cuja
quitação será efetuada na folha de pagamento do mês
de ABRIL de 2020, conforme o processo
administrativo n.º 1441/2020.
Carlos Barbosa, 06 de abril de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Carlos Barbosa, 06 de abril de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 260/2020

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 268/2020

PORTARIA Nº 264/2020

READAPTA, a partir desta data, PEDRO CANAL,
matrícula nº XX, Operador de Máquinas, para o
cargo de AUXILIAR GERAL, com carga horária de
40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990 e do art. 24
e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 682, de 05 de
junho de 1990, conforme laudo conclusivo da junta
médica designada através da Portaria nº XX, de XX
de março de 2020, devendo a servidor exercer
atividades que não envolvam o contato com crianças,
na Secretaria Municipal da Agricultura.

NOMEIA, a partir desta data, FABIO FIOROTTO,
matrícula nº 1.186, para exercer as atribuições do
cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E
HABITAÇÃO.
Perceberá subsídio nos termos do art. 1º da Lei
Municipal nº 3.320, de 29 de junho de 2016.

Carlos Barbosa, 03 de abril de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 265/2020

PORTARIA Nº 261/2020
CONCEDE, a partir desta data, à servidora
ADRIANE INES MOCELLIN CHIES, professor
séries iniciais, matrícula nº 215, adicional por tempo
de serviço proporcional, na razão de 1/36 avos,
percentual de 0,14, referente ao período aquisitivo de
01/03/2020 a 06/04/2020, de acordo com o art. 84 da
Lei Municipal nº 682, de 1990.
Carlos Barbosa, 06 de abril de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 262/2020
EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE

Carlos Barbosa, 06 de abril de 2020.

ENQUADRA, a partir desta data, a servidora
abaixo relacionada como beneficiária de adicional
de insalubridade sobre o padrão 08, classe A, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº
685, de 26 de junho de 1990:
Nome
Adeli Sonza

Matrícula

Cargo

Insalubridade

2214

Enfermeiro

30%

Carlos Barbosa, 06 de abril de 2020.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 266/2020
CONCEDE à servidora SANDRA REGINA
WEIAND, Professor de Educação Artística,
matrícula nº 913, promoção para a Classe D do
Plano de Carreira do Magistério, referente ao

CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor IVANIR
ANTONIO KAEFER, Professor de História,
matrícula nº 654, tendo sido investido em cargo de
provimento efetivo, em 09 de fevereiro de 2000, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, sendo o período aquisitivo de 09
de fevereiro de 2015 a 09 de fevereiro de 2020, nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, tendo
optado o servidor por 03 (três) meses em licença, no
período de 06 de abril de 2020 a 05 de julho de 2020,
conforme o processo administrativo n.º 656/2020.
Carlos Barbosa, 06 de abril de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 269/2020
CONCEDE férias regulamentares à servidora JOICE
JORJOVISCH, Agente Comunitário de Saúde,
matrícula nº 1980, no período de 06/04/2020 a
25/04/2020, referente ao período aquisitivo de
15/05/2019 a 14/05/2020.
Carlos Barbosa, 06 de abril de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 270/2020
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO o Decreto n. 55.154 de 1º de
abril de 2020, do Governador do Estado do Rio
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Grande do Sul que reitera o estado de calamidade
pública em todo o território do Estado para
prevenção e enfrentamento à COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto n. 3.536, de 02 de abril
de 2020, do Executivo Municipal que reitera o estado
de calamidade pública no âmbito do território
Barbosense para prevenção e enfrentamento à
COVID-19;
DETERMINA:
Art. 1º O expediente de trabalho em todos os setores
da Administração Municipal, entre os dias 07 e 30 de
abril de 2020, será realizado em turno único de 06
(seis) horas ininterruptas, no horário compreendido
entre 07h e 13h, sem atendimento ao público, sendo
que nas situações de urgência, emergência ou de
difícil reparação, se não avaliado o caso de forma
imediata, bem como demais casos cuja solução não
seja possível via telefone ou de forma virtual, será
realizado pré-agendamento visando ao atendimento
presencial.
§ 1º. Para a realização das atividades pelos
Servidores, deverá ocorrer o distanciamento
interpessoal de, no mínimo, dois metros, sendo
possível ao Secretário de cada pasta diminuir o
número de mesas ou estações de trabalho de forma a
aumentar a separação entre os colegas, diminuindo o
número de pessoas no local e garantindo o
distanciamento referido.
§ 2º. Não haverá alteração no horário de expediente
da Secretaria Municipal da Saúde.
§ 3º. O Setor de Licitações manterá as licitações já
agendadas.
§ 4º. A Defesa Civil e o videomonitoramento
funcionarão normalmente.
§ 5º. O horário de expediente referido no caput
deverá ser cumprido também pelos servidores dos
setores administrativos das escolas municipais,
observando ainda o disposto no § 8º.
§ 6º. Os atendimentos no SINE poderão ser
realizados de forma presencial, mediante pré
agendamento, a fim de evitar aglomerações, nos
termos do art. 1º.
§ 7º. A Secretaria de Assistência Social e Habitação,
pelo seu caráter essencial, poderá, na forma do art.
1º, realizar atendimentos presenciais para realização
de cadastro e recebimento de cestas básicas,
conforme estabelecido no Decreto Municipal n.
3.537/2020, mediante prévio agendamento.
§ 8º. Os Secretários Municipais deverão designar, no
mínimo, um servidor por dia para trabalhar em suas
secretarias/setores, entre 12h e 18h, em regime de
escala de revezamento, quando ficará dispensado de
cumprir o horário estabelecido no caput.
Art. 2º Estão canceladas as realizações de horas
extras, com exceção dos Servidores lotados na
Secretaria Municipal da Saúde.
Art. 3º No período referido no caput do art. 1º, os
Servidores com 60 (sessenta) anos ou mais deverão
ser afastados de suas atividades presenciais, sem
prejuízo da sua remuneração, sendo que o Secretário
responsável informará sobre a possibilidade de
realização de atividades “home office”.
Art. 4º Serão também afastados das atividades
presenciais durante o período referido:
I – as gestantes;
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II – portadores de doenças respiratórias ou
imunodepressoras; e

publicação, com seus efeitos a partir de 07 de abril
de 2020.

III – portadores de doenças que, por recomendação
médica específica, devam ficar afastados do
trabalho durante o período de emergência de que
trata o Decreto nº 3.536/2020.

Art. 15 Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Portaria nº 259/2020.

Art. 5º Por conta da suspensão das aulas nas escolas
de educação infantil e de ensino fundamental,
conforme determinado no Decreto do Executivo
Estadual n. 55.154, de 1º de abril de 2020, bem
como no Decreto do Executivo Municipal n. 3.536,
de 02 de abril de 2020, fica cessado o Adicional de
Difícil Acesso aos profissionais lotados na
Secretaria da Educação durante o período de
suspensão, ou seja, até a data de 30 de abril de
2020, com exceção daqueles referidos no § 5º do
art. 1º.
Art. 6º Os Servidores poderão utilizar créditos do
auxílio-alimentação durante o período definido no
caput do art. 1º, inclusive os professores.
Art. 7º O Servidor que tiver filho com idade escolar
entre berçário até o 9º ano do ensino fundamental
poderá se ausentar do serviço para cuidá-los em
decorrência da suspensão das aulas durante o
período de 07 a 30 de abril de 2020, desde que haja
a compensação das horas até o dia 31 de dezembro
de 2020.

Carlos Barbosa, 06 de abril de 2020.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 272/2020
CONCEDE, a partir desta data, à servidora ALICE
MARIA MUXFELDT, matrícula nº 1280, Técnico
em Enfermagem, licença por motivo de falecimento
de sua sogra, conforme artigo 111, inciso I, alínea
“a”, da Lei Municipal nº 682, de 1990. Período da
licença: 07 e 08 de abril de 2020.
Carlos Barbosa, 07 de abril de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 273/2020
CONCEDE férias regulamentares, aos servidores
abaixo relacionados, referente aos períodos
aquisitivos descritos
NOME DO SERVIDOR

PERÍODO
AQUISITIVO

Andre Pereira da Silva

01/04/2019 a 31/03/2020

Daiane Cousseau

18/03/2019 a 17/03/2020

Edneia Pereira

25/05/2019 a 24/05/2020

Edneia Pereira

25/05/2020 a 24/05/2021

Eliane Carniel

15/02/2019 a 14/02/2020

§ 2º. Ao solicitar o afastamento, o Servidor deverá
assinar termo de ciência a respeito da compensação
e/ou desconto previsto no § 1º.

Eliane Carniel

03/02/2019 a 02/02/2020

Liliane Cousseau de Boaventura

01/03/2019 a 29/02/2020

Liliane Cousseau de Boaventura

01/04/2018 a 31/03/2019

Art. 8º As horas restantes para completar a carga
horária normal de trabalho que não foram realizadas
no período descrito no art. 1º deverão ser
compensadas até 31 de dezembro de 2020,
conforme regramento próprio a ser divulgado
oportunamente.

Renata Nubia Piccoli Perera

09/01/2019 a 08/01/2020

Renata Nubia Piccoli Perera

09/01/2020 a 08/01/2021

§ 1º. Não sendo possível a compensação integral
das horas no período referido no caput, será
realizado o devido desconto das horas faltantes em
folha de pagamento.

Art. 9º Será facultado ao Servidor a possibilidade de
antecipar suas férias em 10 (dez), 20 (vinte) ou 30
(trinta) dias, sendo observado, para tanto, o período
aquisitivo até 31 de dezembro de 2020.
Art. 10 O Servidor que tiver direito ao gozo de
licença-prêmio poderá requerê-lo, desde que esta
não seja revertida em pecúnia, condicionado o
pedido à autorização do Secretário da pasta.
Art. 11 Os direitos referidos nos artigos 9º e 10 não
se estendem aos professores e aos servidores
lotados na Secretaria de Saúde.
Art. 12 As horas não trabalhadas no período de 23
de março de 2020 a 03 de abril de 2020 deverão ser
compensadas até 31 de dezembro de 2020,
conforme regramento próprio a ser divulgado
oportunamente.
Parágrafo único. Os Servidores que, no período
referido no caput, por autorização do Secretário,
realizaram atividades na modalidade “home office”
ou em regime de plantão, deverão comprová-las
através de relatório pormenorizado a ser entregue
ao Secretário, a fim de contabilizar como horas
trabalhadas.
Art. 13 Alteração dos termos e prazos contidos na
presente portaria serão, com antecedência,
informadas aos servidores.
Art. 14 Esta Portaria entra em vigor na data de sua

PERÍODO DE
FÉRIAS
08/04/2020 a
17/04/2020
07/04/2020 a
06/05/2020
13/04/2020 a
22/04/2020
23/04/2020 a
02/05/2020
13/04/2020 a
22/04/2020
13/04/2020 a
22/04/2020
13/04/2020 a
22/04/2020
13/04/2020 a
22/04/2020
13/04/2020 a
22/04/2020
23/04/2020 a
02/05/2020

Carlos Barbosa, 08 de abril de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 003/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESOLVE:
1 – Fixar o preço do metro quadrado para apuração
do valor mínimo do serviço aplicado na construção
civil, para o mês de ABRIL DE 2020 em R$1.582,53
(Hum mil, quinhentos e oitenta e dois reais e
cinquenta e três centavos), correspondente ao valor
do CUB (NBR 12.721-2006) RPQ1 (Residência
Popular) do mês de FEVEREIRO/2020, adotado pelo
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado
do Rio Grande do Sul.
2 – Para fins de tributação, os padrões de construção
serão considerados em função do que segue:
CONSTRUÇÃO DE MADEIRA
Padrão baixo: .........................................até
100,00m²;
Padrão normal: .......................................acima de
100,00m² até 250,00m²;
Padrão alto:.............................................acima de
250,00m².
CONSTRUÇÃO MISTA (paredes externas
de alvenaria e internas de madeira):
Padrão baixo: .........................................até
90,00m²;
Padrão
normal: .......................................acima de 90,00m²
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até 220,00m²;
Padrão
alto:.............................................acima de 220,00m².
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA:
Padrão baixo: .........................................até
80,00m²;
Padrão
normal: .......................................acima de 80,00m²
até 200,00m²;
Padrão
alto:.............................................acima de 200,00m².
3 – Os percentuais estimados de mão de obra
aplicada, de acordo com o artigo 2º Decreto 2.838, de
07/11/2014, serão os seguintes:
CONSTRUÇÃO DE MADEIRA
Padrão baixo: ..........................................7,00
% (sete por cento);
Padrão
normal: .......................................12,50 % (doze e
meio por cento);
Padrão alto:.............................................18,00
% (dezoito por cento).
CONSTRUÇÃO MISTA (paredes externas
de alvenaria e internas de madeira):
Padrão baixo: .........................................
9,50% (nove e meio por cento);
Padrão normal: .......................................
15,00 % (quinze por cento);
Padrão alto:.............................................
20,00 % (vinte por cento).
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA:
Padrão baixo: .........................................
11,50% (onze e meio por cento);
Padrão normal: .......................................
17,00% (dezessete por cento);
Padrão alto:.............................................
23,00% (vinte e três por cento).
4 – Galpões, armazéns e similares e outros tipos de
construção, que possuam um vão livre muito grande,
terão seus valores abatidos em 50 % (cinqüenta por
cento).
5 – Qualquer outro tipo de construção que, por sua
peculiaridade, não se enquadre nos padrões adotados
por esta Portaria e pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil, será estudado caso a caso e o
percentual a ser aplicado não ultrapassará, em
hipótese alguma, a 30 % (trinta por cento) do valor
do CUB acima citado, conforme determina o artigo
2º, I do Decreto 2.383, de 16/12/2009.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA DE CARLOS BARBOSA, EM 30 DE
MARÇO DE 2020.
JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
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