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LEIS

LEI N.° 3.774, DE 05 DE MAIO DE 2020.

Institui na Câmara Municipal de Carlos Barbosa
o Programa Vereador Idoso por Um Dia.

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

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

Art. 1º Fica instituído o Programa Vereador Idoso por
Um  Dia,  com  o  objetivo  de  proporcionar  aos
cidadãos  idosos  o  conhecimento  das  atividades  do
Poder  Legislativo,  bem  como  contribuir  para  o
estímulo,  a  integração  e  o  convívio  social  com  a
pessoa idosa.

Art.  2º  Durante  o  mês  de  março  de  cada  ano,  a
Câmara de Vereadores deverá dar ampla divulgação
ao programa, informando à comunidade as diretrizes
e os prazos para inscrição no mesmo.

Art. 3º (VETADO).

Art.  4º  Os  Vereadores  Idosos  por  Um  Dia
participarão de sessão simulada que deverá seguir as
normas  regimentais,  no  que  couber,  inclusive  com
eleição  da  Mesa  Diretora,  e  será  realizada  no
Plenário Evaldo Loose da Câmara de Vereadores, na
semana  do  dia  15  de  junho,  o  Dia  Mundial  de
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa,
quando haverá apresentação, discussão e votação das
proposições sugeridas pelos Vereadores Idosos.

Parágrafo único. As propostas dos Vereadores Idosos
por  Um Dia  seguirão  como sugestão  para  a  Mesa
Diretora.

Art. 5º O mandato dos Vereadores Idosos por Um Dia
encerra-se  ao  final  da  sessão  simulada,  quando
receberão  certificado  que  lhes  será  entregue  pelos
vereadores titulares de Carlos Barbosa.

Art.  6º  O  programa  será  coordenado  pela  Mesa
Diretora  da  Câmara  de  Vereadores  de  Carlos
Barbosa,  que fará exposição aos  Vereadores  Idosos
por Um Dia sobre as atividades parlamentares e as
funções do Poder Legislativo, previamente à sessão
simulada.

Art. 7º (VETADO).

Art. 8º (VETADO).

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2020. 
61º de Emancipação.

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

DECRETOS

DECRETO Nº 3.556 DE 05 DE MAIO DE 2020 

Institui  o  regulamento  para  a  realização  de
Processo  Seletivo  Simplificado  e  Seleção
Pública  no  âmbito  da  administração  direta  e
indireta do Município.

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, 

DECRETA:

Seção I
Disposições Gerais

Art.  1º  Fica  instituído  o  regulamento  para  a
realização  de  Processo  Seletivo  Simplificado  e
Seleção Pública no âmbito da Administração direta e
indireta do Poder Executivo Municipal, para seleção
de  pessoal  para  a  admissão  em  funções  públicas
temporárias.

§ 1º  O Processo Seletivo Simplificado destina-se  à
seleção de candidatos para suprir vagas temporárias
dos cargos do quadro geral de servidores públicos, e
a Seleção Pública destina-se a selecionar candidatos
para  suprir  vagas  temporárias  dos  cargos  do
magistério,  conforme  disposto  no  Regime  Jurídico
Único e Plano de Carreira do Magistério.

§ 2º Os candidatos aprovados em concurso público
válido para os cargos do quadro geral de servidores e
do  magistério  terão  preferência  para  a  contratação
administrativa  para  atender  necessidade  temporária
de excepcional interesse público.

Art.  2°  Durante  as  fases  do  Processo  Seletivo
Simplificado e da Seleção Pública serão observados
os  princípios  estabelecidos  no  art.  37,  caput,  da
Constituição da República. 

Art. 3° O Processo Seletivo Simplificado e a Seleção
Pública  serão  realizados  em  conformidade  com  a
Constituição  da  República  e  Leis  Municipais  que
dispuserem  sobre  as  matérias  relacionadas,
observando-se o seguinte:

I – ampla publicidade, por meio de editais;
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II  –  recebimento  das  inscrições  de  todos  que
preencham  os  requisitos  legais  e  as  exigências  do
Edital;

III – exigência do mesmo nível de conhecimentos e
igual critério de julgamento.

Art. 4º Os prazos constantes neste Decreto e aqueles
a serem definidos no Edital serão contados em dias
corridos, desconsiderando-se o do início e incluindo-
se o do final.

§ 1º Os prazos somente começam a correr em dias
úteis.

§ 2º Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil
seguinte  o  prazo  vencido em dia  em que não  haja
expediente.

Art. 5º O Processo Seletivo Simplificado e a Seleção
Pública serão executados por Comissão composta por
três  servidores,  designados  por  meio  de  ato  da
autoridade competente, a quem competirá planejar e
executar todos os atos inerentes a sua realização.

Art. 6° O Processo Seletivo Simplificado e a Seleção
Pública consistirão em:

I  –  aplicação  de  prova  objetiva  de  caráter
eliminatório e classificatório e/ou;

II – análise de currículo.

Parágrafo  único.  A  análise  de  currículos  dos
candidatos  será realizada pela  Comissão designada,
conforme critérios definidos no Edital de Abertura.

Art.  7°  O prazo  de  validade  do  Processo  Seletivo
Simplificado e da Seleção Pública será de dois anos,
prorrogável, a critério da Administração Pública, uma
vez, por igual período.

Art. 8° O valor da inscrição para a participação no
Processo Seletivo Simplificado e na Seleção Pública
de que trata este Decreto será fixado no respectivo
Edital.

Parágrafo  único.  O  valor  da  inscrição  poderá  ser
dispensado nos casos em que a seleção se limitar a
análise de currículo.

Seção II
Do Edital de Processo Seletivo Simplificado e da

Seleção Pública

Art.  9º Os editais de abertura do Processo Seletivo
Simplificado e da Seleção Pública serão publicados
integralmente  no  painel  de  publicações  oficiais  da
Prefeitura,  com  antecedência  mínima  de  três  dias
úteis relativamente à data de abertura das inscrições,
sendo o seu extrato veiculado, ao menos uma vez, em
jornal  de  circulação  local,  no  mínimo,  cinco  dias
antes do encerramento das inscrições.

Art.  10.  Constarão  dos  editais  de  abertura,  no
mínimo, as seguintes informações:

I – identificação da(s) Secretaria(s) para a(s) qual(is)
se está abrindo a seleção;

II – número de cargos temporários disponibilizados
para  a  contratação  ou  indicação  da  realização  do
Processo Seletivo Simplificado e da Seleção Pública
para formação de cadastro de reserva;

III  –  denominação  do  cargo  temporário,  descrição
das  atividades  a  serem  realizadas,  carga  horária
semanal e o vencimento mensal;

IV – nível  de escolaridade e os demais requisitos
exigidos para o provimento;

V – indicação das vantagens funcionais a que fará
jus o contratado;

VI – submissão ao regime disciplinar dos servidores
públicos municipais; 

VII  –  indicação  precisa  dos  locais,  horários,
procedimentos e datas de início e encerramento das
inscrições;

VIII – valor da inscrição, se for o caso;

IX  –  documentação  a  ser  apresentada  no  ato  de
inscrição;

X – relação das disciplinas das provas ou dos títulos
avaliados na análise de currículos; 

XI – data, hora e local da realização das provas e
sua duração, se for o caso;

XII – número de etapas do processo, com indicação
das  respectivas  fases,  seu  caráter  classificatório,
eliminatório ou eliminatório e classificatório;

XIII – descrição da metodologia de avaliação para
classificação  no  Processo  Seletivo  Simplificado  e
da Seleção Pública e apuração do resultado final; 

XIV  –  fixação  do  prazo  de  validade  e  a
possibilidade de sua prorrogação; 

XV – disposições sobre o processo de elaboração,
apresentação,  julgamento,  decisão e conhecimento
do resultado de recursos.

Seção III
Das Inscrições

Art. 11. O prazo das inscrições não será inferior a
cinco dias úteis. 

Art.  12.  As  inscrições  serão  realizadas
presencialmente  ou  por  via  eletrônica,  conforme
dispuser o Edital de Abertura do certame. 
 
§  1º  Sendo  presencial  a  inscrição,  o  candidato
deverá  comparecer  ao  setor  de  protocolo  da
Prefeitura  munido  do  formulário  de  inscrição
devidamente preenchido e assinado, bem como dos
documentos exigidos no Edital de Abertura.
 
§  2º  Sendo  a  inscrição  por  via  eletrônica,  o
candidato deverá encaminhar cópia digitalizada do
respectivo  formulário,  devidamente  preenchido  e
assinado,  bem como dos documentos  exigidos no
Edital  de  Abertura  para  endereço eletrônico a  ser
informado pela Comissão.

§ 3º Na hipótese de a inscrição ocorrer na forma do
parágrafo  2º  deste  artigo,  a  autenticidade  dos
documentos será aferida mediante apresentação das
vias originais à Comissão, por ocasião das tratativas
da contratação. 

§ 4º O Edital de Abertura poderá prever, ainda, para
qualquer  das  formas  de  inscrição,  a  entrega  de
formulário  de  inscrição  e  documentos  por  meio
físico, em envelope lacrado e assinado, do qual se
dará  recibo,  junto  ao  setor  de  protocolo  da
Prefeitura.

Art. 13. Encerrado o prazo fixado no Edital para as
inscrições,  a  Comissão  publicará,  no  painel  de
publicações oficiais  da  Prefeitura  Municipal  e em
meio  eletrônico,  no  site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br,  no  prazo  de  cinco

dias  úteis,  Edital  contendo  a  relação  nominal  dos
candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.

Art.  14.  Os  candidatos  que  não  tiverem  as  suas
inscrições  homologadas  poderão  interpor  recursos
escritos  perante  a  Comissão,  no prazo de três  dias
úteis,  mediante  a  apresentação  das  razões  que
ampararem a sua irresignação.

§ 1° No prazo de três dias úteis, apreciado o recurso,
a  Comissão  poderá  reconsiderar  sua  decisão,
hipótese  na  qual  o  nome  do  candidato  passará  a
constar no rol de inscrições homologadas.

§ 2° Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso
será  encaminhado ao Prefeito  para  julgamento,  em
decisão motivada, no prazo de um dia. 

§  3º  A lista  final  de  inscrições  homologadas  será
publicada na forma do art. 13, no prazo de três dias
úteis, após a decisão dos recursos.

§  4º  Os  candidatos  que  tiverem  suas  inscrições
homologadas  estarão,  quando  caso,
automaticamente  convocados  para  a  realização  das
provas definidas nos editais de abertura do Processo
Seletivo Simplificado e da Seleção Pública.

Art. 15. Não será admitida inscrição condicional.

Art.  16.  O  requerimento  de  inscrição  implica  na
aceitação  pelo  candidato  das  normas  estabelecidas
neste Decreto e no Edital respectivo de inscrição.

Seção IV
Das Provas e Análise de Currículos

Subseção I
Das Provas

Art.  17.  As  provas  escritas  serão  elaboradas
diretamente pela Comissão, que poderá contar com a
colaboração de servidor especializado ou de terceiros
contratados  para  este  fim,  e  conterão  questões
objetivas,  em  quantitativo  condizente  com  o
estipulado no Edital, obedecendo rigorosamente aos
conteúdos e programas nele estabelecidos. 

§  1°  Do  conteúdo  das  questões  e  demais
peculiaridades  da  prova  será  guardado sigilo  até  o
dia  de  sua  aplicação,  sob  pena  de  nulidade  do
certame.

§ 2° A pontuação atribuída a cada questão ou grupo
de questões constará no Edital.

Art. 18. A prova objetiva escrita será reproduzida em
igual  número  ao  dos  candidatos  que  tiverem  as
inscrições  homologadas  definitivamente,  o  que  se
dará em sessão sigilosa realizada pela Comissão.

§  1°  Ultimadas  as  cópias,  com a  via  original  que
conterá o gabarito a ser utilizado na correção, serão
as  provas  acondicionadas  em envelopes  lacrados  e
rubricados pelos integrantes da Comissão, os quais
permanecerão guardados em local seguro até o dia da
aplicação das provas.

§  2°  Acompanha  o  caderno de  provas  o  cartão  de
respostas,  que  conterá  parte  destacável,  numerada
sequencialmente, iniciando-se em 01 (zero um), e se
destinará à identificação dos candidatos.

Art.  19.  No dia,  hora  e  local  estabelecidos  para  a
realização  das  provas,  os  candidatos  deverão
apresentar-se munidos do comprovante de inscrição,
de  documento  oficial  com  foto  e  do  material
indicado no Edital.

§  1º  O candidato  que  deixar  de  exibir  documento
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oficial com foto, antes de cada prova, será excluído
do certame.

§ 2º  Será  considerado documento  oficial  com foto
carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas
Secretarias  de  Segurança  Pública,  pelas  Forças
Armadas,  pela  Polícia  Militar,  pelo  Ministério  das
Relações  Exteriores;  cédulas  de  identidade
fornecidas por órgãos ou conselhos de classe que, por
força de Lei Federal, tenham valor de documento de
identidade,  como  por  exemplo,  carteira  da  OAB,
CREA, CRM, CRC, etc.; Certificado de Reservista;
passaporte;  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência
Social,  bem como Carteira Nacional de Habilitação
(com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo
15). 

§  3º  Caso  o  candidato  esteja  impossibilitado  de
apresentar,  no  dia  da  realização  das  provas,
documento  de  identidade  original,  por  motivo  de
perda,  roubo  ou  furto,  deverá  ser  apresentado
documento  que  ateste  o  registro  da  ocorrência  em
órgão  policial,  expedido  há,  no  máximo,  noventa
dias, ocasião em que será submetido à identificação
especial,  compreendendo  coleta  de  dados,  de
assinaturas em formulário próprio.

Art.  20. A Comissão garantirá que a realização das
provas  atenda  à  condição  da  incomunicabilidade
entre os candidatos.

     
Parágrafo  único.  As  provas  serão  aplicadas  pela
Comissão  que  poderá,  se  necessário,  ser  auxiliada
por  fiscais  previamente  designados  por  ato  da
autoridade competente. 

Art.  21.  Antes  de  se  iniciarem  os  trabalhos,  os
membros da Comissão ou os fiscais, se houver, farão
os esclarecimentos e advertências contidas no Edital,
a  serem  observadas  pelos  candidatos  durante  a
realização das provas.

Art.  22.  Será  retirado  do  local  das  provas  e
desclassificado do Processo Seletivo Simplificado e
da Seleção Pública, o candidato que:

I  –  portar-se  inadequadamente,  desacatando
servidores  públicos  que  realizam  os  trabalhos  ou
faltando com a urbanidade no trato com os demais
membros da equipe ou candidatos;

II  –  durante  a  realização  de  qualquer  prova,
demonstrar  comportamento  inconveniente  ou  for
flagrado comunicando-se com outros candidatos ou
pessoas estranhas, por gestos, palavras ou por escrito,
bem  como  utilizando-se  de  livros,  notas  ou
impressos,  salvo  os  expressamente  permitidos  no
Edital;

III – durante a realização das provas estiver fazendo
uso  de  qualquer  tipo  de  aparelho  eletrônico  ou  de
comunicação  (bip,  telefone  celular,  relógios,
walkman,  agenda  eletrônica,  notebook,  palmtop,
receptor,  gravador,  smartphone ou  outros
equipamentos  similares),  bem  como  protetores
auriculares.

§ 1º  Nas  hipóteses  previstas  nos  incisos  I,  II  e  III
deste  artigo,  será  lavrado  “auto  de  apreensão  de
prova  e  exclusão  de  candidato”,  o  qual  conterá
narrativa  pormenorizada  dos  fatos  e  será  assinado
por,  no  mínimo,  dois  membros  da  Comissão  ou
fiscais e pelo candidato eliminado.
 
§ 2º Em caso de recusa do candidato a assinar o auto
de apreensão de prova e exclusão de candidato, o fato
será  certificado  à  vista  da  assinatura  de  duas
testemunhas.  

Art.  23.  No  horário  aprazado  para  o  encerramento

das  provas,  serão  estas  recolhidas,
independentemente de terem ou não sido concluídas
integralmente pelos candidatos.

Art. 24. Durante a realização das provas, quaisquer
ocorrências  que  escapem  da  normalidade  serão
objeto de registro em ata.

Art.  25. O candidato, ao terminar a prova escrita,
devolverá  ao fiscal  da  sala  o cartão  de  respostas,
devidamente preenchido e assinado.

Art.  26.  Os  canhotos  de  identificação,  destacados
dos  cartões  de  respostas,  serão  recolhidos  em
invólucros  separados  destes,  os  quais  serão
lacrados,  mediante  a  assinatura  de  todos  os
membros da Comissão. 

Art. 27. As provas serão corrigidas exclusivamente
por intermédio dos cartões de respostas preenchidos
pelos candidatos. 

§  1°  O  preenchimento  dos  cartões  de  respostas
deverá  ser  realizado com caneta  esferográfica,  de
tinta azul ou preta.

§  2º  Deverá  ser  assinalada  uma  alternativa  por
questão. 

§  3°  Será  desconsiderada,  atribuindo-se  nota  0
(zero),  à  resposta  que  não  contiver  alternativa
assinalada,  que  contiver  mais  de  uma  alternativa
assinalada, que contiver emenda ou rasura, ou for
feita a lápis ou a caneta com tinta de cor diversa das
permitidas. 

§ 4° Será desclassificado o candidato que entregar o
cartão  de  respostas  avariado  ou  com  marcações,
assinaturas ou qualquer outro elemento que permita
sua identificação.

Art.  28.  No prazo  de  três  dias  úteis,  a  Comissão
procederá  à  correção  dos  cartões  de  respostas  e
registrará  as  notas  auferidas  pelos  candidatos,
procedendo à  abertura  dos  envelopes  contendo os
canhotos  de  identificação  e  comparando-os  com
aqueles  que  contiverem  igual  numeração,  para
identificar a nota atribuída a cada um deles.

Parágrafo único.  No mesmo prazo,  se for  o caso,
serão  aplicados  os  critérios  de  desempate  nos
termos previstos neste Decreto, inclusive, no que se
refere a necessidade de sorteio público.

Art. 29. Ultimada a identificação dos candidatos e a
totalização  das  notas,  será  o  resultado  preliminar
publicado  no  painel  de  publicações  oficiais  da
Prefeitura e em meio eletrônico, se houver. 

Subseção II
Da Análise de Currículos

Art.  30. A apresentação de currículos para análise
deverá observar o modelo integrante do Edital. 

§ 1° A escolaridade exigida para o desempenho da
função não será objeto de avaliação. 

§  2°  Somente  serão  considerados  os  títulos
expedidos por pessoas jurídicas, de direito público
ou privado, que atendam aos critérios definidos no
Edital.

§ 3° Nenhum título receberá dupla valoração. 

§  4°  A  ordem  de  classificação  decorrerá  da
pontuação dos títulos apresentados pelo candidato,
conforme critérios definidos no Edital. 

Art.  31.  O candidato  encaminhará  ou  entregará  o

currículo  com  os  respectivos  títulos,  observado  o
disposto no artigo 12, bem como o estabelecido no
Edital de Abertura do certame. 

Art.  32.  Publicada  a  lista  final  de  inscrições
homologadas, nos termos da Seção III deste Decreto,
a Comissão, no prazo de cinco dias úteis, procederá à
análise  dos  currículos  e  computará  as  respectivas
pontuações, consoante previsto no Edital.

Art. 33. Ultimada a identificação dos candidatos e a
totalização  das  notas,  será  o  resultado  preliminar
publicado  no  painel  de  publicações  oficiais  da
Prefeitura e em meio eletrônico, se houver. 

Seção V
Dos Recursos

Art. 34. Da classificação preliminar dos candidatos e
do  gabarito  oficial  cabe  recurso  à  Comissão,  uma
única vez, no prazo de três dias úteis.

§ 1° O recurso deverá conter a perfeita identificação
do recorrente e as razões do pedido. 

§ 2° Será possibilitada vista da prova e análise dos
títulos  que  integram os  currículos,  na  presença  da
Comissão, permitindo-se anotações.

§  3°  No  prazo  de  três  dias  úteis,  a  Comissão,
apreciado o recurso, poderá reconsiderar sua decisão,
hipótese  na  qual  o  nome  do  candidato  passará  a
constar no rol de selecionados.

§ 4° Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso
será  encaminhado ao Prefeito  para  julgamento,  em
decisão motivada, no prazo de um dia.

§ 5º A lista final de selecionados será publicada no
painel  de  publicações  oficiais  da  Prefeitura  e  em
meio eletrônico, se houver.

Seção VI
Dos Critérios de Desempate

Art.  35.  Verificando-se a ocorrência de empate em
relação  às  notas  recebidas  por  dois  ou  mais
candidatos, terá preferência na ordem classificatória,
sucessivamente, o candidato que:

I –  apresentar idade mais avançada, dentre aqueles
com idade igual ou superior a sessenta anos;

II – sorteio em ato público.

Parágrafo  único.  O  sorteio  ocorrerá  em  local  e
horário  previamente  definido  pela  Comissão,  na
presença dos candidatos interessados, os quais serão
convocados  por  comunicado  a  ser  publicado  na
forma do Edital.

Art.  36.  A  aplicação  dos  critérios  de  desempate
ocorrerá  após  a  análise  dos  recursos  e  antes  da
publicação da lista final dos selecionados. 

Seção VII
Das Disposições Finais

Art.  37.  Concluídas  as  etapas dos certames de que
trata  este  Decreto,  a  Comissão  encaminhará  lista
contendo  a  nominata  dos  candidatos  aprovados  ao
Prefeito,  para  homologação  do  resultado  final,  no
prazo de um dia.

Art. 38. Homologado o resultado final, será lançado
edital  com  a  classificação  geral  dos  candidatos
aprovados, momento a partir do qual passará a fluir o
prazo de validade.

Art.  39.  Não  será  fornecido  qualquer  documento
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comprobatório  de  aprovação  ou  classificação  do
candidato,  valendo  para  esse  fim  a  publicação  do
resultado final.

Art.  40.  A  aprovação  em  Processo  Seletivo
Simplificado  e  Seleção  Pública  não  assegura  ao
candidato  a  sua  contratação,  mas  apenas  a
expectativa  de  ser  convocado  seguindo  rigorosa
ordem de classificação.

Art. 41. Respeitada a natureza do cargo temporário,
por  razões  de  interesse  público,  poderá  haver  a
readequação das condições definidas inicialmente no
Edital, conforme dispuser a legislação local.

Art. 42. Durante o período de validade dos certames
de  que  trata  este  Decreto,  os  selecionados  serão
contratados com estrita  observância  da necessidade
do serviço público. 

Parágrafo  único.  Serão prioritariamente  contratados
os candidatos aprovados em certames mais antigos,
na hipótese de haver mais de um em curso.

Art.  43.  Os  candidatos  aprovados  e  classificados
deverão manter atualizados os seus endereços.

Art. 44. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação,  revogado o Decreto nº 2.699,  de 11 de
junho de 2013, e Decreto nº 3.269, de 23 de abril de
2018.

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

DECRETO Nº 3.557 DE 05 DE MAIO DE 2020 

Inclui dispositivos de regulamentação de prazos
de defesa a autos de infração constantes no art.
45  do  Decreto  Municipal  nº  3.549,  de  20  de
abril de 2020, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio  Grande  do  Sul,  no uso  de  suas  atribuições
legais,  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei  Orgânica
Municipal em seu artigo 69, VII, e pelo inciso VI do
artigo  8º  da  Lei  Federal  nº  12.608,  de  10  abril  de
2012; 

CONSIDERANDO a  necessidade  da  adoção  de
medidas  imediatas  de  contenção  da  propagação  da
doença,  especialmente a de reiteração de estado de
calamidade pública no Município, 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o
processo de contestação e prazo para defesa relativo
aos autos de infração, 

DECRETA:

Art.  1º  Fica  incluído  o  art.  45-A  ao  Decreto
Municipal nº 3.549, de 20 de abril de 2020, passando
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 45-A. A partir da data de recebimento do
auto de infração, o infrator poderá, no prazo de
30 (trinta) dias, efetuar o pagamento da multa
ou  apresentar  defesa,  no  prazo  de  07  (sete)
dias, devendo ser encaminhada via protocolo à
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

§ 1º Apresentada a defesa tempestivamente,  a
cobrança será suspensa até decisão final.

§ 2º Após a apresentação da defesa, o auto de
infração  será  julgado  pelo  Secretário
Municipal  de  Segurança  e  Trânsito,  o  qual
deverá, fundamentadamente:

I  –  decidir  pela  manutenção  da  penalidade
imposta;

II  –  decidir  pelo  acolhimento  das  razões  de
defesa,  com  a  invalidação  do  auto  de
infração; ou

III  –  decidir  pelo  acolhimento  parcial  das
razões de defesa.

§ 3º Para embasar sua decisão, o Secretário
poderá buscar maiores informações junto ao
Setor  de  Fiscalização  e/ou  ao  infrator,  bem
como solicitar parecer  à Assessoria Jurídica
do Município.

§ 4º O auto de ifnração deverá ser julgado no
prazo  de  30  (trinta)  dias,  prorrogáveis  por
mais  30  (trinta),  mediante  solicitação  do
Secretário  ao  Prefeito,  com  justificativa  do
motivo.

§ 5º Não sendo acolhida a defesa, a Secretaria
Municipal  de  Segurança  e  Trânsito
comunicará  o  infrator  acerca  da  decisão,  o
qual,  a  partir  da  data  da  notificação,  será
intimado para:

I – efetuar o pagamento da multa no prazo de
30 (trinta) dias; ou,

II – apresentar recurso em segunda instância,
no prazo de 07 (sete) dias, que será julgado
por  comissão  designada  pelo  Prefeito,
composta  por  03  (três)  servidores  públicos
muncipais  efetivos,  devendo  o  recurso  ser
protocolado junto a Secretaria  Municipal  de
Segurança e Trânsito.

§  6º  Da  decisão  do  recurso  o  infrator  será
devidamente notificado e, em sendo o caso de
manutenção  do  auto  de  infração,  será
intimado para efetuar o pagamento da multa
no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  contados  do
recebimento da notificação.

§ 7º Transcorrido o prazo para pagamento da
multa, nas hipóteses previstas no caput e nos
parágrafos  5º  e  6º,  sobre  o  valor  da  multa
haverá  incidência  de  correção  monetária  e
juros de mora,  nos termos do artigo 305 da
Lei Municipal nº 2.310, de 16 de dezembro de
2009 – Código Tributário Municipal.”

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de
2020.

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2020.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 075/2020

LOCATÁRIO: Município de Carlos Barbosa
LOCADOR: Silvio Baldasso
OBJETO: O LOCADOR dá em locação o imóvel
no  perímetro  urbano,  localizado  no  térreo  do
Edifício Silvio  Baldasso,  sito  a  Rua
Pedro  Baldasso,  50,  Centro,  medindo
aproximadamente 94,88 m², nesta cidade  de
Carlos Barbosa/RS, com a finalidade de abrigar os
serviços do Conselho Tutelar do município
de Carlos Barbosa.

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  075  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Dispensa de Licitação”.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 01 de maio
de 2020 a 30 de abril de 2021.
VALOR: R$  2.003,56  (dois  mil  e  três  reais  e
cinquenta e seis centavos).

Carlos Barbosa, 29 de abril de 2020.
 

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal de Assistência Social e

Habitação

SILVIO BALDASSO
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 076/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO:  Constitui  objeto deste  a  contratação  de
empresa para execução da implantação do acesso à
Desvio Machado – Rótula vertical,  numa extensão
de 5.113,33 m², no Município de Carlos Barbosa/RS,
com  colocação  de  mão  de  obra,  materiais  e
equipamentos necessários.
As obras deverão ser executadas conforme Projeto,
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  076  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Concorrência”.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da emissão da
Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 1.372.781,48 (um milhão, trezentos e
setenta e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e
quarenta e oito centavos).

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2020.
 

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio

Ambiente

CONCRESUL 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 077/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: KTA Engenharia Eireli
OBJETO: É objeto do presente contrato contratação
de empresa especializada para assessoria técnica em
eficiência  energética  para  iluminação  pública  e
eficiência  energética  de  prédios  públicos,

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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abrangendo  diagnóstico,  elaboração  de  projetos  e
acompanhamento  documental  junto  à  ANEEL  e
outros, para concorrer aos chamamentos públicos de
programas de eficiência energética abertos em 2020
A contratada  deverá fornecer cópia digital de todos
os documentos preenchidos no site da concessionária
de energia ou de programa de eficiência energética
específico, ao poder público para arquivamento:
a)  anotação  de  responsabilidade  técnica,  art,
devidamente quitada;
b) diagnóstico energético;
c) simulações;
d) planilha orçamentária dos processos.

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  077  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Dispensada”.

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a  partir  de  sua
assinatura,  ou seja,  05 de maio de 2020 até  04 de
maio de 2021.
VALOR: 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2020.
 

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

KTA ENGENHARIA EIRELI

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 078/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Adilson Tozin Me
OBJETO:  O objeto do presente é a  contratação de
empresa  especializada  para  perfuração  de  1  (um)
poço artesiano a fim de suprir  a demanda de água
potável  na  comunidade  de  São  Luiz/Santa  Luiza,
com  colocação  dos  materiais  e  mão  de  obra
necessários. A perfuração consiste na obra de sistema
de abastecimento de água com estudo técnico para
marcação  do  ponto  onde  será  perfurado  o  poço,
licenciamento  ambiental  junto  ao  DRH/RS,
perfuração  de  poço  artesiano  com  revestimento,
cimentação,  teste  de vazão,  desinfecção,  análise  de
água  padrão  outorga  e  apresentação  de  perfil  do
poço, suprir demanda das comunidades de São Luiz e
Santa  Luiza.  A  bomba  submersa  deverá  possuir
garantia  mínima  de  1  ano  contra  defeitos  de
fabricação.

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  078  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Dispensa”.

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar de 06 de maio
de 2020.
VALOR: R$  52.325,00  (cinquenta  e  dois  mil,
trezentos e vinte e cinco reais).

Carlos Barbosa, 06 de maio de 2020.
 

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio

Ambiente

ADILSON TOZIN ME
Contratada

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 079/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Bonnjur  Distribuição  de
Boletins Jurídicos Eirelli
OBJETO:  O presente contrato tem a finalidade a
prestação de serviço de disponibilização das notas
de expediente através da rede Internet,  sob forma
de página, oriundas: 
a) da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul (1º e 2º
graus).
b) da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul (1º
e 2º graus).
c) da Justiça Federal do Rio Grande do Sul (1º e 2º
graus).
d)  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
e) do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Sul.
A  CONTRATADA  deverá  manter  em  seu  site
(domínio)  bonnjur.com.br,  uma  página  para  o
CONTRATANTE, onde estarão disponíveis as notas
de expediente publicadas nos Diários contratados.
As  Notas  de  Expediente  a  serem  enviadas  ao
Contratante serão aquelas que contenham os nomes
ou suas  variações  logo elencados,  os  quais  foram
definidos expressamente pelo Contratante, sendo as
notas  de  expediente  lidas  em nome  da Prefeitura
Municipal de Carlos Barbosa, Prefeitura de Carlos
Barbosa, Município de Carlos Barbosa.
Não serão remetidas as Notas de Expediente em que
constem os nomes ou suas variações distintas da(s)
relacionada(s),  ainda  que  semelhantes  ou  por
estarem  abreviadas  (considerando-se  como
incompleta a falta ou a troca de uma única letra), ou
incompletas  e  ficarão restritas  à  ocorrência  literal
do  texto  que  deverá  ser  idêntico  ao  definido
anteriormente, ficando, desde logo, esclarecido que
outras  variações,  mesmo  que  semelhantes  aos
nomes identificados, não serão remetidas, eximindo
a  Contratada  da  obrigação  de  entregar  a  nota  de
expediente correspondente.
A Contratada está  isenta  de responsabilidade pela
falta  de  entrega  ou  disponibilização  das  notas  de
expediente caso ocorra:
a)  Erro  de grafia  do  nome das  partes  ou de seus
procuradores  (como  por  exemplo:  abreviações;
troca de uma única letra,  separação  do  nome por
hífen ou por espaço ou nome incompleto), por falha
dos Cartórios;
b) Falhas, total ou parcial, na publicação eletrônica
dos Diários Oficiais;
c)Interrupção ou suspensão dos serviços básicos de
acesso ao backbone internet;
d)Falhas nos roteadores dos provedores de acesso à
Internet contratados pelo(a) Contratante; 
e)Incompatibilidade dos sistemas do(a) Contratante
com os provedores.
Em casos de alteração do endereço físico ou virtual
ou  do  nome  do  Contratante,  a  Contratada  será
comunicada  do  ocorrido,  para  que  possa
providenciar  o  aditivo  contratual  pertinente  e  a
alteração de endereço em seus cadastros, no prazo
de  cinco  dias  úteis  a  contar  do  1º  dia  útil
consecutivo à comunicação. Em hipótese alguma a
Contratada  fica  obrigada  a  proceder  pesquisa  de
endereço,  se  observado  o  silêncio  do  Contratante
quanto à comunicação deste.
O serviço  não  abrange  contratação  de  provedores
para  obtenção  de  acesso  à  rede  “INTERNET”,

estando estes ao encargo exclusivo do contratante. É
de  inteira  responsabilidade  desta,  também,  a
realização da conexão com o provedor de acesso à
rede “INTERNET” para a obtenção das informações
do presente contrato.
As NE deverão estar disponíveis no site (domínio) da
CONTRATADA ao CONTRATANTE pelo prazo de
noventa dias a contar da data de publicação.
A Contratada compromete-se a manter em eu banco
de  dados  as  notas  de  expediente  oriundas  dos
Tribunais e Foros especificados, pelo prazo de 120
(cento  e  vinte)  dias,  decorrido  este  prazo  serão
excluídas.
A Contratada enviará  à Contratante as publicações
de  NE  para  os  seguintes  endereços  eletrônicos:
ivaniak@carlosbarbosa.rs.gov.br,
intimacoestribunais@carlosbarbosa.rs.gov.br.  Os
envios  dar-se-ão  de  forma  gratuita,  dentro  da
modalidade  solicitada  e  por  liberalidade  da
Contratada,  não sendo parte  do objeto do presente
contrato. 

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  079  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Dispensa”.

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a  partir  de 13  de
maio de 2020 a 12 de maio de 2021.
VALOR: R$ 90,00 (noventa) reais mensais.

Carlos Barbosa, 06 de maio de 2020.
 

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

BONNJUR DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS
JURÍDICOS EIRELLI

Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
003/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Provedor Redesul Ltda Epp
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 02 de maio de 2020 até 01
de maio de 2021, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento.
Em função da prorrogação do prazo, será reajustado
o  valor  pago,  pela  variação  do  IGP-M  negociado
entre as partes de 3,00%. Desta forma o novo valor a
ser pago será de  R$ 247,66 (duzentos e quarenta e
sete reais e sessenta e seis centavos) mensais.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 28 de abril de 2020

LUCILENE MARCHI
Presidente da Câmara de Vereadores

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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PROVEDOR REDESUL LTDA EPP
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
074/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Clínica  de  Diagnóstico  por
Imagem São Lucas Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 12 de maio de 2020 a 11
de maio de 2021, na forma da justificativa anexa que
faz parte integrante do presente instrumento.
Em função da prorrogação do prazo do contrato, será
reajustado  o  valor  pago,  pela  variação  do  IGP-M,
negociado entre as partes de 4,00%. Desta forma, o
novo valor a ser pago por exame, corresponderá a R$
222,51 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e
um centavos).
As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SÃO
LUCAS 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 ADITIVO CONTRATUAL Nº
076/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Fabio  Z  Bassotto  Neurologia
Clínica Ltda Epp
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 12 de maio de 2020 a 11
de maio de 2021, na forma da justificativa anexa que
faz parte integrante do presente instrumento.
 Fica  acordada  a  negociação  entre  as  partes  a
manutenção  do  valor  pago,  que  corresponde  a  R$
175,00 (cento e setenta e cinco reais) por consulta, do
presente contrato.
As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 06 de maio de 2020

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

FABIO Z BASSOTTO NEUROLOGIA CLÍNICA

LTDA EPP
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
086/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: PSJ Banco de Dados Ltda Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de junho de 2020 até
31 de maio de 2021, na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
Em função  da  prorrogação  do  prazo  do  contrato,
será reajustado o valor pago, pela variação do IGP-
M,  negociado  entre  as  partes  de  4,00%.  Desta
forma, o novo valor a ser pago corresponderá a R$
758,56  (setecentos  e  cinquenta  e  oito  reais  e
cinquenta e seis centavos) mensais.
As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2020

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

PSJ BANCO DE DADOS LTDA ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
001/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Tecnosweb  Tecnologia  De
Gestão Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 05 de abril de 2020 até 04
de  abril  de  2021,  na  forma  da  justificativa  em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
Em função da prorrogação do prazo, será reajustado
o valor pago,  pela variação do IGPM do período,
negociado entre as partes em 5,00%. Desta forma, o
novo valor a ser pago será R$ 719,25 (setecentos e
dezenove reais e vinte e cinco centavos) mensais.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 03 de abril de 2020

NILCE DALMÁS BRANCHI
Presidente IPRAM

TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA.
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
018/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Instituto  Cultural  dos  Meninos
Cantores e Amigos de Carlos Barbosa
OBJETO: Fica alterado o PLANO DE TRABALHO
no item 03 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE
METAS, conforme justificativa e Plano de Trabalho
em  anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
Os  demais  itens  do  termo  de  colaboração
permanecem inalterados.

ADITIVO: 002

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2020

AUGUSTINO LUIZ CANAL
Presidente

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
026/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Associação  Orquestra  Municipal
De Carlos Barbosa
OBJETO: Fica alterado o PLANO DE TRABALHO
no item 03 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE
METAS, conforme justificativa e Plano de Trabalho
em  anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
Os  demais  itens  do  termo  de  colaboração
permanecem inalterados.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2020

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

LEANDRO COUSSEAU
Presidente da Associação Orquestra Municipal de

Carlos Barbosa

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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
079/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: José Carlos Prestes dos Santos
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Primeira  – Da
Finalidade e Objeto:
O transporte compreenderá os seguintes roteiros:
Segundas-feiras, turno da tarde, saída às 12 horas da
Rua  Maurício  Cardoso  (Rua  Coberta),  centro  de
Carlos  Barbosa/RS;  seguindo  para  a  residência  de
Carolina Zemiani, localizada na Rua 21 de Abril, n°
1851,  Bairro  Vila  Nova;  seguindo  em  direção  a
residência de Breno Bartzsch Scain, localizada na rua
Cecília  Meireles,  139,  Bairro  Bela  Vista;  seguindo
para a residência de Alan Bragagnolo, localizado nas
coordenadas (-29.317891, -51.492879); seguindo em
direção a residência de Daniel Fiorotto, na Linha São
José,  rodovia  São  Vendelino;  após,  desloca-se
diretamente para instituição AMAFA, localizada na
Rua  Afonso  Menegotto,  104/200,  Vicentina,
Farroupilha/RS. Retorno às 17h00min da instituição
fazendo o trajeto de forma inverso. Quilometragem:
67 km.
Terças-feiras,  turno  da  tarde,  saída  às  12  horas  da
Rua  Maurício  Cardoso  (Rua  Coberta),  centro  de
Carlos  Barbosa/RS;  seguindo  para  a  residência  de
Carolina Zemiani, localizada na Rua 21 de Abril, n°
1851,  Bairro  Vila  Nova;  seguindo  em  direção  as
residências de Mayara Ferranti de Oliveira, residente
na  Rua  Bento  Gonçalves,  116,  Bairro  Vila  Nova;
seguindo  em  direção  a  residência  de  Alan
Bragagnolo, localizado nas coordenadas (-29.317891,
-51.492879);  seguindo  em  direção  a  residência  de
Daniel  Fiorotto,  na  Linha  São  José,  rodovia  São
Vendelino;  após,  desloca-se  diretamente  para
instituição  AMAFA,  localizada  na  Rua  Afonso
Menegotto,  104/200,  Vicentina,  Farroupilha/RS.
Retorno às 17h00min da instituição fazendo o trajeto
de forma inverso. Quilometragem: 62 km.
Quartas-feiras, turno da tarde, saída às 11:30 horas da
Rua  Maurício  Cardoso  (Rua  Coberta),  centro  de
Carlos  Barbosa/RS;  seguindo  para  a  residência  de
Kauane  Vitória  Cagliari,  localizada  em  Santo
Antônio  de  Castro,  coordenadas  (-29.300984,  -
51.608977);  seguindo  até  a  residência  de  Carolina
Zemiani,  localizada  na  Rua  21  de  Abril,  n°  1851,
Bairro Vila Nova; seguindo em direção a residência
de  Davi  Vargas  Amaral,  localizada  na  Rua  João
Pessoa,  nº  722,  Bairro  Aparecida;  seguindo  em
direção a residência de Alan Bragagnolo, localizado
nas coordenadas (-29.317891, -51.492879); seguindo
em direção a residência de Daniel Fiorotto, na Linha
São  José,  rodovia  São  Vendelino;  após,  desloca-se
diretamente para instituição AMAFA, localizada na
Rua  Afonso  Menegotto,  104/200,  Vicentina,
Farroupilha/RS. Retorno às 17h00min da instituição
fazendo o trajeto de forma inverso. Quilometragem:
122 km.
Quintas-feiras, turno da tarde, saída às 11:30 horas da
Rua  Maurício  Cardoso  (Rua  Coberta),  centro  de
Carlos  Barbosa/RS;  seguindo  para  a  residência  de
Kauane  Vitória  Cagliari,  localizada  em  Santo
Antônio  de  Castro,  coordenadas  (-29.300984,  -
51.608977);  seguindo  até  a  residência  de  Carolina
Zemiani,  localizada  na  Rua  21  de  Abril,  n°  1851,
Bairro Vila Nova; seguindo em direção a residência
de  Mayara  Ferranti  de  Oliveira,  residente  na  Rua
Bento  Gonçalves,  116,  Bairro Vila  Nova;  seguindo
em  direção  a  residência  de  Alan  Bragagnolo,
localizado  nas  coordenadas  (-29.317891,  -
51.492879);  seguindo  em  direção  a  residência  de
Daniel  Fiorotto,  na  Linha  São  José,  rodovia  São
Vendelino;  após,  desloca-se  diretamente  para
instituição  AMAFA,  localizada  na  Rua  Afonso
Menegotto,  104/200,  Vicentina,  Farroupilha/RS.
Retorno às 17h00min da instituição fazendo o trajeto
de forma inverso. Quilometragem: 120 km.
Sextas-feiras: turno da tarde: saída às 11:50 horas da

Rua  Maurício  Cardoso  (Rua  Coberta),  centro  de
Carlos Barbosa/RS; seguindo para a residência de
Carolina Zemiani, localizada na Rua 21 de Abril, n°
1851,  Bairro  Vila  Nova;  seguindo  em  direção  a
residência  de  Alan  Bragagnolo,  localizado  nas
coordenadas (-29.317891, 51.492879); seguindo em
direção  à  casa  de  Gabriel  Nascimento,  localizada
em  São  José,  coordenadas  (-  29.304004,  -
51.473407);  seguindo  em direção  a  residência  de
Daniel  Fiorotto,  na  Linha  São  José,  rodovia  São
Vendelino;  após,  desloca-se  diretamente  para
instituição  AMAFA,  localizada  na  Rua  Afonso
Menegotto,  104/200,  Vicentina,  Farroupilha/RS.
Retorno  às  17h00min  da  instituição  fazendo  o
trajeto da forma inverso. Quilometragem: 82 Km.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

JOSÉ CARLOS PRESTES DOS SANTOS
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
087/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão  de  Associados  São  Miguel  do  Oeste  –
Sicoob São Miguel
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado entre  as  partes  por  12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 08 de maio de 2020 até
07  de  maio  de  2021,  na  forma  da  justificativa
anexa,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
Em função da prorrogação do prazo, será reajustado
o  valor  creditado,  pela  variação  do  INPC  do
período, que corresponde a 7,31%. Desta forma, o
novo valor  para  cada  serviço  é  de  R$  2,04 (dois
reais  e  quatro  centavos)  relativo  ao  serviço  de
averbação  prestado  pelo  município,  conforme
contrato  e,  R$  1,34  (um  real  e  trinta  e  quatro
centavos)  por  cada remuneração  creditada  do
município,  na forma da justificativa anexa, que faz
parte integrante do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário Municipal da Fazenda

BANCO SICOOB SÃO MIGUEL
Credenciada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
124/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Tramontina S.A Cutelaria
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes pelo período de
120 (cento e vinte dias) dias, ou seja, a partir de 22
de  maio  de  2020 até  18  de  setembro  de  2020,  na
forma  da  justificativa  em  anexo,  que  faz  parte
integrante do presente instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio

Ambiente

TRAMONTINA S.A CUTELARIA
Credenciada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
168/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Navegantes  –  Limpeza  Urbana
Ltda Me
OBJETO: Fica aditado na Cláusula Primeira – Da
Finalidade e Objeto, a quantidade de 80 contentores
de  resíduos,  fabricados  em  polietileno  de  alta
densidade (PHDE), equipado com dispositivos para
coleta  mecanizada,  sendo  40  (quarenta)  na  cor
amarela para resíduos recicláveis e 40 (quarenta) na
cor  verde  para  resíduos  orgânicos,  na  forma  da
justificativa  em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente instrumento.
Em função da alteração da Cláusula  Primeira,  fica
alterada a Cláusula Segunda – Do Preço, aditando-se
o valor de 16.000,00 (dezesseis mil reais) mensais,
na  forma  da  justificativa  em  anexo,  que  faz  parte
integrante do presente instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 29 de abril de 2020

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio

Ambiente

NAVEGANTES – LIMPEZA URBANA LTDA ME
Contratada

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
209/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Renova Terraplanagem Ltda Me.
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  -  Do
preço,  ficando  acordada  a  adição  de  R$  5.978,46
(cinco  mil,  novecentos  e  setenta  e  oito  reais  e
quarenta e seis centavos sendo R$ 3.840,43 (três mil,
oitocentos e quarenta reais e quarenta e três centavos)
referentes a material e R$ 2.138,03 (dois mil, cento e
trinta e oito reais e três centavos) referentes a mão de
obra, na forma da justificativa e planilha anexa, que
faz parte integrante do presente instrumento. 
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal dos Esportes, Lazer e

Juventude

RENOVA TERRAPLANAGEM LTDA ME
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
248/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: CONCREARTE  Construção  e
Pavimentação Eireli
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  mais  220
(duzentos  e  vinte)  dias,  ou  seja,  a  partir  de  27  de
maio de 2020 até 01 de janeiro de 2021, na forma da
justificativa  em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 20 de abril de 2020

FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços

e Vias Urbanas

CONCREARTE CONSTRUÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO EIRELI

Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
030/2020

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

IT
EM

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN
D

VALOR
UNIT.

1
GASOLINA  COMUM  P/  VEÍCULOS  DA
SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,95

2
ÓLEO  DIESEL  P/CAMINHÕES  E
MAQUINAS OPERATRIZES PARA SEDE DO
MUNICÍPIO 

LT R$ 2,94

3

ÓLEO  DIESEL  P/CAMINHÕES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES  E
AMBULÂNCIA,  COMBUSTÍVEL DO  TIPO
S10, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 2,97

Fica alterada a Cláusula Segunda – DO PRAZO –
alterando o período de abastecimento de cada posto,
da  seguinte  forma:  do 1º  dia  até  o  último dia  de
cada mês, ou seja, de 01 de maio de 2020 até dia 31
de  maio  de  2020,  na  forma  da  justificativa  em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 29 de abril de 2020

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO 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 ADITIVO CONTRATUAL Nº
030/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Abastecedora  de  Combustíveis
Bragagnolo Ltda
OBJETO: Fica  alterada a  Cláusula  Terceira  – da
forma e prazo de pagamento, a contar de 06 de maio
de 2020, visto que há oferta de valores no mercado
local, conforme registro fotográfico:

IT
EM

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN
D

VALOR
UNIT.

1
GASOLINA  COMUM  P/  VEÍCULOS  DA
SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,77

2
ÓLEO  DIESEL  P/CAMINHÕES  E
MAQUINAS OPERATRIZES PARA SEDE DO
MUNICÍPIO 

LT R$ 2,87

3

ÓLEO  DIESEL  P/CAMINHÕES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES  E
AMBULÂNCIA,  COMBUSTÍVEL DO  TIPO
S10, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 2,90

As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato

original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 002

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2020

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO 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 ADITIVO CONTRATUAL Nº
061/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: UNICAL  –  Universal  De
Calcários Ltda
OBJETO: Retifica  qualificação  da  Contratada,
passando  a  vigorar:  UNICAL –  UNIVERSAL DE
CALCÁRIOS  LTDA,  estabelecida  na  Av.  das
Indústrias,  715,  Centro,  no  município  de  Pantano
Grande/RS, inscrita no CNPJ 88.325.592/0002-43.
As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2020

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

UNICAL – UNIVERSAL DE CALCÁRIOS LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

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

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 175/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: A Batista  & Cia Monitoramento
Ltda
OBJETO:  Fica  suprimido  na  Cláusula  Primeira  –
Da Finalidade e Objeto, o item 04 – Monitoramento
24 horas – EMEI CARINHA DE ANJO, no valor de
R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta
centavos)  mensais,  na  forma  da  justificativa  em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.

SUPRESSIVO: 001



http://www.mprs.mp.br/atendimento/envio-de-documentos/)9 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

Carlos Barbosa, 06 de maio de 2020

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

A BATISTA & CIA MONITORAMENTO LTDA
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 001/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: De Marchi Áudio E Vídeo Ltda
OBJETO: Fica suprimido na Cláusula Primeira – Da
Finalidade  e  Objeto,  o  item  04  –  SERVIÇO  DE
SONORIZAÇÃO – CORPUS CHRISTI, na forma da
justificativa  em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente instrumento.
Em função da  alteração  na  Cláusula  Primeira,  fica
alterada  a  Cláusula  Segunda  –  Do  Preço,  ficando
suprimido o valor de R$ 2.310,00 (dois mil, trezentos
e dez reais), na forma da justificativa em anexo, que
faz parte integrante do presente instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 001

Carlos Barbosa, 27 de abril de 2020

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor da Fundação da Cultura e Arte de Carlos

Barbosa 

DE MARCHI ÁUDIO E VÍDEO 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 TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 003/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Rudimar Rissi
OBJETO: Fica suprimido na Cláusula Primeira – Da
Finalidade  e  Objeto,  o  item  03  –  SERVIÇO  DE
SONORIZAÇÃO,  ILUMINAÇÃO,  IMAGEM  E
CENÁRIO – FESTIVAL MÚSICA DE RUA SERRA
GAÚCHA – ETAPA CARLOS BARBOSA, na forma
da justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento.
Em função da  alteração  na  Cláusula  Primeira,  fica
alterada  a  Cláusula  Segunda  –  Do  Preço,  ficando
suprimido  o  valor  de  R$  1.999,00,  na  forma  da
justificativa  em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 001

Carlos Barbosa, 22 de abril de 2020

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor da Fundação da Cultura e Arte de Carlos

Barbosa 

RUDIMAR RISSI
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 304/2020 

CONCEDE  à  servidora  DANIELA  PADILHA
STROSSI,  Agente  Administrativo,  matrícula  nº
1498,  promoção  para  a  Classe  C  do  Plano  de
Carreira  dos  Servidores  Públicos  Municipais,
referente  ao  período aquisitivo  de  08  de  abril  de
2016 a 08 de abril de 2020, por haver completado o
tempo  de  exercício  exigido  no  art.  15,  inciso  II,
atendidos aos requisitos previstos no art. 16, ambos
da Lei Municipal nº 685, de 1990, com vigência da
promoção a partir do mês de MAIO de 2020.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 305/2020 

CONCEDE  à  servidora  GLADIS  KNIRSCH,
Monitor de Creche,  matrícula nº 1.698,  promoção
para a Classe B do Plano de Carreira dos Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
de 04 de abril de 2017 a 04 de abril de 2020, por
haver completado o tempo de exercício exigido no
art. 15, inciso I, atendidos aos requisitos previstos
no art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990,
com  vigência  da  promoção  a  partir  do  mês  de
MAIO de 2020.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 306/2020 

CONCEDE  ao  servidor  ITACIR  RASADOR,
Agente  Administrativo,  matrícula  nº  1442,
promoção para a Classe C do Plano de Carreira dos
Servidores  Públicos  Municipais,  referente  ao
período aquisitivo de 01 de abril de 2016 a 01 de
abril  de  2020,  por  haver  completado o  tempo  de
exercício exigido no art. 15, inciso II, atendidos aos
requisitos  previstos  no  art.  16,  ambos  da  Lei
Municipal  nº  685,  de  1990,  com  vigência  da
promoção a partir do mês de MAIO de 2020.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 307/2020 

CONCEDE  ao  servidor  JOEL CANAL,  Operário,
matrícula nº 575, promoção para a Classe F do Plano
de  Carreira  dos  Servidores  Públicos  Municipais,
referente ao período aquisitivo de 13 de abril de 2015
a 13 de abril de 2020, por haver completado o tempo
de exercício exigido no art. 15, inciso V, atendidos
aos  requisitos  previstos  no  art.  16,  ambos  da  Lei
Municipal  nº  685,  de  1990,  com  vigência  da
promoção a partir do mês de MAIO de 2020.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 308/2020 

CONCEDE  à  servidora  LEANI  ANA  BREUNIG
SCHOLZ,  Monitor  de  Creche,  matrícula  nº  736,
promoção para a Classe E do Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais, referente ao período
aquisitivo de 10 de abril  de 2015 a 10 de abril  de
2020,  por  haver  completado  o  tempo  de  exercício
exigido no art. 15, inciso IV, atendidos aos requisitos
previstos no art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685,
de 1990, com vigência da promoção a partir do mês
de MAIO de 2020.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 309/2020 

CONCEDE  à  servidora  NILCE  DALMAS
BRANCHI, Agente Administrativo, matrícula nº 148,
promoção para a Classe F do Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais, referente ao período
aquisitivo inicial de 03 de dezembro de 2014 a 03 de
dezembro de 2019, tendo sido protelado por motivo
de  50  (cinquenta)  atrasos  e/ou  saídas  antecipadas,
passando o período para 03 de dezembro de 2014 a
03 de abril de 2020, por haver completado o tempo
de exercício exigido no art. 15, inciso V, atendidos
aos requisitos previstos no art. 16 e art. 17, inciso IV
da Lei Municipal nº 685, de 1990, com vigência da
promoção a partir do mês de MAIO DE 2020.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 310/2020 

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora  ANA
HELENA  OLIVEIRA  CAPELLI,  Técnico  em
Enfermagem,  matrícula nº 857, tendo sido investida
em cargo de provimento efetivo em 05 de maio de
2004,  em  virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,  sendo  o
período aquisitivo inicial de 01 de outubro de 2014 a
01 de outubro de 2019, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal  nº  682/90,  protelado por  motivo  de  113
(cento e treze) dias de licença saúde, conforme o que
determina  o  art. 92-A,  II,  da  Lei  Municipal  nº
682/90,  passando o período para  01 de outubro de
2014  a  22  de  janeiro  de  2020,  tendo  optado  a
servidora  pela  transformação  de  01  (um)  mês  em
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licença no período de 04 de maio a 03 de junho de
2020,  e  02  (dois)  meses  em  prêmio  assiduidade
indenizados (01 parcela), cuja quitação será efetuada
na folha de pagamento do mês de MAIO de 2020,
conforme o Processo Administrativo n.º 1100/2020.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 311/2020 

CONCEDE  prêmio  assiduidade  ao  servidor
GILMAR  SPADER,  Operário,  matrícula  nº  663,
tendo sido investido em cargo de provimento efetivo
em  17  de  março  de  2000,  em  virtude  de  ter
completado  o  período  aquisitivo  para  o  prêmio
assiduidade,  sendo  o  período  aquisitivo  de  17  de
março de 2015 a 17 de março de 2020, nos termos do
art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, tendo optado o
servidor pela transformação dos 03 (três) meses em
prêmio assiduidade indenizado (em 02 parcelas), cuja
quitação  será  efetuada  na  folha  de  pagamento  dos
meses  de  MAIO  e  JUNHO  de  2020,  conforme  o
Processo Administrativo n.º 1595/2020.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 312/2020 

CONCEDE prêmio assiduidade à servidora NADIR
THOMAS  ATUATTI,  Professor  Séries  Iniciais,
matrícula nº 216, tendo sido investida em cargo de
provimento  efetivo  em  01  de  março  de  1990,  em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, sendo o período aquisitivo de 01
de abril de 2015 a 01 de abril de 2020, nos termos do
art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, tendo optado a
servidora pela transformação dos 03 (três) meses em
prêmio assiduidade indenizado (em 01 parcela), cuja
quitação será efetuada na folha de pagamento do mês
de  MAIO  de  2020,  conforme  o  Processo
Administrativo n.º 1608/2020.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 313/2020 

CONCEDE prêmio assiduidade à servidora SALETE
BREMBILLA  FERRONATO,  Professor  Séries
Iniciais,  matrícula  nº  418,  tendo sido  investida  em
cargo de provimento efetivo em 03 de abril de 1995,
em virtude  de  ter  completado o  período aquisitivo
para  o  prêmio  assiduidade,  sendo  o  período
aquisitivo de 03 de abril  de 2015 a  03 de abril  de
2020,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei  Municipal  nº
682/90, tendo optado a servidora pela transformação
dos  03  (três)  meses  em  prêmio  assiduidade  em
licença, no período de 04 de maio a 03 de agosto de
2020,  conforme  o  Processo  Administrativo  n.º
1621/2020.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ

Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 314/2020 

CONCEDE, a partir do mês de MAIO de 2020, à
servidora  ARIELI  CRISTIANA  PAIZ,  Agente
Administrativo, matrícula 1.617, o 2º adicional por
tempo  de  serviço,  referente  ao  período  aquisitivo
inicial  de  23/04/2017  a  23/04/2020,  o  qual  foi
protelado  por  motivo  de  01  (uma)  falta
injustificada, de acordo com o art. 84A, inciso IV,
da  Lei  Municipal  nº  682,  de  1990,  passando  o
período aquisitivo para 23/04/2017 a 23/05/2020.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 315/2020 

CONCEDE, a partir do mês de MAIO de 2020, à
servidora DEISE FERRANTI FOCHI, Monitor de
Creche, matrícula 1.233, o 3º adicional por tempo
de serviço, referente ao período aquisitivo inicial de
02/04/2017 a 02/04/2020, o qual foi protelado por
motivo  de  01  (uma)  falta  injustificada,  de  acordo
com o art. 84A, inciso IV, da Lei Municipal nº 682,
de  1990,  passando  o  período  aquisitivo  para
02/04/2017 a 02/05/2020.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 316/2020 

CONSIDERANDO  que  a  servidora  FABIANA
ERTHAL FLORES, Professor de Educação Infantil,
matrícula  1.888,  foi  admitida  através  de  contrato
administrativo de serviço temporário, nos períodos
de  24/02/2017  a  18/12/2017  e  de  22/02/2018  a
01/04/2018, totalizando 335 dias de serviço público
prestado ao Município, 

CONSIDERANDO que a servidora foi nomeada em
caráter  efetivo no Município em 02/04/2018,  data
em que foram lançados para fins de contagem de
período  para  adicional  de  tempo  de  serviço  os
referidos 335 dias, com fundamento no § 1º do art.
84 da Lei n° 682, de 05 de junho de 1990,

CONCEDE, a partir do mês de MAIO de 2020, o 1º
adicional  por  tempo  de  serviço,  à  servidora
FABIANA  ERTHAL  FLORES,  Professor  de
Educação  Infantil,  matrícula  1.888,  com
fundamento no art. 84 da Lei n° 682, de 05 de junho
de  1990,  ficando  o  período  aquisitivo  para  o
adicional de 01/05/2017 A 01/05/2020.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 317/2020 

CONCEDE, a partir desta data, à servidora NADIR
THOMAS  ATUATTI,  professor  séries  iniciais,
matrícula  nº  216,  adicional  por  tempo de  serviço
proporcional, na razão de 2/36 avos, percentual de
0,28, referente ao período aquisitivo de 01/03/2020

a  04/05/2020,  de  acordo  com  o  art.  84  da  Lei
Municipal nº 682, de 1990.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 318/2020 

CONCEDE,  a  partir  do  mês  de  MAIO  de  2020,
adicional por tempo de serviço, de acordo com o art.
84 da Lei Municipal nº 682, de 1990, aos seguintes
servidores:

SERVIDOR CARGO MAT.
ADICIO

NAL
PERÍODO

AQUISITIVO
Ana Beatriz RagassonFisioterapeuta 933 5º 17/05/2017 a

17/05/2020
Bruna Damiani Agente administrativo 1.903 1º 11/05/2017 a

11/05/2020
Debora Corbellini Agente administrativo 1.619 2º 06/05/2017 a

06/05/2020
Fernanda Zanetti 
Tramontina

Psicólogo 2.611 2º 12/05/2017 a
12/05/2020

Karina Tusset Hentz Técnico em 
enfermagem

1.267 3º 09/05/2017 a
09/05/2020

Leticia Cignachi Agente administrativo 1.904 1º 12/05/2017 a
12/05/2020

Luciano Guzatto Motorista 473 8º 02/05/2017 a
02/05/2020

Raquel Ferranti Agente comunitário 
de saúde

1.273 3º 16/05/2017 a
16/05/2020

Vanderlei Soares Motorista 474 8º 02/05/2017 a
02/05/2020

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 319/2020 

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas  atribuições
legais,  e  de  conformidade  com o que estabelece  o
artigo  6º  da  Emenda  Constitucional  nº  41/2003,
combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição
Federal,  CONCEDE  APOSENTADORIA  POR
TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO,  a  contar  de
04/05/2020,  à  servidora  NADIR  THOMAS
ATUATTI,  CPF  637.777.890-20,  matrícula  216,
identidade funcional 327, cargo de Professor Séries
Iniciais,  nível  02,  classe  G,  regime  jurídico
estatutário,  25  horas  semanais,  com  proventos
mensais integrais no valor de R$ 5.574,57 composto
das seguintes vantagens: Vencimento básico (Classe
G, nível 2) - Lei Municipal nº 2133 de 2008; 50% de
adicional  por  tempo de serviço -  Lei  Municipal  nº
682 de 1990, art. 84; 0,28% de adicional por tempo
de serviço proporcional - Lei Municipal nº 682/1990
alterada  pela  Lei  3.317/2016  a  ser  custeada  por
INST. PREV. MUNICIPAL - CARLOS BARBOSA e
seu reajuste será efetivado pela paridade.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.

PORTARIA Nº 321/2020 

CONCEDE, a partir desta data, por 04 (quatro) dias
consecutivos,  à  servidora  MONICA  CANAL
CHESINI, matrícula nº 442, Auxiliar Geral, licença
por  motivo  de  falecimento  de  seu  pai,  conforme
artigo 111, inciso III, alínea “b”, da Lei Municipal nº
682, de 1990. Período da licença: de 04 a 07 de maio
de 2020.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
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PORTARIA Nº 322/2020 

CONCEDE,  nesta  data,  à  servidora  TALITA
CHESINI,  matrícula  nº  1.738,  Monitor  de  Creche,
licença  por  motivo  de  falecimento  de  seu  avô,
conforme  artigo  111,  inciso  I,  alínea  “a”,  da  Lei
Municipal nº 682, de 1990.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 323/2020 

CONCEDE  férias  regulamentares  aos  servidores
abaixo  relacionados,  referentes  aos  períodos
aquisitivos descritos:

NOME DO SERVIDOR PERÍODO AQUISITIVO
PERÍODO DE

FÉRIAS

Andressa Falcao Perera 01/09/2018 a 31/08/2019
11/05/2020 a
20/05/2020

Andressa Falcao Perera 01/09/2019 a 31/08/2020
21/05/2020 a
30/05/2020

Cláudia Missiaggia Monegat 13/12/2018 a 12/12/2019
11/05/2020 a
20/05/2020

Maria Rosalia Freitag Cousseau 07/05/2019 a 16/05/2020
07/05/2020 a
05/06/2020

Tersinha Persch 09/01/2019 a 08/01/2020
05/05/2020 a
14/05/2020

Marciana Lusani Volpatto 05/06/2018 a 04/06/2019
11/05/2020 a
20/05/2020

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 324/2020 

DESIGNA, a partir desta data, os Fiscais Sanitaristas
e  de  Meio  Ambiente  abaixo  relacionados  para
desenvolver,  em  caráter  temporário,  atribuições  de
fiscalização  de  posturas  no  cumprimento  das
determinações  do  art.  45  do  Decreto  Municipal  nº
3.549 de 20 de abril de 2020.

• Janete Spader, matrícula nº 420;

• Franciele Metz, matrícula nº 1.830.

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 325/2020 

RETIFICA a Portaria nº 132/2020, de 11 de fevereiro
de 2020,  que concedeu,  por 120 dias  consecutivos,
licença  maternidade  à  servidora  GIOVANA
COUSSEAU,  Professor  de  Educação  Infantil,
matrícula  nº  1.099,  nos  termos  do  art.  71,  da  Lei
Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, alterando o
período da licença maternidade para 10 de fevereiro
de 2020 a 08 de junho de 2020, e não como constou.

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 327/2020 – EXTRATO

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  para  investigar  conduta
do  servidor  Roberto  Guzzi,  investido  no  cargo  de
Operário,  matrícula  nº  1.232,  lotado  na  Secretaria
Municipal de Segurança e Trânsito, e designação de
Comissão Permanente de Sindicância e/ou Processo

Administrativo, nos termos da Portaria  137, de 04
de fevereiro de 2019,  com a finalidade de apurar
responsabilidades  apontadas  no  Processo
Administrativo nº  2.092, datado de  05 de maio de
2020.

Carlos Barbosa, 06 de maio de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 328/2020 

CONCEDE, com efeito retroativo a 27 de abril de
2020, licença por motivo de doença em pessoa da
família  à  servidora  LIDIANE  SIMONAGGIO
ZIBETTI,  matrícula  nº  1.177,  Auditor  Tributário,
para  acompanhamento  de  seu  pai  em  tratamento
médico,  conforme  laudo  pericial,  nos  termos  do
artigo 105 § 1º e § 2º da Lei Municipal nº 682,  de
26 de junho de 1990. Período da licença: de 27 de
abril a 01 de maio de 2020.

Carlos Barbosa, 07 de maio de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 04/2020 – FAZENDA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE
CARLOS  BARBOSA,  RS,  tendo  em  vista  o
disposto no artigo 2º  do Decreto 2.838,  de 07 de
novembro de 2014,

RESOLVE:

1 – Fixar o preço do metro quadrado para apuração
do valor mínimo do serviço aplicado na construção
civil, para o mês de MAIO DE 2020 em R$1.590,87
(Hum mil,  quinhentos  e  noventa  reais  e  oitenta  e
sete  centavos),  correspondente  ao  valor  do  CUB
(NBR 12.721-2006) RPQ1 (Residência Popular) do
mês de MARÇO/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 
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: ..........5,00 % (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
ABRIL DE 2020.

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

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

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CARLOS BARBOSA

Instituído pela Lei Municipal 
nº 3.084/2014

Informativo dos atos da Administração
Pública Municipal
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