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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;

PODER EXECUTIVO
DECRETOS
DECRETO Nº 3.561 DE 13 DE MAIO 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;
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$ 39.706,65 (trinta e nove mil,
setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)
nas seguintes rubricas:
Desp
.
9572
9575

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
09.05.10.122
.0096.1920
09.05.10.122
.0096.1920

Catego
ria
3.3.3.9.
0.30
3.3.3.9.
0.39

Recu
rso
4500
4500

Descrição

9061

9063

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
09.01.10.301
.0090.2902

Categori
a
3.3.3.9.
0.39

Recur
so
4500

MATERIAL DE
CONSUMO
OUTROS
SERVIÇOS DE
TERCEIROSPESSOA JURÍDICA
TOTAL

09.01.10.301
.0090.2902

3.4.4.9.
0.52

4500

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
05.03.12.361.
0053.2901

Categori
a
3.3.1.9.0.
94

Recur
so
20

801
0
801
5

08.01.15.452.
0080.2821
08.01.15.452.
0080.2821

3.3.3.9.0.
30
3.3.3.9.0.
39

1

977
1

09.07.10.302.
0091.1919

3.4.4.9.0.
52

2960

1043
0

10.04.16.482.
0103.1033

3.4.4.9.0.
51

1

1

Descrição
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
MATERIAL DE
CONSUMO
OUTROS
SERVIÇOS DE
TERCEIROSPESSOA
JURÍDICA
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL
PERMANENTE
OBRAS E
INSTALAÇÕES
TOTAL

Valor
3.000,00
10.000,0
0
12.800,0
0

200.000,
00
53.700,0
0
279.500,
00

15.706,65
24.000,00

39.706,65

Descrição
OUTROS
SERVIÇOS DE
TERCEIROSPESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
TOTAL

Des
p.
532
1

Valor

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

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$ 279.500,00 (duzentos e setenta e
nove mil e quinhentos reais) nas seguintes rubricas:

Valor
39.600,00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução das seguintes rubricas:
Desp
.
530
1

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
05.03.12.361.
0053.2901

804
0
805
0
977
0
1021
7

Categoria
3.3.1.9.0.11

Recur
so
20

08.01.26.782.
0083.2709
08.01.15.452.
0083.2703
09.07.10.302.
0091.1919
10.02.08.244.
0102.1040

3.3.3.9.0.30

1

1022
7

3.3.3.9.0.30

1

3.4.4.9.0.51

2960

3.3.3.9.0.32

1

10.02.08.241.
0102.1030

3.3.3.9.0.32

1

1042
7

10.04.16.482.
0103.1033

3.3.3.9.0.39

1

1042
8

10.04.16.482.
0103.1033

3.3.3.9.0.48

1

106,65
39.706,65

Art. 2.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 13 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário da Fazenda

Descrição
VENCIMENTOS
E VANT. FIXAS P. CIVIL
MATERIAL DE
CONSUMO
MATERIAL DE
CONSUMO
OBRAS E
INSTALAÇÕES
MATERIAL,
BEM OU
SERVIÇO
P/DISTR.
GRATUITA
MATERIAL,
BEM OU
SERVIÇO
P/DISTR.
GRATUITA
OUTROS
SERVIÇOS DE
TERCEIROSPESSOA
JURÍDICA
OUTROS
AUXÍLIOS
FINANC.- P.
FÍSICAS
TOTAL

Valor
3.000,00
19.900,0
0
2.900,00
200.000,
00
4.700,00

25.000,0
0

10.000,0
0

14.000,0
0
279.500,
00

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

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

Carlos Barbosa, 15 de maio de 2020.

DECRETO Nº 3.562 DE 15 DE MAIO DE 2020

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

Abre crédito suplementar no Orçamento de
2020, Lei nº 3.732 de 10 de dezembro de 2019.

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
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Secretário da Fazenda
III - parte final, com:
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
DECRETO Nº 3.563 DE 20 DE MAIO DE 2020
Estabelece as normas e as diretrizes oficiais
para
elaboração,
redação,
alteração,
consolidação e encaminhamento de propostas e
projetos de atos normativos no âmbito do
Município de Carlos Barbosa.
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:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O presente Decreto estabelece as normas e as
diretrizes oficiais para elaboração, redação, alteração,
consolidação e encaminhamento de propostas e
projetos de atos normativos no âmbito do Município
de Carlos Barbosa, de acordo com o Decreto
Presidencial nº 9.191 de 1º de novembro de 2017, o
qual define o “Manual de Redação da Presidência da
República”.
§ 1º Entende-se por ato normativo no âmbito do
Município de Carlos Barbosa:
I - leis e projetos de lei;
II - decretos;
III - portarias;
IV - ordens de serviço;

a) as disposições sobre medidas necessárias à
implementação das normas constantes da parte
normativa;

a) articular a linguagem, comum ou técnica, mais
adequada à compreensão do objetivo, do conteúdo e
do alcance do ato normativo;
b) expressar a ideia, quando repetida ao longo do
texto, por meio das mesmas palavras, e evitar o
emprego de sinonímia;

b) as disposições transitórias;
c) a cláusula de revogação, quando couber;
d) a cláusula de vigência.
Art. 3º A ementa explicitará, de modo conciso, o
objeto do ato normativo.

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que
confira duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo significado
na maior parte do território nacional, de modo a
evitar o uso de expressões locais ou regionais;
e) quanto ao uso de sigla ou acrônimo:

Parágrafo único. A expressão “e dá outras
providências” poderá ser utilizada para substituir a
menção expressa a temas do ato normativo apenas:

1. não utilizar para designar órgãos da administração
pública direta;

I - em atos normativos de excepcional extensão e
com multiplicidade de temas;

2. para entidades da administração pública indireta,
utilizar apenas se previsto em lei;

II - se a questão não expressa for pouco relevante e
estiver relacionada com os demais temas explícitos
na ementa.

3. não utilizar para designar ato normativo;

Art. 4º O primeiro artigo do texto do ato normativo
indicará, quando necessário, o seu objeto e o seu
âmbito de aplicação.
§ 1º O âmbito de aplicação do ato normativo
delimitará as hipóteses abrangidas e as relações
jurídicas às quais o ato se aplica.
§ 2º O ato normativo não conterá matéria:
I - estranha ao objeto ao qual visa disciplinar;
II - não vinculada a ele por afinidade, pertinência ou
conexão.

4. usar apenas se consagrado pelo uso geral e não
apenas no âmbito de setor da administração pública
ou de grupo social específico;
5. na primeira menção, utilizar acompanhado da
explicitação de seu significado, entre parênteses.
f) indicar, expressamente, o dispositivo objeto de
remissão, por meio do emprego da abreviatura “art.”,
seguida do número correspondente, ordinal ou
cardinal;
g) grafar por extenso e entre parênteses as
referências a números e percentuais, exceto data,
número de ato normativo e nos casos em que houver
prejuízo para a compreensão do texto;

§ 2º As leis terão numeração sequencial e
ininterrupta, em continuidade às séries já iniciadas e
em vigor.

Art. 5º Matérias idênticas não serão disciplinadas
por mais de um ato normativo da mesma espécie,
exceto quando um se destinar, por remissão
expressa, a complementar o outro, considerado
básico.

h) expressar valores monetários em algarismos
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso entre
parênteses;

§ 3º Os decretos terão numeração sequencial e
ininterrupta, em continuidade às séries já iniciadas e
em vigor.

Art. 6º Ato normativo de caráter independente será
evitado quando existir ato normativo em vigor que
trate da mesma matéria.

1. “4 de março de 1998”;

§ 4º As portarias, ordens de serviço e editais terão
numeração sequencial dentro do ano, sendo que
reinicia-se a numeração a cada ano.

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput,
os novos dispositivos serão incluídos no texto do
ato normativo em vigor.

j) grafar a remissão aos atos normativos das
seguintes formas:

CAPÍTULO II
ELABORAÇÃO, REDAÇÃO, ARTICULAÇÃO E
FORMATAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS

Art. 7º As disposições normativas serão redigidas
com clareza, precisão e ordem lógica, e observarão
o seguinte:

V - editais.

Art. 2º O ato normativo será estruturado em três
partes básicas:
I - parte preliminar, com:
a) a ementa;
b) o preâmbulo, quando houver necessidade, com:
1. a autoria;
2. o fundamento de validade;
3. quando couber, a ordem de execução, o enunciado
do objeto e a indicação do âmbito de aplicação da
norma;
II - parte normativa, que conterá as normas que
regulam o objeto;

i) grafar as datas das seguintes formas:

2. “1º de maio de 1998”;

1. “Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990”, na
ementa, no preâmbulo e na primeira remissão no
corpo da norma;
2. “Lei nº 8.112, de 1990”, nos demais casos;

I - para obtenção da clareza:
a) usar as palavras e as expressões em seu sentido
comum, exceto quando a norma versar sobre
assunto técnico, hipótese em que se pode empregar
a nomenclatura própria da área sobre a qual se está
legislando;
b) usar frases curtas e concisas;

k) grafar a indicação do ano sem o ponto entre as
casas do milhar e da centena;
III - para a obtenção da ordem lógica:
a) reunir sob as categorias de agregação – livro,
título, capítulo, seção e subseção – apenas as
disposições relacionadas com a matéria nelas
especificada;

c) construir as orações na ordem direta;
d) evitar preciosismo, neologismo e adjetivação;

b) restringir o conteúdo de cada artigo a um único
assunto ou princípio;

e) buscar a uniformidade do tempo verbal no texto
da norma legal e usar, preferencialmente, o presente
ou o futuro simples do presente do modo indicativo;

c) expressar, por meio dos parágrafos, os aspectos
complementares à norma enunciada no caput do
artigo e as exceções à regra por essa estabelecida;

II - para obtenção da precisão:

d) promover as discriminações e as enumerações por
meio dos incisos, das alíneas e dos itens.
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Art. 8º O texto da proposta de ato normativo
observará as seguintes regras:

XVI - os capítulos podem ser subdivididos em
seções, e as seções em subseções;

I - a unidade básica de articulação é o artigo,
indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de
numeração ordinal até o nono e cardinal,
acompanhada de ponto, a partir do décimo;

XVII - no caso de códigos, os capítulos podem ser
agrupados em títulos, os títulos em livros, e os
livros em partes;

normativos apenas com assinaturas, sendo permitido
realizar pequenas adequações para ajuste do texto na
página.
Art. 9º A assinatura dos atos normativos deverão
seguir a seguinte obrigatoriedade:
I - editais ou portarias intersecretaria:

II - a numeração do artigo é separada do texto por um
espaço em branco, sem traços ou outros sinais;

XVIII - os capítulos, os títulos, os livros e as partes
são grafados em letras maiúsculas e identificados
por algarismos romanos;

III - o texto do artigo inicia-se com letra maiúscula e
termina com ponto ou, nos casos em que se
desdobrar em incisos, com dois-pontos;

XIX - a parte pode ser subdividida em parte geral e
em parte especial, ou em partes expressas em
numeral ordinal, por extenso;

IV - o artigo desdobra-se em parágrafos ou em
incisos e o parágrafo, em incisos;

XX - as subseções e as seções são indicadas por
algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas
e em negrito;

II - decretos, portarias e ordens de serviço:

XXI - os agrupamentos a que se refere o inciso XV
podem ser subdivididos em “Disposições
Preliminares”, “Disposições Gerais”, “Disposições
Finais” e “Disposições Transitórias”;

b) assinatura do Secretário;

XXII - na formatação do texto do ato normativo,
utiliza-se:

d) assinatura do redator.

V - o parágrafo único é indicado pela expressão
“Parágrafo único”, seguida de ponto e separada do
texto normativo por um espaço em branco;
VI - os parágrafos são indicados pelo símbolo “§”,
seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal,
acompanhada de ponto, a partir do décimo;
VII - a numeração do parágrafo é separada do texto
por um espaço em branco, sem traços ou outros
sinais;
VIII - o texto do parágrafo único e dos parágrafos
inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto
ou, nos casos em que se desdobrar em incisos, com
dois-pontos;
IX - os incisos são indicados por algarismos romanos
seguidos de hífen, separado do algarismo e do texto
por um espaço em branco;
X - o texto do inciso inicia-se com letra minúscula,
exceto quando se tratar de nome próprio, e termina
com:

c) cabeçalho de quatro vírgula cinco centímetros de
altura e rodapé de um vírgula cinco centímetros;
d) espaçamento simples entre linhas e uma linha em
branco acrescida antes de cada parte, livro, título,
capítulo, seção, subseção, artigo, parágrafo, inciso,
alínea ou item;
e) não inserir parágrafo de recuo antes do início dos
artigos, incisos, alíneas ou itens.

XI - o inciso desdobra-se em alíneas, indicadas com
letra minúscula na sequência do alfabeto e
acompanhada de parêntese, separado do texto por um
espaço em branco;

XXIV - os arquivos eletrônicos dos atos normativos
são configurados para o tamanho A4 (duzentos e
noventa e sete milímetros de altura por duzentos e
dez milímetros de largura);

XII - o texto da alínea inicia-se com letra minúscula,
exceto quando se tratar de nome próprio, e termina
com:

XXV - as palavras e as expressões em latim ou em
língua estrangeira são grafadas em itálico;

c) ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou
parágrafo;
XIII - a alínea desdobra-se em itens, indicados por
algarismos arábicos, seguidos de ponto e separados
do texto por um espaço em branco;
XIV - o texto do item inicia-se com letra minúscula,
exceto quando se tratar de nome próprio, e termina
com:
a) ponto-e-vírgula;

a) assinatura do Prefeito;

c) assinatura (conferido) da Assessoria Jurídica ou
Procuradoria;

a) assinatura do Prefeito;
b) margem lateral esquerda de dois centímetros de
largura e margem lateral direita de um centímetro
de largura;

c) ponto, caso seja o último;

b) dois-pontos, quando se desdobrar em itens;

c) assinatura do redator.

III - leis e projetos de lei:

XXIII - a data e o local deverão ser alinhados com
três tabulações da margem esquerda do documento
e a duas linhas de espaçamento do último artigo ou
dispositivo;

a) ponto-e-vírgula;

b) assinatura do responsável pelo setor (diretor,
coordenador, assessor, etc.);

a) fonte Calibri, corpo 12;

a) ponto-e-vírgula;
b) dois pontos, quando se desdobrar em alíneas;

a) assinatura do Secretário;

XXVI - a epígrafe, formada pelo título designativo
da espécie normativa e pela data de promulgação, é
grafada em letras maiúsculas, negrito, fonte Calibri,
corpo 13, de forma centralizada;
XXVII - a ementa é alinhada à direita da página,
com nove centímetros de largura, fonte Calibri,
corpo 10;
XXVIII - o rodapé da página deverá conter o termo
“Redigido por”, com a denominação do servidor
que efetuou a redação do ato normativo, seguido na
linha subsequente a denominação do setor a que
pertence o servidor, fonte Calibri, corpo 7,5,
alinhado à esquerda do documento;

b) ponto, caso seja o último e anteceda artigo ou
parágrafo;

XXIX - as páginas deverão ser numeradas de forma
centralizada, fonte Calibri, corpo 8, seguindo o
modelo “Página 1 de 5”, “Página 7 de 12” e assim
sucessivamente;

XV - os artigos podem ser agrupados em capítulos;

XXX - não poderão haver páginas de atos

b) assinatura do redator.
IV - sempre far-se-á a flexibilização de gênero na
citação do cargo ou função;
V - todas as páginas dos atos normativos deverão ser
rubricadas;
VI - as assinaturas deverão estar a 06 (seis)
tabulações de espaço da margem esquerda e duas
linhas de espaçamento entre elas.
§ 1º Quando a redação do ato normativo for realizada
por alguma autoridade já mencionada no documento,
deve-se aglutinar as citações em “conferido e
redigido por”, ou “Secretário da Fazenda e Redator”.
§ 2º Todas as publicações de atos normativos
deverão conter a assinatura do Secretário da
Administração, com o termo “Registre-se e publiquese em”, alinhado à margem esquerda.
CAPÍTULO III
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATOS
NORMATIVOS
Art. 10. Na alteração de ato normativo, as seguintes
regras serão observadas:
I - no projeto de lei,
acrescido ou alterado
itálico, com 02 (dois)
indicação de nova
expressão (NR);

o texto de cada dispositivo
será transcrito entre aspas,
tabs da margem, seguido da
redação, representada pela

II - a expressão “(REVOGADO)”, ou outra
equivalente, não será incluída no corpo da nova
redação da lei, apenas na consolidação, grafado com
letras maiúsculas, entre parênteses;
III - a renumeração de parágrafo ou de unidades
superiores a parágrafo é vedada, e:
a) o ato normativo a ser alterado deverá ser
mencionado pelo título designativo da espécie
normativa e pela sua data de promulgação, seguidos
da expressão “passa a vigorar com as seguintes
alterações”, sem especificação dos artigos ou
subdivisões de artigo a serem acrescidos ou
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alterados;
b) na alteração parcial de artigo, os dispositivos que
não terão o seu texto alterado serão substituídos por
linha pontilhada;
c) a utilização de linha pontilhada será obrigatória
para indicar a manutenção de dispositivo em vigor e
observará o seguinte:
1. no caso de manutenção do texto do caput, a linha
pontilhada empregada será precedida da indicação do
artigo a que se refere;
2. no caso de manutenção do texto do caput e do
dispositivo subsequente, duas linhas pontilhadas
serão empregadas e a primeira linha será precedida
da indicação do artigo a que se refere;
3. no caso de alteração do texto de unidade inferior
dentro de unidade superior do artigo, a linha
pontilhada empregada será precedida da indicação do
dispositivo a que se refere;
4. a inexistência de linha pontilhada não dispensará a
revogação expressa de parágrafo.

III - o período do mês, do ano ou da semana mais
adequado para a adaptação às novas regras.
§ 2º Para a data de entrada em vigor de atos
normativos
que
tratem
de
organização
administrativa, serão priorizados os dias úteis.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. Em comunicações e documentos oficiais,
com o objetivo de uniformizar a comunicação,
deve-se adotar o “padrão ofício”, com as seguintes
características:
I - identificação do expediente por extenso em letras
maiúsculas, negrito, alinhado à margem esquerda da
página;
II - local e data alinhada à margem direita do
documento, com ponto final;
III - endereçamento com a forma de tratamento
adequada, contendo, nesta ordem:
a) nome do destinatário;

Art. 11. A cláusula de revogação relacionará, de
forma expressa, todas as disposições que serão
revogadas.

b) cargo ou função do destinatário;
c) endereço postal de quem receberá o expediente;

Art. 12. Na consolidação dos atos normativos deverá
constar menção da norma que o alterou, no final do
dispositivo, na cor azul (Redação dada pelo Decreto
nº 2.554, de 2014), ou (Incluído pelo Decreto nº
3.244, de 2016).
Parágrafo único. O texto original permanecerá no
documento, de forma tachada, antes da nova redação.
Art. 13. O texto da proposta indicará, de forma
expressa, a vigência do ato normativo.
Art. 14. A vacatio legis ou a postergação da produção
de efeitos será prevista nos atos normativos:
I - de maior repercussão;
II - que demandem tempo para esclarecimentos ou
exijam medidas de adaptação pela população;
III - que exijam medidas administrativas prévias para
a aplicação de modo ordenado;
IV - em que não convenha a produção de efeitos
antes da edição de ato normativo inferior ainda não
publicado.
Art. 15. Na hipótese de vacatio legis, a cláusula de
vigência terá a seguinte redação:
I - “Esta Lei entra em vigor [número cardinal por
extenso] dias após a data de sua publicação”;
II - “Esta Lei entra em vigor no [número ordinal por
extenso] dia do [número ordinal por extenso] mês
após a data de sua publicação”;
III - “Este Decreto entra em vigor em [data por
extenso]”.
§ 1º Para estabelecer a vacatio legis, serão
considerados:
I - o prazo necessário para amplo conhecimento pelos
destinatários;
II - o tempo necessário à adaptação da administração
pública e dos particulares aos novos procedimentos,
regras e exigências;

d) alinhamento à margem esquerda do documento.
IV - assunto, dando a ideia geral do que trata o
documento, de forma sucinta, alinhado à margem
esquerda do documento;
V - o texto do documento deverá ser estruturado da
seguinte forma:
a) os arquivos eletrônicos dos ofícios são
configurados para o tamanho A4 (duzentos e
noventa e sete milímetros de altura por duzentos e
dez milímetros de largura);
b) cabeçalho de 5 cm, com o uso do brasão oficial
do município a 2 cm da margem superior;
c) rodapé de 2 cm, com endereço e telefone do
município, além do nome e órgão do redador;
d) margem esquerda de 3 cm e margem direita de
1,5 cm;
e) parágrafo de 2,5 cm ou duas tabulações de
espaço;
f) fonte calibri, 12, com texto “justificado”;
g) as páginas deverão ser numeradas, a partir da
segunda, de forma centralizada, fonte Calibri, corpo
8, seguindo o modelo “Página 1 de 3”, “Página 1 de
9”, e assim sucessivamente.
Art. 17. Compete à Secretaria da Administração
manter atualizados os atos normativos subscritos
pelo Prefeito em arquivo impresso, digital e no sítio
eletrônico do Município.
Art. 18. O Diário Oficial do Município de Carlos
Barbosa é o instrumento oficial de publicidade dos
atos do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo da
publicação no “Mural de Publicações da
Prefeitura”.
Art. 19. O ato publicado no Diário Oficial do
Município com incorreção em relação ao original
poderá ser objeto de republicação.

Parágrafo único. A republicação poderá abranger
somente o trecho do ato que contenha a incorreção.
Art. 20. O ato publicado no Diário Oficial do
Município com lapso de pequeno erro material, erro
de digitação ou erro de numeração de dispositivos,
por exemplo, poderá ser objeto de republicação, sem
modificação da numeração do ato normativo.
Art. 21. As disposições deste Decreto aplicam-se
subsidiariamente à elaboração dos demais atos
normativos de competência dos órgãos do Poder
Executivo Municipal.
Art. 22. Este Decreto entra em vigor em 1º de junho
de 2020.
Carlos Barbosa, 20 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
ROBERTO DA-FRÉ
Secretário Municipal da Administração, substituto.
DECRETO Nº 3.564 DE 20 DE MAIO DE 2020
Prorroga até a data de 30 de junho a vigência do
cartão do idoso e de portadores de necessidades
especiais para fins de estacionamento rotativo.
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:
Art. 1º Fica prorrogada até a data de 30 de junho a
vigência do cartão do idoso e de portadores de
necessidades especiais para fins de estacionamento
rotativo – zona azul.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 20 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
ROBERTO DA-FRÉ
Secretário Municipal da Administração, substituto.

EDITAIS
EDITAL Nº 02, DE 18 DE MAIO DE 2020.
Notifica eventuais interessados na área que
descreve
acerca
da
instauração
de
procedimento de regularização fundiária –
REURB-E.
A presidente da comissão técnica designada para
processamento de procedimentos de regularização
fundiária urbana no território do Município, no uso
de suas atribuições legais, conferidas pela portaria nº
160, de 20 de fevereiro de 2020, faz saber que:
TRAMITA junto ao Município, sob nº 910/2020,
procedimento de regularização fundiária de interesse
específico - Reurb-E -, em conformidade com o
regramento contido na Lei nº 13.465, de 11 de julho
de 2017. O procedimento refere-se ao imóvel
matriculado sob nº 21.708, junto ao Cartório de
Registro de Imóveis desta Comarca. A área encontrase descrita no Anexo I deste Edital.
Apresentando-se em termos o requerimento,
procedeu-se à notificação pessoal dos confrontantes
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e expediu-se o presente para notificação de eventuais
interessados, a quem, nos termo do artigo 31, § 1º, da
lei de regência, conceder-se-á o prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação deste Edital, para
apresentação de impugnação. Se caso, o documento
deverá ser apresentado junto ao setor de Protocolo da
Prefeitura, localizada na Rua Assis Brasil, nº 11,
nesta cidade.
Decorrido o prazo sem impugnação, reputar-se-á
tacitamente aceito o procedimento pelos notificados,
que perderão eventual(is) direito(s) que porventura
titularizem sobe o imóvel em questão.

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

na forma da lei.
Pelo presente Edital é aberto aos contribuintes
relacionados no item anterior, o prazo de 30 (trinta)
dias para impugnação de qualquer dos elementos
nele constantes, a contar da data de sua publicação,
cabendo ao impugnante o ônus da prova, na forma
de lei.
Carlos Barbosa, 19 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Carlos Barbosa, 18 de maio de 2020.
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS,
Presidente Comissão Técnica REURB-E.
Conferido por Marluza de Oliveira Goulart,
Procuradora do Município.
EDITAL Nº 016, DE 19 DE MAIO DE 2020.
Torna pública a Contribuição de Melhoria
decorrente de obra de pavimentação em bloco de
concreto intertravado na Avenida Professora
Luiza Perazzoli Giacomelli, em Arcoverde.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais e, conforme disposto na Lei Municipal nº Lei
nº 3.748, de 11 de fevereiro de 2020,
TORNA PÚBLICA, através do presente Edital, a
cobrança de Contribuição de Melhoria, decorrente da
obra de pavimentação em bloco de concreto
intertravado na Avenida Professora Luiza Perazzoli
Giacomelli, em Arcoverde.
I – DELIMITAÇÃO DA ÁREA DIRETAMENTE
BENEFICIADA:
Ficam sujeitos à incidência da Contribuição de
Melhoria apenas os imóveis que possuam frente para
a rua a ser pavimentada e diretamente beneficiados
pela obra, com as características e rol de
proprietários, conforme o ANEXO I.
II – MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
Vide anexo II.
III – ORÇAMENTO ESTIMADO PARA A OBRA:

ANTONIO GELMINI,
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio
Ambiente.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 008/2020 – RETIFICADO

Atendendo o disposto no inciso IV, do art. 3º, da Lei
nº 3.748, de 11 de fevereiro de 2020, são
relacionados no ANEXO I, de acordo com cada
proprietário de imóvel, as parcelas do custo total da
obra
que
serão
lançadas,
calculadas
proporcionalmente a área diretamente beneficiada de
cada contribuinte.
O custo da obra correspondente a 100,0%, referente à
participação dos proprietários beneficiados é de R$
34.178,84.
O valor das prestações será convertido em URM em
vigor na data do lançamento, cuja expressão
monetária será observada na data do pagamento.
O valor da contribuição de melhoria, correspondente
a cada imóvel não pago no vencimento ajustado,
ficará sujeito a pagamento de multa, juros e correção,

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 083/2020

TIPO: Menor Preço Global por Objeto
DATA: 17 de junho de 2020
HORÁRIO: 09 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para execução
de pavimentação asfáltica na rua cecília meireles e
na estrada da Linha Sobra.
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
Digitando o nº 008 no campo “nº do edital” e
selecionando
a
modalidade
“Concorrência
Pública”.

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA torna
público que revogou o processo licitatório
Concorrência Pública nº 006/2020, com base no
artigo 49 da Lei Federal 8.666/93. Informações na
Prefeitura Municipal, na Rua Assis Brasil, nº 11,
(54) 3461.8833. Carlos Barbosa, 18 de maio de
2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal

Vide anexo III.
IV – DETERMINAÇÃO DO VALOR TOTAL A
PAGAR, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA, POR PROPRIETÁRIO:

12.298.636/0001-40, neste ato, representada pelo Sr.
Elias Henrique Dalmoro, CPF nº 029.143.400-28.
Inicialmente, foi aberto o envelope de número “um”
e analisados os documentos referentes ao item
“habilitação”.
A empresa Renova Terraplenagem LTDA – ME foi
considerada habilitada e desistiu do prazo recursal.
Apresentou declaração de microempresa ou empresa
de pequeno porte. Dando continuidade ao processo
licitatório, realizou-se a abertura do envelope de
número "dois" – proposta financeira. Foi
classificada em primeiro lugar a empresa
participante Renova Terraplenagem LTDA – ME,
com o valor global de R$ 792.745,48 (setecentos e
noventa e dois mil, setecentos e quarenta e cinco
reais e quarenta e oito centavos) para o objeto do
edital. Abre-se prazo para recurso. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelos presentes.

ATAS
ATA I DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 007/2020
Ata I de licitação, modalidade Concorrência
Pública, número sete, do ano de dois mil e vinte,
realizada às nove horas, do dia quinze de maio 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 blocos de concreto intertravados
na Rua Padre Pedro Piccoli, distrito de Arcoverde,
no Município de Carlos Barbosa/RS, em uma
extensão de 370 metros. Presentes os membros da
Comissão Julgadora de Licitações: Fernanda
Becker Johann, Gilmara Rossi 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. Participou a empresa Renova
Terraplenagem LTDA – ME, CNPJ nº

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Adilson Tozin Me
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa especializada para serviço de limpeza,
instalação de canos e bomba submersa para ativação
de 1 (um) poço artesiano, perfurado há alguns anos,
na Comunidade da Sobra da Linha Doze, com
colocação de mão de obra e dos materiais
necessários.
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 083 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Dispensa”.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar de 14 de maio
de 2020.
VALOR: R$ 14.082,00 (catorze mil e oitenta e dois
reais).
Carlos Barbosa, 14 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

ADITIVOS CONTRATUAIS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
071/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: K & N Lanches Ltda Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 54
(cinquenta e quatro) dias, ou seja, a partir de 08 de
junho de 2020 até 31 de julho de 2020, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento.
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As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
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MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal dos Esportes, Lazer e
Juventude

ADITIVO: 005
Carlos Barbosa, 15 de maio de 2020

JCL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratada

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

K & N LANCHES LTDA ME
Contratada

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

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
072/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Mil – Assessoria e Consultoria
Contábil e Empresarial Ltda - Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 2 (dois)
meses, ou seja, a partir de 02 de junho de 2020 até 01
de agosto de 2020 ou até o encerramento do novo
processo licitatório, na forma da justificativa em
anexo que faz parte integrante do presente
instrumento.
Fica alterada a Cláusula Segunda – Do Preço, ficando
acordado, em negociação entre as partes, a redução
em 50% do valor pago mensalmente, para o período
supracitado, ficando o valor de R$ 2.263,24 (dois
mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e quatro
centavos) mensal, conforme justificativa anexa, que
faz parte integrante do presente instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
115/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Telefônica Brasil S.A
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 10 de junho de 2020 a 09
de junho de 2021, na forma da justificativa anexa,
que faz parte integrante do presente instrumento.
Fica acordada, em negociação entre as partes, a
manutenção do valor pago, na forma da justificativa
anexa, que faz parte integrante do presente
instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.

Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
170/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda - Do
preço – Objeto 01, ficando acordada a adição de R$
40.716,53 (quarenta e setecentos e dezesseis reais e
cinquenta e três centavos), sendo R$ 29.750,69 (vinte
e nove mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e
nove centavos) referentes a material e R$ 10.965,84
(dez mil, novecentos e sessenta e cinco reais e
oitenta e quatro centavos) referente a mão de obra.
Fica acordada ainda a supressão no valor de R$
38.950,21 (trinta e oito mil, novecentos e cinquenta
reais e vinte e um centavos) sendo R$ 26.612,06
(vinte e seis mil, seiscentos e doze reais e seis
centavos) referente a material e R$ 12.338,15 (doze
mil, trezentos e trinta e oito reais quinze centavos)
referente a mão de obra. Totalizando assim a adição
para o Objeto 01 de R$ 1.766,32 (um mil, setecentos
e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos)
referente a material, 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: 008

ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 19 de maio de 2020
Carlos Barbosa, 20 de maio de 2020
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Administração – Substituto

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio
Ambiente
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.
Contratado

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

Carlos Barbosa, 18 de maio de 2020

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

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

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura

MIL – ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ME

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal de Assistência Social e
Habitação

ADITIVO: 005

Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal dos Esportes, Lazer e
Juventude

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

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
164/2017

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio
Ambiente

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: JCL Empreendimentos Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 74 (setenta e
quatro dias) dias, ou seja, a partir de 20 de maio de
2020 até 01 de agosto 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: 005
Carlos Barbosa, 19 de maio de 2020

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
213/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Santos & Goulart Construtora,
Urbanizadora E Comerciante De Materiais De
Construção Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por mais 60
(sessenta) dias, ou seja, a partir de 28 de maio de
2020 até 26 de julho 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: 004

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor – Presidente PROARTE
CRISTIANO VELOSO SOUZA MENDES

Carlos Barbosa, 19 de maio de 2020
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

CLAITON MERG CARVALHO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

SANTOS & GOULART CONSTRUTORA,
URBANIZADORA E COMERCIANTE
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
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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 16 de maio
de 2020, visto que há oferta de valores no mercado
local, conforme registro fotográfico:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
GASOLINA COMUM P/ VEÍCULOS DA
SEDE DO MUNICÍPIO
ÓLEO DIESEL P/CAMINHÕES E
MAQUINAS
OPERATRIZES
PARA
SEDE DO MUNICÍPIO
ÓLEO DIESEL P/CAMINHÕES E
MAQUINAS
OPERATRIZES
E
AMBULÂNCIA, COMBUSTÍVEL DO
TIPO S10, PARA A SEDE DO
MUNICÍPIO

1
2

3

UND

VALOR
UNIT.

LT

R$ 3,94

LT

R$ 2,81

LT

R$ 2,85

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 004
Carlos Barbosa, 15 de maio de 2020
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
063/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: São Pedro Concretos E
Construções Ltda
OBJETO: Fica alterada a denominação social,
passando a ser: MILLATO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.
Fica alterado o valor do presente contrato, conforme
planilha anexa, passando a ser R$ 225.751,73
(duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta
e um reais e setenta e três centavos) sendo R$
181.131,05 (cento e oitenta e um mil, cento e trinta e
um reais e cinco centavos) referente a material e R$
44.620,68 (quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte
reais e sessenta e oito centavos) referente a mão de
obra, 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, 19 de maio de 2020
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio
Ambiente
MILLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
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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
064/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Ivs Terraplanagem Ltda - Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – da
Finalidade e Objeto, onde 150 (cento e cinquenta)
horas contratadas pela Secretaria Municipal da
Agricultura, serão utilizadas para serviço de
escavadeira hidráulica para infraestrutura do terreno
do futuro empreendimento Residencial Bela
Morada, do programa Minha Casa, Minha Vida,
localizado na Rua 21 de Abril e José Raimundo
Carlotto, bairro Navegantes, na forma da
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento.
Fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
RECURSO FINANCEIRO, incluindo-se a seguinte
dotação orçamentária:
10430/104104 – Obras-Habitac. - Res. Bela Morada
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 20 de maio de 2020
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal de Assistência Social e
Habitação

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
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 106/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Serra Serviços Terceirizados de
Limpeza e Portaria Eireli
OBJETO: Fica suprimido na Cláusula Primeira –
Da Finalidade e Objeto, no item 01 – subitem 02.08
– SERVIÇO DE LIMPEZA DA EMEI CARINHA
DE ANJO, LOCALIZADA EM ARCOVERDE, a
contar de 18 de maio de 2020, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento.
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
SUPRESSIVO: 001
Carlos Barbosa, 14 de maio de 2020
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação
SERRA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE
LIMPEZA E PORTARIA EIRELI
Contratada

IVS TERRAPLANAGEM LTDA – ME
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

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

PORTARIAS

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
065/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: William Kafer - Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – da
Finalidade e Objeto, onde 150 (cento e cinquenta)
horas, do total de 1.000 (um mil) horas, contratadas
pela Secretaria Municipal da Agricultura, serão
utilizadas para serviço de escavadeira hidráulica
para infraestrutura do terreno do futuro
empreendimento Residencial Bela Morada, do
programa Minha Casa, Minha Vida, localizado na
Rua 21 de Abril e José Raimundo Carlotto, bairro
Navegantes, na forma da justificativa anexa, que faz
parte integrante do presente instrumento.
Fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA – DO
RECURSO FINANCEIRO, incluindo-se a seguinte
dotação orçamentária:
10430/104104 – Obras-Habitac. - Res. Bela Morada
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 20 de maio de 2020
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal de Assistência Social e
Habitação
WILLIAM KAFER - ME
Contratado

PORTARIA Nº 345/2020
CONCEDE férias regulamentares aos servidores
abaixo relacionados, referentes aos períodos
aquisitivos descritos:
NOME DO SERVIDOR
Rafael Tontini Pedroni
Gilberto Francisco Baldasso
Altemir Possamai

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE FÉRIAS
18/05/2020 a
13/02/2019 a 12/02/2020
27/05/2020
18/05/2020 a
05/02/2019 a 04/02/2020
27/05/2020
01/06/2020 a
22/02/2019 a 21/02/2020
10/06/2020

Carlos Barbosa, 18 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 346/2020
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 13 de maio de 2020, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar n.º 976/2020, instaurada
pela Portaria n.º 173, de 28 de fevereiro de 2020, em
função do grande número de processos que tramitam
junto a Comissão Sindicante e inúmeros trâmites
processuais de diferentes espécies, considerando
ainda a suspensão dos prazos processuais em razão
da disseminação do COVID-19, conforme Decretos

http://www.mprs.mp.br/atendimento/envio-de-documentos/)8

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

n.º 3.527, 3.536 e 3.549 de 2020.
Carlos Barbosa, 18 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 347/2020
DETERMINA a ABSOLVIÇÃO da servidora Eva
Marlene Pereira, matrícula n.º 1.212, bem como o
arquivamento da Sindicância Administrativa
Disciplinar, Processo Administrativo n.º 3.900, de 05
de julho de 2017, nos termos do art. 160, inciso III,
da Lei Municipal n.º 682, de 05 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 18 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Municipal de Cultura, a seguir relacionados:
PORTARIA Nº 351/2020 – EXTRATO
ASSUNTO:
Instauração
de
Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
da
servidora
MARGARIDA RODRIGUES
CAPOANI, matrícula nº 804, investida no cargo de
Assistente Social, lotado na Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação. Designa, ainda, a
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 2.322, datado de 15 de maio de
2020.
Carlos Barbosa, 18 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 348/2020
PORTARIA Nº 352/2020 – EXTRATO
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº
5.260, datado de 08 de setembro de 2017, e nos
termos da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990 – Regime Jurídico Único, resolve:
Art. 1.º Aplicar a penalidade disciplinar de
ADVERTÊNCIA à servidora Eva Marlene Pereira,
matrícula n.º 1.212, com fundamento no artigo 136, I,
da Lei Municipal nº 682/1990, por infração ao
contido no Art. 126, incisos I e III e considerando o
art. 137, todos da referida Lei.
Art. 2.º Determinar o arquivamento da Sindicância
Administrativa Disciplinar.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 18 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 349/2020
NOMEIA, a partir desta data, ROBERTO DA-FRÉ,
matrícula nº 1.853, para exercer as atribuições do
cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO,
sem
remuneração,
em
substituição à servidora CLARISSE FATIMA
LAGUNAZ, afastada de suas atividades em virtude
do gozo de férias. Período da substituição: de 18 a 27
de maio de 2020.
Carlos Barbosa, 18 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 350/2020
CESSA, com efeito retroativo a 15 de maio de 2020,
o pagamento de aposentadoria de IRINEU POTT, por
motivo de seu falecimento, conforme certidão de
óbito em anexo e de acordo com o art. 4º, inciso I, da
Lei Municipal nº 2.755/2012.
Carlos Barbosa, 18 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

ASSUNTO:
Instauração
de
Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
do servidor ROQUE ANTÔNIO GIACOBBO,
matrícula nº 822, investido no cargo de Motorista,
lotado na Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação. Designa, ainda, a 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 2.320, datado de 15 de maio de
2020.
Carlos Barbosa, 18 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 353/2020

Representantes do Segmento das Artes, Cênicas,
Artes Circenses e Danças:
Titular: Marina Paim Gonçalves, em substituição de
Mikaela L. De Souza
Suplente: Carol Weyh, em substituição de Cissa
Flores
Representantes do Segmento das Artesanato e
Artes Plásticas:
Titular: Brasilino Costa, em substituição de Dalva
Barbosa
Suplente: Dalva Barbosa, em substituição de Dalacir
Barbosa
Representantes do Segmento de Tradição,
Folclore e Patrimônio Histórico:
Titular: Mateus de Lemos Fontana, em substituição
de Sedenir Sauthier
Suplente: Dalva Jani de Mello, em substituição de
Jonas Viccari
Representantes
do
Segmento
de
Artes
Audiovisuais e Fotografia:
Titular: Bruno Mello, em substituição de Leandro
Facchini
Suplente: Rachel Meert, em substituição de Bruno
Mello
Representantes do Segmento da Literatura:
Titular: José Carlos Ribeiro – recondução
Suplente: Leandro Debenetti, em substituição de
Diogo Guerra
Representantes do Segmento da Música:
Titular: Andrius Berté, em substituição de Leandro
Debenetti
Suplente: Elisabete Mesturini, em substituição de
Taciano Neves
Carlos Barbosa, 19 de maio de 2020.

DETERMINA a ABSOLVIÇÃO da servidora Eva
Marlene Pereira, matrícula n.º 1.212, bem como o
arquivamento da Sindicância Administrativa
Disciplinar, Processo Administrativo n.º 4.406, de
31 de julho de 2017, nos termos do art. 160, inciso
III, da Lei Municipal n.º 682, de 05 de junho de
1990.
Carlos Barbosa, 19 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 354/2020
DETERMINA o arquivamento de Sindicância
Administrativa
Disciplinar,
Processo
Administrativo n.º 4.560, de 07 de agosto de 2017,
nos termos do art. 160, inciso III, c/c art.153, II,
ambos da Lei Municipal n.º 682, de 05 de junho de
1990.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 356/2020
SUSPENDE, pelo prazo de 01 (um) ano, a contar
desta data, a Sindicância Administrativa Disciplinar,
Processo Administrativo nº 3.541, de 07 de junho de
2019, instaurada com a finalidade de apurar
possíveis responsabilidades atribuídas à servidora
Jaqueline Zandonai Dalcin, investida no cargo de
Coordenadora de Projetos, Convênios e Contratos
Intergovernamentais, matrícula nº 1.902, com base
no art. 155-A e art. 155 – B, I, da Lei n.º 682/90.
Carlos Barbosa, 19 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 357/2020 - EXTRATO

Carlos Barbosa, 19 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 355/2020
NOMEIA membros para comporem o Conselho

ASSUNTO:
Instauração
de
Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
do servidor Angelo Augusto Rizzo, investido no
cargo de Motorista, matrícula nº 1.878, lotado na
Secretaria Municipal da Saúde, e designação de
Comissão Permanente de Sindicância e/ou Processo
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Administrativo, nos termos da Portaria 137, de 04 de
fevereiro de 2019, com a finalidade de apurar
responsabilidades
apontadas
no
Processo
Administrativo nº 2.328, datado de 18 de maio de
2020.

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

Carlos Barbosa, 20 de maio de 2020.

CONCEDE à servidora RUTINEIA BALBINOT
SALINI, Professor Séries Iniciais, matrícula nº 555,
promoção para a Classe F do Plano de Carreira do
Magistério, referente ao período aquisitivo de abril
de 2015 a abril de 2020, por haver completado o
tempo de exercício exigido no art. 10, inciso VI, 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 MAIO de 2020.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 358/2020
CONCEDE, com efeito retroativo a 17 de maio de
2020, por 180 dias consecutivos, licença maternidade
à
servidora
SHEILA
DANIELI,
Agente
Administrativo, matrícula nº 1.522, nos termos do
art. 208, da Lei Municipal nº 682, de 1990. Período
da licença maternidade: de 17 de maio a 12 de
novembro de 2020.
Carlos Barbosa, 20 de maio de 2020.

PORTARIA Nº 362/2020

PORTARIA Nº 359/2020

NOMEIA membros para comporem o Conselho
Municipal do Meio Ambiente, a seguir
relacionados:

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 360/2020 - EXTRATO
ASSUNTO:
Instauração
de
Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
da servidora JULIA GRASIELA CARDOSO DA
SILVA, matrícula nº 1.948, investida no cargo de
Auxiliar Geral de Escola, lotada na Secretaria
Municipal da Educação. Designa, ainda, a 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 2.325, datado de 18 de maio de 2020.
Carlos Barbosa, 21 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 361/2020 - EXTRATO
ASSUNTO:
Instauração
de
Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
do servidor ALEXANDRE SALAU NUNES,
matrícula nº 1.718, investido no cargo de Operário,
lotado na Secretaria Municipal de Planejamento,
Serviços e Vias Urbanas. Designa, ainda, a 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 2.326, datado de 18 de maio de 2020.
Carlos Barbosa, 21 de maio de 2020.

Representante da Secretaria Municipal da Saúde:
Suplente: Carol Casagrande, em substituição de
Rossana Martini
Carlos Barbosa, 21 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

ROBERTO DA-FRÉ,
Secretário Municipal da Administração –
Substituto
PORTARIA Nº 363/2020

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2020.

NOMEIA membro para compor o Conselho
Municipal da Assistência Social, a seguir
relacionado:

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2020.

ROBERTO DA-FRÉ,
Secretário Municipal da Administração – Substituto

DETERMINA o arquivamento de Sindicância
Administrativa Investigatória, instaurada através da
Portaria n.º 456, de 16 de agosto de 2005, nos termos
do art. 158, §4º, inciso III, da Lei Municipal nº 682,
de 05 de junho de 1990.

PORTARIA Nº 366/2020

Representantes da Secretaria Municipal da
Saúde:
Titular: Cristiane Rasia Camilo, em substituição de
Paulo Rogério Poergere
Suplente: Karina de Souza, em substituição de
Cristiane Rasia Camilo
Carlos Barbosa, 21 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 364/2020
NOMEIA membro para compor o Conselho
Municipal da Assistência Social, a seguir
relacionado:
Representante da Secretaria Municipal da
Saúde:
Titular: Jaqueline Trubian Sachetto, em substituição
de Rocheli Morellato Rizzardo
Carlos Barbosa, 21 de maio de 2020.
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Roberto Da-Fré
Vice-Prefeito do Município de Carlos
Barbosa

PORTARIA Nº 365/2020

Servidor Responsável: Wendy Laura Dal
Magro

NOMEIA membros para comporem o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- COMDICA, a seguir relacionados:
Representantes da Secretaria Municipal da
Saúde:
Titular: Milena Segalin, em substituição de Catia
Pradella
Suplente: Catia Pradella, em substituição de Elton
Mateus Vaz Lima
Carlos Barbosa, 21 de maio de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Telefone (54) 3461-8812
Rua Assis Brasil, nº 11, Centro – Carlos
Barbosa/RS
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com
Certificado Padrão ICP-Brasil. O Município de
Carlos Barbosa dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do
site www.carlosbarbosa.rs.gov.br.

