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medidas de prevenção, monitoramento e
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua controle ao novo Coronavírus - COVID-19, a
publicação.
serem adotadas por todas as instituições de
ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul,
Carlos Barbosa, 9 de junho de 2020.
61º de Emancipação.
DECRETA:
Art. 1º As medidas constantes neste Decreto
EVANDRO ZIBETTI,
deverão ser adotadas por todas as instituições
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
de ensino no âmbito do Município de Carlos
Barbosa, sejam públicas, privadas, comunitárias,
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
confessionais e outras, independente do nível,
Secretária Municipal da Administração.
etapa e modalidade de ensino, para fins de
prevenção e controle ao novo Coronavírus COVID-19.
DECRETOS
Art. 2º Ficam criados os Centros de Operações
de Emergência em Saúde para a Educação no
âmbito municipal - COE-E Municipal e na
Dispõe sobre as medidas de prevenção, estrutura das instituições de ensino - COE-E
monitoramento e controle ao novo Local.
Coronavírus (COVID-19) a serem adotadas
por todas as Instituições de Ensino no Art. 3º O COE-E Municipal deverá ter a seguinte
âmbito do Município de Carlos Barbosa.
constituição:

DECRETO Nº 3.571, DE 9 DE JUNHO DE 2020

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, I - 01 (um) representante da Secretaria
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas Municipal da Educação;
atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal em seu artigo 69, VII, e
II - 01 (um) representante da Secretaria
Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.240,
de 10 de maio de 2020 e alterações, que institui III - 01 (um) representante da Secretaria
o Sistema de Distanciamento Controlado e Municipal da Administração;
reitera a declaração de estado de calamidade
pública em todo o território do Estado do Rio IV - 01 (um) representante da Secretaria
Grande do Sul, para fins de prevenção e de Municipal de Esportes, Lazer e Juventude;
enfrentamento à pandemia causada pela
COVID-19, e dá outras providências;
V - 01 (um) representante da Defesa Civil
municipal;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.292,
PODER EXECUTIVO
de 04 de junho de 2020, que estabelece as VI - 01 (um) membro do Conselho Municipal de
normas
aplicáveis
às
instituições
e Educação,
representante
das
escolas
estabelecimentos
de
ensino
situados
no
particulares
de
educação
infantil;
LEIS
território do Estado do Rio Grande do Sul,
conforme as medidas de prevenção e de VII - 01 (um) representante do Centro Educativo
LEI Nº 3.784 DE 9 DE JUNHO DE 2020
enfrentamento à pandemia causada pela Crescer;
Revoga a legislação municipal que COVID-19, que trata o Decreto Estadual nº
55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o VIII - 01 (um) representante da Associação do
especifica.
Sistema de Distanciamento Controlado e dá Comércio, Indústria e Serviços de Carlos Barbosa
– ACI.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, outras providências;
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 3.560, Art. 4º Cada instituição de ensino do Município
atribuições legais,
de 12 de maio de 2020, que reitera a declaração de Carlos Barbosa deverá instituir seu COE-E
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal de estado de calamidade pública no Município Local e elaborar o Plano de Contingência para
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe de Carlos Barbosa, para fins de prevenção e Prevenção, Monitoramento e Controle, bem
os inc. II e V do art. 69 da Lei Orgânica enfrentamento da pandemia do novo como, articular junto ao COE Municipal o
Coronavírus - COVID-19, recepciona os Decretos controle ao novo Coronavírus - COVID-19 no
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Estaduais nº 55.240 e nº 55.241, de 10 de maio âmbito da instituição de ensino.
Art. 1º Revoga a Lei nº 3.774, de 05 de maio de de 2020, e dá outras providências;
Art. 5º Os COE-E Locais serão constituídos da
2020, que “Institui na Câmara Municipal de
CONSIDERANDO
a
Portaria
Conjunta
seguinte forma:
Carlos Barbosa o Programa Vereador Idoso por
SES/SEDUC/RS
nº
01/2020,
que
dispõe
sobre
as
Um Dia”.
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I - 01 (um) representante da direção da
instituição de ensino;
II - 01 (um) representante da comunidade
escolar ou acadêmica;
III - 01 (um) representante da área de
higienização.
Art. 6º São atribuições do COE-E Municipal:
I - articular, em conformidade com os Planos de
Contingência Estadual, ações no âmbito das
Instituições de Ensino com o objetivo de
controlar e acompanhar o avanço do novo
Coronavírus - COVID-19;
II - apoiar a implementação da política de
distanciamento controlado no âmbito das
Instituições de Ensino;
III - monitorar regularmente as informações dos
COE-E Locais, por meio de relatórios de
implementação dos protocolos;
IV - manifestar parecer favorável à retomada das
atividades presenciais da instituição de ensino,
mediante a informação do COE Local quanto ao
cumprimento dos protocolos;
V - acompanhar a execução das medidas
propostas e avaliar a necessidade de revisão e
ajustes no âmbito das instituições de ensino;
VI - sugerir ajustes ou medidas de adequação
aos COE-Es Locais sempre que necessário e, na
impossibilidade de solução, submeter ao COE
Municipal ou Regional para a deliberação.
Art. 7º São atribuições do COE-E Local:
I - elaborar o Plano de Contingência para
Prevenção, Monitoramento e Controle do novo
Coronavírus - COVID-19, bem como articular
junto ao COE Municipal as medidas de controle
no âmbito da Instituição de Ensino;
II - informar e capacitar a comunidade escolar
ou acadêmica sobre os cuidados a serem
adotados por ocasião do novo Coronavírus COVID-19;
III - organizar a implementação dos protocolos
de reabertura das aulas presenciais na
perspectiva da política de distanciamento
controlado;
IV - manter a rotina de monitoramento dos
protocolos, garantida a execução diária dos
mesmos;
V - manter informado o COE Municipal sobre
casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 no
âmbito da instituição de ensino e solicitar
informações sobre os encaminhamentos
necessários;
VI - analisar o histórico e a evolução dos casos
suspeitos ou confirmados de COVID-19 no
âmbito da instituição de ensino, de forma a
subsidiar as tomadas de decisões do COE
Municipal e Regional;
VII - planejar ações, definir atores e determinar
a adoção de medidas para mitigar ameaças e
restabelecer a normalidade da situação na
instituição de ensino;
VIII - agregar outros componentes para auxiliar
na execução de suas atribuições, sempre que
necessário.
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transmissão do novo Coronavírus - COVID-19
Art. 8º A participação no COE-E Municipal e adotadas pela instituição de ensino;
COE-E Local será considerada prestação de
serviço público relevante, não remunerado.
IV - orientar a comunidade escolar e/ou
acadêmica sobre os cuidados necessários a
serem adotados em casa e no caminho entre o
Art. 9º As instituições de ensino deverão, sem domicílio e a instituição de ensino, cabendo à
exceção, criar um Plano de Contingência para respectiva instituição a adoção de diferentes
Prevenção, Monitoramento e Controle do novo estratégias de comunicação, priorizando canais
Coronavírus - COVID-19, nos termos do Anexo virtuais;
I.
V - providenciar a atualização dos contatos de
Parágrafo único. Deverão constar, no plano de emergência dos seus alunos e trabalhadores
contingência da instituição de ensino, no antes do retorno das aulas, bem como mantêmínimo, as seguintes informações:
los permanentemente atualizados;
I - dados gerais da instituição de ensino;
II - procedimentos operacionais padrão;
III - medidas para grupos de risco;

VI - organizar fluxos de sentido único para
entrada, permanência, circulação e saída de
alunos e trabalhadores antes do retorno das
aulas, visando resguardar o distanciamento
mínimo obrigatório e evitar aglomerações;

IV - medidas para identificação de casos VII - priorizar a realização de reuniões por
suspeitos;
videoconferência, evitando a forma presencial e,
quando não for possível, reduzir ao máximo o
V - medidas quando da identificação de casos número de participantes e sua duração;
suspeitos e confirmados;
VIII - suspender a realização de excursões e
VI - medidas para promover, orientar e passeios externos;
fiscalizar o uso de equipamentos de proteção
individual – EPIs;
IX - suspender todas as atividades que envolvam
aglomerações,
tais
como:
festas
de
VII - medidas de higienização e sanitização de comemorações, formações presenciais de
ambientes;
professores, reuniões para entrega de
avaliações, formaturas, dentre outras;
VIII - medidas de higiene pessoal e
distanciamento social, e outras pertinentes.
X - suspender as atividades esportivas coletivas
presenciais, tais como: futebol, voleibol,
Art. 10. O Plano deverá ser elaborado pelo ginástica, balé e outras, devido à propagação de
COE-E Local e encaminhado ao COE Municipal, partículas potencialmente infectantes;
através
do
e-mail
coemunicipal@carlosbarbosa.rs.gov.br,
XI - suspender a utilização de catracas de acesso
devidamente assinado e digitalizado, conforme e de sistemas de registro de ponto, cujo acesso
a rede de ensino e esfera de gestão, com 15 e registro de presença ocorram mediante
(quinze) dias de antecedência da retomada das biometria, especialmente na forma digital, para
atividades presenciais, devendo ser analisado e alunos e trabalhadores;
aprovado pelo respectivo COE, em até 3 (três)
dias úteis.
XII - documentar todas as ações adotadas pela
instituição de ensino em decorrência do
§ 1º O COE-E Municipal deverá guardar cópia cumprimento das determinações deste Decreto,
eletrônica do Plano de Contingência de cada deixando-as permanentemente à disposição,
instituição
de
ensino
para
eventual especialmente para a fiscalização municipal e
acompanhamento.
estadual, em atendimento ao dever de
transparência;
§ 2º Para que a instituição de ensino tenha seu
protocolo de abertura validado, é indispensável XIII - recomendar aos trabalhadores da
que o seu Plano de Contingência tenha sido instituição de ensino que não retornem às suas
aprovado.
casas com o uniforme utilizado durante a
prestação do serviço.
Art. 11. As instituições de ensino, no âmbito do
Município de Carlos Barbosa, sejam públicas, Parágrafo único. As ações estabelecidas neste
privadas, comunitárias, confessionais e outras, Decreto deverão ser implementadas por todas
independente do nível, etapa e modalidade de as instituições de ensino, independentemente
ensino, deverão adotar as seguintes medidas do número total de alunos e trabalhadores,
gerais de organização:
devendo respeitar as especificidades dos níveis
de ensino ofertados e as faixas etárias dos
I - constituir o Centro de Operações de alunos.
Emergência em Saúde para a Educação,
denominado COE-E Local, cujas atribuições são Art. 12. As instituições de ensino também
as contidas no Art. 7º;
deverão
implementar
medidas
de
distanciamento social e de cuidado pessoal para
II - construir Plano de Contingência para alunos e trabalhadores, bem como promover,
Prevenção, Monitoramento e Controle do novo orientar e fiscalizar o uso obrigatório de máscara
Coronavírus - COVID-19, conforme Anexo I, e de proteção facial, executando as seguintes
submetê-lo à aprovação do COE Municipal ou ações:
Regional, conforme a rede de ensino e esfera
de gestão;
I - comunicar as normas de conduta relativas ao
uso do espaço físico e à prevenção e ao controle
III - informar previamente a comunidade do novo Coronavírus - COVID-19, em linguagem
escolar e/ou acadêmica sobre as medidas de acessível à comunidade escolar e/ou acadêmica,
prevenção, monitoramento e controle da e afixar cartazes com as mesmas em locais
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visíveis e de circulação, tais como: acessos à
instituição, salas de aula, banheiros, refeitórios,
corredores, dentre outros;
II - disponibilizar para todos os trabalhadores
máscara de proteção facial de uso individual,
cuja utilização deverá atender às orientações
contidas nos protocolos gerais da política de
distanciamento controlado;
III - adotar rotinas regulares de orientação de
alunos e trabalhadores sobre as medidas de
prevenção, monitoramento e controle da
transmissão do novo coronavírus - COVID-19,
com ênfase na correta utilização, troca,
higienização e descarte de máscaras de proteção
facial, bem como na adequada higienização das
mãos e de objetos, na manutenção da etiqueta
respiratória e no respeito ao distanciamento
social seguro, sempre em linguagem acessível
para toda a comunidade escolar;
IV - implementar medidas para promover,
orientar e fiscalizar o uso obrigatório de máscara
de proteção facial por alunos e trabalhadores;
V - prover treinamento específico sobre
higienização e desinfecção adequadas de
materiais, superfícies e ambientes aos
trabalhadores responsáveis pela limpeza;
VI - orientar alunos e trabalhadores sobre a
necessidade e importância de higienizar
constantemente as mãos, conforme protocolos
dos órgãos de saúde, especialmente nas
seguintes situações: após o uso de transporte
público; ao chegar na instituição de ensino; após
tocar em superfícies tais como maçanetas das
portas, corrimãos, botões de elevadores,
interruptores; após tossir, espirrar e/ou assoar o
nariz; antes e após o uso do banheiro; antes de
manipular alimentos; antes de tocar em
utensílios higienizados; antes e após alimentar
os alunos; antes das refeições; antes e após
práticas de cuidado com os alunos, como troca
de fralda, limpeza nasal, etc.; antes e após
cuidar de ferimentos; antes e após administrar
medicamentos; após a limpeza de um local e/ou
utilizar vassouras, panos e materiais de
higienização; após remover lixo e outros
resíduos; após trocar de sapatos; antes e após
fumar; após o uso dos espaços coletivos; antes
de iniciar uma nova atividade coletiva;
VII - orientar alunos e trabalhadores a usar
lenços descartáveis para higiene nasal e bucal e
a descartá-los imediatamente em lixeira com
tampa, preferencialmente de acionamento por
pedal ou outro dispositivo;
VIII - orientar os trabalhadores a manter as
unhas cortadas ou aparadas e os cabelos presos
e a evitar o uso de adornos, como anéis e
brincos;
IX - orientar alunos e trabalhadores a higienizar
regularmente os aparelhos celulares com álcool
70% (setenta por cento) ou solução sanitizante
de efeito similar;
X - orientar alunos e trabalhadores a higienizar a
cada troca de usuário os computadores, tablets,
equipamentos, instrumentos e materiais
didáticos empregados em aulas práticas;
XI - orientar alunos e trabalhadores a evitar,
sempre que possível, o compartilhamento de
equipamentos e materiais didáticos;
XII - orientar alunos e trabalhadores a evitar
comportamentos sociais tais como aperto de
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mãos, abraços e beijos;

das práticas pedagógicas, como na educação
infantil e nos anos iniciais do ensino
XIII - orientar alunos e trabalhadores a não fundamental;
partilhar alimentos e não utilizar os mesmos
utensílios, como copos, talheres, pratos etc.;
IV - adotar propé (sapatilhas descartáveis) de
uso individual por trabalhadores e alunos
XIV - orientar alunos e trabalhadores a não quando da utilização com maior frequência do
partilhar material escolar, como canetas, piso para o desenvolvimento das práticas
cadernos, réguas, borrachas etc.;
pedagógicas, o qual deverá ser vestido toda a
vez que o aluno ou o trabalhador adentrar no
XV - orientar alunos e trabalhadores a não espaço, bem como ser retirado ao sair, e deverá
partilhar objetos pessoais, como roupas, ser trocado ou higienizado diariamente, caso
escova de cabelo, maquiagens, brinquedos e não seja descartável. Caso seja utilizado um tipo
assemelhados;
de “calçado” em substituição ao propé, deverá
seguir as mesmas instruções acima;
XVI - reduzir a quantidade de materiais
disponíveis nas salas, como livros e V - higienizar, a cada uso, materiais e utensílios
brinquedos, isolando-os na medida do possível de uso comum, como colchonetes, tatames,
e mantendo apenas o que for estritamente trocadores, cadeiras de alimentação, berços
necessário para as atividades didático- entre outros;
pedagógicas;
VI – higienizar, diariamente, brinquedos e
XVII - delimitar a capacidade máxima de materiais utilizados pelas crianças da educação
pessoas nas salas de aulas, bibliotecas, infantil e séries iniciais do ensino fundamental e
ambientes compartilhados e elevadores, higienizar, imediatamente, após o uso
afixando cartazes informativos nos locais;
brinquedos e materiais que forem levados à
boca pelos alunos;
XVIII - orientar alunos e trabalhadores a
manter o distanciamento mínimo de uma VII - evitar o uso de brinquedos e outros
pessoa a cada 3 (três) degraus nas escadas materiais de difícil higienização;
rolantes e afixar cartazes informativos;
VIII - não partilhar objetos de uso individual,
XIX - desestimular o uso de elevadores, por como babeiros, fraldas, lençóis, travesseiros,
meio de cartazes afixados em locais visíveis, toalhas, etc.;
que
contenham
orientações
mínimas,
recomendando a utilização apenas para IX - garantir, sempre que possível, material
pessoas com dificuldades ou limitações para individual e higienizado para o desenvolvimento
deslocamento.
das atividades pedagógicas;
Parágrafo único. É vedado o uso de máscara de
proteção facial por criança menor de dois anos,
pessoa que não seja capaz de removê-la sem
assistência, assim como por qualquer pessoa
durante o período de sono.

X - garantir equipamentos de higiene, como
dispensadores de álcool gel, lixeiras com tampa
com dispositivo que permita a abertura e
fechamento sem o uso das mãos (como lixeira
com pedal);

Art. 13. As instituições de ensino que possuam
em suas dependências crianças menores de
seis anos ou com algum grau de dependência
deverão adotar medidas para que estas
recebam auxílio para a lavagem adequada das
mãos com a regularidade necessária.

XI - disponibilizar preparações alcoólicas
antissépticas 70% (setenta por cento) em
formato de gel, espuma ou spray, para
higienização das mãos, em todos os ambientes
da instituição de ensino e em locais estratégicos
e de fácil acesso, como entrada, saída,
corredores, elevadores etc.;

Art. 14. Nas instituições de ensino em que
houver a necessidade de realizar troca de
fraldas dos alunos, orientar os trabalhadores
responsáveis pela troca a usar luvas
descartáveis e a realizar a adequada lavagem
das mãos da criança após o procedimento.

XII - disponibilizar kit de higiene completo nos
banheiros, com sabonete líquido, toalhas de
papel não reciclado e preparações alcoólicas
antissépticas 70% (setenta por cento) em
formato de gel, espuma ou spray;

Art. 15. As instituições de ensino deverão XIII - desativar todos os bebedouros da
adotar as seguintes medidas de limpeza do instituição de ensino e disponibilizar
ambiente:
alternativas, como dispensadores de água e
copos plásticos descartáveis e/ou copos de uso
I - higienizar o piso das áreas comuns a cada individual,
desde
que
constantemente
troca de turno, com soluções de hipoclorito de higienizados;
sódio 0,1% (água sanitária) ou outro
desinfetante indicado para este fim;
XIV - manter abertas todas as janelas e portas
dos ambientes, privilegiando, na medida do
II - higienizar, uma vez a cada turno, as possível, a ventilação natural;
superfícies de uso comum, tais como:
maçanetas das portas, corrimãos, botões de XV - manter limpos filtros e dutos do arelevadores, interruptores, puxadores, teclados condicionado.
de computador, mouses, bancos, mesas,
telefones, acessórios em instalações sanitárias, Art. 16. As instituições de ensino deverão adotar
etc. com álcool 70% (setenta por cento) ou as seguintes medidas para a readequação dos
preparações antissépticas ou sanitizantes de espaços físicos e da circulação social:
efeito similar;
I - readequar a forma de atendimento dos
III - ampliar a atenção para a higiene do piso alunos respeitando o teto de operação definido
nos níveis de ensino onde os alunos o utilizem pelo Sistema de Distanciamento Controlado
com maior frequência para o desenvolvimento para a bandeira vigente na região em que se
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localiza a instituição de ensino;
II - readequar os espaços físicos respeitando o
distanciamento mínimo obrigatório que, nas
instituições de ensino, é de 1,5 m de distância
entre pessoas com máscara de proteção facial
(exemplo: em salas de aula) e de 2 m de
distância entre pessoas sem máscara (exemplo:
durante as refeições);
III - organizar as salas de aula de forma que os
alunos se acomodem individualmente em
carteiras, respeitando o distanciamento mínimo
obrigatório;
IV - estabelecer, afixar em cartaz e respeitar o
teto de ocupação, compreendido como o
número máximo permito de pessoas presentes,
simultaneamente, no interior de um mesmo
ambiente, respeitando o distanciamento mínimo
obrigatório;
V - demarcar o piso dos espaços físicos, de
forma a facilitar o cumprimento das medidas de
distanciamento social, especialmente nas salas
de aula, nas bibliotecas, nos refeitórios e em
outros ambientes coletivos;
VI - implementar corredores de sentido único
para coordenar os fluxos de entrada, circulação
e saída de alunos e trabalhadores, respeitando o
distanciamento mínimo entre pessoas;
VII - evitar o uso de espaços comuns que
facilitem a aglomeração de pessoas, como
pátios, refeitórios, ginásios, bibliotecas, entre
outros;
VIII - escalonar os horários de intervalo,
refeições, saída e entrada de salas de aula, bem
como horários de utilização de ginásios,
bibliotecas, pátios, etc., a fim de preservar o
distanciamento mínimo obrigatório entre
pessoas e evitar a aglomeração de alunos e
trabalhadores nas áreas comuns;
IX - evitar o acesso de pais, responsáveis,
cuidadores e/ou visitantes no interior das
dependências das instituições de ensino, com
exceção do momento de entrada e de saída dos
alunos da educação infantil, preservadas as
regras de distanciamento mínimo obrigatório e
uso de máscara de proteção facial;
X - evitar a aglomeração de pessoas em saídas e
entradas
das
instituições
de
ensino,
privilegiando o sistema de drive-thru para a
entrada e saída de crianças nas escolas, quando
possível;
XI - assegurar o respeito dos pais, responsáveis
e/ou cuidadores às regras de uso de máscara de
proteção facial e de distanciamento mínimo
obrigatório nas dependências externas à
instituição de ensino, quando da entrada ou da
saída de alunos, sinalizando no chão a posição a
ser ocupada por pessoa;
XII - assegurar que trabalhadores e alunos do
grupo de risco permaneçam em casa, sem
prejuízo de remuneração e de acompanhamento
das aulas, respectivamente;
XIII - aferir a temperatura de todas as pessoas
previamente a seu ingresso nas dependências
da instituição de ensino, por meio de
termômetro digital infravermelho, vedando a
entrada daquela cuja temperatura registrada
seja igual ou superior a 37,8 graus;
XIV - ao aferir temperatura igual ou superior a
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37,8 graus, a instituição de ensino deverá
orientar a pessoa sobre o acompanhamento
dos sintomas e a busca de serviço de saúde
para investigação diagnóstica e deverá
comunicar o fato imediatamente ao COE-E
Local;

sintomas de síndrome gripal;

IX – manter registro atualizado do
acompanhamento de todos os trabalhadores e
alunos afastados para isolamento domiciliar
(quem, quando, suspeito/confirmado, em que
data, serviço de saúde onde é acompanhado, se
Art. 17. São consideradas integrantes do grupo for o caso, etc.);
de risco as pessoas com: cardiopatias graves ou
descompensados
(insuficiência
cardíaca, X - garantir o retorno dos alunos após a alta e a
cardiopata
isquêmica,
arritmias); autorização da área da saúde e do COE-E Local,
pneumopatias graves ou descompensados (em evitando evasão e abandono escolar;
uso
de
oxigênio
domiciliar;
asma
moderada/grave; doença pulmonar obstrutiva XI - realizar busca ativa diária, em todos os
crônica – DPOC); imunodepressão; doenças turnos, dos trabalhadores e alunos com
renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 sintomas de síndrome gripal;
e 5); diabetes mellitus, conforme juízo clínico;
obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40); XII - prever substituições na eventualidade de
doenças cromossômicas com estado de absenteísmo de trabalhadores em decorrência
fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de de tratamento ou isolamento domiciliar por
Down); idade igual ou superior a 60 (sessenta) suspeita ou confirmação de COVID-19.
anos com as comorbidades aqui relacionadas;
gestação de alto risco, além de outras a serem Art. 20. As instituições de ensino deverão adotar
definidas pelo Ministério da Saúde.
as seguintes medidas para a distribuição e
manipulação da alimentação escolar:
Art. 18. São sintomas de síndrome gripal:
quadro respiratório agudo, caracterizado por I - garantir a segurança sanitária na distribuição
sensação febril ou febre, mesmo que relatada, da alimentação escolar na rede de ensino
acompanhada de tosse ou dor de garganta ou durante a pandemia do novo Coronavírus coriza ou dificuldade respiratória.
COVID-19;
Art. 19. São medidas a serem adotadas em II - estabelecer horários alternados de
casos de suspeita ou confirmação de COVID-19 distribuição de alimentos, com o objetivo de
na comunidade escolar e/ou acadêmica:
evitar aglomerações;
I - orientar os trabalhadores e alunos a III - obedecer o distanciamento mínimo de 2 m
informar imediatamente ao COE-E Local caso entre pessoas no refeitório;
apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou
convivam com pessoas sintomáticas;
IV - organizar a disposição das mesas no
refeitório
de
modo
a
assegurar
o
II - organizar uma sala de isolamento para distanciamento mínimo de 2 m entre pessoas;
casos que apresentem sintomas de síndrome
gripal;
V - dispor de uma alimentação saudável,
priorizando o valor nutricional, a praticidade e a
III - definir fluxos claros de entrada e saída do segurança nas refeições;
caso suspeito da sala de isolamento, bem como
os encaminhamentos necessários à rede de VI - dar preferência à utilização de talheres e
saúde;
copos descartáveis e, na impossibilidade, utilizar
talheres higienizados e individualizados, sem
IV - identificar o serviço de saúde de referência contato;
para notificação e encaminhamento dos casos
de suspeita de contaminação;
VII - substituir os sistemas de autosserviço de
buffet, utilizando porções individualizadas ou
V - reforçar a limpeza dos objetos e das disponibilizando funcionário(s) específico(s)
superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem para servir todos os pratos;
como da área de isolamento;
VIII - orientar os trabalhadores a evitar tocar o
VI - promover o isolamento imediato de rosto, em especial os olhos e a máscara, durante
qualquer pessoa que apresente os sintomas a produção dos alimentos;
gripais;
IX - evitar utilizar toalhas de tecido nas mesas ou
VII - informar imediatamente a rede de saúde outro material que dificulte a limpeza e, não
do município sobre a ocorrência de casos sendo possível, realizar a troca após cada
suspeitos, para que seja investigado seu utilização.
vínculo com outros casos atendidos de
síndrome gripal e, em caso positivo, retornar Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de
essa informação à vigilância municipal. No caso sua publicação e tem vigência limitada ao
de trabalhadores e alunos que residam em período em que durar o estado de calamidade
outros municípios, garantir a notificação da pública em decorrência da pandemia do novo
rede de saúde do município de residência;
Coronavírus - COVID-19.
VIII - afastar os casos sintomáticos do ambiente
da instituição de ensino, orientar quanto à
busca de serviço de saúde para investigação
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de
isolamento domiciliar, até o resultado
conclusivo da investigação do surto ou até
completar o período de 14 (quatorze) dias de
afastamento. Os mesmos procedimentos
devem ser adotados para aquelas pessoas que
convivem com pessoas que apresentem

Carlos Barbosa, 9 de junho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

http://www.mprs.mp.br/atendimento/envio-de-documentos/)5

PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 043/2020
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 19 de junho de 2020
HORÁRIO: 09 Horas
OBJETO: Aquisição de materiais para execução
de caixas de drenagem e rede de escoamento
pluvial
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 043 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 044/2020
TIPO: Menor Preço por Lote
DATA: 22 de junho de 2020
HORÁRIO: 09 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviço de monitoramento 24
horas, serviço de zeladoria, recepção e
informação no centro administrativo municipal
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 044 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 045/2020
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 23 de junho de 2020
HORÁRIO: 09 Horas
OBJETO: Aquisição de materiais para serem
utilizados como epi’s pelos profissionais de
saúde
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 045 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 046/2020
TIPO: Menor Preço
DATA: 24 de junho de 2020
HORÁRIO: 09 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para
fornecimento de refeições mensais aos
servidores plantonistas do centro municipal de
saúde
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 046 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
ADITIVOS CONTRATUAIS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
158/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Inter Construtora Ltda Me
OBJETO: Fica prorrogado a vigência do contrato

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

pelo período de 15 (quinze) dias, ou seja, de 17
de junho de 2020 até 01 de julho de 2020, na
forma da justificativa anexa, que faz parte
integrante do presente instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 014
Carlos Barbosa, 10 de junho de 2020.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 04 de julho de
2020 até 03 de julho de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
Fica acordada a negociação entre as partes a
manutenção do valor pago mensalmente do
presente contrato.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 003
Carlos Barbosa, 10 de junho de 2020.

INTER CONSTRUTORA LTDA ME
Contratada

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA.
Contratado

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
094/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: JG Imóveis
OBJETO: Fica reajustado, a contar de 13 de
junho de 2020, o valor pago, pela variação do
IGP-M negociado entre as partes de 2,00%.
Desta forma o novo valor a ser pago será de R$
8.974,98 (oito mil, novecentos e setenta e
quatro reais e noventa e oito centavos)
mensais, sendo R$ 7.479,15 (sete mil,
quatrocentos e setenta e nove reais e quinze
centavos) para a PROARTE e R$ 1.495,83 (um
mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e
oitenta e três centavos) mensais para a
Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio, na forma da
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 002
Carlos Barbosa, 8 de junho de 2020.
VANESSA CAMPANA
Secretária Municipal do Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio
CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor-Presidente da Fundação Cultura e Arte
– PROARTE
JANETE GIACOMONI DEITOS
JANICE GIACOMONI BRAGAGNOLO
JG IMÓVEIS
LOCADOR
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
148/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: SAMED – Serviços de Assistência
Médica Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 18 de junho de
2020 a 17 de junho de 2021, na forma da
justificativa anexa que faz parte integrante do
presente instrumento. Em função da
prorrogação do prazo, será reajustado o valor
pago, negociado entre as partes, em 4,00%.
Desta forma, o novo valor a ser pago
corresponderá a:
Ite
m

Descrição

Unida Quanti Preço
de de dade/ Unitár
Medi Mensal io R$
da
- até

Valor
mensal
até R$

01 SERVIÇO AMBULATORIAL
MÉDICO PSIQUIATRA

HRS

50

173,62 8.681,00

SERVIÇO AMBULATORIAL
02 MÉDICO REVISÃO DE
CONTAS HOSPITALARES

HRS

10

196,56 1.965,60

SERVIÇO AMBULATORIAL
03 MÉDICO CARDIOLOGISTA
(CONSULTAS)

UN

70

87,07

SERVIÇO AMBULATORIAL
04 MÉDICO
PROCTOLOGIA
(CONSULTAS)

UN

20

108,91 2.178,20

SERVIÇO AMBULATORIAL
05 MÉDICO
NEUROLOGIA
(CONSULTAS)

UN

25

108,91 2.722,75

6.094,90

Fica alterada a Cláusula Quarta – Do Reajuste
dos Preços, passando a vigorar a seguinte
redação:
“No vencimento do contrato os preços poderão
ser reajustados, e se for o caso, até o limite dos
índices de desempenho da inflação do período e
livre negociação entre as partes."
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 003
Carlos Barbosa, 8 de junho de 2020.

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
098/2017

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: ADYL Net Acesso a Internet Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência

SAMED – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA
Contratado
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As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.

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
149/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Global Med Serviços em Saúde
Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 18 de junho de
2020 a 17 de junho de 2021, na forma da
justificativa anexa que faz parte integrante do
presente instrumento.
Em função da prorrogação do prazo, será
reajustado o valor pago negociado entre as
partes de 4,00%. Desta forma, o novo valor a ser
pago corresponderá a:
It
e
m

Descrição

01 SERVIÇO AMBULATORIAL
MÉDICO GINECOLOGISTA

Unida Quanti Preço
de de dade/ Unitár
Medi Mensal io R$
da
- até
HRS

62
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Valor
mensal
até R$

R$
R$
152,88 9.478,56

Fica alterada a Cláusula Quarta – Do Reajuste
dos Preços, passando a vigorar a seguinte
redação:
“No vencimento do contrato os preços poderão
ser reajustados, e se for o caso, até o limite dos
índices de desempenho da inflação do período e
livre negociação entre as partes."
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 003
Carlos Barbosa, 10 de junho de 2020.
LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
SOCIEDADE MÉDICA BRASILEIRA PRÓ VIDA S/S
LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
115/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Telefônica Brasil S.A
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, ficando acordado em negociação entre
as partes, o reajuste em 4,00%. Este reajuste
terá início a partir de 01 de julho de 2020 até
09 de junho de 2021, conforme justificativa
anexa que faz parte integrante do presente
instrumento. Desta forma, o novo valor a ser
pago corresponderá:
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL

ADITIVO: 004
Carlos Barbosa, 8 de junho de 2020.
LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
150/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Sociedade Médica Brasileira Pró
Vida S/S Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 18 de junho de
2020 a 17 de junho de 2021, na forma da
justificativa anexa 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 4,00%. Desta
forma, o novo valor a ser pago corresponderá a:
It
e
m

Descrição

SERVIÇO AMBULATORIAL
01 MÉDICO CLÍNICO GERAL

Unida Quanti Preço
de de dade/ Unitár
Medi Mensal io R$
da
- até
HRS

650

Valor
mensal
até R$

R$
R$
128,71 83.661,5
0

Tarifa Zero INTRA GRUPO VC1
Assinatura Mensal Unitária (ativada)

Qtde /
UN
Confor
me
aparel
hos
ativos
(50)

Valor Valor Total
unitário
0,00
0,00

R$ 7,28

Pacote de dados de 3GB

02

R$ 41,49

Pacote de dados de 5GB

07

R$ 64,37

VALOR TOTAL ESTIMADO

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal de Assistência Social e
Habitação

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente
CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor – Presidente PROARTE
CRISTIANO VELOSO SOUZA MENDES
CLAITON MERG CARVALHO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

50

VC1 (de móvel p/ móvel MESMA
OPERADORA - área 54)
VC1 (de móvel p/ móvel OUTRA
OPERADORA - área 54)
VC1 (de móvel p/ fixo MESMA
OPERADORA - área 54)
VC1 (de móvel p/ fixo OUTRA
OPERADORA - área 54)
VC2 (de móvel p/móvel MESMA
OPERADORA - fora área 54)
VC2 (de móvel p/ móvel OUTRA
OPERADORA - fora da área 54)
Confor
me
VC2 (de móvel p/ fixo MESMA
utilizaç
OPERADORA - fora da área 54)
VC2 (de móvel p/ fixo OUTRA ão de
minuto
OPERADORA - fora da área 54)
s
VC3 (de móvel p/ móvel MESMA
OPERADORA - fora área 54)
VC3 (de móvel p/ móvel OUTRA
OPERADORA - fora da área 54)
VC3 (de móvel p/ fixo MESMA
OPERADORA - fora área 54)
VC3 (de móvel p/ fixo OUTRA
OPERADORA - fora da área 54)
Gratuit
DSL1 / DSL 2
o
Gratuit
AD 1 / AD 2
o
Aparelhos smartphones (46) e
Em
Tablets (4) (comodato para cada Comod
linha).
ato

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes Lazer e
Juventude

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

Serviços

CLARISSE FATIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

R$ 0,31

R$
364,00
R$
82,98
R$
450,59
R$ 0,31

R$ 0,31

R$ 0,31

R$ 0,31

R$ 0,31

R$ 0,31

R$ 0,31

R$ 0,31

R$ 0,31

R$ 0,52

R$ 0,52

R$ 1,04

R$ 1,04

R$ 1,04

R$ 1,04

R$0,31

R$ 0,31

R$ 0,52

R$ 0,52

R$ 1,04

R$ 1,04

R$ 1,04

R$ 1,04

-

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
163/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Web Rast 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 julho de
2020 até 30 de junho de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
Fica acordado, em negociação entre as partes, a
manutenção do valor pago.
Fica alterada a Cláusula Terceira – Do Recurso
Financeiro, passando as despesas resultantes
deste Certame a correr por conta de dotação
orçamentária:
ÓRGÃO:
SECRETARIA
MUNICIPAL
DA
AGRICULTURA
DESPESA: 7218/72041 RECURSO: 1
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 001

R$
904,63

As demais cláusulas e condições do contrato
permanecem inalteradas.

Carlos Barbosa, 3 de junho de 2020.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura
WEB RAST LTDA ME
Contratado

ADITIVO: 002
Carlos Barbosa, 12 de junho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

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
033/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Associação Dr. Bartholomeu
Tacchini – Hospital São Roque
OBJETO: Fica incluído, na CLÁUSULA PRIMEIRA –
DO OBJETO, Item 10 – Dos Recursos Financeiros
Extraordinários, Inciso I – Recursos Financeiros
Extradordinários – RFE, o item RFE 4, com a
seguinte redação: Descrição: Incremento
Temporário ao Limite MAC Objetivo: auxílio
financeiro emergencial às santas casas e aos
hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, nos
termos da Lei Nº 13.995, de 5 de maio de 2020,
e do art. 3º da Portaria Nº 1.393/GM/MS, de 21
de maio de 2020, para enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional Decorrente do Coronavírus.
Instrumentos legais: Portaria Nº 1.448, de
29/05/2020; Portaria Nº 1.393, de 21/05/2020;
Lei Federal Nº 13.979, de 06/02/2020; e Lei
Federal Nº 13.995, de 05/05/2020.
Possibilidades de aplicação: A integralidade dos
recursos transferidos às entidades beneficiadas
deverá ser aplicada, obrigatoriamente, na
aquisição de medicamentos, suprimentos,
insumos e produtos hospitalares para o
atendimento adequado à população, na
aquisição de equipamentos e na realização de
pequenas reformas e adaptações físicas para
aumento da oferta de leitos de terapia intensiva,
bem como no respaldo ao aumento de gastos
que as entidades terão com a definição de
protocolos assistenciais específicos para
enfrentar a Pandemia da Covid-19 e, ainda, com
a contratação e o pagamento dos profissionais
de saúde necessários para atender à demanda
adicional.
Prestação de contas: a entidade deverá prestar
contas da aplicação dos recursos ao fundo
municipal de saúde e disponibilizar em sítio
oficial específico na rede mundial de
computadores
(internet)
com
ampla
transparência, observado o disposto na Lei no
13.995, de 2020, nesta Portaria, no art. 4o da Lei
no 13.979, de 2020, e no instrumento firmado
com os entes federativos. Fonte: Ministério da
Saúde – Fundo Nacional de Saúde
Valor: R$ 827.759,28
Recurso: 4500 F-SUS CUSTEIO
Dotação orçamentária: 9575/95243
Conta bancária exclusiva: Banco Banrisul, Ag.
130, Conta-Corrente 06.184248.6-7
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 10 de junho de 2020.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI –
HOSPITAL SÃO ROQUE
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
033/2020
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CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Associação Dr. Bartholomeu
Tacchini – Hospital São Roque
OBJETO: Fica alterado o caput do Item 10 - Dos
Recursos
Financeiros
Extraordinários,
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, passando a
vigorar com a seguinte redação:
Para fins deste contrato, ficam compreendidos
os Recursos Financeiros Extraordinários como
sendo aqueles de origem federal ou estadual,
caracterizados pela existência de portarias ou
outros
instrumentos
legais
específicos
definidores do recurso, bem como doações de
pessoas físicas e/ou jurídicas, recebidos
mediante transferência fundo a fundo ou
depósito em conta do Fundo Municipal de
Saúde, contendo regulamentos exclusivos e a
previsão
explícita
da
destinação
à
CONTRATADA, em parcela única ou em número
limitado de parcelas, sem previsão de
continuidade, não sendo provenientes de
transferências regulares para financiamento do
SUS. Fica incluído, na CLÁUSULA PRIMEIRA - DO
OBJETO, Item 10 - Dos Recursos Financeiros
Extraordinários, Inciso I - Recursos Financeiros
Extradordinários - RFE, o item RFE 5, com a
seguinte redação: Descrição: Doação para o
município - COVID -19 - PJ – TRF4 Objetivo:
Enfrentamento da Emergência de Saúde
Pública
de
Importância
Internacional
Decorrente do Coronavírus Instrumentos
legais:
Despacho/Decisão
do
Processo
Administrativo - Destinação de Valores Nº
5003848-76.2020.4.04.7107/RS
Poder
Judiciário - Justiça Federal - Seção Judiciária do
Rio Grande do Sul - 5ª Vara Federal de Caxias
do Sul. Possibilidades de aplicação: 4 maca
hospitalar com grade - R$ 1.545,00 cada (R$
6.180,00),
6
conj.
esfigmomanômetro/estetoscópio - R$ 276,00
cada (R$ 1.656,00), 4 unidades desinfetante
multibac 5 litros - R$ 580 (R$ 2.320,00).
Prestação de contas: a entidade deverá
apresentar as notas fiscais dos materiais
adquiridos, à Sec. Mun. da Saúde e à 5ª
Coordenadoria Regional de Caxias do Sul até a
data de 12 de outubro de 2020. Fonte: Doação
de Pessoa Jurídica
Valor: R$ 10.000,00
Recurso: 0900 - COVID-19
Dotação orçamentária: 9795/97095
Conta bancária exclusiva: Banco Banrisul, Ag.
0130 - Bento Gonçalves, Conta Corrente
06.184248.5-9
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.

preço – ficando acordada a adição de R$
22.284,25 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e
quatro reais e vinte e cinco centavos), sendo R$
15.620,16 (quinze mil, seiscentos e vinte reais e
dezesseis centavos) referentes a material e R$
6.664,09 (seis mil, seiscentos e sessenta e
quatro reais e nove centavos) referente 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: 002

Representante do Gabinete do Prefeito:
Vera Rejane Prestes dos Santos Martins,
Coordenadora de Relações Institucionais,
matrícula nº 2.210.

Carlos Barbosa, 10 de junho de 2020.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI –
HOSPITAL SÃO ROQUE
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

ADITIVO: 002
Carlos Barbosa, 9 de junho de 2020.
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Assistência Social e
Habitação
INTER CONSTRUTORA LTDA ME
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
PORTARIAS
PORTARIA Nº 382/2020
DESIGNA, a partir desta data, os servidores
abaixo relacionados para comporem, em caráter
temporário, conforme preconiza o § 1º do art.
41 do Decreto Municipal nº 3.560, de 12 de
maio de 2020, Comissão de Avaliação dos
Recursos em 2ª Instância, das multas recebidas
pelos estabelecimentos que descumpriram as
determinações estaduais e municipais de
prevenção e enfrentamento da pandemia do
novo Coronavírus – COVID-19.
Representante da Secretaria da Administração:
Rodrigo Stradiotti, Agente Administrativo,
matrícula nº 1.039;
Representante do Gabinete do Prefeito:
Letícia
Cignachi, Agente
Administrativa,
matrícula nº 1.904;

Carlos Barbosa, 4 de junho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 383/2020

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

AVERBA, a partir desta data, para fins de
cômputo de tempo de contribuição na
aposentadoria, o tempo de serviço prestado
pelo servidor ROQUE BALDASSO, matrícula nº
111, conforme Certidão do Instituto Nacional de
Seguro Social:

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
043/2020

Atividade Pública, com contribuição ao Regime
Geral de Previdência – INSS:

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Inter Construtora Ltda Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda - Do

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

Período: 07/10/1985 a 30/06/1990 – total de 04
anos, 08 meses e 24 dias.
Total geral: 1.724 dias, correspondendo a 04
anos, 08 meses e 24 dias.
Carlos Barbosa, 4 de junho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 384/2020
CONCEDE, a partir desta data, ao servidor
GERSON JOSEMAR RAUBER, matrícula nº 1.512,
Agente Administrativo, licença por motivo de
falecimento de seu avô, conforme artigo 111,
inciso I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 682, de
1990. Período da licença: de 04 e 05 de junho de
2020.
Carlos Barbosa, 4 de junho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 385/2020
REMANEJA, com efeito retroativo a 03 de junho
e altera, a indenização pelo exercício em escola
de difícil acesso, proporcional aos turnos
cumpridos nas escolas, incidente sobre o padrão
de referência fixado no artigo 28, e, nos termos
do artigo 35 e 36, ambos da Lei Municipal nº
2.133, de 28 de janeiro de 2008, da seguinte
professora:
*M
at.

Nome
Alessandra
Lenktaitis
Baldasso

Da Escola

EMEF Nossa Sra.
361 Aparecida (10h)
1 EMEFTI Santa
Luzia (07h)

Para a Escola

**D.
A de

**D.
A
para

EMEF Prefeito
José Chies (12h)
EMEF Salvador
Bordini(05h)

20%

14%

*Mat. - matrícula **D.A. - difícil acesso
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Carlos Barbosa, 5 de junho de 2020.

PORTARIA Nº 392/2020

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

DESIGNA, a partir desta data, para compor o
COE-E (Centro de Operações de Emergência em
Saúde para a Educação) Municipal, conforme
PORTARIA Nº 388/2020
disposto no Decreto Municipal nº 3.571, de 9 de
junho de 2020, os membros a seguir
DETERMINA a abertura de Processo relacionados:
Administrativo
e
designa
Comissão
Permanente de Sindicância e/ou Processo Representante da Secretaria Municipal da
Administrativo nos termos da Portaria 137, de Educação: Fabiano José Taufer;
04 de fevereiro de 2019, com a finalidade de
apurar os fatos apontados no Processo Representante da Secretaria Municipal da
Administrativo nº 2.625, datado de 03 de junho Saúde: Elton Mateus Vaz Lima;
de 2020, em atendimento ao disposto nos
artigos 14 e 15 da Lei Municipal 3.179/2015.
Representante da Secretaria Municipal da
Administração: Rodrigo Stradiotti;
Carlos Barbosa, 8 de junho de 2020.
Representante da Secretaria Municipal de
EVANDRO ZIBETTI,
Esportes, Lazer e Juventude: Marcos Schneider;
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
Representante da Defesa Civil Municipal:
PORTARIA Nº 389/2020
Adilson Antônio Pasa;
AVERBA, a partir desta data, para fins de
cômputo de tempo de contribuição na
aposentadoria, o tempo de serviço prestado
pela servidora JANETE CANAL CICHELERO,
matrícula nº 356, conforme Certidão do
Instituto Nacional de Seguro Social:

Representante do Conselho Municipal de
Educação: Nilse Canal Pontin;

Tramontina Multi S/A
Período: 29/07/1991 a 15/06/1993 – total de
01 ano, 10 meses e 17 dias.
Atividade Rural Segurado Especial
Período: 01/10/1984 a 30/06/1991 – total de
06 anos e 09 meses.
Total geral: 3.147 dias, correspondendo a 08
anos, 07 meses e 17 dias.

Carlos Barbosa, 9 de junho de 2020.

Representante do Centro Educativo Crescer:
Solange Heckler;

Representante da Associação do Comércio,
Atividade Privada, com contribuição ao Regime Indústria e Serviços de Carlos Barbosa: Karen
Geral de Previdência – INSS:
Passos Nehme.

Carlos Barbosa, 5 de junho de 2020.

Carlos Barbosa, 8 de junho de 2020.

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

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

PORTARIA Nº 386/2020

PORTARIA Nº 390/2020

PRORROGA, a contar de 06 de junho de 2020, a
cedência da servidora ANA PAULA HOENIG,
Agente Administrativo, matrícula nº 1.550, para
exercer as atividades inerentes ao seu cargo
junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul, no Cartório Eleitoral da 152ª ZE,
localizado na sede deste Município, por motivo
de requisição da Justiça Eleitoral, nos termos da
Lei Federal nº 6.999, de 07 de junho de 1982,
Resolução do TSE nº 23.523/2017, e Instrução
Normativa P TRE/RS nº. 52/2018, com carga
horária de 40 horas semanais, com ônus para o
município. A presente cedência vigora até a data
de 05 de junho de 2021.

PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 8 de junho de 2020, o prazo para
conclusão dos trabalhos da Sindicância
Administrativa Disciplinar n.º 2092/2020,
instaurada pela Portaria n.º 327, de 06 de maio
de 2020, em função do grande número de
processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante e inúmeros trâmites processuais de
diferentes espécies.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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Carlos Barbosa, 8 de junho de 2020.

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

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

Servidor Responsável: Wendy Laura Dal
Magro

Carlos Barbosa, 5 de junho de 2020.

PORTARIA Nº 391/2020

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

CONCEDE, a partir desta data, por cinco dias
consecutivos, licença paternidade ao servidor
MAICON MINEIRO, matrícula nº 1.794,
Motorista, e prorroga a mesma por mais quinze
dias consecutivos, nos termos do art. 210-A da
Lei Municipal nº 682/90. Período da licença
paternidade: de 09 de junho a 28 de junho de
2020.

Telefone (54) 3461-8812
Rua Assis Brasil, nº 11, Centro – Carlos
Barbosa/RS

PORTARIA Nº 387/2020
CONCEDE, com efeito retroativo a 25 de maio de
2020, licença por motivo de doença em pessoa
da família à servidora FERNANDA ZANETTI
TRAMONTINA, matrícula nº 1.620, Psicólogo,
para acompanhamento de sua filha, conforme
laudo médico e 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
25 de maio a 23 de junho de 2020.

Carlos Barbosa, 9 de junho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
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