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PODER EXECUTIVO

LEIS
LEI Nº 3.790 DE 30 DE JUNHO DE 2020
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente e sob regime emergencial
e de excepcional interesse público, 01 (um)
Auxiliar de Farmácia.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe
os inc. II e V do art. 69 da Lei Orgânica
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 3º Ocorrendo rescisão do contrato antes de
expirar o prazo estabelecido, para completá-lo
poderão ser contratados outros profissionais.
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados
em contrato administrativo, observando-se, no
que couber, o disposto no art. 233 da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, e
padrões de vencimentos, requisitos para
provimento, atribuições e condições de trabalho
constantes na Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990.
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei
correrão por conta de dotação orçamentária
própria.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020.
61º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
LEI Nº 3.791 DE 30 DE JUNHO DE 2020
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente e sob regime emergencial
e de excepcional interesse público, por
tempo determinado, 01 (um) Professor de
Anos Iniciais.

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
contratar, temporariamente e sob regime
emergencial e de excepcional interesse público,
01 (um) Auxiliar de Farmácia, com carga horária O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
de até 40 h semanal.
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
§ 1º A contratação se inicia em 4 de julho, pelo
prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser Faço saber que o Poder Legislativo Municipal
prorrogado por iguais e sucessivos períodos.
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe
os inc. II e V do art. 69 da Lei Orgânica
§ 2º A contratação se faz necessária por conta Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
da natureza essencial do serviço prestado,
sendo indispensável a manutenção da equipe, Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
devido alta demanda na farmácia municipal, contratar, temporariamente e sob regime
visto que servidor titular solicitou afastamento emergencial e de excepcional interesse público,
para concorrer a cargo eletivo.
por tempo determinado, 01 (um) Professor de
Anos Iniciais, com carga horária de até 25 h
Art. 2º Nas situações em que não existirem semanal, com contratação imediata, até 18 de
profissionais interessados no referido contrato dezembro de 2020, em substituição por conta
de acordo com a carga horária prevista, fica o de licença prêmio e posterior aposentadoria de
Município autorizado a contratar outro servidor titular.
profissional com carga horária inferior, até o
limite previsto, bem como poderá ocorrer Parágrafo único. A contratação poderá ser
redução da carga horária inicialmente prorrogada até o final do ano letivo de 2020, se
contratada,
conforme
a
necessidade, este ultrapassar a vigência estabelecida no
programação e organização da Instituição de caput por conta da pandemia do novo
Ensino.
coronavírus (COVID-19).
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Art. 2º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados no referido contrato
de acordo com a carga horária prevista, fica o
Município autorizado a contratar outro
profissional com carga horária inferior, até o
limite previsto, bem como poderá ocorrer
redução da carga horária inicialmente
contratada,
conforme
a
necessidade,
programação e organização da instituição de
ensino.
Art. 3º Ocorrendo rescisão do contrato antes de
expirar o prazo estabelecido, para completá-lo
poderão ser contratados outros profissionais.
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados
em contrato administrativo, observando-se o
disposto no art. 233, da Lei Municipal nº 682, de
05 de junho de 1990, com padrão de
vencimentos, requisitos para provimento,
atribuições e condições de trabalho, constantes
na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990, e, quando for o caso, o pagamento de
indenização de difícil acesso, previsto na Lei
Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014.
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei
correrão por conta de dotação orçamentária
própria.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020.
61º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
LEI Nº 3.792 DE 30 DE JUNHO DE 2020
Estabelece as sanções administrativas
aplicáveis pelo descumprimento das
medidas urgentes determinadas para
contenção e enfrentamento da epidemia de
Coronavírus (COVID-19), no Município de
Carlos Barbosa.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e
eu, em cumprimento ao que dispõe o inc. V do
art. 69 da Lei Orgânica Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei de autoria do
Legislativo Municipal:
Art. 1º Ficam estabelecidas as sanções
administrativas, as quais serão aplicáveis em
razão do descumprimento das medidas urgentes
determinadas para contenção e enfrentamento
da epidemia de Coronavírus (COVID-19), no
Município de Carlos Barbosa, enquanto perdurar
a declaração do estado de calamidade pública.
Art. 2º É considerada infração às medidas
urgentes determinadas por norma federal,
estadual ou municipal, qualquer ação ou
omissão, voluntária ou não, que importe na
inobservância das condutas determinadas.
Parágrafo único. É responsável pela infração
quem lhe deu causa ou tiver concorrido para a
sua ocorrência.
Art. 3º As sanções administrativas aplicáveis às
infrações de que trata esta Lei são as seguintes:
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I - multa;
II - suspensão do alvará de funcionamento;

urgentes de que trata esta Lei será formal e terá
o efeito de notificação e de autuação de
infração.

III - interdição do estabelecimento.

Art. 8º O prazo determinado em ato fiscal é
improrrogável.

Art. 4º A sanção de multa corresponde ao
pagamento de obrigação pecuniária, pelo
infrator, podendo ser cumulativa com
quaisquer outras sanções e será aplicável nas
seguintes hipóteses:

Art. 9º Para o pagamento da multa, bem como
para apresentação de defesa, deverão ser
observados os prazos e procedimentos previstos
nos art. 39 e seguintes do Decreto Municipal nº
3.560, de 12 de maio de 2020.

I - pelo não uso de máscara, bem como pelo
descumprimento das medidas de higiene,
limpeza e informação sanitárias sobre cuidados
para prevenção de Coronavírus (COVID-19);

Art. 10. Esta lei entra em vigor após decorridos
10 (dez) dias da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
especialmente as contidas no art. 38 do Decreto
Municipal nº 3.560, de 2020.

II - quando houver aglomerações de clientes ou
não for observado o distanciamento
interpessoal mínimo de dois metros entre os
clientes dos estabelecimentos autorizados a
abrir para atendimento ao público;
III - no caso de abertura, para atendimento ao
público, de estabelecimentos só autorizados a
funcionar por:

Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020.
61º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

a) tele-entrega;
b) sistema de take-way;
c) portas fechadas, no caso de prestação de
serviços, ainda que não essenciais.

DECRETOS
DECRETO Nº 3.579, DE 29 DE JUNHO DE 2020
Altera dispositivos do Decreto nº 3.560, de
12 de maio de 2020, e dá outras
providências.

IV - no caso de realização ou participação em
eventos não autorizados a ocorrer, dos quais
resultem aglomeração de pessoas.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
§ 1º A multa aplicada à pessoa física será de 2 atribuições legais, que lhe são conferidas pela
URM’s (duas Unidades de Referência Lei Orgânica Municipal em seu artigo 69, VII,
Municipal), e no caso de reincidência será em
dobro.
DECRETA:
§ 2º A multa aplicada à pessoa jurídica será de Art. 1º Fica revogado o art. 31 do Decreto
3 URM’s (três Unidades de Referência Municipal nº 3.560, de 12 de maio de 2020.
Municipal), e no caso de reincidência será em
dobro.
Art. 2º Fica acrescido o art. 31-A no Decreto
Municipal nº 3.560, de 2020, com a seguinte
§ 3º O cumprimento da sanção administrativa redação:
de multa não exime o infrator da obrigação de
realizar as adequações necessárias às medidas “Art. 31-A. Os Secretários Municipais, para fins
urgentes determinadas pelo agente de de prevenção da transmissão do Coronavírus,
fiscalização municipal, com fundamento em poderão adotar as providências necessárias
decreto de calamidade pública federal, para, no âmbito de suas competências:
estadual ou municipal.
I - estabelecer, em casos excepcionais, escala de
Art. 5º A sanção de suspensão do alvará de trabalho aos servidores, evitando aglomerações
funcionamento
ou
interdição
do e ambientes com mais de 4 (quatro) pessoas por
estabelecimento corresponde à paralisação estação de trabalho, sem prejuízo ao serviço
temporária da atividade, pelo descumprimento público;
às medidas emergenciais de prevenção,
contenção de contágio e enfrentamento da II - orientar servidores com sintomas gripais
epidemia causada pelo Coronavírus (COVID– agudos (febre, tosse, dificuldade para respirar,
19) e poderá ser aplicada concomitantemente produção de escarro, congestão nasal ou
à sanção de multa, pelo prazo de 7 (sete) dias, conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de
estendendo-se até que sejam adotadas as garganta, coriza, batimento de asa de nariz e
medidas urgentes determinadas em decreto de dispneia) que procurem imediatamente
calamidade pública federal, estadual ou atendimento médico, a fim de evitar que outras
municipal.
síndromes gripais possam ser confundidas com a
COVID-19;
Art. 6º Em razão do reiterado descumprimento
das medidas emergenciais de prevenção, III - adotar procedimentos especiais de
contenção de contágio e enfrentamento da teletrabalho ou trabalho remoto a servidores do
epidemia causada pelo Coronavírus (COVID– grupo
de
risco,
ou
conforme
19), após aplicação das sanções previstas nos necessidade/conveniência de cada Secretaria.”
arts. 4º e 5º desta Lei, será aplicada a sanção (NR)
de interdição do estabelecimento pelo prazo
de 30 (trinta) dias.
Art. 3º Fica acrescido o art. 31-B no Decreto
Municipal nº 3.560, de 2020, com a seguinte
Art. 7º O ato fiscal por infração às medidas redação:
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“Art. 31-B. São consideradas integrantes do
grupo de risco as pessoas com:
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na região em que o Município de Carlos
Barbosa está inserido.

I - cardiopatias graves ou descompensados
(insuficiência cardíaca, cardiopata isquêmica,
arritmias);

§ 1º A proibição de que trata o caput será
aplicada apenas enquanto perdurar o estado
de calamiade pública no Município de Carlos
Barbosa.

II - pneumopatias graves ou descompensados
(em uso de oxigênio domiciliar, asma moderada/
grave);
III - doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC;
IV - imunodepressão;
V - doenças renais crônicas em estágio avançado
(graus 3, 4 e 5);
VI - diabetes mellitus, conforme juízo clínico;
VII - obesidade mórbida (IMC maior ou igual a
40);
VIII - doenças cromossômicas com estado de
fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de
Down);

XI - outras doenças ou condições que, por
atestado médico específico, devam ficar
afastadas do trabalho durante o período de
calamidade pública no município.
§ 1º Deve-se priorizar aos servidores com 60
anos ou mais o desempenho de suas atividades
em local que reduza o contato com colegas e o
público, e, aos que desempenham funções
externas, observar o distanciamento de 1,5 m
entre trabalhadores e exigir sempre a correta
higienização ao fim de cada turno de trabalho,
devendo ser observada pelo Secretário de cada
Pasta a utilização correta de Equipamentos de
Proteção Individual - EPI.
§ 2º O regime de trabalho ou revezamento, bem
como o quantitativo dos servidores em cada
estação de trabalho serão definidos conforme as
determinações estaduais de classificação de
risco relativas às medidas segmentadas e
bandeira semanal definida para a região em que
está inserido o Município, constantes no sítio
eletrônico
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br.
§ 3º O enquadramento no grupo de risco será
comprovado por laudo/atestado médico com
data atual, apresentado pelo servidor ao
Recursos Humanos, a partir da vigência do
presente decreto.” (NR)
Art. 4º Fica alterado o art. 37 do Decreto
Municipal nº 3.560, de 2020, passando a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 37. Fica vedado o funcionamento dos
serviços de Estacionamento Rotativo de veículos
automotores, de transporte de passageiros e de
carga, por tempo limitado, denominado ‘Zona
Azul’, devido sua característica de atividade não
essencial, toda vez que o resultado da
mensuração dos indicadores do sistema de
distanciamento controlado de que trata o art. 6º
do Decreto Estadual nº 55.240, de 2020, serão
classificados como bandeira vermelha ou preta

19

24º

47

25º

69

26º

50

27º

68

28º

8

29º

59

§ 2º Fica prorrogada até a data de 31 de julho
a vigência do cartão do idoso e de portadores
de necessidades especiais para fins de
estacionamento rotativo - zona azul.” (NR)

30º

73

31º

28

32º

3

33º

7

Art. 5º Permanecem inalteradas as demais
disposições do Decreto Municipal nº 3.560, de
2020.

34º

13

35º

58

36º

37

37º

63

38º

18

39º

57

40º

27

41º

17

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

42º

44

43º

71

44º

29

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

45º

5

46º

20

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
1º de julho de 2020.
Carlos Barbosa, 29 de junho de 2020.

IX - idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
que não estejam saudáveis, isto é, com alguma
das comorbidades relacionadas neste artigo;
X - gestação de alto risco comprovada por laudo
médico; ou

23º

EDITAIS
EDITAL Nº 23, DE 2 DE JULHO DE 2020.
Homologa o resultado das inscrições,
seleção
e
classificação
para
o
preenchimento de vagas no Berçário
Municipal da Escola de Educação Infantil
Vitória e para vagas adquiridas em Escolas
de Educação Infantil particulares.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,

47º

9

48º

31

49º

23

50º

41

51º

48

52º

11

53º

10

54º

72

55º

30

56º

51

57º

35

58º

12

59º

25

60º

32

61º

36

62º

40
Homologa o resultado das inscrições, seleção
63º
42
e classificação para o preenchimento de vagas
64º
53
no Berçário Municipal da Escola de Educação
Infantil Vitória e para vagas adquiridas através
65º
54
de compra em Escolas de Educação Infantil
66º
60
particulares, de acordo com os Editais nº 05,
67º
65
de 27 de janeiro de 2020, e nº 10, de 18 de
março de 2020, referente aos inscritos no mês As inscrições nº 04, 16, 46, 52, 66 e 70 não
de fevereiro, conforme segue:
foram homologadas devido as crianças já terem
completado 2 anos de idade.
Classificação

Inscrição nº

1º

62

2º

64

3º

21

4º

38

5º

39

6º

55

7º

2

8º

1

9º

61

10º

43

11º

6

12º

49

13º

26

14º

56

15º

24

16º

33

17º

45

18º

67

19º

14

20°

15

21º

34

22º

22

Carlos Barbosa, 2 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 003/2020
O Município de Carlos Barbosa torna público
aos interessados que está procedendo o
CHAMAMENTO PÚBLICO, até o dia 03 de agosto
de 2020, às 9 horas , quando realizará sessão
pública para apuração dos interessados,
mediante análise de documentação que poderá
ser entregue antecipadamente no horário das
8:00 horas às 12:00 horas e das 13h30 minutos
às 17h30 minutos, na Prefeitura Municipal de
Carlos Barbosa, na Rua Assis Brasil nº 11, para
fins de CREDENCIAMENTO, de pessoas jurídicas
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interessadas em fornecer os serviços abaixo
relacionados.
OBJETO: 01.01 – Habilitação de empresas para
fornecer serviços descritos abaixo:
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

UND QUAN
TIDAD
E
ATÉ
Credenciamento de funerária para Un
15
auxílio-funeral para usuários do
CRAS e CREAS.
Conforme Lei Municipal nº 3.342, de
23 de novembro de 2016, Lei
Municipal
nº
3.463/2017
e
Resolução nº 015/2017 do Conselho
Municipal da Assistência Social.
Previsão de até 15 (quinze) auxílios
anuais.

VALOR
UNITÁRIO A
SER
PAGO(até)
1.500,00

01.02 – O serviço deverá ser fornecido mediante
autorização expressa da Secretaria responsável,
dentro do perímetro urbano do Município de
Carlos Barbosa.
01.03 – Os serviços deverão ser suficientes para
proporcionar um enterro digno e incluir
despesas de velório, limpeza e preparação do
corpo e urna funerária, conforme legislação
municipal vigente.
01.04 – Outras despesas facultativas deverão
ser custeadas pelos familiares.
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 003 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Chamamento
Público”.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
014/2020
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 31 de julho de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para
execução de pavimentação asfáltica no entorno
do centro municipal de eventos sérgio luiz
guerra
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 014 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Concorrência
Pública”.
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mão de obra e dos materiais necessários.
Presentes os membros da Comissão Julgadora SUPRESSIVO: 002
de Licitações nomeados pela Portaria
224/2020: Fabrícia Roberta Taufer Moura,
Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020
Gilmara Rossi e Sandra Cohsul. A Comissão
informa que recebeu recurso da licitante RGS
JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
ENGENHARIA LTDA, após diligência foi deferido
CPF: 424.961.950-87
pedido da mesma, restando a a empresa RGS
Secretário
Municipal da Fazenda
ENGENHARIA LTDA habilitada a prosseguir no
certame. Ficam intimados, caso queiram se
fazer presente os licitantes, à sessão pública MIL – ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E
EMPRESARIAL LTDA - ME
que acontecerá às 9 horas do dia 30 de junho
de 2020 para andamento do certame com a
Contratado
abertura do envelope 02 – propostas
financeiras. Nada mais havendo a constar, foi
CRISTINA GEDOZ
encerrada a presente sessão, cuja ata foi
Agente
Administrativo
lavrada e assinada pela Comissão de
Licitações.
ÁLISSON DE NARDIN
ATA I DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Nº 010/2020
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
Ata I de licitação, modalidade Concorrência
Pública, número dez, do ano de dois mil e
vinte, realizada às nove horas, do dia vinte e
seis de junho 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 reforço do
pavimento e complementação de drenagem
pluvial da Rua Vereador Ubaldo Baldasso.
Presentes os membros da Comissão Julgadora
de Licitações nomeados pela Portaria
224/2020: Gilmara Rossi, Fabrícia Roberta
Taufer Moura e Reginara Cristina Aléssio.
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 SIMONAGGIO
E CIA LTDA, sem representação. Inicialmente,
foi aberto o envelope de número “um” e
analisados os documentos referentes ao item
“habilitação”. A empresa foi habilitada. De
posse do termo de desistência de prazo
recursal, a Comissão procedeu a abertura do
envelope 02 – proposta financeira. A empresa
SIMONAGGIO E CIA LTDA foi classificada em
primeiro lugar com o valor total global de R$
86.811,57 (oitenta e seis mil, oitocentos e onze
reais e cinquenta e sete centavos). Abre-se
prazo para recurso. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja
ata foi lavrada e assinada pela Comissão de
Licitações.

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 179/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Ética – Centro Educacional e
Orientação Profissional Ltda – Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, ficando acordado, em negociação entre
as partes, a redução em 50% do valor pago
mensalmente, no período de 01 de junho de
2020 a 31 de julho de 2020, ficando o valor de
R$ 2.525,98 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco
reais e noventa e oito centavos) mensal,
conforme justificativa anexa, que faz parte
integrante do presente instrumento.
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
SUPRESSIVO: 002
Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020
JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
CPF: 424.961.950-87
Secretário Municipal da Fazenda
ÉTICA – CENTRO EDUCACIONAL E ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL LTDA – ME
Contratado

ATAS

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

ATA II DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 008/2020

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 072/2015

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

Ata II de licitação, modalidade Concorrência
Pública, número 008/2020, do ano de dois mil e
vinte, realizada às dez horas, do dia vinte e nove
de junho 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 01 a contratação de
empresa para execução de pavimentação
asfáltica na Rua Cecília Meireles, no Município
de Carlos Barbosa/RS, em uma extensão de 340
metros, com fornecimento de mão de obra e
dos materiais necessários e como Objeto 02 a
contratação de empresa para execução de
pavimentação asfáltica na Estrada da Linha
Sobra, na Comunidade de Linha Doze no
Município de Carlos Barbosa/RS, em uma
extensão de 788 metros, com fornecimento de

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Mil – Assessoria E Consultoria
Contábil E Empresarial Ltda – Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, ficando acordado, em negociação entre
as partes, a redução em 50% do valor pago
mensalmente, no período de 01 de junho de
2020 a 01 de agosto de 2020, 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 TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 198/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Resgate Serviços Móveis de
Atendimento a Urgências a Emergências à Vida
Eireli
OBJETO: Fica alterado o cabeçalho “valor”
passando a vigorar o valor de até R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais) anuais, na forma da
justificativa em anexo que faz parte integrante
do presente instrumento.
: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do Preço,
suprimindo-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil
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reais) mensais, passando a vigorar o valor
estimado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mensais, na forma da justificativa em anexo que
faz parte integrante do presente instrumento.
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
SUPRESSIVO: 001
Carlos Barbosa, 25 de junho de 2020
LETÍCIA LUSANI
CPF: 016.499.860-84
Secretária Municipal da Saúde
RESGATE SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS À VIDA EIRELI
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 001/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Serviços Agrícolas Irmãos Zwirtes
Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – Da
Finalidade e Objeto, suprimindo-se 122 (cento e
vinte e duas) horas do Item 01 - SERVIÇO DE
MAQUINAS SILAGEM - AREA 01 - REGIAO DA
SUBPREFEITURA
DE
SANTA
LUIZA
E
FORROMECO, na forma da justificativa em anexo
que faz parte integrante do presente
instrumento.
Em função da alteração da Cláusula Primeira,
fica alterada a Cláusula Segunda – Do Preço,
suprimindo-se o valor de R$ 15.250,00 (quinze
mil, duzentos e cinquenta reais), na forma da
justificativa em anexo que faz parte integrante
do presente instrumento.
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
SUPRESSIVO: 001
Carlos Barbosa, 26 de junho de 2020
FELIPE BORSOI
CPF: 001.001.710-01
Secretário Municipal da Agricultura
SERVIÇOS AGRÍCOLAS IRMÃOS ZWIRTES LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 003/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Cichelero Serviços Agrícolas Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – Da
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Finalidade e Objeto, suprimindo-se 359
(trezentos e cinquenta e nove) horas e 30
(trinta) minutos do Item 01 - SERVIÇO DE
MAQUINAS SILAGEM - AREA 03 - REGIÃO DA
SUBPREFEITURA DE ARCOVERDE, na forma da
justificativa em anexo que faz parte integrante
do presente instrumento.
Em função da alteração da Cláusula Primeira,
fica alterada a Cláusula Segunda – Do Preço,
suprimindo-se o valor de R$ 44.937,50
(quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e
sete reais e cinquenta centavos), na forma da
justificativa em anexo que faz parte integrante
do presente instrumento.
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
SUPRESSIVO: 001
Carlos Barbosa, 26 de junho de 2020
FELIPE BORSOI
CPF: 001.001.710-01
Secretário Municipal da Agricultura
CICHELERO SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 073/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: KSA Arquitetura e Engenharia
Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – do
Preço, suprimindo-se o valor de R$ 38.918,58
(trinta e oito mil, novecentos e dezoito reais e
cinquenta e oito centavos). Portanto o valor do
contrato passará a ser R$ 227.801,22 (duzentos
e vinte e sete mil, oitocentos e um reais e vinte
e dois centavos) conforme justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
SUPRESSIVO: 001
Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020
FERNANDO DEMARCHI
CPF: 420.995.360-15
Secretário Municipal de Planejamento,
Serviços e Vias Urbanas
KSA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa e
a Câmara Municipal de Vereadores
CONTRATADA: Tecnosweb Tecnologia de Gestão
Ltda
OBJETO: O objeto do presente contrato, é a
contratação de empresa especializada para
serviços
de
implantação,
treinamento
fornecimento, no formato de “Licenciamento
com Reservas” e manutenção de Sistemas de
Informática (softwares) – Solução Integrada de
Gestão Pública Municipal, em ambiente Web e
Aplicativos para Ambiente Móbile, para
gerenciamento
e
administração
de
secretarias/setores da Administração Municipal,
disponibilização de serviços e informações na
Internet para pessoas físicas e jurídicas,
utilizando como plataforma o Sistema
Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) - a ser
proposto – “Plataforma Interna” e a utilização
de estrutura de IDC (Internet Data Center) –
“Plataforma Externa” (Na Nuvem).
Serviços de conversão de dados (informações
existentes) e treinamento aos usuários.
Serviços de suporte aos usuários: Suporte
técnico e operacional, atendimentos técnicos
presenciais, manutenção preventiva, corretiva e
evolutiva e, serviços técnicos especializados de
consultoria técnica, sob demanda, para
desenvolvimento/customização e manutenção.
Serviços de fornecimento e instalação de SGBD
(Sistema Gerenciador de Banco de Dados) e
provimento de estrutura/serviços de IDC
(Internet Data Center) para serviços diversos,
conforme especificado no Anexo VI - Termo de
Referência, do referido edital.
Sistemas a serem instalados:
Itens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
20.1
21.
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
22.
22.1
22.2
22.3
23.
23.1
23.2
23.3

Sistemas/Módulos:
ADMINISTRATIVOS/FAZENDÁRIOS:
Cadastro Único;
Consulta Unificada;
Orçamento, Contabilidade e Empenhos;
Planejamento – PPA, LDO E LOA;
Informações Contábeis – SIOPE, SICONFI e SIOPS;
Administração de Tributos Municipais;
Protesto Eletrônico;
Controle de Tesouraria;
Controle de Licitações, Compras, Contratos e Licitacon;
Controle de Requisições de Materiais;
Controle de Almoxarifado/Materiais;
Controle de Frotas (Máquinas e Veículos) e Serviços;
Controle de Protocolo e Processos;
Controle de Patrimônio;
Controle de Produção Primária;
Gerenciamento de Processos Ambientais;
Gerenciamento de Assistência Social;
Gerenciador Eletrônico de Documentos – GED;
Memorandos Eletrônicos;
GESTÃO DE INFORMAÇÕES – INFORMAÇÕES GERENCIAIS:
Business Inteligence – BI;
PORTAL DE SERVIÇOS WEB:
Portal Atendimento ao Cidadão;
ITBI Eletrônico (Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis);
Contra Cheques e Informe de Rendimentos;
Portal de Transparência Pública e Acessibilidade;
Nota Fiscal de Serviços e ISSQN – Eletrônicos;
SISTEMAS DE RH:
Folha de Pagamento - Para até 1.000 Colaboradores;
Controle de Ponto Eletrônico – Para até 1.000
Colaboradores;
E-Social (mensageiro);
APLICATIVOS PARA AMBIENTE MÓBILE:
Inventário Digital;
Transparência Pública – Digital;
Nota Fiscal de Serviços – Digital;

Todos sistemas/módulos deverão ser licenciados
à Municipalidade, sem qualquer limite de
usuários e/ou usuários simultâneos e ou
estações de trabalho.
Entende-se por sistema de computador o
material legível por máquina, diretamente
carregáveis no equipamento de processamento
utilizado pelo CONTRATANTE, doravante
denominado SISTEMA.
A licença de uso aqui concedida confere ao
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CONTRATANTE o direito pessoal, não exclusivo e
intransferível,
de
usar
o
SISTEMA
exclusivamente no equipamento indicado.
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 089 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
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FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Assistência Social e
Habitação
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA
FORESTA IMPERIAL (ABEFI)
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da
assinatura, ou seja, de 01 de julho de 2020 até
30 de junho de 2021.
VALOR: R$ 367.250,00 (trezentos e sessenta e
sete mil e duzentos e cinquenta reais).

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

Carlos Barbosa, 29 de junho de 2020.

ADITIVOS CONTRATUAIS

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
CPF: 572.910.710-20
Secretária Municipal da Administração

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
103/2016

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
CPF: 424.961.950-87
Secretário Municipal da Fazenda
FELIPE BORSOI
CPF: 001.001.710-01
Secretária Municipal da Agricultura
LUCILENE MARCHI
CPF: 999.789.380-87
Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores
TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 090/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:
Associação
Beneficente
Evangélica Floresta Imperial
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
objeto a contratação de serviço de atendimento
de até 4 (quatro) crianças e adolescentes entre 0
e 18 anos incompletos, em regime de abrigo nos
moldes do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
O atendimento deverá compreender a vestuário,
alimentação, atividades educativas, culturais,
ecológicas, esportivas e de lazer, além de
ingresso em escola pública e assistência sócio
terapêutica.
A contratada deverá oferecer instalações físicas
em condições adequadas de higiene,
salubridade e segurança, sendo seu quadro
constituído por profissionais qualificados em
suas respectivas atividades.
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 090 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Dispensa”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 01 de
julho de 2020 até 30 de junho 2021.
VALOR: Até R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos
reais) mensais.
Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:
Centro
Veranense
de
Diagnósticos Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 01
(um) mês, ou seja, a partir de 01 de julho de
2020 até 31 de julho de 2020, 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 do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 006
Carlos Barbosa, 24 de junho de 2020.
LETICIA LUSANI
CPF: 016.499.860-84
Secretária Municipal da Saúde
CENTRO VERANENSE DE DIAGNÓSTICOS 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
111/2016

original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 005
Carlos Barbosa, 29 de junho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
CPF: 572.910.710-20
Secretária Municipal da Administração
INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E
CAPACITAÇÃO – INQC
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
158/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Inter Construtora Ltda Me
OBJETO: Fica prorrogado a vigência do contrato
pelo período de 45 (quarenta e cinco dias) dias,
ou seja, de 02 de julho de 2020 até 15 de agosto
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: 015
Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020.
FABIANO JOSÉ TAUFER
CPF: 924.276.690-91
Secretário Municipal da Educação
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
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
164/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa,
Câmara Municipal de Vereadores e a Fundação
de Cultura e Arte de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Caprara Editora Impressora
Publicidade e Promoções Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 16 de julho de
2020 a 15 de julho de 2021, na forma da
justificativa anexa que faz parte integrante do
presente instrumento.
Fica acordado, em negociação entre as partes, a
manutenção do valor pago.
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, em livre
negociação entre as partes e limitado ao índice
de desempenho da inflação do período".
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:
Instituto
Nacional
de
Qualificação e Capacitação – IINQC
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 01 de agosto
de 2020 até 31 de julho de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
Em função da prorrogação de prazo do
contrato, será reajustado o valor, pago
mensalmente, negociado entre as partes em
4,00%. Desta forma, o novo valor a ser pago
será de R$ 7,59 (sete reais e cinquenta e nove
centavos) por estagiário contratado.
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, em livre
negociação entre as partes e limitado ao índice
ADITIVO: 002
de desempenho da inflação do período".
As demais cláusulas e condições do contrato
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Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020.

MAQUINAS
OPERATRIZES
E
AMBULÂNCIA, COMBUSTÍVEL DO TIPO
S10, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

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

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor da Fundação da Cultura e Arte de Carlos
Barbosa
LUCILENE MARCHI
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

LUCILENE MARCHI
Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores e Meio Ambiente

CAPRARA EDITORA IMPRESSORA PUBLICIDADE E
PROMOÇÕES LTDA
Contratada

EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
170/2019

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
197/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
OBJETO 01 do contrato entabulado entre as
partes, por mais 90 (noventa) dias, ou seja, a
partir de 10 de julho de 2020 até 07 de outubro
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.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Gustavo L Schmitt e Cia Ltda
Epp
OBJETO: Fica alterado o cabeçalho “valor”
passando a vigorar o valor de até R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais) anuais, na forma da
justificativa em anexo que faz parte integrante
do presente instrumento.
Fica alterada a Cláusula Segunda – Do Preço,
aditando-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) mensais, passando a vigorar o valor
estimado de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
mensais, na forma da justificativa em anexo
que faz parte integrante do presente
instrumento.
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 009
Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.
Contratado

FELIPE BORSOI
CPF: 001.001.710-01
Secretário Municipal da Agricultura

ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 25 de junho de 2020.
LETÍCIA LUSANI
CPF: 016.499.860-84
Secretária Municipal da Saúde

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

GUSTAVO L SCHMITT E CIA LTDA EPP
Contratada

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
171/2019

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa,
Câmara Municipal de Vereadores e a Fundação
de Cultura e Arte de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Editora Jornalística Jarros Ltda
OBJETO: O prazo do contrato será prorrogado
por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 10 de
julho de 2020 até 09 de julho 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 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, em livre
negociação entre as partes e limitado ao índice
de desempenho da inflação do período".
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.

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

Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020.

ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020.

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

ADITIVO: 001

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

POSTO DO GUERRA COM. DE COMBUSTÍVEIS
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
073/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: KSA Arquitetura e Engenharia
Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 90
(noventa) dias, ou seja, a contar de 06 de julho
de 2020 até 03 de outubro de 2020, na forma
da justificativa em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 25 de junho de 2020.
FERNANDO DEMARCHI
CPF: 420.995.360-15
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços
e Vias Urbanas
KSA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Contratado

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
032/2020

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

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Posto do Guerra Com. de
Combustíveis Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – da
PORTARIAS
forma e prazo de pagamento, considerando a
política de reajustes de preços praticados pela
PORTARIA Nº 462/2020
Petrobras, e a manutenção dos preços de
aquisição de combustíveis, visto que há oferta NOMEIA, em substituição, membro para compor
de valores no mercado local, conforme registro o Conselho Municipal de Segurança Pública,
fotográfico, assim consolidando os valores:
conforme segue:
ITE
M
1
2
3

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

UN
D

VALOR
UNIT.

LT

R$ 3,97

LT

R$ 2,97

LT

R$ 3,03

Representante da Câmara Municipal de
Vereadores:
Titular: Wilian Irani Giacomelli, em substituição
a Maria Rosália Freitag Cousseau.
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Carlos Barbosa, 26 de junho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 463/2020
NOMEIA, em substituição, membros para
comporem o Conselho Municipal de Trânsito e
Transportes – CMTT, conforme segue:
Representantes da Câmara Municipal de
Vereadores:
Titular: Joseane Longo, em substituição a Miguel
Alberto Stanislososki;
Suplente: Denise Zwirtes, em substituição a
Luciano Baroni.
Carlos Barbosa, 26 de junho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 464/2020
NOMEIA, em substituição, como membros para
comporem o Conselho Municipal Antidrogas –
COMAD, conforme segue:
Representantes da Câmara Municipal de
Vereadores:
Titular: Denise Zwirtes, em substituição a Valmor
da Rocha;
Suplente: Joseane Longo, em substituição a Alef
Assolini Benini.
Carlos Barbosa, 26 de junho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 465/2020
Dispõe sobre medidas temporárias para fins
de prevenção da transmissão do novo
Coronavírus – COVID-19, no âmbito da
Administração Pública Municipal, enquanto
perdurar o estado de calamidade pública.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
DETERMINA:
Art. 1º Os órgãos e as entidades da
administração pública municipal direta e indireta
deverão adotar, para fins de prevenção da
transmissão do novo Coronavírus – COVID-19, as
seguintes medidas:
I - manter o ambiente de trabalho bem
ventilado, com janelas e portas abertas, sempre
que possível;
II - limpar e desinfetar objetos e superfícies
tocados com frequência;
III - evitar aglomerações e a circulação
desnecessária de servidores;
IV - demarcar e reorganizar os locais e espaços
para filas e esperas com, no mínimo, um metro
de distância entre as pessoas;
V - priorizar agendamentos de horários de
atendimento para evitar aglomerações e para
distribuir o fluxo de pessoas.
§ 1º Para a realização das atividades pelos
servidores, deverá ocorrer o distanciamento
interpessoal de, no mínimo, 1,5 m, sendo
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possível ao Secretário de cada pasta diminuir o
número de mesas ou estações de trabalho, de
forma a aumentar a separação entre os
colegas, diminuindo o número de pessoas no
local e garantindo o distanciamento referido.
§ 2º Os servidores dos setores administrativos
das escolas municipais deverão exercer sua
carga horária normalmente.
§ 3º É obrigatório o uso de máscara, fornecida
pelo Município, a todos os servidores
municipais.
§ 4º Aos cidadãos que buscam atendimento
nas repartições públicas municipais será
exigido o uso obrigatório de máscara.
Art. 2º Ficam suspensas reuniões e eventos em
prédios públicos no âmbito da Administração
Pública.
Parágrafo único. A suspensão referida no caput
deste artigo não se aplica a situações de
relevância e urgência, assim definidas por ato
do Prefeito, ou a eventos e reuniões referentes
às ações contra a COVID-19.

aglomerações e ambientes com mais de 4
(quatro) pessoas por estação de trabalho, sem
prejuízo ao serviço público;
II - orientar servidores com sintomas gripais
agudos (febre, tosse, dificuldade para respirar,
produção de escarro, congestão nasal ou
conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de
garganta, coriza, batimento de asa de nariz e
dispneia) que procurem imediatamente
atendimento médico, a fim de evitar que outras
síndromes gripais possam ser confundidas com
a COVID-19;
III - adotar procedimentos especiais de
teletrabalho ou trabalho remoto a servidores do
grupo
de
risco,
ou
conforme
necessidade/conveniência de cada Secretaria.
Art. 10. São consideradas integrantes do grupo
de risco as pessoas com:
I - cardiopatias graves ou descompensados
(insuficiência cardíaca, cardiopata isquêmica,
arritmias);

II - pneumopatias graves ou descompensados
(em uso de oxigênio domiciliar, asma moderada/
Art. 3º O calendário escolar da Rede Municipal grave);
de Ensino não sofrerá prejuízo nos 200
(duzentos) dias letivos e a eventual III - doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC;
compensação dos dias suspensos ou forma de
recuperação das atividades escolares do IV - imunodepressão;
calendário será apresentada oportunamente.
V - doenças renais crônicas em estágio avançado
Parágrafo único. Fica autorizado, aos (graus 3, 4 e 5);
professores lotados na Secretaria Municipal de
Educação, o recebimento de adicional de difícil VI - diabetes mellitus, conforme juízo clínico;
acesso, limitado a 04 (quatro) dias por
professor durante o mês de julho, quando os VII - obesidade mórbida (IMC maior ou igual a
mesmos terão expediente presencial de acordo 40);
com a necessidade de cada escola e
comprovado através do registro ponto.
VIII - doenças cromossômicas com estado de
fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de
Art. 4º Fica suspensa a utilização do ponto Down);
biométrico em todos os órgãos da
Administração Pública, devendo ser substituído IX - idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
pelo registro no relógio ponto através de que não estejam saudáveis, isto é, com alguma
crachá de identificação.
das comorbidades relacionadas neste artigo;
Art. 5º Fica suspensa, até dia 31 de dezembro X - gestação de alto risco comprovada por laudo
de 2020, a participação de servidores ou de médico; ou
empregados públicos em eventos ou em
viagens interestaduais ou internacionais.
XI - outras doenças ou condições que, por
atestado médico específico, devam ficar
Parágrafo único. Eventuais exceções à norma afastadas do trabalho durante o período de
de que trata o caput deste artigo deverão ser calamidade pública no município.
avaliadas e autorizadas pelo Prefeito e/ou
Secretário Municipal da Saúde.
§ 1º Deve-se priorizar aos servidores com 60
anos ou mais o desempenho de suas atividades
Art. 6º Fica determinado que todos os em local que reduza o contato com colegas e o
profissionais da área da saúde poderão ser público, e, aos que desempenham funções
convocados em caráter de urgência para externas, observar o distanciamento de 1,5 m
atendimento a toda população.
entre trabalhadores e exigir sempre a correta
higienização ao fim de cada turno de trabalho,
Art. 7º Fica autorizado o pagamento de horas devendo ser observada pelo Secretário de cada
extras no âmbito da Administração Pública Pasta a utilização correta de Equipamentos de
Municipal, se necessárias, e com a devida Proteção Individual - EPI.
autorização do Secretário.
§ 2º O regime de trabalho ou revezamento, bem
Art. 8º Todos os servidores públicos poderão como o quantitativo dos servidores em cada
ser convocados para atividades de combate a estação de trabalho serão definidos conforme as
pandemia
do
Coronavírus
(COVID-19), determinações estaduais de classificação de
mediante ato do Gabinete do Prefeito.
risco relativas às medidas segmentadas e
bandeira semanal definida para a região em que
Art. 9º Os Secretários Municipais, para fins de está inserido o Município, constantes no sítio
prevenção da transmissão do Coronavírus, eletrônico
poderão adotar as providências necessárias https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br.
para, no âmbito de suas competências:
§ 3º O enquadramento no grupo de risco será
I - estabelecer, em casos excepcionais, escala comprovado por laudo/atestado médico com
de trabalho aos servidores, evitando data atual, apresentado pelo servidor ao

http://www.mprs.mp.br/atendimento/envio-de-documentos/)9

Recursos Humanos, a partir da vigência da
presente Portaria.
Art. 11. Permanecem cessados os pagamentos
de insalubridade e periculosidade aos servidores
enquadrados no art. 10, bem como aos que, de
alguma forma, estejam afastados de suas
atividades.
Art. 12. Os gestores dos contratos de prestação
de serviço deverão notificar as empresas
contratadas para que, sob pena de
responsabilização contratual em caso de
omissão, conscientizem seus funcionários
quanto aos riscos e prevenção da COVID-19, e,
ainda, quanto à necessidade de reportarem a
ocorrência dos sintomas.
Art. 13. Os servidores municipais
escolas de Educação Infantil
Fundamental poderão utilizar dos
subvenção alimentícia durante o
afastamento.

lotados nas
e Ensino
créditos da
período de

Parágrafo único. Os servidores em licença
médica pelos motivos descritos no art. 10 do
presente Decreto e os enquadrados no art. 3º da
Lei Municipal 1.682, de 10 de setembro de 2003,
não usufruirão a subvenção alimentícia, exceto
os
que
comprovadamente
estiverem
desempenhando suas tarefas por teletrabalho
ou trabalho remoto.
Art. 14. Todos os servidores públicos deverão
retornar ao trabalho na data de 1º de julho de
2020, exceto os que se enquadrem no grupo de
risco e cumpram o disposto no § 3º do art. 10.
Art. 15. Ficam revogadas as Portarias nº 303 e
375 de 2020.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de
1º de julho de 2020.
Carlos Barbosa, 26 de junho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 466/2020
CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados
para comparecer na Coordenadoria de Recursos
Humanos, localizada na Prefeitura Municipal,
Rua Assis Brasil, 11, Bairro Centro, Carlos
Barbosa/RS, no prazo de dois dias, 29 e 30 de
junho de 2020, podendo ser prorrogado por
igual período a critério da Administração
Pública, com a documentação necessária para
contratação administrativa para atender
necessidade
temporária
de
excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990.
NOME

FUNÇÃO

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO E
SELEÇÃO PÚBLICA

CAMILA DE SOUZA
CENCI

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

ROBERTA KEHL

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

CRISTINA INES
BENELLI

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

II/2019

JOICE JORJOVISCH

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

II/2019

ROBSON HONORATO
DOS SANTOS

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

II/2019

KELY WEBER AGUIAR

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

PATRICIA VARGAS DA
SILVA PINHEIRO

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

JEFERSON NEIS

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

ELCIANA BUFFON

MONITOR DE
CRECHE

IV/2019

Carlos Barbosa, 26 de junho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 467/2020

cidadãos que não estejam cumprindo as regras
de distanciamento da bandeira semanal –
disque denúncia;
X - atender a população e prestar informações
no disque corona;
XI - unificar informações e tomada de decisões
referentes ao regramento das bandeiras;

CONCEDE férias regulamentares, retroativas a
28 de junho a 03 de julho de 2020,
relacionadas à convocação extraordinária
durante o período em que gozava de férias, ao
servidor GERSON JOSEMAR RAUBER, Agente
Administrativo, matrícula nº 1.512, referente
ao período aquisitivo de 23/05/2018 a
22/05/2019.

XII - revisar as medidas restritivas para o
controle sanitário e epidemiológico, sempre que
necessário.

Carlos Barbosa, 29 de junho de 2020.

§ 2º Caso haja discordância entre os membros
destas equipes quanto a interpretações das
normas em vigor, as mesmas deverão ser
direcionadas ao coordenador do Comitê, que
por sua vez consultará o departamento jurídico
ou procuradoria, caso houver necessidade.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 468/2020

§ 1º Os membros deste Comitê são geridos por
um coordenador, sendo que este deverá ser
consultado antes de qualquer orientação ser
passada à comunidade.

Cria e designa membros para compor o § 3º O coordenador poderá convocará os
Comitê Municipal de Gerenciamento da titulares dos órgãos da Administração Pública
Covid-19.
direta e indireta para integrar o Comitê e
Grupos Especiais, conforme a necessidade.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas § 4º Exceto o prefeito, somente o presente
atribuições legais,
Comitê terá legitimidade para atuar, fiscalizar,
deliberar e tomar decisões referente ao
DETERMINA:
enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Art. 1º Fica criado, a partir desta data, o Comitê
Municipal de Gerenciamento da Covid-19 no Art. 2º Ficam designados, a partir desta data,
âmbito do Município de Carlos Barbosa, com as para compor o Comitê Municipal de
seguintes atribuições:
Gerenciamento da Covid-19, os membros a
seguir relacionados:
I - planejar, organizar, coordenar e controlar as
medidas a serem empregadas durante a I - coordenador:
calamidade pública;
a)
Vanessa
Campana,
Secretária
de
II - articular-se com os gestores federais, Desenvolvimento
Turístico,
Indústria
e
estaduais e municipais;
Comércio, matrícula nº 1.630.
III - elaborar relatórios técnicos sobre a II – fiscalização, em regime de revezamento:
emergência de saúde pública de importância
internacional e as ações administrativas em a) Darley Locatelli, Agente Fiscal, matrícula nº
curso, a serem apresentadas e comunicadas 1.941;
regularmente;
b) Franciele Metz, Fiscal Sanitarista e de Meio
IV - promover a resposta coordenada por meio Ambiente, matrícula nº 1.830;
da articulação e da integração de técnicos
envolvidos para garantir a estruturação da c) Maicon Agostini, Agente Fiscal, matrícula nº
assistência diante de estado de calamidade por 1.728.
conta da pandemia do novo coronavírus;
III - orientações por telefone ou redes sociais e
V - fiscalizar o cumprimento dos protocolos recebimento de denúncias, em regime de
específicos para cada setor das medidas revezamento:
definidas pelo governo do Estado nas
bandeiras aplicadas semanalmente através do a) Karen Mocellin, Assessora de Indústria,
modelo de distanciamento controlado, Comércio e Serviços, matrícula nº 1.872;
definidos pelos Decretos Estaduais nº 55.240,
de 10 de maio de 2020 e nº 55.241, de 10 de b) Daiane da Silva, Agente Administrativa,
maio de 2020;
matrícula nº 2.038;
VI - fiscalizar o cumprimento dos protocolos c)
Marta
Inês
Grespan,
definidos no Decreto Municipal nº 3.560, de 12 Administrativa, matrícula nº 1.770.
de maio de 2020;
IV - orientação presencial (rua), em
revezamento:
VII - orientar de forma presencial e por
telefone a comunidade e os empresários sobre a) Catiane Canal, Assessora dos
a situação da bandeira vigente e suas Municipais, matrícula nº 1.695;
regras/restrições;
b) Andre Pereira da Silva,
VIII - fiscalizar e autuar caso os Administrativo, matrícula nº 2.072;
estabelecimentos do município não estejam
cumprindo as normas da bandeira vigente;
c) Adriane Maria Pagliarini,
Administrativa, matrícula nº 1.756;
IX - receber denúncias de estabelecimentos e

Assessora
regime de
Conselhos
Assessor
Assessora
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d) Rafael Tontini Pedroni, Assessor de Políticas
de Esportes, matrícula nº 1.127.
V - equipe técnica de apoio:
a) Grandemelo Rodrigues dos Santos, Secretário
de Segurança e Trânsito, matrícula nº 1.821;
b) Jusinei Foppa, Assessor Jurídico, matrícula nº
1.047;
c) Elton Mateus Vaz Lima, Coordenador Geral da
Saúde, matrícula nº 1.472.
Parágrafo único. Enquanto perdurar a vigência
da presente Portaria, os membros relacionados
neste artigo, exceto os fiscais elencados no inc.
II, desempenharão suas atividades laborais
presenciais, com a utilização da estrutura
técnica e administrativa, no “QG” do Comitê de
Gerenciamento da Covid-19, o qual será no
Telecentro Municipal.
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 215/2020.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da
sua publicação.
Carlos Barbosa, 29 de junho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 469/2020
NOMEIA, em substituição, membro para compor
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente – COMDICA, conforme segue:
Representante da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação:
Titular: Gilmara Rossi, em substituição a Miriam
Cini de Campos.
Carlos Barbosa, 29 de junho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 470/2020
DESINCOMPATIBILIZA, a contar desta data,
membro
do
Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento Rural, a seguir relacionado:
Representante da Secretaria da Agricultura:
Titular: Felipe Hahn da Silva.
Carlos Barbosa, 29 de junho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 471/2020
DESINCOMPATIBILIZA, a contar desta data,
membro do Conselho Municipal da Cultura
Tradicionalista Gaúcha, a seguir relacionado:
Representante do Piquete Estação 35:
Titular: Hecton Luiz Ribeiro de Oliveira.
Carlos Barbosa, 29 de junho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 472/2020
DESINCOMPATIBILIZA, a contar desta data,

membro do Conselho Municipal de Urbanismo Homologação do Processo Seletivo), para
e Ambiente, a seguir relacionado:
comparecer na Coordenadoria de Recursos
Humanos, localizada na Prefeitura Municipal,
Representante da Secretaria de Assistência Rua Assis Brasil, 11, Centro, Carlos Barbosa/RS,
Social e Habitação
no horário de expediente externo, das 8 horas
Suplente: Rosilda Cichelero Facchini.
às 12 horas e das 13h30min às 17h30min, no
prazo de 02 (dois) dias, 1º e 02 de julho de
Carlos Barbosa, 29 de junho de 2020.
2020, a fim de manifestar interesse em vaga de
estágio na área de Ensino Superior em
EVANDRO ZIBETTI,
Administração.
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020.
PORTARIA Nº 473/2020
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
NOMEIA, em substituição, membro para
Secretária Municipal da Administração.
compor
o
Conselho
Municipal
do
Desenvolvimento Rural – COMDER, conforme
PORTARIA Nº 477/2020
segue:
CONSIDERANDO a necessidade de conduzir o Sr.
Representante da Secretaria Municipal de Prefeito Municipal, Evandro Zibetti, até Porto
Agricultura:
Alegre/RS para participar de reunião,
Titular: Viviane Neis, em substituição a Felipe
Hahn da Silva.
CONVOCA o servidor Elson Zaro, investido no
cargo de Motorista, matrícula nº 599, para
Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020.
retornar as suas atividades no dia 02 de julho de
2020, ficando autorizado a reprogramar o gozo
EVANDRO ZIBETTI,
do dia correspondente às férias interrompidas
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
até o final do corrente ano.
PORTARIA Nº 474/2020

Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020.

DESLIGA, a partir desta data, os servidores
EVANDRO ZIBETTI,
abaixo relacionados, da Comissão Especial
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
Julgadora em Primeira Instância dos Recursos
Relativos às Penalidades Administrativas
PORTARIA Nº 478/2020
aplicadas pela Fiscalização Ambiental do
Município, nos termos da Lei Municipal nº CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados
1.709, de 09 de dezembro de 2003:
para comparecer na Coordenadoria de Recursos
Humanos, localizada na Prefeitura Municipal,
•
Gilmara Rossi, Agente Administrativa, Rua Assis Brasil, 11, Bairro Centro, Carlos
matrícula nº 1.852;
Barbosa/RS, no prazo de dois dias, 1º e 02 de
•
Felipe Hahn da Silva, Supervisor Técnico julho de 2020, podendo ser prorrogado por
Agropecuário, matrícula nº 1.898.
igual período a critério da Administração
Pública, com a documentação necessária para
Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020.
contratação administrativa para atender
necessidade temporária de excepcional
EVANDRO ZIBETTI,
interesse público, de acordo com a Lei Municipal
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
nº 682, de 05 de junho de 1990.
PORTARIA Nº 475/2020

NOME

FUNÇÃO

PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO E
SELEÇÃO
PÚBLICA

CONVOCA a candidata BRUNA MICHELLI
ANTUNES, integrante da relação final de
MARIA ESTEVES
PROFESSOR DE SÉRIES
IV/2019
classificação do V Processo Seletivo de NEUSA
CANAL
INICIAIS
Estagiários para o Município de Carlos
AUXILIAR DE
II/2019
Barbosa/RS (Edital Complementar nº 04/2018 GENI ALVES BUENO
FARMÁCIA
– Homologa a Relação Final de Classificação e
Homologação do Processo Seletivo), para
Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020.
comparecer na Coordenadoria de Recursos
Humanos, localizada na Prefeitura Municipal,
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Rua Assis Brasil, 11, Centro, Carlos Barbosa/RS,
Secretária Municipal da Administração.
no horário de expediente externo, das 8 horas
às 12 horas e das 13h30min às 17h30min, no
PORTARIA Nº 479/2020
prazo de 02 (dois) dias, 1º e 02 de julho de
2020, a fim de manifestar interesse em vaga de CONCEDE à servidora ALINE VIEGAS VERRUCK
estágio na área de Ensino Superior em BORSOI, Monitor de Creche, matrícula nº 1278,
Arquitetura e Urbanismo.
promoção para a Classe C do Plano de Carreira
dos Servidores Públicos Municipais, referente ao
Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020.
período aquisitivo inicial de 18 de março de
2016 a 18 de março de 2020, tendo sido
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
protelado por motivo de 97 (noventa e sete)
Secretária Municipal da Administração.
dias de licença saúde, passando o período para
18 de março de 2016 a 23 de junho de 2020,
PORTARIA Nº 476/2020
por haver completado o tempo de exercício
exigido no art. 15, inciso II, atendidos aos
CONVOCA a candidata JOICE CRISTINA requisitos previstos no art. 16 e art. 17, inciso II,
DAHMER, integrante da relação final de da Lei Municipal nº 685, de 1990, com vigência
classificação do VIII Processo Seletivo de da promoção a partir do mês de JULHO DE
Estagiários para o Município de Carlos 2020.
Barbosa/RS (Edital Complementar nº 03/2019
– Homologa a Relação Final de Classificação e
Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.
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CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 480/2020
CONCEDE ao servidor HARAEL TRISTÃO SANTOS,
Agente Administrativo, matrícula nº 1920,
promoção para a Classe B do Plano de Carreira
dos Servidores Públicos Municipais, referente ao
período aquisitivo de 19 de junho de 2017 a 19
de junho de 2020, por haver completado o
tempo de exercício exigido no art. 15, inciso I,
atendidos aos requisitos previstos no art. 16,
ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990, com
vigência da promoção a partir do mês de JULHO
de 2020.
Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 481/2020
CONCEDE à servidora IVANIA ANDREA KOLLING,
Procurador, matrícula nº 1767, promoção para a
Classe B do Plano de Carreira dos Servidores
Públicos Municipais, referente ao período
aquisitivo de 01 de junho de 2017 a 01 de junho
de 2020, por haver completado o tempo de
exercício exigido no art. 15, inciso I, atendidos
aos requisitos previstos no art. 16, ambos da Lei
Municipal nº 685, de 1990, com vigência da
promoção a partir do mês de JULHO de 2020.
Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 482/2020
CONCEDE ao servidor JAQUESON ROQUE DE
FRANÇA, Agente Administrativo, matrícula nº
1035, promoção para a Classe D do Plano de
Carreira dos Servidores Públicos Municipais,
referente ao período aquisitivo de 30 de junho
de 2015 a 30 de junho de 2020, por haver
completado o tempo de exercício exigido no art.
15, inciso III, atendidos aos requisitos previstos
no art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685, de
1990, com vigência da promoção a partir do mês
de JULHO de 2020.
Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 483/2020
CONCEDE à servidora MARLUZA DE OLIVEIRA
GOULART, Procurador, matrícula nº 1913,
promoção para a Classe B do Plano de Carreira
dos Servidores Públicos Municipais, referente ao
período aquisitivo de 01 de junho de 2017 a 01
de junho de 2020, por haver completado o
tempo de exercício exigido no art. 15, inciso I,
atendidos aos requisitos previstos no art. 16,
ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990, com
vigência da promoção a partir do mês de JULHO
de 2020.

CONCEDE à servidora SHEILA DANIELI, Agente
Administrativo, matrícula nº 1522, promoção
para a Classe C do Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais, referente ao
período aquisitivo de 06 de junho de 2016 a 06
de junho de 2020, por haver completado o
tempo de exercício exigido no art. 15, inciso II,
atendidos aos requisitos previstos no art. 16,
ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990, com
vigência da promoção a partir do mês de
JULHO de 2020.
Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 485/2020
NOMEIA, em substituição, como membro para
compor o Conselho Municipal de Urbanismo e
Ambiente – COMUA, a pessoa a seguir
relacionada:
Representante da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação:
Suplente: Brenda Padovani, em substituição a
Rosilda Cichelero Facchini.
Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 486/2020
CANCELA, a partir desta data, a cedência do
servidor público municipal JOAO HENRIQUE
FACHINELLI, matrícula nº 380, Técnico Agrícola,
para a Inspetoria de Defesa Agropecuária de
Carlos Barbosa.
Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 487/2020
CESSA, a partir desta data, o pagamento de
gratificação pelo exercício de atividade de
natureza especial no Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência – SAMU, ao servidor
ANGELO AUGUSTO RIZZO, Motorista, matrícula
nº 1.139.
Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 488/2020
REMANEJA, a partir desta data, o servidor
ANGELO AUGUSTO RIZZO, Motorista, matrícula
nº 1.139, da Secretaria Municipal da Saúde
para a Secretaria Municipal da Agricultura e
Meio Ambiente.
Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.

PORTARIA Nº 489/2020

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

CONCEDE, a partir desta data, gratificação pelo
exercício de atividade de natureza especial no
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –
SAMU 192, ao servidor LUCIANO GUZATTO,
matrícula nº 473, Motorista, nos termos da Lei

PORTARIA Nº 484/2020

Municipal nº 2.585, de 19 de maio de 2011.
Acumulará ao seu vencimento básico uma
gratificação mensal de R$ 1.545,59 (hum mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta
e nove centavos).
Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 490/2020
CONCEDE férias regulamentares, aos servidores
abaixo relacionados, referente aos períodos
aquisitivos descritos:
PERÍODO
AQUISITIVO
03/11/2018 a
ADRIANA RITA FABRIN
02/11/2019
28/01/2019 a
ALEXANDRE SALAU NUNES
27/01/2020
01/08/2018 a
ANA PAULA BACH LAZARON
31/07/2019
21/01/2019 a
ANDRE CHIES
20/01/2020
11/03/2018 a
ANDRE LUIS SCHNEIDER KOCH
10/03/2019
05/10/2018 a
ANDREIA SCARATTI
04/10/2019
23/04/2018 a
ARIELI CRISTIANA PAIZ
22/04/2019
01/02/2019 a
ARTHUR CAFFARATE ZUANAZZI
31/01/2020
11/05/2019 a
BRUNA DAMIANI
10/05/2020
a
BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO 24/09/2018
23/09/2019
13/09/2018 a
CARINA GLAESER KRANZ
12/09/2019
03/08/2018 a
CARMEM LIZIA ABI PICCOLI
02/08/2019
02/01/2019 a
CATIA PRADELLA
01/01/2020
15/05/2019 a
DAIANA PAIM VILARINO
14/05/2020
02/10/2018 a
DAIANE ALTISSIMO
01/10/2019
01/02/2019 a
DAIANE DAVI DA SILVA
31/01/2020
02/01/2019 a
DAMIRES SCOTTA
01/01/2020
DANIEL MENANDRO MACIEL
20/03/2019 a
CORDELLA
19/03/2020
03/04/2019 a
DANIELA DE FIGUEIREDO LIMA
02/04/2020
a
DANIELA DE PAOLI GROFF MACIEL 14/12/2018
13/12/2019
24/07/2018 a
DEBORA CIPRIANI
23/07/2019
03/06/2019 a
DIVANIR RUBENICH
02/06/2020
24/06/2018 a
EDGAR PIACENTINI
23/06/2019
20/07/2018 a
EDUARDO AGOSTINI
19/07/2019
28/12/2018 a
ELSON ZARO
27/12/2019
19/03/2018 a
EMERSON EPP SCHULZ
18/03/2019
10/04/2019 a
EMERSON EPP SCHULZ
09/04/2020
20/05/2019 a
ESTELAMARIS DIEL DUPONT
19/05/2020
FABRICIA ROBERTA TAUFER
10/12/2018 a
MOURA
09/12/2019
12/01/2019 a
FELIPE BORSOI
11/01/2020
FERNANDA FLORES DA CUNHA
13/04/2018 a
MARQUES
12/04/2019
FLAVIA PETTERSON MENDONCA 16/04/2019 a
DE FREITAS
15/04/2020
01/02/2020 a
GENIR GUARAGNI
31/01/2021
21/11/2018 a
GILMARA ROSSI
20/11/2019
30/04/2018 a
GUSTAVO MISSIAGGIA
29/04/2019
a
JAQUELINE TRUBIAN SACHETTO 08/03/2018
07/03/2019
12/07/2018 a
JEAN CARLO NODARI
11/07/2019
05/01/2019 a
JOAO LUIZ CARLOTTO
04/01/2020
15/05/2019 a
JOICE JORJOVISCH
14/05/2020
13/12/2018 a
JONI JEFERSON ZANATTA
12/12/2019
14/09/2018 a
JORNEI DOUGLAS GONÇALVES
13/09/2019
04/09/2018 a
JOSE BALLESTRIN
03/09/2019
01/12/2018 a
JULIANO COLLEONI DA SILVA
30/11/2019
a
JULIO CESAR OLIVEIRA MOREIRA 20/08/2018
19/08/2019
01/04/2018 a
JUNIOR MAURICIO MOCELIN
31/03/2019
KAREN CASAGRANDE
16/05/2019 a
NOME DO SERVIDOR

PERÍODO DE
FÉRIAS
01/07/2020 a
10/07/2020
06/07/2020 a
23/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
22/07/2020 a
31/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
22/07/2020 a
31/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
06/07/2020 a
15/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
15/07/2020 a
24/07/2020
13/07/2020 a
22/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
06/07/2020 a
15/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
13/07/2020 a
22/07/2020
06/07/2020 a
15/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
08/07/2020 a
11/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
08/07/2020 a
17/07/2020
21/07/2020 a
30/07/2020
22/07/2020 a
31/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
13/07/2020 a
22/07/2020
13/07/2020 a
22/07/2020
29/07/2020 a
07/08/2020
13/07/2020 a
22/07/2020
22/07/2020 a
31/07/2020
06/07/2020 a
15/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
22/07/2020 a
31/07/2020
22/07/2020 a
31/07/2020
15/07/2020 a
24/07/2020
15/07/2020 a
24/07/2020
15/07/2020 a
24/07/2020
22/07/2020 a
31/07/2020
22/07/2020 a
31/07/2020
06/07/2020 a
15/07/2020
22/07/2020 a
31/07/2020
02/07/2020 a
11/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
20/07/2020 a
29/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
20/07/2020 a
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PERÍODO
AQUISITIVO
15/05/2020
09/05/2018 a
KARINA TUSSET HENTZ
08/05/2019
15/10/2018 a
KEITY TAMINSKI
14/10/2019
12/05/2019 a
LETICIA CIGNACHI
11/05/2020
01/09/2018 a
LETICIA FOPPA SANDOVAL
31/08/2019
14/06/2018 a
LETICIA LANDO DE ALMEIDA
13/06/2019
26/07/2018 a
LIDIANE SIMONAGGIO ZIBETTI
25/07/2019
LILIAM REGINA ESTEVES
01/02/2019 a
RODRIGUES
31/01/2020
15/12/2018 a
LUCAS LUIS PLETSCH
14/12/2019
24/06/2018 a
LUCIANE DA SILVA RIPPEL
23/06/2019
LUIZA DELUANA DA SILVA COSTA 15/08/2018 a
14/08/2019
LUIZA HELENA CORREA DE CORREA 06/05/2019 a
05/05/2020
04/02/2019 a
MAICON MINEIRO
03/02/2020
MARGARIDA REGINA RODRIGUES 20/12/2018 a
CAPOANI
19/12/2019
06/12/2018 a
MARI ANGELA STALLIVIERI
05/12/2019
MARLUZA DE OLIVEIRA GOULART 01/06/2019 a
31/05/2020
15/02/2019 a
MARTA INES GRESPAN
14/02/2020
17/05/2019 a
MICHEL FROZZA
16/05/2020
06/05/2019 a
MORILO ZIMMERMANN
05/05/2020
18/01/2019 a
PATRICIA PRISCILA ZWIRTES
17/01/2020
PAULA CAROLINE ZAN CARRARD 09/09/2018 a
08/09/2019
01/06/2018 a
PRISCILA BRESSAN
31/05/2019
18/03/2019 a
RAFAEL LEMES GUIMARAES
17/03/2020
09/12/2018 a
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
08/12/2019
16/05/2018 a
RAQUEL FERRANTI
15/05/2019
01/09/2018 a
REGINARA CRISTINA ALESSIO
31/08/2019
RENATA FASSINA ZELBRASIKOWOKI 20/05/2019 a
19/05/2020
22/08/2018 a
RENI FOPPA
21/08/2019
08/05/2019 a
ROBERTO CARLOS COUSSEAU
07/05/2020
05/01/2019 a
ROBINSON STURMER
04/01/2020
RODRIGO DE FREITAS NORONHA 05/11/2018 a
04/11/2019
02/02/2019 a
RONALDO MIORELLI
01/02/2020
11/04/2018 a
SABRINA INES POSSAMAI
10/04/2019
18/10/2018 a
SILVIA SALVADORI BELEBONI
17/10/2019
11/01/2019 a
TAIRA ZARO
10/01/2020
21/07/2018 a
TIAGO DRESSLER HECK
20/07/2019
VALDEREZ ELISEU LUZ DE MORAIS 14/01/2019 a
13/01/2020
02/04/2019 a
VALMIR CALLEGARI DE MELLO
01/04/2020
NOME DO SERVIDOR

PERÍODO DE
FÉRIAS
29/07/2020
04/07/2020 a
13/07/2020
20/07/2020 a
29/07/2020
06/07/2020 a
15/07/2020
20/07/2020 a
29/07/2020
06/07/2020 a
15/07/2020
15/07/2020 a
24/07/2020
13/07/2020 a
22/07/2020
22/07/2020 a
31/07/2020
13/07/2020 a
22/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
15/07/2020 a
24/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
15/07/2020 a
24/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
06/07/2020 a
15/07/2020
02/07/2020 a
11/07/2020
22/07/2020 a
31/07/2020
22/07/2020 a
31/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
08/07/2020 a
17/07/2020
20/07/2020 a
29/07/2020
27/07/2020 a
05/08/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
13/07/2020 a
11/08/2020
08/07/2020 a
17/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
06/07/2020 a
15/07/2020
15/07/2020 a
24/07/2020
22/07/2020 a
31/07/2020
15/07/2020 a
24/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
22/07/2020 a
31/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020
01/07/2020 a
10/07/2020

Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 491/2020
NOMEIA, em substituição, membro para compor
o Conselho Municipal da Saúde, conforme
segue:
Representante da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais:
Titular: Amanda Lilian Sauthier Zwirtes, em
substituição a Maria Clair Andrioli Benedetti.
Carlos Barbosa, 1º de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 492/2020
CONCEDE, com efeito retroativo a 15 de junho
de 2020, ABONO DE PERMANÊNCIA, em
conformidade com o Art. 40, § 19 da Emenda
Constitucional nº 41/2003, à servidora NILCE

Diário Oficial do Município de Carlos
Barbosa

DALMAS BRANCHI, matrícula nº 148, nascida
27 de abril de 1967, ocupante do cargo de
Agente Administrativo, conforme Portaria nº
15/1988, carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, regime estatutário, Lei Municipal nº
682/90, de 05 de junho de 1990 (Regime
Jurídico Único), Padrão G2.1, Classe F, da Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990
(Plano de Carreira dos Servidores), visto ter
preenchido os requisitos para obtenção de
aposentadoria voluntária com base no Art. 3º,
da Emenda Constitucional nº 47/2005.
Carlos Barbosa, 2 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

de distanciamento da bandeira semanal –
disque denúncia;
XI - atender a população e prestar informações;
XII - unificar informações e tomada de decisões
referentes ao regramento das bandeiras;
XIII - revisar as medidas restritivas para o
controle sanitário e epidemiológico, sempre que
necessário.
§ 1º Os membros deste comitê são geridos por
um coordenador, sendo que este deverá ser
consultado antes de qualquer orientação a ser
passada à comunidade.

§ 2º Caso haja discordância entre os membros
destas equipes quanto a interpretações das
normas em vigor, as mesmas deverão ser
Cria e designa membros para compor o direcionadas ao coordenador do comitê, que
Comitê Municipal de Gerenciamento da por sua vez consultará o departamento jurídico,
Covid-19.
caso houver necessidade.
PORTARIA Nº 493/2020

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, § 3º O coordenador poderá convocar os
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas titulares dos órgãos da Administração Pública
atribuições legais,
direta e indireta para integrar o comitê e grupos
especiais, conforme a necessidade.
DETERMINA:
Art. 1º Fica criado, a partir desta data, o Comitê § 4º Exceto o Prefeito, somente o presente
Municipal de Gerenciamento da Covid-19 no comitê terá legitimidade para atuar, fiscalizar,
âmbito do Município de Carlos Barbosa, com as deliberar e tomar decisões referente ao
seguintes atribuições:
enfrentamento da pandemia da Covid-19.
I - planejar, organizar, coordenar e controlar as Art. 2º Ficam designados, a partir desta data,
medidas a serem empregadas durante a para compor o Comitê Municipal de
calamidade pública;
Gerenciamento da Covid-19, os membros a
seguir relacionados:
II - articular-se com os gestores federais,
estaduais e municipais;
I - coordenador geral:
III - elaborar relatórios técnicos sobre a
emergência de saúde pública de importância
internacional e as ações administrativas em
curso, a serem apresentadas e comunicadas
regularmente;

a)
Vanessa
Campana,
Secretária
Desenvolvimento
Turístico,
Indústria
Comércio, matrícula nº 1.630.

de
e

IV - promover a resposta coordenada por meio
da articulação e da integração de técnicos
envolvidos para garantir a estruturação da
assistência diante de estado de calamidade por
conta da pandemia do novo coronavírus;

a) Grandemelo Rodrigues dos Santos, Secretário
de Segurança e Trânsito, matrícula nº 1.821;

V - fiscalizar o cumprimento dos protocolos
específicos para cada setor das medidas
definidas pelo Governo do Estado nas
bandeiras aplicadas semanalmente através do
modelo de distanciamento controlado,
definidos pelos Decretos Estaduais nº 55.240,
de 10 de maio de 2020 e nº 55.241, de 10 de
maio de 2020;

III - assistentes jurídicos:

II - coordenadores técnicos:

b) Elton Mateus Vaz Lima, Coordenador Geral da
Saúde, matrícula nº 1.472.

a) Patrícia Priscila Zwirtes, Assessora Jurídica,
matrícula nº 1.761;
b) Jusinei Foppa, Assessor Jurídico, matrícula nº
1.047;

IV - assistente geral:
VI - fiscalizar o cumprimento dos protocolos
definidos no Decreto Municipal nº 3.560, de 12 a) Joice Kinzel, Supervisora
de maio de 2020;
matrícula nº1.409.

de

Eventos,

VII - observar o cumprimento dos dispositivos V - fiscalização, em regime de revezamento:
definidos na Lei Municipal nº 3.792, de 30 de
junho de 2020;
a) Darley Locatelli, Agente Fiscal, matrícula nº
1.941;
VIII - orientar, de forma presencial e por
telefone, a comunidade e os empresários sobre b) Franciele Metz, Fiscal Sanitarista e de Meio
a situação da bandeira vigente e suas Ambiente, matrícula nº 1.830;
regras/restrições;
c) Maicon Agostini, Agente Fiscal, matrícula nº
IX - fiscalizar e autuar os estabelecimentos do 1.728.
município, caso não estejam cumprindo as
normas da bandeira vigente;
VI - orientações por telefone ou redes sociais e
recebimento de denúncias, em regime de
X - receber denúncias de estabelecimentos e revezamento:
cidadãos que não estejam cumprindo as regras
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a) Joice Kinzel, Supervisora
matrícula nº 1.409;

de

b) Andressa Falcão Pereira,
Administrativa, matrícula nº 1.932;

Eventos,
Assessora

c) Marta Inês Grespan, Assessora Administrativa,
matrícula nº 1.770;
d) Magda Cristina de Jesus, Operador de
Videomonitoramento, matrícula nº 1.780.
VII - orientação presencial (rua), em regime de
revezamento:
a) Catiane Canal, Assessora dos Conselhos
Municipais, matrícula nº 1.695;
b) Andre Pereira da Silva,
Administrativo, matrícula nº 2.072;

Assessor

c) Adriane Maria Pagliarini,
Administrativa, matrícula nº 1.756;

Assessora

d) Karen Mocellin, Assessora de Indústria,
Comércio e Serviços, matrícula nº 1.872.
§ 1º O coordenador da equipe de fiscalização
será o servidor Maicon Agostini, Agente Fiscal,
matrícula nº 1.728, o coordenador da equipe de
orientações por telefone ou redes sociais e
recebimento de denúncias será a servidora Joice
Kinzel, Supervisora de Eventos, matrícula nº
1.409, e a coordenadora da equipe de
orientação presencial (rua) será a servidora
Catiane Canal, Assessora dos Conselhos
Municipais, matrícula nº 1.695.
§ 2º Enquanto perdurar a vigência da presente
Portaria, os membros relacionados neste artigo,
exceto os elencados nos inc. II, III e V,
desempenharão suas atividades laborais
presenciais, com a utilização da estrutura
técnica e administrativa, mediante observação
do teto de ocupação do local, a fim de evitar
aglomerações, no “QG” do Comitê
de
Gerenciamento da Covid-19, o qual será no
Telecentro Municipal.
Art. 3º Ficam revogadas as Portarias nº 215 e
468 de 2020.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da
sua publicação.
Carlos Barbosa, 2 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 06/2020 – FAZENDA
O Secretário Municipal da Fazenda de Carlos
Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, tendo em
vista o disposto no artigo 2º do Decreto 2.838,
de 07 de novembro de 2014, resolve:
1 – Fixar o preço do metro quadrado para
apuração do valor mínimo do serviço aplicado
na construção civil, para o mês de JULHO DE
2020 em R$1.590,99 (Hum mil, quinhentos e
noventa reais e noventa e nove centavos),
correspondente ao valor do CUB (NBR 12.7212006) RPQ1 (Residência Popular) do mês de
MAIO/2020, adotado pelo Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Estado do Rio Grande do
Sul.
2 – Para fins de tributação, os padrões de
construção serão considerados em função do
que segue:
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CONSTRUÇÃO DE MADEIRA
Padrão baixo: .........................................até
100,00m²;
Padrão normal: .......................................acima
de 100,00m² até 250,00m²;
Padrão alto:.............................................acima
de 250,00m².
CONSTRUÇÃO MISTA (paredes externas de
alvenaria e internas de madeira):
Padrão baixo: .........................................até
90,00m²;
Padrão normal: .......................................acima
de 90,00m² até 220,00m²;
Padrão alto:.............................................acima
de 220,00m².
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA:
Padrão baixo: .........................................até
80,00m²;
Padrão normal: .......................................acima
de 80,00m² até 200,00m²;
Padrão alto:.............................................acima
de 200,00m².
3 – Os percentuais estimados de mão de obra
aplicada, de acordo com o artigo 2º Decreto
2.838, de 07/11/2014, serão os seguintes:
CONSTRUÇÃO DE MADEIRA
Padrão baixo: ..........................................7,00 %
(sete por cento);
Padrão normal: .......................................12,50
% (doze e meio por cento);
Padrão alto:.............................................18,00
% (dezoito por cento).
CONSTRUÇÃO MISTA (paredes externas de
alvenaria e internas de madeira):
Padrão baixo: ......................................... 9,50%
(nove e meio por cento);
Padrão normal: ....................................... 15,00
% (quinze por cento);
Padrão alto:............................................. 20,00
% (vinte por cento).
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA:
Padrão baixo: ......................................... 11,50%
(onze e meio por cento);
Padrão normal: .......................................
17,00% (dezessete por cento);
Padrão alto:.............................................
23,00% (vinte e três por cento).
4 – Galpões, armazéns e similares e outros
tipos de construção, que possuam um vão-livre
muito grande, terão seus valores abatidos em
50 % (cinquenta por cento).
5 – Qualquer outro tipo de construção que, por
sua peculiaridade, não se enquadre nos
padrões adotados por esta Portaria e pelo
Sindicato da Indústria da Construção Civil, será
estudado caso a caso e o percentual a ser
aplicado não ultrapassará, em hipótese
alguma, a 30 % (trinta por cento) do valor do
CUB acima citado, conforme determina o artigo
2º, I do Decreto 2.383, de 16/12/2009.
Carlos Barbosa, 30 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
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