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PODER EXECUTIVO

cartão de crédito ou débito e congêneres,
referidos no subitem 15.01 da lista de serviços
anexa a esta Lei Complementar, prestados
LEI Nº 3.821, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020
diretamente aos portadores de cartões de
crédito ou débito e congêneres, o tomador é o
Altera artigos na Lei Municipal nº 2.310, de primeiro titular do cartão.
16 de dezembro de 2009, que estabelece o
Código Tributário Municipal, considerando § 9º O local do estabelecimento credenciado é
especialmente as alterações advindas da Lei considerado o domicílio do tomador dos demais
Complementar nº 175, e dá outras serviços referidos no subitem 15.01 da lista de
providências.
serviços anexa a esta Lei Complementar,
relativos às transferências realizadas por meio
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, de cartão de crédito ou débito, ou a eles
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas conexos, que sejam prestados ao tomador, direta
atribuições legais,
ou indiretamente, por:
LEIS

Faço saber que o Poder Legislativo Municipal I - bandeiras;
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõem
os incisos II e V, do art. 69, da Lei Orgânica II - credenciadoras; ou
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
III - emissoras de cartões de crédito e débito.
Art. 1º Fica alterado o inc. XIII e os §§ 5º e 6º do
art. 72, e inclui os §§ 7º a 12 no mesmo § 10. No caso dos serviços de administração de
dispositivo da Lei Municipal nº 2.310, de 16 de carteira de valores mobiliários e dos serviços de
dezembro de 2009, passando a vigorar com a administração e gestão de fundos e clubes de
seguinte redação:
investimento, referidos no subitem 15.01 da lista
de serviços anexa a esta Lei Complementar, o
“Art. 72 ...........…………………..…
tomador é o cotista.
.......................…………………...…
§ 11. No caso dos serviços de administração de
XXIII - do domicílio do tomador do serviço do consórcios, o tomador de serviço é o
subitem 15.09.
consorciado.
§ 5º Ressalvadas as exceções e especificações
estabelecidas nos §§ 6º a 12 deste artigo,
considera-se tomador dos serviços referidos nos
incisos XXI, XXII e XXIII do caput deste artigo o
contratante do serviço e, no caso de negócio
jurídico que envolva estipulação em favor de
unidade da pessoa jurídica contratante, a
unidade em favor da qual o serviço foi
estipulado, sendo irrelevantes para caracterizála as denominações de sede, filial, agência,
posto de atendimento, sucursal, escritório de
representação ou contato ou quaisquer outras
que venham a ser utilizadas.
§ 6º No caso dos serviços de planos de saúde ou
de medicina e congêneres, referidos nos subitens
4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a esta Lei
Complementar, o tomador do serviço é a pessoa
física beneficiária vinculada à operadora por
meio de convênio ou contrato de plano de saúde
individual, familiar, coletivo empresarial ou
coletivo por adesão.
§ 7º Nos casos em que houver dependentes
vinculados ao titular do plano, será considerado
apenas o domicílio do titular para fins do
disposto no § 6º deste artigo.
§ 8º No caso dos serviços de administração de

§ 12. No caso dos serviços de arrendamento
mercantil, o tomador do serviço é o
arrendatário, pessoa física ou a unidade
beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no
País, e, no caso de arrendatário não domiciliado
no País, o tomador é o beneficiário do serviço no
País.” (NR)
Art. 2º Fica alterado o caput do art. 89 e o § 1º,
e inclui os §§ 2º e 3º, todos da Lei Municipal nº
2.310, de 2009, passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 89.A receita bruta sujeita à incidência do
Imposto sobre Serviços neste Município será
declarada, por meio da Declaração mensal, até
o dia 15 do mês seguinte à ocorrência do fato
gerador.
§ 1º A declaração mensal de que trata o caput,
deverá ser entregue sempre que for apurada
receita tributável, que será revisada e
homologada na forma da lei, promovendo-se o
lançamento de ofício quando for o caso.
§ 2º Fica dispensada a entrega da declaração
mensal quando o sujeito passivo:
I - emitir exclusivamente Nota Fiscal de Serviço
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Eletrônica consoante previsto no artigo 100;
II - estiver sujeito à entrega da Declaração de
que trata o artigo 91-A;
III – estiver sujeito ao cumprimento da obrigação
acessória de que trata a Lei Complementar nº
175/2020;
IV – for optante pelo Simples Nacional, conforme
Lei Complementar nº 123/2006;
V – for expressamente dispensado pelo Fisco, em
despacho
fundamentado,
ou
mediante
regulamento em caráter geral.
§ 3º As informações prestadas e a apuração do
ISSQN devido, realizada pelo sujeito passivo na
declaração mensal de que trata o caput, bem
como as obtidas em face do cumprimento das
obrigações referidas no § 2º, I a III, têm caráter
declaratório e constitui confissão irretratável de
dívida do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN) que não tenha sido
devidamente recolhido, sendo documento hábil
e suficiente para a inscrição em dívida ativa e
exigência do crédito tributário.” (NR)
Art. 3º Altera o art. 89-A da Lei Municipal nº
2.310, de 2009, passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 89-A O disposto no artigo 89 aplica-se
inclusive a Declaração Mensal pendente de
entrega a contar de janeiro de 2015.” (NR)
Art. 4º Inclui o artigo 96-D na Lei Municipal nº
2.310, de 2009, passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 96-D. É vedada a atribuição, a terceira
pessoa, de responsabilidade pelo crédito
tributário relativa aos serviços referidos no art.
1º da Lei Complementar nº 175/2020,
permanecendo a responsabilidade exclusiva do
contribuinte.
Parágrafo único. São responsáveis as pessoas
referidas nos incisos II ou III do § 9º do art. 72
dessa Lei, pelo imposto devido pelas pessoas a
que se refere o inciso I do mesmo parágrafo, em
decorrência dos serviços prestados na forma do
subitem 15.01 da lista de serviços constante do
artigo 111.” (NR)
Art. 5º Altera o § 2º do art. 98 da Lei Municipal
nº 2.310, de 2009, passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 98. .............…………
..........................………….
§ 2º Os responsáveis a que se referem os artigos
96 a 96-C e 96-D, Parágrafo Único, estão
obrigados ao recolhimento integral do imposto
devido,
multa
e
acréscimos
legais,
independentemente de ter sido efetuada sua
retenção na fonte.” (NR)
Art. 6º Altera o caput do art. 100, da Lei
Municipal nº 2.310, de 2009, passando a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 100. A emissão, pelo contribuinte, de Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é
obrigatória para todos os serviços prestados,
com exceção daqueles descritos nos subitens
15.01 e 15.09.” (NR)
Art. 7º Fica renomeado o CAPÍTULO ÚNICO e as
Seções I, II, III e IV do TÍTULO IX – DAS
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DISPOSIÇÕES FINAIS, da Lei Municipal nº 2.310,
de 2009, passando a vigorar com a seguinte O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
redação e condições:
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
“CAPÍTULO I
DA MICROEMPRESA, DA EMPRESA DE
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal
PEQUENO PORTE E DO MICROEMPREENDEDOR aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõem
INDIVIDUAL
os incisos II e V, do art. 69, da Lei Orgânica
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 299………………...
………………………….....
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
contratar temporariamente, sob regime
CAPÍTULO II
emergencial e de excepcional interesse público,
PADRÃO NACIONAL DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 02 (dois) Técnicos em Enfermagem, com carga
DO ISSQN
horária de 40 (quarenta) horas semanais cada.
Art. 302-A ………………….…
………………………………….....

Art. 2º As referidas contratações têm como
objetivo suprir férias regulares de servidores.

CAPÍTULO III
ARRECADAÇÃO, URM E ACRÉSCIMOS

Art. 3º O prazo de contratação é a contar da
assinatura do contrato administrativo pelos
períodos indicados conforme seguem:

Art. 303………………………..
………………………………….…

I - 01 (um) Técnico em Enfermagem para atuar
no SAMU, com carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais, para o período previsto de 16
de dezembro de 2020 a 3 de fevereiro de 2021;

CAPÍTULO IV
ANEXOS, TABELAS E VIGÊNCIA
Art. 308…………………………
………………………………….....” (NR)

II - 01 (um) Técnico em Enfermagem para atuar
no SAMU, com carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais, para o período previsto de 01
Art. 8º Fica incluído o art. 302-A na Lei de janeiro de 2021 a 30 de janeiro de 2021.
Municipal nº 2.310, de 2009, passando a
vigorar com a seguinte redação:
§ 1º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados no referido contrato
“Art. 302-A. Fica incorporada à legislação de acordo com a carga horária prevista neste
municipal a Lei Complementar nº 175, de 23 de artigo, fica o Município autorizado a contratar
setembro de 2020, que dispõe sobre o padrão outros profissionais com carga horária inferior
nacional de obrigação acessória do Imposto até o limite previsto.
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),
de competência dos Municípios e do Distrito § 2º Ocorrendo rescisão do contrato antes de
Federal, incidente sobre os serviços previstos expirar o prazo estabelecido neste artigo, para
nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da completá-lo, poderão ser contratados outros
lista de serviços anexa à Lei Complementar nº profissionais.
116, de 31 de julho de 2003; prevê regra de
transição para a partilha do produto da Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados
arrecadação do ISSQN entre o Município do em contrato administrativo, observando-se, no
local do estabelecimento prestador e o que couber, o disposto no art. 233 da Lei
Município
do
domicílio
do
tomador Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, e
relativamente aos serviços de que trata; e dá padrões de vencimentos, requisitos para
outras providências.” (NR)
provimento, atribuições e condições de trabalho
constantes na Lei Municipal nº 685, de 26 de
Art. 9º Fica alterado o Item V da Tabela I, anexa junho de 1990.
à a Lei Municipal nº 2.310, de 2009, passando
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão por conta das dotações
V – SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS
orçamentárias próprias.
%
SOBRE
A
JURÍDICAS,
EMPRESAS
OU
EQUIPARADAS
E
EMPRESÁRIOS
INDIVIDUAIS
a) serviços constantes dos subitens 4.22, 4.23,
5.09, 7.02, 7.05 e todos os subitens dos itens
12, 15, 21 e 22 do artigo 111
b) demais serviços relacionados no artigo 111

BASE DE
CÁLCULO
5,00
3,00

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 15 de dezembro de 2020.
61º de Emancipação.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.

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

Carlos Barbosa, 15 de dezembro de 2020.
61º de Emancipação.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

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

LEI Nº 3.823, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
LEI Nº 3.822, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

Autoriza o Município de Carlos Barbosa a
firmar Termo de Guarda Provisória de área
não operacional oriunda da extinta Rede
Ferroviária Federal S/A.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Autoriza o Poder Executivo a contratar Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
temporariamente, sob regime emergencial atribuições legais,
e de excepcional interesse público, 02 (dois)
Técnicos em Enfermagem.
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Faço saber que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõem
os incisos II e V, do art. 69, da Lei Orgânica
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a firmar Termo de Guarda Provisória
com a União, por interveniência da
Superintendência do Patrimônio da União no
Estado do Rio Grande do Sul, de área não
operacional de 24.645,00 m², oriunda da extinta
Rede Ferroviária Federal S/A, registrada sob
Matrícula nº 20.198 do Registro de Imóveis de
Carlos Barbosa, conforme Processo nº
04902.000400/2008-78.
Parágrafo único. O objetivo do presente Termo
de Guarda Provisória, cujo termo integra a
presente lei, é possibilitar ao outorgado a
continuidade das obras de melhorias de
mobilidade urbana que estão em execução no
referido local.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 15 de dezembro de 2020.
61º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
LEI Nº 3.824, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020
Fixa o desconto para pagamento em cota
única do IPTU 2021.
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 dispõem
os incisos II e V, do art. 69, da Lei Orgânica
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Será concedido desconto de 7% (sete por
cento) sobre o valor do IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) devido, relativo ao exercício
de 2021, se o pagamento ocorrer em cota única.
Parágrafo único. O desconto previsto no caput
deste artigo somente será concedido quando o
pagamento for efetuado observando a data
fixada pelo Poder Executivo para vencimento da
cota única do IPTU de 2021.
Art. 2º Esta lei será regulamentada por decreto,
no que couber.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 15 de dezembro de 2020.
61º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
LEI Nº 3.825, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020
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Orça a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2021.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes

R$
R$

15.704.500,00
473.500,00 16.178.000,00

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

R$

1.000,00

1.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência

R$ 5.150.374,00 5.150.374,00
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que
R$
21.329.374,00
dispõem os incisos II e V, do art. 69, da Lei Soma
Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a PROARTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE:
seguinte Lei:

Art. 1º A Receita orçada para o exercício de
2021 é de R$ 152.000.000,00 (cento e
cinquenta e dois milhões de reais) e será
arrecadada de conformidade com a legislação
vigente, obedecendo a seguinte classificação
geral:
RECEITAS CORRENTES
Imposto, Taxas e Contribuição
de Melhoria
(R) Imposto, Taxas e Contr. de
Melhoria
Contribuições
Receita Patrimonial
(R) Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
(R) Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

R$

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes

R$
R$

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
R$
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
Pessoal e Encargos Sociais
R$

546.200,00
852.500,00

1.398.700,00

1.500,00

1.500,00

45.000,00

45.000,00

Soma

R$

1.445.200,00

TOTAL

R$

152.000.000,0
0

31.454.200,00

R$

-1.001.000,00
5.131.200,0
6.287.674,00
-110.200,00
492.000,00
10.000,00
4.412.700,00
109.982.100,00
-17.443.200,00
1.174.176,00 140.389.650,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital

R$
R$
R$
R$

2.000,00
850,00
50.000,00
1.200,00

RECEITAS
INTRAORÇAMENTÁRIAS
Contribuições

R$

11.556.300,00 11.556.300,00

54.050,00

Art. 3º Fica o Município autorizado a desdobrar
os elementos de despesa, a partir do sexto
nível, constantes na proposta orçamentária para
o exercício de 2021.
Art. 4º O valor atribuído a cada projeto ou
atividade representa uma revisão de custos que
será considerada automaticamente, reajustada
pela efetiva execução, respeitados os limites
fixados por elemento de despesa em cada
unidade orçamentária.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado, de
acordo com o disposto nos arts. 7º, 42 e 43 da
TOTAL GERAL DA RECEITA
R$
152.000.000,00
Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e no
Art. 2º A despesa para o exercício de 2021 é art. 165, § 8º da Constituição Federal, a abrir
fixada em R$ 152.000.000,00 (cento e créditos suplementares:
cinquenta e dois milhões de reais) e será
realizada
de
conformidade
com
as I - até o limite de 40% (quarenta por cento) do
especificações constantes dos anexos que total do orçamento para remanejar dotações
fazem parte integrante desta Lei e segundo a entre os órgãos;
seguinte classificação geral por Poder:
II - para remanejar dotações orçamentárias
dentro de cada órgão, até o limite da dotação
PODER LEGISLATIVO:
orçamentária fixada para cada órgão;
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes

R$
R$

1.044.200,00
440.400,00 1.484.600,00

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

R$

70.000,00

70.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
Pessoal e Encargos Sociais
R$

40.000,00

40.000,00

Soma

R$

1.594.600,00

PODER EXECUTIVO:
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes

R$
R$
R$

58.427.686,00
1.200.000,00
51.250.690,00 110.878.376,00

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

R$
R$
R$

883.050,00
300,00
3.000.000,00 3.883.350,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência

R$

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
Pessoal e Encargos Sociais
R$
Outras Despesas Correntes
Soma

1.000.000,00 1.000.000,00

11.869.000,00
100,00
11.869.100,00

R$

IPRAM - INSTITUTO
MUNICIPAL:

IV - por superávit dos recursos vinculados
verificado por ocasião do encerramento do
exercício de 2020, até o montante apurado em
cada recurso;
V - por superávit, com os valores de
cancelamentos de restos a pagar de recursos
livres e vinculados durante o exercício de 2021;
VI - com o superávit do recurso livre, verificado
por ocasião do encerramento do exercício de
2020, até o montante apurado.
Art. 6º A Reserva de Contingência do Executivo
no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) terá aplicação na forma da letra “b”, do
inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000.

Art. 7º A Reserva de Contingência do Instituto
de Previdência Municipal – IPRAM, no montante
de R$ 5.150.374,00 (cinco milhões, cento e
PREVIDÊNCIA cinquenta mil, trezentos e setenta e quatro
reais), terá aplicação na forma da letra “b”, do
inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº
127.630.826,0
0

DE

III - por excesso de arrecadação para atender
despesas relativas à aplicação ou transferência
de receitas vinculadas que excedam a previsão
orçamentária correspondente até o limite
recebido;
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101, de 2000, e representa uma previsão de
superávit financeiro para o Instituto.
Art. 8º Fica autorizado repasse financeiro a
organizações da sociedade civil, através de
parcerias, nos termos da Lei Federal nº 13.019,
de 31 de julho de 2014.
Art. 9º Esta Lei entrará em vigor em 1º de
janeiro de 2021.
Carlos Barbosa, 15 de dezembro de 2020.
61º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
LEI Nº 3.826, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente e sob regime emergencial
e de excepcional interesse público, 78
(setenta e oito) Professores.
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 dispõem
os incisos II e V, do art. 69, da Lei Orgânica
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a
contratar, sob regime emergencial, temporário e
de excepcional interesse público, por prazo
determinado, 78 (setenta e oito) Professores.
Art. 2º As referidas contratações têm como
objetivo suprir as necessidades específicas da
Secretaria Municipal da Educação.
Art. 3º O prazo de contratação é a contar da
assinatura do contrato administrativo pelos
períodos indicados conforme seguem:
I - 75 (setenta e cinco) Professores com carga
horária de até 25h semanais cada, a contar de
22 de fevereiro de 2021, pelo período de 06
(seis) meses, prorrogável por igual período, para
suprir necessidades temporárias das escolas;
II - 01 (um) Professor de Língua Portuguesa, com
carga horária de 20h semanal, a contar de 1º de
março até 31 de março de 2021, em substituição
de licença prêmio de professor;
III - 01 (um) Professor de Ciências, com carga
horária de 20h semanais, a contar de 1º de
março até 30 de maio de 2021, em substituição
de licença prêmio de professor; e
IV - 01 (um) Professor de Ciências, com carga
horária de 20h semanal, a contar de 1º de
setembro até 30 de novembro de 2021, em
substituição de licença prêmio de professor.
§ 1º Nas situações em que não existirem
profissionais
interessados
nos
referidos
contratos de acordo com a carga horária
prevista, fica o Município autorizado a contratar
outros profissionais 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.
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§ 2º Ocorrendo rescisão dos contratos antes de de 06 (seis) meses, prorrogável por igual
expirarem os prazos estabelecidos, para período, para suprir necessidades temporárias
completá-los poderão ser contratados outros das escolas.
profissionais.
Art. 4° É o Poder Executivo autorizado a
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados contratar, sob regime emergencial, temporário e
em contrato administrativo, observando-se o de excepcional interesse público, 18 (dezoito)
disposto no art. 233, da Lei Municipal nº 682, Monitores de Creche, com carga horária de até
de 05 de junho de 1990, com padrão de 40h semanais cada.
vencimentos, requisitos para provimento,
atribuições e condições de trabalho, constantes Parágrafo único. O prazo de contratação iniciana Lei Municipal Lei nº 2.133/2008, e, quando se em 1º de fevereiro de 2021, pelo prazo de 06
for o caso, o pagamento de indenização de (seis) meses, prorrogável por igual período, para
difícil acesso, previsto na Lei Municipal nº suprir necessidades temporárias das escolas.
3.062, de 27 de maio de 2014.
Art. 5° É o Poder Executivo autorizado a
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação contratar, sob regime emergencial, temporário e
desta Lei correrão por conta das dotações de excepcional interesse público, 02 (dois)
orçamentárias próprias.
Inspetores de Alunos, com carga horária de até
30h semanais cada.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Parágrafo único. O prazo de contratação iniciase em 1º de fevereiro de 2021, pelo prazo de 06
Carlos Barbosa, 15 de dezembro de 2020.
(seis) meses, prorrogável por igual período, para
61º de Emancipação.
suprir necessidades temporárias das escolas.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Art. 6º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados no referido contrato
de acordo com a carga horária prevista, fica o
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Município autorizado a contratar outro
Secretária Municipal da Administração.
profissional com carga horária inferior, até o
limite previsto, bem como poderá ocorrer
LEI Nº 3.827, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020
redução da carga horária inicialmente
contratada,
conforme
a
necessidade,
Autoriza o Poder Executivo a contratar, programação e organização da Instituição de
temporariamente e sob regime emergencial Ensino.
e de excepcional interesse público,
Auxiliares Gerais de Escola, Monitores de Art. 7º Ocorrendo rescisão do contrato antes de
Creche e Inspetores de Alunos.
expirar o prazo estabelecido, para completá-lo
poderão ser contratados outros profissionais.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas Art. 8º Os direitos contratuais são estipulados
atribuições legais,
em contrato administrativo, observando-se o
disposto no art. 233, da Lei Municipal nº 682, de
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal 05 de junho de 1990, com padrão de
aprovou e eu, em cumprimento ao que vencimentos, requisitos para provimento,
dispõem os incisos II e V, do art. 69, da Lei atribuições e condições de trabalho, constantes
Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
seguinte Lei:
1990, e, quando for o caso, o pagamento de
indenização de difícil acesso, previsto na Lei
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014.
contratar, sob regime emergencial, temporário
e de excepcional interesse público, 66 Art. 9º As despesas decorrentes da aplicação
(sessenta e seis) Auxiliares Gerais de Escola.
desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias.
Art. 2º As referidas contratações têm como
objetivo auxiliar na realização de atividades Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
inerentes à Secretaria Municipal da Educação e publicação.
suas instituições de ensino.
Carlos Barbosa, 15 de dezembro de 2020.
Art. 3º O prazo de contratação é a contar da
61º de Emancipação.
assinatura do contrato administrativo pelos
períodos indicados conforme seguem:
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
I - 66 (sessenta e seis) Auxiliares Gerais de
Escola, com carga horária de 40h semanais
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
cada, a contar de 1º de fevereiro de 2021, pelo
Secretária Municipal da Administração.
prazo de 06 (seis) meses, prorrogável por igual
período, para suprir necessidades temporárias
das escolas;
DECRETOS
II - 26 (vinte e seis) Auxiliares Gerais de Escola,
com carga horária de 20h semanais cada, a
contar de 1º de fevereiro de 2021, pelo prazo
de 06 (seis) meses, prorrogável por igual
período, para suprir necessidades temporárias
das escolas;

DECRETO Nº 3.643, DE 4 DE DEZEMBRO DE
2020
Abre crédito suplementar no Orçamento de
2020, Lei nº 3.732 de 10 de dezembro de
2019.

III - 04 (quatro) Auxiliares Gerais de Escola, O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
com carga horária de 30h semanais cada, a Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
contar de 1º de fevereiro de 2021, pelo prazo atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
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Orgânica Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de
março de 1964;
DECRETA:
Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento
de 2020, Lei nº 3.732 de 10 de dezembro de
2019, no montante de R$ 137.255,00 (cento e
trinta e sete mil e duzentos e cinquenta e cinco
reais) nas seguintes rubricas:
Desp. Or. Un. F. Sf. Categ Recur
Descrição
Valor
Proq. P/A
oria so
3200 03.02.04.122. 3.3.1.9 1 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - 12.75
0032.2901 0.11
P. CIVIL
0,00
4300 04.03.04.123. 3.3.1.9 1 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - 620,0
0042.2901 0.11
P. CIVIL
0
5001 05.01.12.361. 3.3.1.9 20 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - 35.00
0050.2901 0.11
P. CIVIL
0,00
5311 05.03.12.361. 3.4.4.9 20 OBRAS E INSTALAÇÕES
47.91
0054.1568 0.51
5,00
6201 06.02.18.541. 3.3.1.9 1 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - 6.500
0071.2901 0.11
P. CIVIL
,00
7028 07.01.20.605. 3.3.3.9 1 MATERIAL DE CONSUMO
390,0
0070.2708 0.30
0
7047 07.01.20.606. 3.4.4.9 1 OBRAS E INSTALAÇÕES
5.100
0072.2872 0.51
,00
7201 07.02.04.122. 3.3.1.9 1 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - 8.000
0068.2901 0.11
P. CIVIL
,00
7400 07.04.20.606. 3.3.1.9 1 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - 2.500
0073.2901 0.11
P. CIVIL
,00
8015 08.01.15.452. 3.3.3.9 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 1.000
0080.2821 0.39
- P. JURÍDICA
,00
9371 09.03.10.303. 3.3.3.9 40 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ 12.00
0092.2905 0.32
DISTR. GRATUITA
0,00
1032 10.03.08.244. 3.3.3.9 2161 MATERIAL DE CONSUMO
280,0
0
0102.2103 0.30
0
1223 12.02.27.813. 3.3.3.9 1 MATERIAL DE CONSUMO
1.200
5
0123.2119 0.30
,00
1300 13.01.06.181. 3.3.1.9 1 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - 4.000
1
0132.2901 0.11
P. CIVIL
,00
TOTAL
137.2
55,00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução das seguintes rubricas:
Desp. Or. Un. F. Sf. Categ Recur
Descrição
Valor
Proq. P/A
oria so
3211 03.02.04.122. 3.3.1.9 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.75
0032.2901 0.94
TRABALHISTAS
0,00
4302 04.03.04.123. 3.3.1.9 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 620,0
0042.2901 0.94
TRABALHISTAS
0
5211 05.02.12.365. 3.3.3.9 20 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 47.91
0051.2520 0.39
- P. JURÍDICA
5,00
5231 05.02.12.365. 3.3.1.9 20 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - 35.00
0051.2515 0.11
P. CIVIL
0,00
6000 06.01.04.451. 3.3.1.9 1 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - 6.500
0060.2901 0.11
P. CIVIL
,00
7008 07.01.20.606. 3.3.3.9 1 MATERIAL DE CONSUMO
5.490
0070.2801 0.30
,00
7301 07.03.15.452. 3.3.1.9 1 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - 8.000
0077.2901 0.11
P. CIVIL
,00
7416 07.04.20.606. 3.3.1.9 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.500
0073.2901 0.94
TRABALHISTAS
,00
8210 08.02.15.125. 3.3.3.9 1 MATERIAL DE CONSUMO
1.000
0081.2605 0.30
,00
9250 09.02.10.302. 3.3.3.9 40 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ 12.00
0091.2920 0.32
DISTR. GRATUITA
0,00
1031 10.03.08.244. 3.3.3.9 2161 DIÁRIAS - CIVIL
60,00
9
0102.2103 0.14
1032 10.03.08.244. 3.3.3.9 2161 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 60,00
1
0102.2103 0.36
- P. FÍSICA
1032 10.03.08.244. 3.4.4.9 2161 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 60,00
3
0102.2103 0.52
PERMANENTE
1032 10.03.08.244. 3.4.4.9 2161 OBRAS E INSTALAÇÕES
100,0
4
0102.2103 0.51
0
1205 12.01.27.812. 3.3.3.9 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 1.200
7
0120.2017 0.39
- P. JURÍDICA
,00
1300 13.01.06.181. 3.3.1.9 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000
3
0132.2901 0.94
TRABALHISTAS
,00
TOTAL
137.2
55,00

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Carlos Barbosa, 4 de dezembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário da Fazenda
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
DECRETO Nº 3.646, DE 15 DE DEZEMBRO DE
2020
Reajusta, para fins de lançamento e cobrança
do IPTU/2021, o valor venal total dos
imóveis, as respectivas plantas de valores
genéricos das edificações e dos terrenos e o
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valor das faixas indicadas nos parágrafos 1º
e 2º do art. 9º da Lei Municipal nº 2.310, de
16 de dezembro de 2.009, e fixa o
calendário de pagamento do IPTU 2021.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal e consoante o previsto
no § 3º do art. 9º e art. 46, ambos da Lei
Municipal nº 2.310, de 16 de dezembro de
2009,
DECRETA:
Art. 1º Para fins de lançamento e cobrança do
Imposto Sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU), relativo ao exercício
de 2021, o valor venal total dos imóveis, as
plantas de valores genéricos das edificações e
dos terrenos e o valor das faixas indicadas nos
parágrafos 1º e 2º do art. 9º da Lei Municipal
nº 2.310, de 16 de dezembro de 2009, serão
reajustados em 4,31% (quatro vírgula trinta e
um por cento).

prestação de serviço de assessoria técnica
ambiental para supervisão técnica na operação
da usina de triagem e aterro sanitário de
resíduos sólidos urbanos do Município
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 009 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Tomada de
preços”.
PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2020
TIPO: Menor preço por lote
DATA: 23 de dezembro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviço de monitoramento 24
horas

Art. 2º Para o exercício de 2021, o pagamento O edital pode ser visualizado na íntegra através
do IPTU obedecerá ao seguinte calendário de do link:
vencimentos:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
I - para pagamento em cota única: vencimento Digitando o nº 128 no campo “nº do edital” e
em 15/04/2021;
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
II - para pagamentos parcelado:
a) 1ª parcela: vencimento em 15/06/2021;
b) 2ª parcela: vencimento em 15/07/2021;
c) 3ª parcela: vencimento em 15/08/2021;
d) 4ª parcela: vencimento em 15/09/2021;
e) 5ª parcela: vencimento em 15/10/2021.
§ 1º O pagamento em cota única do IPTU de
2021 até a data de vencimento estabelecida no
inciso I deste artigo dá direito ao desconto de
7% (sete por cento), conforme Lei Municipal nº
3.824, de 15 de dezembro de 2020.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2020
TIPO: Menor preço por item
DATA: 11 de janeiro de 2021
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Aquisição de móveis,
eletrodomésticos e equipamentos para as
Escolas Municipais

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 129 no campo “nº do edital” e
§ 2º O não pagamento do IPTU em cota única selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
implica na adesão ao pagamento parcelado,
conforme estabelecido no inciso II deste artigo.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2020
§ 3º Até a data estabelecida no inciso I deste
artigo, fica assegurado ao contribuinte o direito
à reclamação contra o lançamento conforme
previsto no artigo 34-B da Lei Municipal nº
2.310, de 2009, situação que suspenderá a
exigibilidade do crédito tributário com fulcro
no art. 151, III, do Código Tributário Nacional.

TIPO: Menor preço global
DATA: 29 de dezembro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Aquisição de veículo 0km

O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sistemas/transparencia/index?secao=contrato
sua publicação.
Digitando o nº 130 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
Carlos Barbosa, 15 de dezembro de 2020.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2020
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
TIPO: Menor preço global
DATA: 30 de dezembro de 2020
JOSÉ CARLOS CUSTODIO
HORÁRIO: 9 Horas
Secretário Municipal da Fazenda
OBJETO: Aquisição de até 1.000 testes rápido
de COVID-19
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
TOMADA DE PREÇOS
Digitando o nº 131 no campo “nº do edital” e
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020 selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
TIPO: Técnica e preço
DATA: 14 de janeiro de 2021
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2020
TIPO: Menor preço global
DATA: 30 de dezembro de 2020
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HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO: Aquisição de equipamento de
proteção para doação à associação de
bombeiros voluntários de Carlos Barbosa
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 132 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2020
TIPO: Menor preço por item
DATA: 12 de janeiro de 2021
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Aquisição de carga de gás de cozinha
P13 e P45
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 133 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2020
TIPO: Menor preço por item
DATA: 15 de janeiro de 2021
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
para confecção de alimentação escolar 2021
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 134 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
026/2020
TIPO: Menor preço global
DATA: 18 de janeiro de 2021
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para
execução de pavimentação asfáltica na Rua João
Dêntice entre as ruas Madre Paulina e João
Demartini
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 026 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Concorrência
Pública”.
CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
006/2020
DATA: 20 de janeiro de 2021
HORÁRIO: 09 Horas
OBJETO: 01.01 – Habilitação para fornecer
serviços conforme necessidade, para transporte
individual de passageiros em automóveis de
aluguel (táxi), para atendimento de urgências e
emergências, em horários que não houver
veículo do Município disponível, horário fora de
expediente e finais de semana, para o Conselho
Tutelar, Centro de Convivência do Idoso, Centro
de Referência de Assistência Social – CRAS,
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Centro e Referencia Especializado de
assistência social – CREAS e Secretaria
Municipal da Assistência Social e Habitação.
01.01.01 – O serviço disponibilizado no
presente edital é exclusivo para os detentores
de licenças para exploração de serviço de carro
de aluguel, TAXI, no Município de Carlos
Barbosa.
01.02 – Os valores obedecerão as tarifas
remuneratórias dos serviços prestados por táxi,
de acordo com o Decreto Municipal nº 3.378,
de 26 de fevereiro de 2019:
Bandeirada: R$ 6,07 (seis reais e sete
centavos);
Bandeira 01: RS 3,14 (três reais e catorze
centavos);
Bandeira 02: R$ 4,09 (quatro reais e nove
centavos);
Hora parada: R$ 31,61 (trinta e um reais e
sessenta e um centavos).
01.03 – Os valores das tarifas serão reajustados
de acordo com Decreto que fixa valores das
tarifas de táxi.
01.04 – A CONTRATADA fica proibida de
efetuar cobrança, a qualquer título, além do
valor a ser contratado, indicado no item 01.02
do objeto.

sendo 10 kits de higiene pessoal e 10 kits de
limpeza para casa, no município de Carlos
Barbosa. Previsão máxima para o ano de 2021 é
de R$ 24.194,00 (vinte e quatro mil, cento e
noventa e quatro reais);
4. Seleção de entidade para prestação de
serviço para viabilizar o Projeto Bombeiros
Juvenis de Carlos Barbosa, para até 20
adolescentes entre 14 e 17 anos do município
de Carlos Barbosa/RS. Previsão máxima para o
ano de 2021 é de R$ 12.918,00 (doze mil,
novecentos e dezoito reais);
5. Seleção de entidade para prestação de
serviço de Terapia Ocupacional e Terapia
Assistida
por
cavalos
promovendo
o
desenvolvimento global de 20 crianças e
adolescentes, que frequentam a APAE de Carlos
Barbosa, com limitações físicas, psíquicas ou
sociais, auxiliando na reabilitação, buscando a
independência e inclusão na sociedade através
do cotidiano. Previsão máxima para o ano de
2021 é de R$ 42.040,00 (quarenta e dois mil e
quarenta reais);

6. Seleção de entidade para prestação de
Oficinas que tem como objetivo deswpertar o
O edital pode ser visualizado na íntegra através desenvolvimento e habilidades básicas para
do link:
adequada vida em sociedade, para 450 crianças
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/
e/ou adolescentes que frequentam o Centro
multi24/sistemas/transparencia/index?
Educativo Crescer de Carlos Barbosa. Previsão
secao=contrato
máxima para o ano de 2021 é de R$ 158.120,00
Digitando o nº 006 no campo “nº do edital” e (cento e cinquenta e oito mil, cento e vinte
selecionando a modalidade “Chamamento reais);
Público”.
7.Seleção de entidade para prestação de serviço
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
de Oficinas de artes cênicas, danças, música
007/2020
instrumental (banda, orquestra, teclado) coral e
musicalização. A participação acontecerá por
DATA: 22 de janeiro de 2021
meio de oficinas e enquetes para 300 crianças
HORÁRIO: 09 Horas
e/ou adolescentes que frequentam o Centro
OBJETO: 01.01 – Compreende o objeto deste Educativo Crescer de Carlos Barbosa. Previsão
chamamento público a formalização de máxima para o ano de 2021 é de R$ 29.440,00
parceria, através termo de colaboração, com (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta
Organização da Sociedade Civil (OSC), em reais);
regime de mútua cooperação com a
Administração Pública, com as finalidades e 8. Seleção de entidade para prestação de
ações conforme cada uma das seguintes áreas, serviço de Convivência e Fortalecimento de
com a limitação de valor estabelecido:
Vínculos (SCFV) com crianças e/ou adolescentes
que frequentam o Centro Educativo Crescer de
1. Seleção de entidade para oferecer Carlos Barbosa, com o objetivo de oferecer
intervenções e práticas de atendimento oficina que complemente as atividades
psicológico a 156 crianças e adolescentes de realizadas, proporcionando novas aprendizagens
até 17 anos, envolvendo os três turnos (manhã, e contribuindo no processo de interação social,
tarde e noite) da Escola Estadual de Ensino buscando o desenvolvimento integral do ser
Médio Elisa Tramontina no município de Carlos humano, através de habilidades cognitivas.
Barbosa, visando a prevenção e e promoção Além de contribuir para a garantia dos direitos
de mudança intra e interpessoal, construindo das crianças e dos adolescentes e prevenção à
um elo entre famíla-escola, aluno-professor- vulnerabilidade social. O serviço deverá ser
direção. Previsão máxima para o ano de 2021 é prestado através de oficinas relacionadas à
de R$ 13.072,00 (treze mil e setenta e dois escola, utilizando elementos lúdicos e
reais);
tecnológicos, valorizando a convivência e os
valores humanitários e éticos. Previsão máxima
2. Seleção de entidade para prestação de para o ano de 2021 é de R$ 36.000,00 (trinta e
serviço treinamento de habilidades sociais para seis mil reais).
crianças e/ou adolescentes e pais, além de
apoio socioemocional a professores, direção, 01.02 – Os valores estabelecidos em cada item
funcionários, gerando regulação emocional, de seleção do objeto são determinados
prevenção e promoção em saúde mental com conforme aprovação na LOA (Lei Orçamentária
os integrantes da comunidade escolar da Anual), os valores para os anos subsequentes
Ensino Fundamental Carlos Barbosa no serão determinados através da aprovação em
município de Carlos Barbosa. Previsão máxima lei específica, respeitando variação do IGP-M e
para o ano de 2021 é de R$ 27.520,00 (vinte e ajuste no plano de trabalho.
sete mil, quinhentos e vinte reais);
O edital pode ser visualizado na íntegra através
3. Seleção de entidade para prestação de do link:
serviço técnico na área da Assistência Social http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
para até 40 núcleos familiares, em situação de sistemas/transparencia/index?secao=contrato
vulnerabilidade, com crianças e adolescentes Digitando o nº 007 no campo “nº do edital” e
em sua composição mais de 20 kits por mês, selecionando a modalidade “Chamamento
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Público”.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
008/2020
DATA: 25 de janeiro de 2021
HORÁRIO: 09 Horas
OBJETO: 01.01 – O objeto do presente edital é a
seleção de parceiro para execução dos
seguintes serviços, com colocação de mão de
obra, materiais e equipamentos necessários,
conforme segue:
OBJETO 01 – Seleção de parceiro para execução
das obras de pavimentação da Estrada Municipal
Santa Luiza – Trecho 0,00 a 240,00 metros, a
partir do Ginásio da Tramontina, em direção a
Comunidade de Santa Luiza, no município de
Carlos Barbosa/RS, numa extensão de 240
metros, com fornecimento de mão de obra e
dos materiais necessários.
OBJETO 02 – Seleção de parceiro para execução
das obras de pavimentação da Estrada Municipal
Santa Luiza – Trecho 240,00 a 334,00 metros, no
município de Carlos Barbosa/RS, numa extensão
de 94 metros, com fornecimento de mão de
obra e dos materiais necessários.
OBJETO 03 – Seleção de parceiro para execução
das obras de pavimentação da Estrada Municipal
Santa Luiza – Trecho 334,00 a 428,00 metros, no
município de Carlos Barbosa/RS, numa extensão
de 94 metros, com fornecimento de mão de
obra e dos materiais necessários.
OBJETO 04 – Seleção de parceiro para execução
das obras de pavimentação da Estrada Municipal
Santa Luiza – Trecho 428,00 a 520,00 metros, no
município de Carlos Barbosa/RS, numa extensão
de 92 metros, com fornecimento de mão de
obra e dos materiais necessários.
01.01.01 – As obras deverão ser executadas
conforme Projeto, Planilha Orçamentária e
Memorial Descritivo, constantes no anexo V.
01.02 – O Município não participará com aporte
de recurso na execução do objeto, sendo toda
responsabilidade de execução do parceiro
selecionado.
O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
Digitando o nº 008 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Chamamento
Público”.
ATAS
ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
123/2020
Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil
e vinte, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
596/2020, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação,
objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ELÉTRICO conforme descrito no item 01 do
Edital, processando-se essa licitação nos termos
da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do
Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro
de 2006, com aplicação subsidiária da Lei
Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006. Participaram do
certame as empresas: LIGTH VOLT COMÉRCIO
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME, neste ato
representada pelo Sr. Arnaldo Ruchel, RG nº
4018001323; MRJ AGATTI MATERIAL ELÉTRICO E
ILUMINAÇÃO LTDA, neste ato representada pelo
Sr. Maico Renan Chesini, RG nº 6093540513.
Conferidos os documentos apresentados para
tanto, as empresas participantes restaram
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credenciadas. As licitantes LIGTH VOLT
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME
e MRJ AGATTI MATERIAL ELÉTRICO E
ILUMINAÇÃO LTDA apresentaram declaração
de micro/pequena empresa conforme disposto
no item 03.04 do edital. Foram recebidos os
envelopes n. 01 e 02, proposta de preços e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de
preços, e tendo concluído que apresenta
condições positivas de classificação, eis que os
preços ofertados situaram-se dentre aqueles
vigentes no mercado para idênticas condições
de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu
pela abertura do momento de lances conforme
planilha anexa. Encerrada a fase de lances, e
após oportunizado o exercício do benefício
para micro e pequenas empresas previsto na
Lei Complementar 123/2006, foram declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o item
01 - MRJ AGATTI MATERIAL ELÉTRICO E
ILUMINAÇÃO LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 13,54; para o item 02 - MRJ
AGATTI MATERIAL ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
7,19; para o item 03 - LIGTH VOLT COMÉRCIO
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 74,90. O
relatório de lances ofertados para cada item
encontra-se em anexo, sendo rubricado por
todos. Após a fase das propostas e lances foi
aberto o envelope de número 02, referente a
habilitação. Foram habilitadas as empresas:
MRJ
AGATTI
MATERIAL
ELÉTRICO
E
ILUMINAÇÃO LTDA e LIGTH VOLT COMÉRCIO
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME. Foi
concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada
mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeira e
equipe de apoio para posterior homologação.
Letícia L. Almeida – Pregoeira
Daniela R. Weschenfelder – Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
124/2020
Aos quinze dias do mês de dezembro de dois
mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se o
Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria nº 596/2020, com a finalidade de
receber propostas e documentos de
habilitação, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ANÁLISE DE ATÉ 2.000 TESTES DE
COVID-19 METODOLOGIA RT-PCR, conforme
descrito no item 01 do Edital, processando-se
essa licitação nos termos da Lei Federal n.º
10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de
2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal
nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006. Participaram do certame a
empresa: ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO SUPERIOR
EM NOVO HAMBURGO - ASPEUR, neste ato
representada pela Sra. Daiana de Leonço
Monzon, RG nº 3089949832. Conferidos os
documentos apresentados para tanto, a
empresa participante restou credenciada. A
licitante não apresentou declaração de
micro/pequena empresa conforme disposto no
item 03.04 do edital. Foram recebidos os
envelopes n. 01 e 02, proposta de preços e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de
preços, e tendo concluído que apresenta
condições positivas de classificação, eis que os

preços ofertados situaram-se dentre aqueles
vigentes no mercado para idênticas condições
de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, o Pregoeiro decidiu
pela abertura do momento de lances conforme
planilha anexa. Encerrada a fase de lances, e
após oportunizado o exercício do benefício para
micro e pequenas empresas previsto na Lei
Complementar 123/2006, foi declarado
vencedor o seguinte licitante: para o objeto 01 ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO SUPERIOR EM NOVO
HAMBURGO - ASPEUR, com o preço final (ou
negociado) de R$ 145,00; O relatório de lances
ofertados para cada item encontra-se em anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de
número 02, referente a habilitação. Foi
habilitada a empresa: ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO
SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO – ASPEUR.
Adjudica-se à empresa vencedora: ASSOCIAÇÃO
PRÓ-ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO ASPEUR, o objeto constante no item 01 do
edital. Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do
mesmo. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada
e assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
licitante. Encaminha-se à Assessoria Jurídica
todo o processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeiro e
equipe de apoio para posterior homologação.
Itacir Rasador – Pregoeiro
Ivana C. dos Santos – Equipe de Apoio
CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concrearte Construção e
Pavimentação Eireli
OBJETO: Constitui objeto do presente a
contratação de empresa especializada para
executar obra no parquinho da EMEFTI Santa
Luiza, em Santa Luiza, Carlos Barbosa/RS, com
colocação de material e mão de obra
necessários. Os serviços deverão ser executados
conforme Projeto, Orçamento, Cronograma e
Memorial Descritivo.
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 179 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Dispensa”.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a partir da
assinatura do Contrato.
VALOR: R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e
quinhentos reais).
Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2020.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação
CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
EIRELI
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
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ADITIVOS CONTRATUAIS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
180/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Genésio Zaro
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 60
(sessenta) dias, ou seja, a partir de 30 de
dezembro de 2020 até 27 de fevereiro de 2021
ou até o encerramento do novo processo
licitatório, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente
instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 005
Carlos Barbosa, 17 de dezembro de 2020.
FÁBIO FIOROTTO
CPF: 998.588.600-30
Secretário Municipal da Assistência Social de
Habitação
GENÉSIO ZARO
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
181/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Rudimar Zaro
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 60
(sessenta) dias, ou seja, a partir de 30 de
dezembro de 2020 até 27 de fevereiro de 2021
ou até o encerramento do novo processo
licitatório, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente
instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 005
Carlos Barbosa, 17 de dezembro de 2020.
FÁBIO FIOROTTO
CPF: 998.588.600-30
Secretário Municipal da Assistência Social de
Habitação
RUDIMAR ZARO
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
203/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: A Batista Monitoramentos,
Segurança e Vigilância Ltda – Me
OBJETO: Fica alterada a denominação social,
passando a ser: A BATISTA & CIA
MONITORAMENTO LTDA. Fica prorrogado o
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prazo de vigência do contrato entabulado entre
as partes, por 12 (doze) meses, ou seja, a partir
de 21 de dezembro de 2020 até 20 de
dezembro 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 pelo
IPCA do período que corresponde a 4,31%.
Desta forma, o novo valor a ser pago
corresponderá a R$ 2.503,44 (dois mil,
quinhentos e três reais e quarenta e quatro
centavos) mensais. Fica alterada a Cláusula
Quarta, quando do reajuste, 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.
ADITIVO: 004
Carlos Barbosa, 17 de dezembro de 2020.
FELIPE BORSOI
CPF: 001.001.710-01
Secretário Municipal da Agricultura
A BATISTA & CIA MONITORAMENTO LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

12(doze) meses, ou seja, a partir de 05 de
janeiro de 2021 até 04 de janeiro de 2022, 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, 14 de dezembro de 2020.
ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente
AMBE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
TECNOLÓGICOS LTDA – EPP
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
ADITIVOS TERMOS DE COLABORAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 004/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
OSC: Associação Trevisani Nel Mondo de Carlos
ÁLISSON DE NARDIN
Barbosa
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
presente Termo por mais 60 (sessenta) dias, ou
seja, de 01 de janeiro de 2021 até 01 de março
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
de 2021, conforme justificativa e Processo
169/2017
Administrativo nº 5548/2020 em anexo, que faz
parte integrante do presente instrumento.
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
Os demais itens do termo de colaboração
CONTRATADO: Alvo Global – Publicidade e permanecem inalterados.
Propaganda Ltda – Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência ADITIVO: 001
do contrato entabulado entre as partes por 12
(doze) meses, a partir de 23 de dezembro de
Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2020.
2020 até 22 de dezembro de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
CARLO DAYAN SANTAROSA
do presente instrumento.
Diretor Presidente da PROARTE
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ASSOCIAÇÃO TREVISANI NEL MONDO DE
CARLOS BARBOSA
ADITIVO: 005
Selecionada
Carlos Barbosa, 17 de dezembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI
CPF: 515.740.200-72
Prefeito Municipal
ALVO GLOBAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA
LTDA - ME
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
244/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Ambe Gerenciamento de
Resíduos Tecnológicos Ltda – Epp
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes por

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
PORTARIAS
PORTARIA Nº 788/2020
CONCEDE, a partir desta data, licença por
motivo de casamento à servidora KARINA
TUSSET HENTZ, técnico em enfermagem,
matrícula nº 1.267, conforme artigo 111, inciso
III, alínea “a” da Lei Municipal n.º 682/90.
Período da licença: de 11 a 15 de dezembro de
2020.
Carlos Barbosa, 11 de dezembro de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
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PORTARIA Nº 789/2020
CONCEDE férias regulamentares, no dia 11 de
dezembro de 2020, relacionadas à convocação
extraordinária feita através da Portaria
129/2020, ao servidor VANDERLEI RODRIGUES
SCHNEIDER, Contador, matrícula nº 1.201,
referente ao período aquisitivo de 06/11/2018 a
05/11/2019.
Carlos Barbosa, 11 de dezembro de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 790/2020
CONCEDE, a partir desta data, licença por
motivo de casamento à servidora LILIAM
REGINA ESTEVES RODRIGUES, agente fiscal,
matrícula nº 1.238, conforme artigo 111, inciso
III, alínea “a” da Lei Municipal n.º 682/90.
Período da licença: de 14 a 16 de dezembro de
2020.
Carlos Barbosa, 14 de dezembro de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 791/2020
DETERMINA a aplicação da penalidade
disciplinar de SUSPENSÃO de 10 (dez) dias, com
o desconto proporcional da remuneração, ao
servidor Eduardo Álvares Batista, matrícula nº
1.611, investido no cargo de Operário, lotado na
Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços
e Vias Urbanas, tendo em vista o número
expressivo de assinaturas indevidas na
subvenção alimentícia, em dois períodos
consecutivos e reiterados em dias não
trabalhados, utilizando o benefício duplamente
e triplamente em dias que se encontrava em
licença saúde, infringindo o art. 126, III e IX da
Lei Municipal nº 682, de 5 de junho de 1990,
bem como a antiga redação do art. 4º, caput, c/c
do art. 2º, § 1º, da Lei Municipal nº 1.682, de 10
de setembro de 2003.
A penalidade de suspensão de que trata esta
Portaria tem seu início a partir do dia útil
seguinte à data de ciência do servidor.
DETERMINA o reembolso ao servidor Eduardo
Álvares Batista, do valor de R$ 113,76 (cento e
treze reais com setenta e sete centavos), por
desconto indevido em sua folha de pagamento,
relativo a 02 (duas) assinaturas descontadas da
subvenção alimentícia, em dobro, referente ao
período de abril/2019, somadas a 04 (quatro)
assinaturas
descontadas
da
subvenção
alimentícia, em dobro, referente ao período de
maio/2019, com a devida correção monetária
desde a data de desconto das folhas de
pagamento dos respectivos meses.
DETERMINA o arquivamento do Processo
Administrativo Disciplinar nº 4.202/2019,
instituído pela Portaria nº 669/2019.
REVOGA a Portaria nº 778, de 9 de dezembro de
2020.
Carlos Barbosa, 15 de dezembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 792/2020
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CONCEDE, a partir desta data, ao servidor
JOAO HENRIQUE FACHINELLI, matrícula nº 380,
Técnico Agrícola, licença por motivo de
falecimento de sua irmã, conforme artigo 111,
inciso III, alínea “b”, da Lei Municipal nº 682, de
1990. Período da licença: de 15 a 18 de
dezembro de 2020.
Carlos Barbosa, 15 de dezembro de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 793/2020
AVERBA, a pedido do servidor LERIS ANTONIO
CISLAGHI, matrícula nº 348, tempo de
contribuição para fins de cômputo na
aposentadoria, conforme Certidão nº 002/2020
expedida pelo Município de Barão:
Atividade Pública, com contribuição a Regime
Próprio:
Município de Barão
Período: 01/07/1993 a 20/09/1993
Total geral: 82 dias, correspondendo a 02
meses e 22 dias.
Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

REMANEJA, com efeito retroativo a 11 de
novembro de 2019, a servidora abaixo
relacionada:
Matrícul
a

Silvia Zago

456

Da

Ensino médio Técnico em Enfermagem;
•
Registro no Conselho Regional de
Enfermagem – COREN ou entidade
equivalente que o venha a substituir;
•
Certificado ou atestado do curso
introdutório teórico e prático do SAMU;
*
•
Idade mínima: 18 anos.
•
Certidão de regularidade emitida pelo
NEU – currículo aprovado*
* Documentos estando sujeitos a confirmação
de aptidão e vínculo com o setor do NEU/ SAMU
RS. CONFORME NOTA TÉCNICA Nº07 (REVISADA
EM ABRIL/2019)
•

Os convocados interessados deverão preencher
e assinar “Manifestação de Interesse”, anexo II,
que deverá ser enviada para o e-mail:
deborac@carlosbarbosa.rs.gov.br, entre os dias
18 e 21 de dezembro de 2020, podendo ser
prorrogado, por igual período, a critério da
Administração Pública. As vagas temporárias
existentes serão preenchidas conforme a ordem
de classificação dos candidatos aprovados no
certame de 2019.
Carlos Barbosa, 17 de dezembro de 2020.

PORTARIA Nº 794/2020

Nome

Para a função de Técnico em Enfermagem, para
atuar no SAMU, os candidatos devem
comprovar habilitação para a função, conforme
segue:

Para

E.M.E.F Nossa Senhora E.M.E.I Toquinho de
Aparecida
Gente

Carlos Barbosa, 16 de dezembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 795/2020
CONCEDE, com efeito retroativo a 23 de
novembro de 2020, licença por motivo de
doença em pessoa da família à servidora ELIS
REGINA HAAS, matrícula nº 334 e 414,
Professor
Séries
Iniciais,
para
acompanhamento de sua mãe, conforme
atestado 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 23 de novembro a 03 de dezembro
de 2020.
Carlos Barbosa, 17 de dezembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 796/2020
CONVOCA os candidatos aprovados no
Concurso Público e Processo Seletivo Público
I_2019, classificados conforme o Edital nº.
11/2020, para o cargo de Técnico em
Enfermagem, PARA ATUAR NO SAMU,
relacionados no anexo I desta Portaria, para a
contratação administrativa, a fim de atender
necessidade temporária de excepcional
interesse público, com base no artigo 1º, § 2º,
do Decreto nº 3.556, de 05 de maio de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
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